
ELS QUIMICS D'AHIR: ARNAU DE VILANOVA I UN
DELS SEUS TRACTATS D'ALQUIMIA

per

JOAQUIM CASAL I FABREGA

Molts tractats d'alquimia han estat atribuIts a Arnau de Vilanova. Mes de

la meitat s6n apocrifs. Pel que fa als altres, no hi ha motiu per a creure que

no va esser-ne Arnau 1'autor, he que hi ha qui ho posa en dubte. En tot cas,

el cert es que hi ha tot un cos arnaldia alquimic, d'una gran importancia, i

que no pot esser deixat de banda.
L'interes d'aquest treball va dirigit precisament a una de les obres que

amb mes fonament es atribuida a Arnau, l'Epistola super alchimia ad regem

Neapolitanum. Es obligat, pero, de deturar-nos a estudiar la seva vida, essent

com va esser una de les figures mes importants de la ciencia cristiana a l'Edat

Mitjana.

Durant molt de temps, l'origen d'Arnau de Vilanova va esser una incog-

nita per a estudiosos i historiadors, les opinions dels quals es dividien entre

1'origen catala i el provencal. Avui en dia la discussio ja no existeix i es dona

com a cert l'origen catalano-valencia. Aquest origen consta per la seva propia

confessid en les seves obres Antidotum i Letra tramesa, i per declara-

tions d'altres contemporanis seus (els papes Bonifaci VIII i Climent V, els

reis Frederic III de Sicilia i Jaume II d'Arago).' De l'analisi dels seus escrits

en llengua vulgar que ens han arribat ( se'n conserven sis, els altres van esser

destrults a causa de la condemna inquisitorial promulgada a Tarragona cinc

anys despres de la seva mort) es despren tambe que la llengua vernacla d'Ar-

nau era el catala.
Es gairebe segur que Arnau de Vilanova va neixer a Valencia cap a 1'any

1240.'
Era clergue, com quasi tots els qui professaven la medicina a l'Edat Mit-

jana. El fet que fos carat (va tenir una filla, Maria ) indica que no tenia ordes

majors.
Estudia primer a Valencia. Despres estudia medicina a Montpeller (cap al

1260), i a Napols, al costat del metge Giovanni Casamicciola . (De fet, aques-

ta estada a Napols es posada en dubte per algun erudit 2). Mes tard, a Barce-

lona, apren 1'hebreu i estudia les literatures biblica, talmtidica i rabinica. Par,
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lava ja l'arab, apres a Valencia durant la seva infantesa (Valencia no feia pas
gaire que havia estat conquerida, i encara conservava molt de l'ambient mu-
sultna). Es probable que tambe tingues coneixements de grec (cap al 1308
tingue relacio amb els monjos del mont Athos).3

Exerceix la medicina a Valencia i a Barcelona. El 1280 entra al servei de
la cort de Pere el Gran, i serveix mes tard a la del seu fill Alfons i a la de
Jaume II (no solament com a metge,sind tambe com a ambaixador a la cort
de Franca). Entre 1286 i 1289 resideix a Valencia. L'any 1289 es cridat a Mont-
peller per a ensenyar medicina; hi resta fins al 1299. Es metge dels papes Bo-
nifaci VIII i Climent V."

Mor l'anv 1311, en pie viatge per mar. Es enterrat a Genova.

EL METGE

Arnau de Vilanova fou Sens dubte el maxim representant de la medicina
cristiana a l'Edat Mitjana . Al cap de poc temps d'exercir la medicina esde-
vingue famds . La seva estada a Montpelier com a professor va fer que fos
conegut gairebe arreu d'Europa. Fou requerit pel papa Climent V com a
assessor del nou pia d'estudis de la Facultat de Montpelier.'

La seva actuaci6 pesa fortament en la historia de la medicina ja que, en-
front de tot el feix de practiques tradicionals que constituia la medicina en
aquell temps, ell proposa com a base per a la ciencia , 1'experiencia i la rao.
Un nou cami quedava obert per a la medicina. Fou tambe el primer que
va fer una exposicio clara de la Patologia General .'

