El sant

Patllari (s. V, Embrun – ~541, Embrun) va assolir
una bona formació al costat del bisbe Catulí.
Va acompanyar el prelat quan aquest va
abandonar la ciutat i fugia a Viena del Delfinat
(França) a causa de l’assetjament dels arrians.
L’arquebisbe Avit els va acollir i va oferir
aPatllari l’oportunitat de formar-se en estudis
teològics i ordenar-se com a sacerdot.
Patllari fou nomenat bisbe d’Embrun després
de la mort de Catulí i d’un breu episcopat del
seu antecessor Gal·licà. Durant uns anys va
ocupar la diòcesi tot promovent la construcció
de diverses esglésies.
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El reliquiari
El reliquiari de sant Patllari és un dels pocs d’època
gòtica que es conserven sencers i al mateix lloc de
culte i que tenen, fins avui, una funció en la
cerimònia de la seva festivitat. Està format per una
arca i un bust fets a la baixa edat mitjana.
El bust està obrat en plata, plata sobredaurada,
pedreria, bronze i esmalts amb tècniques d’orfebreria
com el repussat, cisellat, la fosa, l’aplicació d’esmalts i
la policromia. Té 61 cm d’alçada, 37, 5 d’ample i un
gruix de 20. Presenta el cap de sant Patllari i les
espatlles. Li serveixen de peus quatre petites figures
en bronze de dracs. La datació se situa al segle XIV,
sense que es pugui precisar l’any. Al damunt, hi ha
col·locada una mitra que es pot extreure per deixar al
descobert la part superior del crani del sant i al qual
també es pot arribar mitjançant una petita finestra
posterior.

L’arca o caixa de sant Patllari és un reliquiari
d’argent que pretén recordar la figura d’un edifici
eclesiàstic gòtic i la seva elaboració se situa en un
taller gironí al primer art del segle XIV. Núria de
Dalmases, a Orfebreria catalana medieval.
Barcelona 1300-1500: aproximació a l'estudi,
defineix la tipologia d’aquest tipus d’arques:
“Adopta un tipus simètric d’edifici rectangular amb
arcuacions, on s’expliquen, per mitjà d’elements
escultòrics, escenes relacionades amb la vida i els
miracles del sant o bé emmarquen senzillament
figures de sants i apòstols i està tallat verticalment
en la seva part mitjana per un creuer fictici, ja que
tan sols afecta la carcassa ornamental”. La tapa,
que simula la teulada d’un temple, té deu vessants
que mostren la mateixa decoració vegetal
entrellaçada, especialment de plata sobredaurada.
La caixa, del mateix material, presenta figures
relacionades amb sant Patllari i la seva vida. A la
cara frontal es veu la figura del sant en acció de
beneir a l’espai central; a banda i banda, dues
figures de menors dimensions, uns escolans o
religiosos que subjecten peces destinats als actes
litúrgics: candelers, salpasser, encensers i caixeta
dels sants olis. La cara posterior conté tres escenes
de l’hagiografia de sant Patllari. Al plafó central, el
miracle de la curació d’una donzella que havia estat
atacada per un escurçó; a la dreta, la curació d’un
infant moribund, amb la presència dels pares, a qui
el sant agafa la mà; a l’esquerra, la caritat del sant
vers els més necessitats, els quals són representats
per sis figures que reben un donatiu. A una de les
cares laterals, es veu el sant que foragita el diable; a
l’altra, sant Patllari salva Embrun quan conté una
esllavissada que amenaçava la ciutat.
Inicialment, el reliquiari rebia veneració a l’església
monacal benedictina de Sant Pere de Camprodon
fins a la desamortització de 1835. Actualment és
l’únic edifici del conjunt de l’antic cenobi però
degudament reformat conserva l’esperit de l’estil
romànic original. Té una planta de creu llatina, amb
volta de canó sensiblement apuntada, i cinc absis
quadrats, amb el central de majors dimensions. El
campanar reposa sobre un cimbori octogonal que
s’alça damunt el creuer. Actualment, l’arqueta es
troba a l’església de Santa Maria que exerceix les
funcions de temple parroquial.

La devoció
La festivitat de sant Patllari, Festa Major a
Camprodon, és el 21 de juny en commemoració de
l’arribada de les relíquies. La llegenda explica com
un monjo de l’ordre benedictina del monestir de la
Portella les duia des d’Embrun dins una bota i
carregades en un burro. Després de travessar els
Pirineus i tot dirigint-se al seu lloc de partida va
passar per Camprodon, on va fer nit a l’hospital del
monestir de Sant Pere. L’endemà, després de fer
moltes hores de camí, sempre es trobava altra
vegada a Camprodon. Aquest fet va ser interpretat
com indici que sant Patllari s’hi volia quedar.
Malgrat que no se sap en quina data devia tenir lloc
l’arribada cal situar-la a l’edat mitjana, ja que les
tropes franceses, el 1470, van saquejar el monestir i
se les van endur; no van retornar a Camprodon fins
al 1484.
És reclamat pel mals de vista. La pedra de sant
Patllari, actualment perduda, es col·locava sobre els
ulls dels malalts i produïa una alleujament
immediat; la tradició la considerava part de l’anell
episcopal de sant Patllari. També és invocat contra
el mal de cap i d’orella; encara ara, després de l‘ofici
solemne de la festa del sant, es distribueix
l’anomenat “cotó de sant Patllari” que, durant un
any, ha estat en contacte amb les restes sagrades.

