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Les banderes tenen un disseny, uns colors i uns
símbols específics, i el seu origen i significat té un
perquè. Què passaria si es fes un redisseny d’aquestes,
però basant els colors en indicadors que evidencien
les problemàtiques dels països que es representen?
infoFLAG pretén crear un sistema de transformació i
redisseny de banderes i dels seus colors per tal que
aquests representin conceptes reals d’acord amb les
problemàtiques de cada país, i representar-les a partir
de les dades i percentatges investigats.
Aquest procés s’ha desenvolupat a partir de 6
indicadors, que recullen dades de tots els àmbits
mitjançant l’anàlisi PESTLE, i aquests indicadors són: El
polític, l’econòmic, el social, el tecnològic, el d’entorn
(o mediambiental) i el legal.
L’objectiu d’aquest projecte és la visualització, tant
de dades com de problemàtiques, i les possibles
comparacions i conclusions que es poden extreure
de la situació dels països a partir d’aquestes. També,
transformar les banderes perquè passin de tindre una
funció simbòlica a una funció crítica.

Motivacions i objectius.
El principal objectiu d’aquest projecte ha estat, des del
principi, ser capaç de desenvolupar un sistema gràfic que
funcioni, tingui coherència i que estigui sostingut per dades
reals que li donin consistència i realisme.
Tractar la infografia d’una manera diferent de la que estem
acostumats també era un repte per a aquest projecte.
Saber buscar, comparar i analitzar dades per tal d’extreure uns
resultats tan acurats com sigui possible.
Buscar i trobar una manera de plasmar i interpretar en una
infografia aquestes dades de manera visual i, en major o
menor part, estètica.
Una part important del projecte, és la idea de fer una
crítica, agafar una idea tan senzilla com és una bandera i
allunyar-la al màxim del seu significat per a donar-li un altre
totalment diferent i que a l’hora sigui crític i evidenciï les
problemàtiques de cada país, independentment de la seva
situació i localització.
Un dels principals objectius del projecte és, també, poderli donar una sortida al sistema creat o que pugui agafar-se
com a base per a desenvolupar un sistema més complex que
abraci totes les banderes del món independentment de la
seva tipologia.
Des de l’inici d’aquest projecte, s’ha volgut transmetre el
gran interès en la geografia, la cultura i en general, la vida en
els diferents països del món. S’ha mostrar evidenciar certes
problemàtiques que es creuen importants i sovint no són
visibles.
Una de les motivacions d’aquest projecte han sigut treballar
la infografia i la representació de dades, ja que hi ha un cert
interès en aquest àmbit i en aquest projecte s’ha pogut
desenvolupar.
Des del principi del projecte s’ha sentit una motivació molt
gran i moltes ganes d’aportar coses noves i sobretot útils en
un sistema com és el del redisseny de banderes.
En poder desenvolupar un projecte a petita escala, el qual
mètode pugui ser utilitzat en projectes grans i tingui un sentit
i una coherència amb els objectius que planteja.
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MARC TEÒRIC.
Història i orígens.
Per introduir-nos al món i a l’estudi de les banderes, cal destacar el seu origen, que
es centra històricament a la Xina i l’Índia principalment. Una de les més antigues
era la de la dinastia xinesa Zhou, datada l’any 660 a.C.
Es posa l’origen al continent Asiàtic, ja que allà es feia un gran ús de la seda, la qual
utilitzaven com a bandera per fer-la onejar amb el vent.
En altres continents, com Europa o Àfrica, altres objectes simbòlics o
representatius complien la tasca de banderes.
Els egipcis, per exemple, tenien insígnies de cuir o de metall per als seus reis. O els
legionaris romans, que feien servir el “vexillum”, un estendard quadrat, enganxat a
una llarga vara i dissenyat per a ser penjat d’un pal horitzontal, com si fos una vela
marinera, l’origen del qual possiblement té influències greges i perses.
Les banderes de seda es van començar a instal·lar per Europa entre els segles X i
XI, quan la seda es va popularitzar.
De l’escut d’armes a símbol nacional, així podríem definir l’evolució de les
banderes, sobretot europees.
Les primeres banderes europees solien estar protagonitzades pels símbols
heràldics dels nobles o dels reis. L’escut d’armes de cada monarca era a les
banderes dels seus exèrcits, inclús en objectes com la coberteria. En aquella època
era una manera d’expressar poder i propietat.
Per això, el símbol es relacionava amb el rei, però no tant amb el regne.
Les banderes amb aquests escuts no estaven pensades amb el sentit col·lectiu
d’avui dia, sinó que definien quin territori, quines persones o quines fortaleses
estaven sota el domini del rei. Per això, podríem dir que la bandera era una
extensió del monarca. No s’usava en la societat civil.
Un fuster del segle XVII no posava una bandera del rei a casa, ja que “no
s’utilitzaven així”, la seva funció era totalment diferent. Sí que podia haver-hi una
bandera del gremi de fusters, però no la de rei o del regne en aquest cas.
Aquesta concepció va fer un canvi als segles XVIII i XIX, amb l’arribada de la
Il·lustració i el debilitament de l’absolutisme.
És el moment en què es comença a desenvolupar el concepte de nació més enllà
del governant, i la bandera comença a identificar-se no com la del rei, sinó com la
dels ciutadans.
El començament de l’ús civil de les banderes va coincidir amb la crisi de moltes
monarquies i per això no tots els símbols heràldics es van traslladar a les ensenyes
nacionals. Un clar exemple és el que va passar a França després de la Revolució
Francesa, on es va eliminar completament la flor de lis, que havia estat el símbol de
la monarquia francesa durant segles.
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El procés per adoptar una bandera depèn de molts factors. De vegades és
un disseny que convenç els governants d’aquesta època, altres provenen de
símbols passats o inclús tenen significats religiosos, però està clar que no hi ha
un únic camí o factor que hi intervé.
La majoria de les banderes del món són relativament modernes per una senzilla
raó: gran part dels països han estat colònies de potències europees i les seves
banderes intenten trencar amb aquest passat colonial.
Un bon exemple d’aquest canvi són les banderes sud-americanes, els elements
de les quals s’acosten més a trets que identifiquen el país, que al símbol de
governants.
En veurem un exemple més endavant en els països del nord de Sud-Amèrica,
com són Venezuela, Colòmbia i Equador.
Per a resumir una mica, podríem dir que el significat i l’ús de les banderes ha
evolucionat molt al llarg de la història, experimentant canvis en la seva funció i
disseny.
En el seu origen, servien com a guies i punt de reunió dels batallons en la guerra
arribant a consolidar-se, en l’àmbit militar, com una eina necessària per a la lluita
i la victòria de les companyies.
Aquests emblemes els permetien identificar-se i diferenciar-se de l’enemic amb
l’objectiu de crear estratègies militars que possibilitessin a avançar en les seves
conquestes i batalles.
En l’actualitat el seu ús ha evolucionat cap a una funció més representativa i ha
arribat a altres camps diferents del militar. Ara són símbols d’unitat i expressió
que representen un col·lectiu o una comunitat.
Les banderes identifiquen els ideals de països, grups i societats, és per això
que actualment, a vegades, reben tot el seu respecte i els màxims honors. Les
banderes com avui les coneixem són presents arreu del món amb una funció
comunicativa i identificativa.
En conclusió, podem afirmar que les banderes són elements distintius des de
l’antiguitat, que
han tingut un llarg recorregut i una important evolució fins a arribar a la seva
funcionalitat i ús
actual.
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Vexilología.
Per entendre els orígens de les banderes és necessari conèixer la
disciplina que s’encarrega d’estudiar-les, la vexil·lologia, nom que deriva de la
paraula llatina “vexillum”, l’estendard identificador de les cohorts romanes, símbol
distintiu de pertinença adhesió.
Aquesta disciplina és una ciència auxiliar de la història i es considera generalment
com una branca de l’heràldica (disciplina que descriu, estudia i explica el significat
d’imatges i figures dels escuts d’armes).
La vexil·lologia s’encarrega de l’estudi de les banderes i de l’anàlisi dels seus
símbols i colors com a senyal d’identitat i de significat, l’origen i el motiu del qual
representen. En altres paraules, podem dir que la vexil·lologia estudia el contingut i
la història de les banderes així com el significat de tots els seus símbols i colors.
Les banderes no tenen dissenys a l’atzar, tots tenen un significat vinculat a un país
o a la institució que representen.
És important tenir en compte que les persones que realitzen aquests estudis
s’anomenen vexil·lòlegs, mentre que el dissenyadors de banderes s’anomenen
vexil·lògrafs.
Aquests últims solen ser membres d’organitzacions heràldiques que utilitzen els
seus coneixements heràldics per dissenyar banderes.
Com s’ha comentat anteriorment, tots els elements utilitzats en els dissenys de les
banderes tenen el seu significat, història i evolució.
Les ensenyes (escuts, símbols...) transmeten missatges mitjançant el disseny i la
forma d’utilitzar els elements que contenen.
La disposició de les franges, els colors, etc. de les banderes tenen un simbolisme
semiòtic, ja que està carregat de significat.
Com a portadores d’informació i de missatges, les banderes son signes, símbols
i poden ser també senyals. Per aquest motiu, la vexil·lologia forma part també
de la semiòtica, o semiologia, que és la ciència que estudia els símbols i tots els
sistemes de signes que permeten la comunicació, verbal y no verbal..
Respecte a la composició de les banderes i la seva organització (en franges etc.),