Arnau se servi ampliament de ]a ciencia medica musulmana, gracies al seu
coneixement de 1'arab. Es quasi segur que estudia els tractats de medicina es-
crits pels grans metges crabs (Rhazes, Ali-Abbas, Avicenna , Hunain Ibn Isahq,
etc.). A mes de les traduccions , escrivi tamb6 una setantena de tractats cien-
tifics ( medicina , alquimia, astrologia).

De les sever obres, mes d'una dotzena foren traduides a l'hebreu despres
de mort , i exerciren una gran influencia sobre la cultura hebraica . Aquesta
influencia es deixa sentir encara avui en dia pel gran nombre d'obres seves
manuscrites, traduides a I'hebreu , que s'han trobat arreu del mon . Fou tambe
tradult a I'alemany per W. von Hirnkofen (1532). Algunes obres seves foren
publicades a Leipzig i Valencia (1495), Paris (1501), Sevilla (1514) i Basilea
(1560, 1565). A mes a mes de manuscrites , les seves obres foren tambe im-
preses; l'obra seva mes antiga impresa, ho fou el 1473 ( Padua ). La col leccio
de les seves obres fou publicada a Lovaina ( 1480), Lio (1504, 1509, 1520,
1532), Venecia (1505, 1514, 1527), Basilea ( 1585), Paris ( 1509 ), Montpe-
11er, etc.
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L'ALQUIMISTA

Al gran coneixement de la cultura oriental que possela Arnau, concreta-
ment de les cultures islamica i judaica, cal afegir el seu <<esperit cientffic» (tal

com 1'anomenariem avui). Aixb podria determinar que fos un dels principals
introductors de l'alqufmia al mon occidental llati. (La primera obra d'alqui-

mia apareguda a l'Europa Ilatina fou el Llibre de la composicid de l'alqui-
mia, d'autor desconegut, que fou traduit de l'arab per Robert de Chester, la

traduccio del qual fou acabada el dia onze de febrer de 1144').
Corn ha estat dit al comencament, molts tractats d'alqufmia li han estat

atribuits (de la mateixa manera que a Jabir, un dels mes prestigiosos alqui-

mistes crabs, li varen atribuir moltes obres probablement degudes als ismae-

lites ). Si be un gran nombre d'ells s'ha demostrat que son apocrifs, hi ha tin

grup del qua] no hi ha cap indici que Arnau no sigui l'autor. Arnau era

famos i estava relacionat amb la cultura arab per les seves traduccions. La

possibilitat que el seu nom fos utilitzat per a atribuir-li aquests tractats exis-

teix, pero mentre no es conegui amb precisio la historia d'aquestes obres,

hem de creure que Arnau n'es l'autor (Payen s'inclina a creure que Arnau

no escrivi res d'alquimia,8 pero reconeix que no en to cap prova).

Arnau escrivi tots els seus tractats cientifics en llatf. Els d'alquirnia que li

son atribuits son tambe escrits en aquesta llengua. Aquests foren publicats

en les colleccions de les seves obres, i tambe en les colleccions alquimiques

de W. Gratarol (Basilea, 1561), L. Zetzner (Estrasburg, 1613), i a l'Ars

Aurifera (Basilea, 1610).

Les obres d'alqufmia que hem de suposar que foren escrites per Arnau,
son: 10

Rosarius philosophorum
Epistola super alquimia ad regem Neapolitanum

Practica missa Bonifacio Papae
Quaestiones philosophicae novissimae
Flos Florum

Semita Semitae.

De fet, Semita Semitae es treta gairebe fntegrament de Flos Florum,
corn ha demostrat Payen.*' Aquest autor dubta tambe de l'autenticitat de

* Textualment: <<J'ai fait l'analyse comparee de deux de ces traites, le "Flos Flo-
rum" et le "Semita Semite", parce que Thorndike signale que le second est, pour une
grande partie, textuellement identique au premier. J'ai eu la bonne surprise de cons-
tater le fait suivant: Le "Semita Semite" apparalt a 1'analyse comme un centon com-
pose entierem' nt d'extraits du "Flos Florum", cela a deux phrases pros, qui sont sans
importan •e et rc figurent que dans la conclusion*.
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Rosarius philosophorum. Tambe ha estat posada en dubte per diferents eru-
dits l'autenticitat de la iletra d'alquimia adrecada a Bonifaci VIII.

