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Nom: Sant Ot, Estendard de

Tipus: Tipus antics (gonfanó, làbarum, vexil·lum)

Entitat territorial: Catalunya

Status polític: Subdivisió d'estats

Estat: ESP

Província: Girona

Comarca: Alt Urgell

Municipi: Seu d'Urgell, la

Barri: - UTM  x=: 350 UTM  y=: 4675

DOGC:

BOP: BOE:

Ús: A terra Usuari: Personals

Proporcions: 0

f=: -

Data inici ús: segles XI/XII

Data final ús: ?

Consta d'una part superior on hi ha el 
Pantocrator, assegut en un tró, revestit 
amb túnica i mantell, a la ma esquerra 
porta el llibre de la sabiduria i beneeix 
amb la dreta, tot sostenint amb dos dits 
l'orbe. La imatge és envoltada per la 
mandorla perlada. A cada angle hi ha un 
dels símbols del Tetramorfos. Al costat 
esquerre hi ha l'incripció ELIS-AVA-MEF-
CIT. De la part inferior pengen tres 
gallardets amb tres figures femenines en 
actitud d'orar, amb túnica i mantell i el 
llibre dels Evangelis a la ma esquerra.

Color 1: R
Color 2: Y+
Color 3: W
Color 4: R-
Color 5:

Aclariments: Brodat amb sedes polícromes sobre una 
base de lli color cru. L'estendard es penjava 
d'una barra horitzontal. Dimensions: 105 cm 
alçada total; 62,4 cm alçada del rectangle 
superior; 69 cm amplada total; 46 cm alçada 
aproximada del gallardet central; 19,4 cm 
amplada màxima del gallardet central.

Significació: Podria ser un penó ofrena al bisbe Ot, o al Sant canonitzat, o simplement 
l'estendard militar del bisbe. Actualment  és conservat al Museu Tèxtil i 
d'Indumentària de Barcelona amb el núm. inv. 49.422.

Relació amb 
altres banderes:

Estendard que porta Sant Miquel, a les pintures de l'àbsis de Sant Miquel 
d'Engolasters (Andorra). Estendard de la Catedral de Colonia (c 1100).

Observacions: Sant Ot nasqué vers el 1060, probablement a la vila de Sort, va ésser el tercer fill del comte 
de Pallars Sobirà Artau I i de Llúcia de la Marca, germana de la comtessa de Barcelona 
Almodís. En la seva joventut Ot havia estat militar. Mort el bisbe de la Seu d'Urgell, fou elegit 
Ot, que n'era ardiaca (1095). Contribuí amb la seva mainada a la primera conquesta de 
Balaguer (1101). Inicià l'edificació de la nova catedral romànica. Havent entrat en conflicte 
amb el bisbe de Roda, fou severament amonestat pels papes Urbà II i Pasqual II, que 
l'amenaçà d'excomunió. Morí el bisbe Ot el juliol de 1122. Va ser canonitzat l'any 1133.

FIAV PMS

Codi: CAT.OT

Acord legislatiu:

Oficial

Privat Públic Militar

Terra:

Mar:

* *

Ent. Local Menor: -

La Seu d'Urgell

Bibliografia: Josep Folch i Torres. Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans. Barcelona, 1915-20. 
Rosa M. Martín i Ros i S. Herreros Agüi: Comunicacions presentades al XIV CIV.

Festes tradicionals:

El 7 de juliol, Sant Ot, es 
festa tradicional a la Seu 
d'Urgell.

Correcció: 0

Superfície (km2): -

Població: -

Capital: -
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