podem extreure una sèrie de paràmetres que ens porten a diferents significats.
Aquests són uns els principals significats anomenats per diferents instituts i
institucions:
Dues o tres franges horitzontals, fan sensació de tranquil·litat i equilibri o estabilitat.
Si són més de tres franges, encara que siguin només de dos colors, fan sensació
d’insistència i repetició, mentre que les franges verticals produeixen sensació de
vigilància i desafiament.
Els colors representats a les banderes difereixen d’un país a un altre i sovint tenen
un significat i una representació profundament arrelats a la cultura, història, religió
etc.
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Abans de veure el significat dels colors que componen les banderes, cal dir que hi
ha una ciència relacionada amb l’estudi dels colors, que s’anomena cromatologia.
La cromatologia es defineix com l’estudi del color. Sol dir-se
cromatologia icono-lingüística, afegint la referència a l’estudi del llenguatge visual,
i per evitar
la confusió respecte a altres conceptes com la cromatografia.
Fent una comparativa entre diferents instituts que estudien les banderes i els seus
significats,
he fet un recull d’aquests per a cada color:
• Negre: S’utilitza normalment per a representar la determinació, l’herència ètnica
o la derrota d’enemics. També es pot utilitzar com a símbol de mort o dol.
• Blanc: Vist com a símbol de pau, puresa i harmonia. També es fa servir per
representar la rendició en una batalla. Com veiem en aquest exemple, els colors
de les banderes no només tenen un significat per a cada país, sinó que algunes
comparteixen aquest origen o significat.
•Vermell: Representa el poder, la revolució, la vitalitat i la guerra (utilitzat com
a símbol del vertiment de sang). Altres significats inclouen coratge i dominació,
mentre que també es pot interpretar com a un senyal de perill.
• Blau: Els principals conceptes amb els quals s’associa són la determinació,
“l’alliberament” (com per exemple en les banderes dels països colonials que
veurem més endavant), i com a símbol de bona sort.
• Verd: El verd és sovint vist com a un símbol de la influència agrícola, la
prosperitat i fertilitat. És un color que ens transmet calma i ens porta a la idea
de natura i espai natural. També es pot veure representant a conceptes com a la
joventut o l’esperança.
• Groc (o daurat): Durant molt de temps, aquests colors s’han considerat un símbol
de riquesa i energia, amb una clara referència al Sol.
• Taronja: En diverses cultures, el taronja és vist com a una representació del
coratge i el sacrifici.
Com s’ha esmentat abans, cada país va dissenyar les seves bandes per simbolitzar
la seva història, cultura i gent, i el significat dels colors de la bandera pot variar
depenent dels ideals del país específic.
Alguns exemples d’ús del color i el seu significat en les banderes són:
• Estats Units d’Amèrica: Els colors de la bandera americana són el vermell, el
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blanc i el blau.
En aquest cas, el vermell simbolitza el valor, el blanc representa la puresa i la
innocència i el blau significa justícia, perseverança i vigilància.
• Índia: Els colors de la bandera Índia són el taronja, el blanc i el verd. El taronja
representaria el valor i el sacrifici, el blanc la puresa i la fe, i per últim, el verd
representaria la fertilitat.
• Àustria: El vermell i el blanc de la bandera austríaca simbolitzen el record de
l’abric blanc tacat de sang del Duc Leopold V d’Àustria durant la batalla d’Acre.
Quan el Duc es va treure el cinturó, va quedar una marca blanca que contrastava
amb la resta de la roba plena de sang..
• Alemanya: Els colors negre, vermell i groc s’han associat amb Alemanya des
de l’Edat Mitjana, però els colors actuals de la banda alemanya es remunten
als voluntaris de principis del segle XIX, que lluitaven pel país a les guerres
napoleòniques. Els colors es basen en els uniformes dels soldats, que eren abrics
negres amb trenes roges i botons daurats.
• Xina: A la bandera xinesa, el color daurat simbolitza la raça xinesa, mentre que el
color vermell representa el comunisme.
• Bèlgica: En aquest cas, el negre, el groc i el vermell de la seva bandera
simbolitzen els colors de les armes del Ducat de Brabant, un lleó groc amb urpes
vermelles sobre un camp negre. A partir d’aquests colors, van dissenyar la bandera
actual.
Podem tancar aquest apartat amb una conclusió semblant a la d’abans. Els colors
de les banderes tenen significats antics o religiosos, que no representen la realitat
de l’actualitat dels països.
La majoria d’ells remunten les seves significacions a èpoques passades de guerra
i conflictes bèl·lics, això ens torna a portar a la idea de les primeres banderes i la
funció que tenien.
Durant la investigació, s’ha pogut veure també que hi ha grups de països que
comparteixen bastantes característiques pel que fa a la seva bandera.
Cada color dins d’una bandera és important, però sovint la mateixa combinació de
colors és el que li dona un sentit o un significat.
Particularment, la ubicació dels països dins d’una determinada regió pot
determinar que es facin servir els mateixos colors i/o formes. Algunes
combinacions inclouen:
• Vermell, Blanc i Blau: Aquests colors ens porten ràpidament a la bandera d’Estats
Units, i molts nord-americans reclamen aquesta combinació com a pròpia, però en
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realitat aquesta mescla s’ha utilitzat en banderes molt abans de la formació dels
Estats Units.
Era vista sovint a les nacions d’Europa, incloses Croàcia, Països Baixos, Sèrbia,
Regne Unit, Eslovènia, Eslovàquia i Rússia.
• Verd, Vermell i Groc: Aquesta combinació de colors és sovint simbòlica dels
països anomenats Panafricans, com ara Camerun, Congo, Benín, Ghana, Guinea,
Mali o Níger.
• Vermell, blanc, verd i negre: Aquests colors dins d’una bandera es troba sobretot
a les nacions àrabs, incloses Palestina, Jordània, Kuwait, Síria i els Emirats Àrabs
Units.
A partir d’aquestes tres combinacions, investigant una mica més, s’han trobat
més grups de països que comparteixen colors a la seva bandera debut a la zona
geogràfica on estan situats i al passat històric i/o religiós d’aquests.
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Classificacions.
Per a poder crear des de zero un sistema gràfic per al redisseny de les banderes,
s’han hagut d’acotar una sèrie de paràmetres que permetessin fer un redisseny de
les banderes i dels seus significats, i a l’hora, aportar alguna conclusió de la relació
entre elles.
A l’inici del projecte no es tenia clar quantes banderes es volien redissenyar o
quantes eren necessàries.
Es va pensar a centrar-se en un sol continent i que alhora fos possible per a
analitzar els problemes que projecta un continent específic a partir dels seus
països.
A partir d’aquestes tres combinacions, investigant una mica més, s’han trobat més
grups de països que comparteixen colors a la seva bandera debut degut a la zona
geogràfica on estan situats i al seu passat històric i/o religiós.
Tot i que és fàcil de veure i identificar, s’ha arribat a la conclusió que hi ha moltes
coses que no sabem sobre les banderes i el seu significat.
En total, s’han escollit 5 grups per a analitzar, un total de 20 països dels quals
extreure’n les dades necessàries per a crear les seves banderes des de zero.
Els grups estan repartits per tots els continents i són els següents:
-Nord de Sud-Amèrica: Veneçuela, Colòmbia i Equador comparteixen els mateixos
colors i la mateixa tipologia, 3 franges horitzontals.
-Centreamèrica: El Salvador, Nicaragua, Hondures i Guatemala comparteixen els
mateixos colors i la mateixa tipologia, 3 franges horitzontals.
-Est d’Europa: Rússia, Sèrbia, Eslovènia i Eslovàquia comparteixen els mateixos
colors i tipologia, 3 franges horitzontals, tot i que canvia l’ordre els colors segons el
país.
-Oest d’Àfrica: Guinea, Guinea-Bissau, Malí, Ghana, Benín i Camerún comparteixen
colors, en aquest cas la tipologia canvia entre 3 franges verticals o horitzontals.
-Orient Mitjà: Kuwait, Jordània i els Emirats Àrabs comparteixen colors, i tenen
una tipologia de bandera diferent entre elles encara que totes conserven una
estructura semblant.
A part d’aquestes agrupacions, es podrien identificar més grups com, per exemple,
alguns països asiàtics que comparteixen un cercle a la seva bandera, sovint fent
referència al sol, ja que són països situats a l’Est, on el sol sempre ha tingut molta
importància.
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Alguns exemples son: Japó, Taiwan, Laos o Bangladesh, entre d’altres.
Algunss països d’Oceania com Austràlia, Nova Zelanda, Fiji i Tuvalu, comparteixen
la Union Jack (creu anglesa) a les seves banderes. El seu significat i origen remunta
a l’època colonial.
Els països escandinaus com Noruega, Finlàndia, Suècia i Islàndia, en canvi,
comparteixen la creu d’Olaf (o creu escandinava) a les seves banderes.
Un altre grup seria la zona del Sud-Est africà, amb països com Uganda, Zimbabwe,
Moçambic... que comparteixen colors com el negre i el groc (combinació gens
comú) i un conjunt de símbols que representen el passat i la cultura d’aquests
països i de la zona geogràfica on estan situats.
Aquest grup d’Estats també inclou símbols o animals característics de la zona,
sobretot aus.
Però, abans de fer les transformacions de les banderes, cal saber què fa que els
grups de països escollits comparteixin bandera o colors.
S’ha fet una recerca de la història i els orígens d’aquests països i aquests són els
resultats:
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Nord de Sud-amèrica:
Vermell, Blau i Groc.
El disseny de les banderes de
Colòmbia, Veneçuela i Equador és
pràcticament el mateix: els seus
colors de fons (groc, vermell i blau) i la
distribució (tres franges horitzontals)
és idèntica.
El motiu que dona lloc a aquesta
curiositat es remunta a l’època
colonial.