Entre les obres falsament atribuides a Arnau podem esmentar: Lumen

Novum, Testamentum, Novum Testamentum, Speculum Alchimiae, Cathena

Aurea, Explicatio Compendii Alchimiae, De Lapide philosophorum, Carmina,

etc.
Diversos dels tractats atribuits a Arnau de Vilanova han estat traduIts o

estudiats 61 12 13 Ningt, que jo sapiga, no ha dirigit 1'atenci6 cap a I'Epistola

super alchimia ad regem Neapolitanum. Es per aix6 que m'ha semblat inte-

ressant una traduccio i una analisi d'aquesta obra.

LA INQUISICIO

He utilitzat l'edicio de Li6-1520." Aquest recull d'obres d'Arnau conte

cinc tractats d'alquimia: Rosarius philosophorum, Lumen novum, Flos flo-

rum, De philosophorum lapide i Epistola super alchimia ad regem Neapolita-

num. Malauradament, 1'exemplar que m'ha arribat a les mans va esser expur-

gat per la Inquisicio. La censura va eliminar els tres primers tractats, i res-

pecta solament De philosophorum lapide i Epistola super alchimia ad regem

Neapolitanum.

De fet, la ma de la Inquisicio va caure damunt Arnau de Vilanova a causa

de les idees religioses d'aquest. L'any 1305, el rei iaume II ja entra en con-

tacte amb Nicolau Eimeric per aquest assumpte: l'inquisidor de Valencia havia

prohibit les obres d'Arnau, i havia excomunicat Gombau de Piles per no

haver fet cas de la prohibici6.15 El rei les va defensar client a Eimeric que

ell tambe les Ilegia. Per fi, el 6 de novembre de 1316, a Tarragona, les doc-

trines d'Arnau foren condemnades: tretze dels seus tractats havien de desapa-

reixer.

No m'ha estat possible d'establir quan va esser expurgat el llibre que ens
ocupa. Per a determinar la identitat dels qui ho portaren a terme, nomes dis-

posem d'una pista: una nota manuscrita a l'ultima pagina del llibre. El text

diu: <<El pnte libro ha seydo corregido de comision de los senores (una pa-

raula illegible) de mall`" y dado licencia para q sepuedan leer>>. No hi ha

data (ha estat tallada). Dues signatures: una ha estat tallada per l'enquader-
nacio i I'altra es d'un tal Sancho Ortiz.

Aixo no es un fet aIllat en I'accio de la Inquisicio contra els alquimistes.
Efectivament, entre els escrits del gironf Nicolau Eimeric n'hi ha un de ti-
tulat Contra alchimistas, amb data del 1396 (Biblioteca Nacional de Paris,
fons llati antic, codex 3171) El text es particularment dur, i els alquimistes
son tractats de lladres i falsaris, prometedors de tresors, etc.
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No tan coneguda es la figura de Bernat Estruc . Luanco 16 va treure a la

Hum un llibre (pergami) escrit en llati, amb caracters del s. xrv, i que co-

mencava amb el seguent tractat: <<Incipit tractatus contra alchimistas editus

et compositus per fratem Bernardum Strucii monachus et abbas monasteri

Sancti Stephani de Balneolis...» (signatura R-79, sala de manuscrits, Biblio-

teca Nacional, Madrid). En Bernat Estruc era de Castello d'Empl ries. Fou

abat del monestir de St. Esteve de Banyoles i del de St. Cugat del Valles.

A mes a mes fou governador militar del palau d'Avinyo, refugi del papa Luna,

durant el setge de Joan de Maingre.

Luanco ha comprovat que aquesta obra, datada en 1404, es molt semblant

a la d'Eimeric (1396), pero no es defineix sobre quina de les dues es cbpia

de 1'altra. Un detall curios es que el tractat d'Eimeric es dedicat a Estruc.

