ORIGEN DE L’ACTUAL BANDERA ESPANYOLA 1785-1845
L’origen de l’actual bandera espanyola, tal com i la coneixem avui en dia, fou un concurs
promulgat per Carles III, l’any 1785, per dissenyar una nova bandera nacional que
identifiques de forma singular al nou país, Espanya.
Aquests varen ser els dotze models presentats al concurs:
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Per Real Decret el 28 de Maig de 1785, el Rei Carles III disposar:

"Para evitar los inconvenientes y perjuicios, que ha hecho ver la experiencia, puede
ocasionar la Bandera Nacional de que usa mi Armada Naval y demás embarcaciones
españolas, equivocándose a largas distancias o con vientos calmosos, con las de otras
naciones, he resuelto que en adelante usen mis buques de guerra de Bandera dividida
a lo largo en tres listas, de las que la alta y la baja sean encarnadas y del ancho cada
una de la cuarta parte del total y la de en medio amarilla, colocándose en esta el
escudo de mis Reales Armas reducido a dos cuarteles de Castilla y León con la Corona
real encima... ".

Mod. 1 Pavelló Naval de l’armada Espanyola

Mod. 3 Pavelló Civil d’Espanya a Terra

L’any 1845 la reina Isabel II instaurà definitivament el primer model també per a Terra.

CONCLUSIONS
• L’origen representatiu dels actuals colors de la bandera espanyola, el vermell i el groc,
tal com són avui en dia són del segle XVIII (1785).
• En qualsevol mapa, gravat, pintura, tapís, bandera, escut, vaixell, exèrcit, ... anteriors a
1714 on veiem una bandera o escut, amb barres vermelles i grogues, es tractarà
irrefutablement del pals dels comtes de Barcelona que desprès també esdevingueres
reis de distints territoris, com l’Aragó, Barcelona, Mallorca, Nàpols, Sardenya, Sicília,
... Mai podrà tractar-se dons, d’un senyal distintiu del regne de Castella. Dit d’altre
manera, els colors Vermell i Groc no podien ni han representat mai el Regne de Castella.
• El fet que Carles III escollís una bandera amb pals (horitzontals) i amb
vermells i grocs no es pas una casualitat. Va ser una premeditació i una
descarada de la iconografia catalana (mapes, gravats, pintures, tapissos,
escuts, vaixells, exèrcits, ... ), utilitzada i documentada com a mínim des del
fins al XVIII (1714).

els colors
apropiació
banderes,
segle XII

Primer s’apropiaren de la nostre història, que tornaren a re escriure i finalment
s’apropiaren de la nostra iconografia.
Ajuda’ns a reconstruir la nostre desapareguda i oblidada història enviant-nos els teus
comentaris o coneixements al respecte a info@HistoCat.com.

Enric G.
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