Respecte a la cromàtica, els colors de
les banderes d’aquest grup de països,
remunta el seu significat a l’època
colonial.
Simbolitza els esforços del passat i les
esperances d’un futur millor.
És possible que cada país atribueixi
significats més concrets per cada
color de la seva bandera, però les tres
comparteixen un significat i origen en
els seus colors:

Després de la independència dels
territoris iberoamericans durant el
segle XIX, Simón Bolívar (un dels
màxims líders dels moviments
emancipadors) va unificar al territori
en el qual avui se situen Colòmbia,
Veneçuela i Equador sota el nom de
“La Gran Colòmbia”, que anteriorment
constituïa el domini colonial del
“Virregnat de la Nova Granada”.

El groc representa l’abundància i la
riquesa de la seva terra, plena de
recursos naturals, així com la sobirania,
l’harmonia i la justícia.

L’objectiu de Bolívar, era que aquests
països es mantinguessin units per
formar un gran estat que lluités pels
drets i les llibertats dels ciutadans
autòctons, perquè mai més una
potència estrangera imposés cap
mena de control sobre ells.

El vermell representa la sang
vessada pels insurgents a la guerra
d’Independència i la sang vessada
durant l’època colonial.

El blau simbolitza la presència de
l’oceà immens que els separava dels
seus colonitzadors i que, per altra
banda, els unia a altres pobles per a
l’intercanvi de productes.

