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AUXILIARS  

1  —  ® Material heràldic auxiliar recopilat per EXINCAT, durant l’hivern de 2018 en exclusiva per EXIN CASTILLOS , com a complement a les tres col·leccions d’escuts editades per EXINGRAF 

Nota de l’editor 
 

         Després de les 3 col·leccions d’escuts publicades, feia falta una 
recopilació dels elements complementaris per crear peces més 
complexes i recargolades. Amb els tres volums anteriors, hi trobem 
més de 1600 unitats diferents per embellir les nostres construccions.  
 

         En aquest lliurament tenim prou teca per dissenyar unitats molt 
més personalitzades. Inclou més de 400 complements auxiliars per la 
creació dels escuts o senzillament decorar les nostres edificacions. 
 

         A la dreta hi podeu veure algunes creacions fetes només amb el 
material referit. Amb poques peces i una mica de traça, no costa res 
fer un bon escut per l’entrada del nostre castell o muralla. 
 

         Podeu descarregar-vos totes les edicions a la web d’EXINCAT.  

exincat.blogspot.com  
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▲ Típiques corones del Rei, de territoris varis i àmbits culturals diversos, emprades en diferents èpoques històriques 

La corona reial atorga la màxima distinció i era usada en els actes del protocol. En els diferents regnes, les corones son totes distintes. 
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▲ Majestuoses corones molt ornamentades per lluir els Emperadors  
▲ El Barret reial per 

caceres i altres activitats  

▲ Corones més discretes per els fills menors del rei, però sense dret a la secessió, els dits Infants reials 

El monarca emperador manava sobre diferents regnes sota la seva autoritat. Era com una mena de rei de reis, molt poderós arreu. 
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▲ Corona dels monarques Electors  ▲ Corones pròpies dels Prínceps , hereus reials 

▲ Tiara de Princesa (de vegades Reina) 

▲ Corones d’Arxiduc  

Els monarques electors tenien dret a votació per escollir Papa. Per darrera del rei, hi ha el seu hereu natural, el Príncep o la Princesa . 
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▲ Corones dels Grans Ducs  ▲ Corones destinades al Ducs  

▲ Corones de Marquès  ▲ Corones de Gran   

▲ Corones pròpies dels Comtes i els seus descendents 

▲ En l’estament nobiliari dels Vescomtes i els seu fills, és llueix aquesta mena de corones 

Per sota del poder reial, els nobles controlaven els seu territoris i privilegis. Eren els senyors feudals que administraven el poder. 
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▲ Corona corresponent al Baró , amb la clàssica disposició una mica més engalanada. La corona que llueix el gran Baró d’Escornalbou, Amen... 

▲ Els Senyors ja poden lluir alguns atributs a la seva corona ▲ Senzilles coronacions que distingeixen el dit Hidalgos  

▲ Corones de Cavaller més aviat indefinides i poc emprades pel seu baix tarannà 

▲ Corones Genèriques   

▲ General de Brigada  ▲ Corona d’Armat  ▲ Àmbit Naval  ▲ Cabdill militar 

▲ Corones de caire Castrense o de gent d’armes 

▲ General de Divisió  

▲ Tinent General ▲ Capità General 

Les titulacions menors que engloben les senyories , està encapçalada per la figura del Baró. Son corones més austeres i senzilles. 
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▲ Els Principats i altres territoris de domini reial poden dur una corona que els dona la distinció de Regne  

▲ Timbrats Apòcrifs   
▲ La Boina catalana i  

la Txapela basca ▲ La Barretina vermella del nord i la Musca morada del camp 

▲ Banyuts de mena 

El timbre és la peça que corona l’escut. De forma atrevida i divertida, podem ficar al nostre escut qualsevol tocat que s’ha ens acudeixi. 
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▲ La Tiara Papal és un privilegi únic del Sant Pare de Roma, cap de l’església catòlica i del Vaticà 

▲ Saturn propi dels 
diferents estaments de 

l’església catòlica 

▲ El Solideo el poden 
portar Papes, Bisbes, 

Arquebisbes o Cardenals 

▲ Bonet o Birret sacerdotal ▲ La Mitra també és pròpia de Bisbes, Arquebisbes i Cardenals. També el porten els Abats 

El timbre eclesiàstic distingeix el titular de l’escut, amb la seva filiació a la santa església i el seu ministeri. Bisbes, cardenals, papes... 
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▲ Corones murals de l’àmbit geogràfic corresponent als pobles  (▲ 2,5 cm. i ▼ 3 cm.) ▲ Corones genèriques ▼  

▲ Corones murals de l’àmbit geogràfic corresponent a les viles  (▲ 2,5 cm. i ▼ 3 cm.) 