A pesar d’això, el curs de la història
va portar a la dissolució de “La Gran
Colòmbia” (any 1819), donant lloc als
tres països que avui coneixem.
És per aquest motiu, que històricament
aquests Estats van heretar una bandera
molt similar i que comparteixen
significat en els seus colors.
Cada una de les banderes d’aquests
tres països té com a disseny
principal la disposició de tres franges
horitzontals amb els seus respectius
símbols.
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Bandera de Venezuela

Bandera de Colòmbia

Bandera d’Equador
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Centre-Amèrica:
Blanc i Blau.
El 15 de setembre de l’any 1821, CentreAmèrica es va independitzar de
l’Imperi Espanyol.
La bandera del nou Estat que es va
formar, anomenat Províncies Unides
del Centre d’Amèrica, és la mare de
moltes de les actuals banderes que
onegen a la regió.
Aquest país de nom tan llarg i
existència tan breu (Províncies Unides
del Centre d’Amèrica va ser un Estat
des de l’1 de juliol de 1823 fins al 22
de novembre de 1824) va adoptar
una senzilla bandera de dues franges
horitzontals de blau clar entre les quals
quedava una franja blanca albergant
un curiós escut.
Aquest va ser el naixement d’un
disseny que es mantindria fins a
l’actualitat.
Després d’un procés constituent, es va
crear un nou país, la República Federal
de Centre-Amèrica, que va mantenir
la bandera fins a la seva dissolució, en
1839.
A partir de llavors, i després de
diversos intents fallits d’establir un
Estat centreamericà unit i fort, els
països que van néixer van adoptar
banderes que recorden inevitablement
l’estil de la bandera mare.
Hondures va prendre la seva pròpia
bandera en 1866, i Guatemala va fer
el mateix poc temps després, el 1871,
diferenciant-se dels anteriors dissenys
en col·locar les tres franges en vertical.
Ja durant el s. XX van sorgir altres
banderes del mateix disseny:
Nicaragua (1908) i El Salvador (1912).
Mateixos colors i mateix estil, amb

molt protagonisme per a l’escut
d’armes de cada país.
Mitjançant els dos colors que
usa aquest grup de banderes,
es va intentar representar les
característiques geogràfiques de la
regió, sent les dues barres blaves
l’Oceà Pacífic i el Mar de Carib,
respectivament.
Al centre, entre les dues masses
d’aigua, quedava un tros de terra en
què Guatemala es representava amb
un escut. Aquesta mateixa lògica
s’utilitza per a les altres banderes de la
regió.
Més enllà dels valors que intenta
expressar cada color, el blau es
relaciona amb la justícia i la lleialtat,
mentre que el blanc fa referència a
la puresa i la integritat, el veritable
missatge d’aquestes banderes es troba
en el seu cor, a la part central.
Els escuts d’Amèrica llatina són molt
cridaners i elaborats, que ens parlen
d’història, valor, grandesa i exalten el
nacionalisme.
En les banderes de Nicaragua i El
Salvador hi ha un esment també
a la unitat (històricament buscada
en aquesta regió) dels països
centreamericans.
Observem fins a cinc muntanyes
verdes, que són volcans, representant
a Guatemala, Hondures, Nicaragua, El
Salvador i Costa Rica.
Coronant la imatge, un raig d’arc
de Sant Martí cobreix el paisatge,
significant la pau que tant necessiten
en aquesta part de món.
Tots els escuts estan emmarcats en
un triangle, que pot significar tant la
Llibertat, la Igualtat i la Fraternitat, com
la separació de poders.
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Bandera de Nicaragua

Bandera de El Salvador

Bandera de Guatemala

Bandera d’Honduras

12

Est d’Europa:
Vermell, Blanc i Blau.

Actualment, però, és un moviment poc
atractiu en molts països en veure-ho
com una excusa a l’imperialisme rus.

L’Est d’Europa és territori eslau. És cert
que hi ha algunes excepcions, com
Hongria, Romania, Albània o els pobles
bàltics (els estonians tenen relació
amb els finesos i letons i els lituans són
una branca pròpia), però, en general,
Europa Oriental és eslava..

Tot i ser vist com un moviment
poc atractiu que fa referència a
l’imperialisme rus, els colors paneslaus
si estan presents en diverses banderes
de països europeus, el que reflecteix
la importància que va arribar a tenir
aquest moviment.

El nucli d’aquest poble se situava en
els Carpats en l’Antiguitat, però les
migracions dels pobles
germànics cap a l’oest van fer que els
eslaus s’expandissin per tot l’est i sudest europeu.

Es tracta del vermell, el blau i el blanc,
inspirats en la bandera del principal
país eslau, Rússia.

Durant segles van estar dividits (i
encara avui ho són) però al segle
XIX va sorgir el paneslavisme, que
apostava per la unió cultural, religiosa i
política de tots els pobles eslaus.
El gran enemic del paneslavisme en
els seus primers anys va ser l’Imperi
Austrohongarès, que controlava grans
territoris de majoria eslava, i el seu
gran suport l’Imperi Rus.
Relacionada amb aquestes tensions,
per exemple, va estar la Primera
Guerra Mundial, iniciada als Balcans
davant l’ocupació austrohongaresa de
Bòsnia i els desitjos expansionistes de
Sèrbia.
Un cop finalitzada la guerra, van
sorgir diversos Estats eslaus: Polònia,
Txecoslovàquia i, sobretot, Iugoslàvia.
A la Segona Guerra Mundial el
paneslavisme també va ser utilitzat
per l’URSS per sumar suports a
Europa Oriental.

Tots els països que veurem a
continuació tenen aquests colors en
les seves banderes a excepció de
Bulgària, que va substituir la franja
blava per una verda.
Rússia, el gran imperi eslau, va
adoptar com a bandera aquests colors
disposats de la mateixa manera que en
l’actualitat (blanc, blau i vermell), i el
Congrés Paneslau de Praga, l’any 1948,
va alterar la posició dels colors per
crear la bandera del moviment.
No és casualitat que fos el 1948,
l’any de les més populars i radicals
revolucions de totes les que hi va
haver a Europa durant el segle XIX.
No està clar el significat real i 100%
original d’aquests colors, però semblen
representar la llibertat i la revolució i
estan directament basats en els colors
de la Revolució Francesa (1789).
L’estructura tricolor va ser una de les
icones revolucionàries a tot Europa.
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Bandera de Rússia

Bandera d’Eslovènia

Bandera de Sèrbia

Bandera de la República Txeca

Bandera d’Eslovàquia

Bandera de la República Txeca
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Oest d’Àfrica:
Verd, Vermell i Groc.
Ens desplacem a la costa del Golf de
Guinea, a l’Oest d’Àfrica.
Repassant el mapa de banderes,
immediatament ens fixem en la
casualitat que suposa l’ús dels
mateixos tres colors en tants països
veïns.
El vermell, el verd i el groc es
repeteixen en fins a cinc nacions
d’aquesta regió.
L’any 1957, una dona anomenada
Theodosia Okoh, va dissenyar la
bandera de Ghana, que va ser el
primer país de l’Oest d’Àfrica en
adoptar aquests tres colors.
L’èxit del disseny senzill, amb tres
barres i sense escuts ni símbols,
ràpidament va influir en altres països,
que en van fer adaptacions.
Tan sols uns mesos després, l’any 1958,
Guinea va copiar la idea i va utilitzar
els anomenats colors panafricans per
la seva bandera.
Camerun va adoptar la seva bandera el
1957, Mali el 1961, Guinea Bissau el 1973
i Benín el 1990.
En el cas de Ghana, Camerun i Guinea
Bissau, les banderes inclouen a més
l’estrella negra africana’, símbol de la
llibertat del continent, i que podem
trobar en altres països africans com
Djibouti, República Democràtica
de Congo, Burkina Faso, Sao Tomé
i Príncipe (que també té els colors
panafricans), Togo, Somàlia ...

d’aquests colors es basa en les
següents idees:
el vermell va ser adoptat en
homenatge dels que van morir en la
lluita contra el colonialisme, el groc
és el símbol de l’or guineà i el sol
africà, i el verd representa els boscos
i l’agricultura i la part més “rural” de
país.
En general, l’ús dels colors panafricans
sí que té una explicació comuna
a tots els països amb banderes
semblants: el vermell recorda la sang
del colonialisme, el groc reflecteix
la brillantor del Sol i dels recursos
minerals d’aquesta regió, i el verd
representa als pastors i a l’esperança.
Històricament, els colors panafricans
tenen la seva base en la bandera etíop,
una de les més antigues del continent
africà.
L’esquema tricolor de la bandera és
molt antic.
La primera bandera oficial etíop de la
qual es té constància és de l’any 1897,
després de la Batalla d’Adua, i també
es componia d’aquests tres colors.
De manera curiosa, podem observar
que els colors panafricans també
són presents en moltes banderes
d’Amèrica, així com en territoris
europeus d’ultramar.
En països americans com Dominica,
Granada, Guaiana Francesa, Guyana,
Saint Vincent i les Grenadines, Surinam
o Jamaica, molts esclaus que no van
poder tornar a casa seva van convertir
aquests territoris en la seva nova
pàtria, reivindicant els colors que els
feien recordar la seva casa: Àfrica.

Respecte als colors, segons l’explicació
oficial que es dóna a Guinea, l’adopció
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Bandera de Benín

Orient Mitjà:
Negre, Vermell, Verd i Blanc.

Bandera de Ghana

Bandera de Malí

Bandera de Guinea

Bandera de Guinea-Bissau
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Comparat amb els altres grups,
aquests països s’agrupen en l’àmbit
religiós, a més de geogràfic.

La bandera de Kuwait va ser aprovada
el 7 de setembre de 1961, i oficialment
hissada el 24 de novembre 1961.

Tot i que els seus respectius colors
tenen origen en la vida del profeta
Mahoma, cada país va adoptar la seva
pròpia bandera.
Els colors panàrabs són el vermell, el
negre, el blanc i verd. Van ser utilitzats
pel rei de Hiyaz (actualment part de
l’Aràbia Saudita) a la bandera que va
enarborar durant l’anomenada Rebel·lió
Àrab contra el domini turc en 1917.
Es creu que cada un dels quatre colors
panàrabs representa a algun dels
familiars del profeta Mahoma, que van
ocupar el poder al llarg de la història
de la conquesta islàmica.

A la bandera hi són presents els
colors panàrabs. El negre representa
la derrota de l’enemic, mentre que el
vermell és el color de la sang en les
espases de Kuwait.
El blanc simbolitza la puresa, i el verd
la terra fèrtil.

El blanc seria el color de l’estendard
de Qusay, i es considera el color dels
Omeyas de Damasc.
El vermell va ser utilitzat pel segon
successor de Mahoma, Omar.
També ha estat sempre el color dels
guardians de la Meca, els haiximites,
actualment la dinastia regnant a
Jordània. Des del segle XII va ser
adoptat pels turcs otomans.
El negre és el color que cobreix la
Kaaba, la Pedra Negra objecte de
veneració i pelegrinatge a la Meca. Va
ser la insígnia de la dinastia Abasida i
dels almoràvits.
I finalment el verd és considerat com
el color propi de Mahoma, per ser
el del seu turbant, que agitava en el
combat per animar als seus, i és el que
comunament s’identifica amb l’islam
en el seu conjunt.
Més pròpiament, és el color amb el
qual s’identifica a la dinastia Fatimida,
que va arribar a governar sobretot el
Nord d’Àfrica.

La bandera de Jordània va ser
adoptada oficialment el 16 d’abril de
1928, el seu origen és la bandera de
la rebel·lió àrab contra l’Imperi Otomà
durant la Primera Guerra Mundial.
La bandera es compon de franges
horitzontals de color negre, blanc i
verd, connectades per un galó vermell.
Els colors negre, verd i blanc
simbolitzen als tres califats principals
i el galó vermell és per la dinastia
Haiximita. També té l’estrella de set
puntes.
La bandera dels Emirats Àrabs Units va
ser adoptada el 2 de desembre de 1971.
En ella, els colors simbolitzen la unitat
àrab.
Els emirats constituents són: Abu
Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras alKhaimah, Sharjah i Umm al-Quwain.
Cada un dels set emirats als Emirats
Àrabs Units té la seva pròpia bandera.
Ens agradaria afegir, que una altra
bandera que comparteix aquests
colors i estructura semblant, és la
Palestina. Lamentablement, al no ser
reconegut com a un estat, no ha sigut
possible trobar dades al respecte i no
és possible analitzar amb els recursos
que s’han utilitzat.
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Bandera de Kuwait