▲ Corones murals de l’àmbit geogràfic corresponent a les ciutats  (▲ 2,5 cm. i ▼ 3 cm.) 

▲ Corones murals de l’àmbit corresponent a la comarca  (▲ 2,5 cm. i ▼ 3 cm.) ▲ Corones murals de l’àmbit corresponent a la vegueria  (▲ 2,5 cm. i ▼ 3 cm.) 

(▲ 2,5 cm. i ▼ 3 cm.) 

Les corones murals estan destinades a timbrar els escuts de viles, pobles, ciutats, comarques, vegueries o qualsevol àmbit geogràfic. 
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▲ El Llorer és un símbol de triomf i glòria reconeguda. Podem envoltar escuts o senzillament adossar-los a qualsevol entrada o paret  

▲ Àligues diverses amb finalitats heràldiques. Poden flanquejar els escuts o timbrar-los. També podem treure un profit per a noves creacions futures 

Els guarniments son els afegitons externs que rodegen i completen el total de l’escut. Sovint hi ha un excessiu us dels guarniments. 
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▲ Drac verd ▲ Drac vermell ▲ Drac negre ▲ Au Fènix ▲ Corb 

▲ Gatet o mixeta ▲ Tigre ▲ Lleó plata ▲ Lleó morat ▲ Lleó d’or 

▲ Os amb espasa ▲ Os alçat ▲ Cabirol ▲ Esquirol ▲ Llop 

▲ Griu daurada ▲ Griu roja  ▲ Bou ▲ Cavall ▲ Pegàs 

Les bèsties rampants aparellades de forma simètrica, es col·loquen a banda i banda de l’escut en actitud de custòdia i suport vital. 



� 
OBSERVACIONS :    Els escuts recreats no segueixen pautes normalitzades de cap mena. Els colors, disposicions i altres detalls han estat alterats amb criteris decoratius i com a complement per guarnir les construccions EXIN CASTILLOS . La finalitat és 
exclusivament lúdica i evoca la nostra imaginació. Segon el tipus de castell o edificació que portem a terme, podrem triar la mena d’escut per lluir en murs, muralles, portes, torres, o on ens convingui. Depèn del nostre gust i enginy personal.          Rfa: PDF4ESC 

12  —  ® Material heràldic auxiliar recopilat per EXINCAT, durant l’hivern de 2018 en exclusiva per EXIN CASTILLOS , com a complement a les tres col·leccions d’escuts editades per EXINGRAF 

▲ Elms sobirans corresponents al Rei ▲ Infant reial ▲ Elms de Príncep ▲ Marquès ▲ Duc 

▲ Noble ▲ Comte ▲ Baró ▲ Elm de torneig ▲ Elms de Cavaller ▲ Bastard ▲ Escuder 

▲ Rústic ▲ Filigrana ▲ Diversos elms de Gala, amb els característics plomalls ornamentals de colors en la part superior del casc 

Els elms , son els característics cascs de lluita en batalles i torneig. Segons la categoria del portant es distingeixen certs detalls. 
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Els elms  antics i amb un aspecte més agressiu, dels terribles estols de guerrers durs i despietats. Per decoracions i dissenys... 

▲ Elms escollits per a decoracions menys històriques i amb un regust mític i obscur 
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▲ Recreació dels escuts de les cares anterior i lateral de les caixes de les sèries Blava i Taronja  

▲ Recreació dels escuts de les cares posterior i lateral de les caixes de les sèries Taronja i Blava  ▲ Recreacions lliures dels escuts “creu” creats per ELB  

▲ Reproducció fidel dels escuts de la part inferior de les caixes de la sèrie Gran Alcazar  ▲ Recreacions lliures dels escuts “elm” creats per ELB  

▲ Recreació dels escuts de la cara principal de les caixes de la sèrie Golden  ▲ Recreacions lliures dels escuts “onada” creats per ELB  

▲ Recreacions lliures dels escuts “àliga” creats per ELB  

EXTRA: Els diferents escuts originals Exin Lines Bros , inclosos anteriorment en les tres col·leccions d’escuts editades per EXINGRAF 