Bandera dels Emirats Àrabs Units

Bandera de Jordània
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Problemàtiques i recerca de dades.
Per a poder fer una reinterpretació de les banderes, s’ha de fer una àmplia recerca
per a obtenir les dades que es necessiten.
Aquestes són algunes de les webs/bancs de dades que s’han consultat: Datos
Macro, Knoema i índexMundi, així com bancs de dades de la ONU o la UNDOC.
Aquestes dades es poden trobar en forma de gràfics o estadístiques, o també en
forma de mapamundi on es permet anar comparant les dades a mesura que es
passa el cursor per sobre.
Aquestes pàgines contenen les dades de cada any, és a dir, es poden consultar i a
partir d’elles extreure conclusions i comparatives.
També es poden trobar especulacions de dades, és a dir, com s’espera que vagin
els números o percentatges en comparació a com ha anat altres anys.
Depenent de la web, es pot trobar informació general, és a dir, en l’àmbit mundial,
o es pot profunditzar més en un sol país o continent, ja que es poden trobar
anàlisis molt detallades i concrets.
És important consultar pàgines amb dades fiables i reals, ja que sinó es poden
malinterpretar. S’ha de fer una bona comparació i buscar si les fonts d’on
s’extreuen les dades són fiables.
En les webs que s’han consultat, per exemple, s’utilitzen dades extretes
d’organitzacions com la UNDOC (United Nations Office on Drugs and Crime), en
l’indicador de legalitat.
En resum, webs internacionals que es dediquen a la investigació de dades i
percentatges en la població estudiant molts casos i àmbits diferents.
Respecte als indicadors escollits, cal veure què és allò que els fa importants a
l’hora de ser analitzats, què determinen o simplement què expliquen i com ho fan.
Polític: Despesa pública militar.
La despesa pública militar, o despesa pública en defensa, és la quantitat
econòmica que dedica el govern d’un país a pagar els costos que es deriven del
personal militar i civil, incloses les pensions del personal militar i els serveis socials
per al personal, operació i manteniment, compres, investigació i desenvolupament
militars, i ajuda militar.
En la pàgina consultada, es mostra la despesa pública militar expressada en
milions d’euros/dòlars, com a percentatge de la despesa pública de país.
Apareix també la despesa en defensa per habitant (del total del país) o despesa
militar per càpita (és a dir, la quantitat del PIB destinada a la defensa), una dada
molt interessant a l’hora de fer comparatives entre països.
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Les dades per a calcular el percentatge de despesa militar en cada país s’han
consultat a Datosmacro.com i corresponen a l’any 2019.
Econòmic: Població sota el nivell de pobresa.
Les estimacions nacionals del percentatge de la població que cau per sota de la
línia de pobresa es basen en enquestes de subgrups, i els resultats es ponderen
pel nombre de persones en cada grup. Les definicions de pobresa varien
considerablement entre nacions.
Per exemple, les nacions riques generalment empren estàndards de pobresa més
“generosos” que les nacions pobres.
Tot i això, aquesta comparativa permet veure les grans desigualtats entre països
i inclús destacar el nombre d’habitants per sota del nivell de pobresa en països
considerats “rics”.
Les dades per a calcular el percentatge de població per sota el llindar de pobresa
en cada país s’han consultat a Indexmundi.com i corresponen a l’any 2020.
Social: Taxa de desigualtat (índex “Gini”).
L’índex “Gini” s’utilitza per a mesurar fins a quin punt la distribució de l’ingrés (o en
alguns casos la despesa de consum) entre individus o llars dins d’una economia
s’allunya d’una distribució perfectament equitativa.
La “corba de Lorenz” mostra els percentatges acumulats d’ingrés rebut total,
contra la quantitat acumulada de receptors, començant a partir de la persona o la
llar més pobre.
L’índex de Gini mesura la superfície entre la corba de Lorenz i una línia hipotètica
d’equitat absoluta, expressada com a percentatge de la superfície màxima sota de
la línia. Així, un índex de Gini de 0 representa una equitat perfecta, mentre que un
índex de 100 representa una màxima desigualtat.
El país amb el valor més alt en el món és Sud-àfrica, amb un valor de 63.00%. En
canvi, el país amb el valor més baix en el món és Ucraïna, amb un valor de 25.00%.
Les dades per a calcular la taxa de desigualtat en cada país s’han consultat a
Indexmundi.com i corresponen a l’any 2019.
Tecnològic: Exportacions de mercaderies.
Les exportacions són les vendes de béns que un país realitza a la resta. Aquestes
sumen dins de la balança comercial, quan són més grans que les importacions, la
balança comercial és positiva.
Les exportacions són importants perquè constitueixen una font de divises que
permeten fer front al deute i a les importacions i que incrementen els ingressos
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per càpita. El fet que es produeixin béns per a la seva exportació, incrementa la
producció d’aquests i això té un efecte positiu sobre l’ocupació (feina).
En aquest cas, les dades es calculen basant-se en la despesa del PIB total que està
destinada a les exportacions de mercaderies.
Les dades per a calcular el percentatge d’exportacions mercaderes en cada país
s’han consultat a Datosmacro.com i corresponen a l’any 2020.
Entorn: Emissions de CO2 (per càpita)
La lluita contra l’escalfament global està en marxa, però les altes xifres d’emissions
de diòxid de carboni no permeten ser molt optimistes pel que fa a la reducció de la
contaminació de la nostra atmosfera.
El problema milloraria de forma radical si els 10 països que més CO2 emeten, es
prenguessin seriosament la seva reducció, ja que només ells generen el 72% dels
gasos.
Cal dir que només la Xina, que es troba en el primer lloc del rànquing, contamina
tant com els Estats Units, l’Índia, Rússia i el Japó junts. Com es pot veure, els països
més amunt en el rànquing corresponen als més desenvolupats.
Més enllà d’analitzar el total de CO2 emès, convé analitzar l’evolució de les
tones per càpita, ja que pot resultar absurd comparar països que tenen una gran
diferència d’habitants entre si.
Aquest percentatge es calcula a partir de les tones per càpita que s’emeten.
Les dades per a calcular el percentatge d’emissions de CO2 en cada país s’han
consultat a Datosmacro.com i corresponen a l’any 2019.
Legal: Taxa d’homicidis.
Les dades de l’Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte (UNODC,
sigles en anglès) assenyalen que al món es produeixen més morts per homicidi
intencional que per conflictes armats i terrorisme junts.
L’any 2017 es van reportar 464.000 víctimes d’homicidi, 89.000 de conflictes
armats i 26.000 d’actes terroristes.
No obstant això, no totes les regions s’emmarquen dins de la mateixa tendència.
Europa ha disminuït la seva taxa d’homicidis en un 63% des de 2002 i Àsia un 36%
des de 1990.
Amèrica i Àfrica segueixen reportant grans índexs de criminalitat.
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MARC PRÀCTIC.
Desenvolupament del sistema i proves.
L’objectiu principal d’aquest estudi i d’aquest projecte ha sigut desenvolupar un
sistema que permeti evidenciar les problemàtiques de cada país basant-se en
les dades de diferents indicadors, cadascun associat a un color, per tal de poder
canviar els percentatges d’aquests i generar una bandera nova amb dades reals.
Per a escollir els indicadors que es volen analitzar, destacar, i fer visibles, s’ha
utilitzat la forma/idea de l’anàlisi “PESTEL”.
Aquesta anàlisi es veu sobretot en el món del màrqueting i les empreses.
És un sistema que identifica els factors de l’entorn general que afectaran les
empreses. És a dir, permet veure tot allò que aporta una empresa als diferents
àmbits, i et permet fer un DAFO, on es poden veure els aspectes positius i negatius
a millorar.
El mètode o anàlisi PESTEL (o PESTLE) recull els següents indicadors:
Política, Econòmic, Social, Tecnològic, Entorn, Legal.
Aquests són els indicadors que s’han escollit en aquest projecte per a analitzar els
països.
A cadascun d’aquests indicadors se’ls ha assignat un concepte concret que pot ser
analitzable i traspassat a percentatges per a poder crear la bandera final. Aquests
conceptes escollits,també, els indicadors, podrien canviar en funció de com es vol
plantejar el sistema.
És a dir, el mètode PESTLE agrupa molts indicadors diferents, però es podria crear
un mètode que recollís dades, per exemple, de només l’indicador de legalitat en
diferents aspectes (robatoris, assassinats, etc).
Alguns exemples de conceptes per a cada indicador podrien ser els següents:
Polític (PIB, cost defensa pública, corrupció...).
Econòmic (pobresa, energia, serveis, manufactura...).
Social (immigració, gènere, desigualtats...).
Tecnològic (exportacions, telecomunicacions...).
Entorn (emissions CO2, indústria del petroli...).
Legal (criminalitat, sistemes judicials...).
Trobem interessant el fet de dividir quelcom en aquestes categories, ja que
abracen diversos temes que crec importants. Durant la investigació, es va
descobrir que es fan anàlisis PESTEL d’alguns països, i és aleshores quan es va
decidir agafar aquests 6 indicadors i començar una recerca.
Al principi del projecte es van agafar conceptes que no quedaven del tot clars, per
exemple, en l’àmbit polític s’havia començat a analitzar el PIB, però es va arribar
a la conclusió que hi havia conceptes més importants o, potser, més interessants
d’evidenciar.
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Respecte als conceptes dels indicadors tecnològics i d’entorn, es podria dir que
van resultar difícils d’escollir, més que la resta.
En conclusió, aquests són els 6 indicadors amb el seu corresponent concepte
analitzable:
Polític: Percentatge total de despesa militar.
Econòmic: Percentatge de població sota del nivell de pobresa.
Social: Taxa de desigualtat.
Tecnològic: Percentatge del PIB total destinat a exportacions,
Entorn: Percentatge d’emissions de CO2 (per càpita).
Legal: Taxa d’homicidis (voluntaris/involuntaris).
Un cop es van escollir els indicadors i els seus corresponents conceptes a
analitzar, es va haver d’atribuir un color per a cada indicador per tal de repartir-ho
i veure quins indicadors caldria analitzar en cada país depenent dels colors de la
bandera d’aquests.
Els colors que s’han associat a cada indicador son:
Polític: vermell
Econòmic: blau
Social: groc
Tecnològic: negre
Entorn: verd
Legal: blanc
A continuació, s’explicarà millor cada indicador, què determina, com es mesura i
més context i informació per a poder entendre per què és important analitzar-lo.
També es posarà en context el grup de països que s’analitzi i que els fa compartir
banderes i colors en aquestes.
Però, abans de tot, és necessari posar en pràctica el sistema i veure si aquest
funciona:
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Les primeres proves es van fer amb la bandera de Veneçuela, i aquest país va ser escollit
aleatòriament d’un dels grups de països que aquest projecte pretén analitzar.
Per començar, cal identificar els colors de la bandera Veneçolana per a poder atribuir cada
indicador segons els colors escollits i assignats abans.
Els colors de la bandera són:
Vermell: Associat a la despesa militar.
Blau: Associat al percentatge de població sota el nivell de pobresa.
Groc: Associat a la desigualtat.
Per a iniciar-nos en aquest projecte, es van registrar les dades per cada indicador, quedant
aquestes així:
Vermell: 1,54% de despesa militar
Blau: 20% de població en pobresa
Groc: 46,9% de desigualtat.
Un cop trobades i comparades totes les dades, podem començar amb el desenvolupament
del sistema.
El primer pas és sumar totes les dades, per a obtenir un número que ens farà de
percentatge total.
Evidentment, aquest nombre no es correspon al percentatge real del país respecte a la
població, i és per això que s’ha de fer una regla de 3 que permeti trobar el percentatge real
en relació amb els que tenim.
46,9 + 20 + 1,54 = 68,44% (no real)
46,9/68,44 * 100=
20/68,44 * 100=

68,53%
29,22%

1,54/68,44 *100=

2,25%

Si sumem els percentatges obtinguts ens dona 100, és a dir, que ja tenim un percentatge
real.
Per a poder traslladar aquests resultats de manera acurada, s’ha proposat una graella de
10x10 quadrats, que fan un 1% cadascun, i que seria la base de la nova bandera.
El fet que la graella consti de 100 quadrats i que cadascun ocupi l’1% és una manera fàcil i
àgil de poder col·locar perfectament i sobretot, sent fidel a les dades reals, els colors que
crearan la nova bandera proporcionalment fins a fer el 100%.
Model de graella: 10x10:
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Aquí es pot veure el procès documentat en un quadern, un procès que s’ha fet
amb totes les banderes escollides per a redissenyar.
Cal destacar en aquest projecte, que es va crear un segon sistema per si el primer
no era del tot factible.
El segon sistema parteix de la mateixa base, transformar la bandera i el seu ús del
color partint de dades reals que evidencien problemàtiques dels diferents països
del món.
El segon sistema consistia en analitzar tots els indicadors de cada país i, segons
l’ordre de més present a menys, escollir els 2-3-4 primers (el nombre canviaria en
funció de la quantitat de colors originals en la bandera.
La idea seria redissenyar les banderes a partir d’aquelles problemàtiques més
evidents en un país, d’aquesta manera es podrien comparar des d’un altre punt de
vista, les diferències entre països.

Procés del primer
sistema
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Com fer una bona bandera.
Investigant la pàgina web del “Flag Institute”, l’institut britànic de banderes, es van
descobrir uns quants consells donats per ells sobre com crear una bona bandera.
Per començar, cal saber que el “Flag Institute” és una organització independent i
benèfica britànica, finançada íntegrament per subscripcions de membres, i
fundada el 1971.
Aquesta organització documenta, celebra i promou les banderes en tota la seva
varietat, compartint coneixements, opinions i idees, de forma presencial, impresa i
en línia. És l’associació/organització que tracta les banderes més famosa del món.
A Espanya trobem la societat de vexil·lologia, fundada el 31 d’octubre de 1977
a Madrid. Aquesta societat actua igual que el Flag Institute, fent assemblees,
organitzant esdeveniments i sobretot estudiant i classificant banderes.
Ambdues d’aquestes organitzacions tenen un apartat a la seva web on donen
consells i instruccions per a dissenyar una bona bandera.
Els consells del Flag Institute per a dissenyar una bandera són els següents:
1_Que sigui senzilla
La bandera ha de ser prou senzilla perquè un nen pugui dibuixar-la de la memòria.
2_Que utilitzi un simbolisme significatiu
Els elements, colors i patrons que s’utilitzin haurien de relacionar-se amb el que
simbolitza la bandera.
3_Que utilitzi només 2 o 3 colors
No utilitzis més de tres colors. Aquests han de contrastar bé. Haurien de provenir
del conjunt de colors estàndard: vermell, taronja, groc, verd, blau clar, blau fosc,
porpra, blanc i negre.
4_Que no tingui inscripcions, ni escuts, ni segells
Evita qualsevol tipus d’escriptura o insígnia, segell o escut d’organització. És millor
no utilitzar-ne per donar simplicitat.
5_Que sigui distintiva
Evita duplicar altres indicadors, però pots utilitzar similituds per mostrar
connexions.
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*6_Que pensi en l’efecte del vent
La bandera està pensada per situar-se a una altura determinada, i ondejarà o no
depenent del temps. S’ha de crear una bandera fàcilment reconeixible perquè
pugui distingir-se tant en dies de vent com en dies de no vent.
*Aquest punt és més una recomanació. Les banderes generades durant aquest
projecte, s’han basat en aquestes recomanacions i és per això que mostren una
gran simplicitat.
S’ha decidit eliminar qualsevol dels símbols o escuts que porten les banderes
originals, de manera que no intervinguin els colors ni les formes d’aquests en el
sistema de redisseny de banderes, i centrant-nos en la idea que una bandera “ben
feta” no porta símbols ni escuts, sinó que es redueixen en forma i colors al màxim
possible.

Banderes.
Durant els procés de recerca i formalització, es va fer un treball de recopilació
analògica de les dades, de manera que poguessin ser fàcilment consultades.
Es van recollir totes les dades de tots els indicadors per cada país,
independentment dels colors de les seves banderes.
A partir d’allà es van agafar les dades corresponents a cada color, per cada
bandera, i es va aplicar el sistema que s’ha vist anteriorment, que consta d’una
regla de tres per extreure el percentatge total real.
A continuació es poden veure totes les banderes finals que s’han generat, amb
les seves corresponents dades:
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NORD DE SUDAMÈRICA
VENEZUELA
68,53% de
desigualtat
29,22% de
pobresa
2,25% de
despesa militar
COLÒMBIA
56% de
desigualtat
32% de
pobresa
11% de
despesa militar

EQUADOR
61% de
desigualtat
30,1% de
pobresa
8,9% de despesa
militar
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EST D’EUROPA
RUSSIA
25,2%
d’homidicis
40% de pobresa

34,8% de
despesa militar
SÈRBIA
34,5 de
despesa militar
57,6% de
pobresa
7,9%
d’homicidis

ESLOVÈNIA
2,8%
d’homidicis
81,8% de
pobresa
15,4% de
despesa militar
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ESLOVÀQUIA
7,7% de
despesa militar
67,7% de
pobresa
24,6%
d’homicidis

CROÀCIA
14,8% de
despesa militar
82,8% de
pobresa
2,40%
d’homicidis

REPÚBLICA TXECA
21,36% de
despesa militar
74,20% de
pobresa
4,45%
d’homicidis
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AMÈRICA CENTRAL
EL SALVADOR

38,8% de
pobresa

61,2%
d’homicidis

NICARAGUA

80,3% de
pobresa

19,7%
d’homicidis

HONDURAS

43,5% de
pobresa

56,5%
d’homicidis

32

GUATEMALA

72,4% de
pobresa

27,6%
d’homicidis

OEST D’ÀFRICA
GUINEA
0,53%
d’emissions de CO2
80,83% de
desigualtat
18,64% de
despesa militar

GUINEA-BISSAU
0,4%
d’emissions de CO2
87,18% de
desigualtat
12,43% de
despesa militar
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MALÍ
0,11%
d’emissions de CO2
75,4% de
desigualtat
12,43% de
despesa militar

GHANA
1,23%
d’emissions de CO2
95,4% de
desigualtat
3,37% de
despesa militar

BENÍN
01,34%
d’emissions de CO2
93,1% de
desigualtat
5,56% de
despesa militar
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ORIENT MITJÀ
KUWAIT
27,8%
d’emissions de CO2
57,2%
d’exportacions
2,2%
d’homicidis
12,6% de
despesa militar
JORDÀNIA
49%
d’exportacions
3,6%
d’homicidis
40% de
despesa militar
7,4%
d’emissions de CO2
EMIRATS ÀRABS
12,85% de
despesa militar
16,85%
d’emissions de CO2
0,3%
d’homicidis
70%
d’exportacions
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Formalització i peces finals.
Per a la formalització d’aquest projecte, s’ha proposat fer un diari per a explicar les
noves banderes.
Un diari ens porta a la idea de comunicació, d’entendre el que està passant, i
considerem que és una formalització que té relació amb el projecte.
L’objectiu d’aquest diari (anomenat infoFLAG) és mostrar el redisseny de les
banderes que s’ha fet a partir dels colors i els indicadors.
És una manera d’explicar i evidenciar les problemàtiques de cada país de manera
molt visual i directa.
El diari estaria dividit en tres parts.
La primera és la introducció, amb un petit abstract i amb l’explicació breu del
mètode i el sistema empleat per a la transformació de les banderes.
La segona part serien les dobles pàgines que parlen del grup de països en qüestió,
és a dir, explica el grup de països i quina és la relació que els uneix.
Per altra banda, explica els colors que formen la bandera i el significat d’aquests.
La doble pàgina va acompanyada d’un mapa on els països a tractar hi són
destacats.
La tercera i última part, correspondria a les dobles pàgines on s’explica cada país
bandera per bandera.
Aquesta doble pàgina, més complexa que les altres, explicaria la bandera amb les
respectives dades a una banda, per tal de poder-les visualitzar bé, acompanyades
d’un petit text posant en context cada indicador en el seu país.
També vindria acompanyada de la bandera i les dades reals, així com les webs d’on
s’han extret aquestes dades.
Perquè fos possible desenvolupar aquest diari, s’ha hagut de posar en contacte
amb diverses impremtes d’arreu del món.
La primera opció va ser fer-ho a UK, amb NewspaperClub, però per inconvenients
de logística, es va buscar una altra impremta i finalment s’ha imprès a París,
França, amb la companyía PrintNewspaper.
Una altra part de la formalització són les noves banderes de cada país impreses,
que s’han fet a Castelló, Espanya, amb Nou Sport.
A continuació es poden trobar mockups del diari i de les banderes finals:
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37

Bandera de Colòmbia.
38

39

Bandera de Rússia.
40

41

Bandera de Guatemala.
42

43

Bandera de Ghana.
44

45

Bandera de Jordània.
46

47

Portada diari infoFLAG.
48

49

Doble pàgina de Veneçuela.
50

51

Doble pàgina del grup d’Europa.
52

53

Doble pàgina de Jordània.
54

55

Doble pàgina del grup de Centre-Amèrica
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Conclusions.
Al llarg d’aquest projecte he sentit que cada pas que
donava em portava a nous coneixements que m’han permès
aprofundir en el seu desenvolupament i argumentació, així
com en l’extracció de conclusions.
Quan vaig començar el projecte no era realment conscient
de la similitud existent entre les banderes d’alguns països i, si
n’era, no coneixia el motiu.
No m’havia parat a pensar que els colors i dissenys de les
banderes es poguessin agrupar per regions geogràfiques,
per proximitat cultural o religiosa, o per circumstàncies
històriques o socials transcendentals.
Però al llarg d’aquest projecte he pogut descobrir que la
història dels països, i sobretot del territori en el que es situen,
està molt relacionat amb les seves banderes.
Tampoc havia pensat en tota la càrrega simbòlica i de
significats que una bandera pot tenir, ni en els missatges que
pot comunicar.
Per a finalitzar, m’agradaria assenyalar que aquest sistema és
només una de
les moltes maneres d’interpretar les banderes que existeixen,
però crec que el que el fa interessant és que serveix per posar
en evidència problemàtiques que queden ocultes dins els
països, creant les bases per replantejar-les.
I també, que evidencia que és possible agafar un element
tan senzill com una bandera i redissenyar-la de manera
que canviï el seu significat, el seu missatge i la seva funció
completament.
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