El mateix Eimeric, amb el qual la Inquisicio catalana arriba al seu punt

culminant, torna a dedicar la seva atencio als alquimistes en el seu llibre

Directorium Inquisitorum.17 18 En el capitol XIV crida 1'atenci6 del lector

cap a ells, considerant-los possibles autors d'heretgies perseguides per la In-

quisicio. Aquest Directorium es, per cert, un bon exponent de les menti-

des, enganys i ast6cies que havia d'utilitzar un bon inquisidor per a acon-

seguir que el pres confesses la seva culpa. Allb que el fi justifica els mitjans,

es veu que ja era vigent. L'Eimeric arriba a escriure que << ...es practica molt

lloable de sotmetre els acusats a turment>>. (Probablement no ho hauria tro-

bat tan lloable si I'acusat hagues estat ell mateix.)

COMENTARI A L' <EPISTOLA SUPER ALC H IMIA AD REGEM NEAPOLITANUM»

Es tracta d'una lletra enviada probablement a Robert de Napols en la

qual son exposats breument els principis de la teoria alquimica, la teoria i la

practica de 1'Obra.

Comenca l'Epistola... recordant al rei el proposit, tantes vegades ex-

posat pels alquimistes, d'<< ...obcecar als ignorants i mostrar als intelligents

(savis) la predita obra>>. Obra que a mes es exposada << ...en brews paraules

per tal de no set entesa, fora dels entesos>>. Aixo ens recorda les paraules d'un

altre alquimista molt mes antic, Geber (Jabir ibn Hayyan o Al Kuffi), en la

seva famosa Summa: << ...aquell qui pretengui d'aprendre-la (la ciencia) en

els llibres, que no ho esperi, sing despres d'haver estudiat llarg temps, perque

dic que els filbsofs que m'han precedit i jo, hem escrit la nostra ciencia no-

mes per a nosaltres i per als filbsofs que ens succeeixin, no per als altres...».12

A continuacio passa a parlar de la pedra i de les seves quatre natures: foc,

aire, aigua i terra. Es de notar que no els tracta com a elements quimics tal

com els entendriem avui, sing que s'hi refereix corn a natures, es a dir, com
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a propietats primaries o estats basics de la materia. Menciona tambe que el
foc perfecciona aquesta pedra i que es composta de dues parts: la corpo-
ral i l'espiritual, la masculina i ]a femenina . Exposa la mtitua relaci6 que hi
ha entre aquestes dues parts: u...una prove de 1'altra, i hi ha unitat entre cues

i mutuament es regeixen; i Puna millora 1'altra>>. Podem assimilar , per tant,
aquestes dues parts amb un pol masculf (sofre) o actiu, i un pol femenf (mer-
curi) passiu. Un es present en I'altre i viceversa. Es el tema de les dues serps

cargolades a una vara, que tot sovint surt en l'alquimia," o el dell dos dragons
que s'enrosquen mutuament, que tant apareix en fart romanic.

De la mateixa manera que en altres tractats d'alquimia, la materia prima
es anomenada aqui humitat radical (humiditas radicalis) o argent viu: «...aques-
ta hurnitat no es corn les altres humitats, aquesta certament marxa amb el foc
i amb el mateix foc tota ella es dissol, congela, ennegreix, blanqueja i final-
ment es torna vermella i perfecciona>>. El compost on es troba aquesta hu-
mitat radical, el seu suport, es anomenat magnesia: «...magnesia denominaren
(els filosofs) tot el compost on es troba la dita humitat, la qual es I'argent
viu...» . (De fet, en I'exemplar d'on s'ha efectuat la traducci6, aquesta parau-
la es escrita en la forma manguesia)

Continua la lletra dissertant sobre la natura de la pedra i sobre el paper
que la humitat radical o aigua to en les seves transformacions.

Es curiosa i complicada la part en que parla del sol i de la lluna. Hem de
deduir que el sol i la lluna representen aqui el sofre i el mercuri: recordem

que els alquimistes consideraven els metalls formats per barreges d'aquests

dos elements. Cal tenir en compte, pero, que en les allusions al sofre i al mer-

curi que es troben en els textos alquimics, s'ha de fer una distinci6 important.

D'una part, es refereixen al sofre i al mercuri considerate com a substancies

materials, com a elements quimics. Altres vegades, per contra, es refereixen

a entitats incorporals. Aixo crea certes dificultats, en alguns textos, a l'hora
d'aclarir exactament quin dell dos conceptes es utilitzat per 1'alquimista. Per

sort, no succeeix aixi en el cas que ens ocupa. El text ens diu que el sol

i la lluna no hi son: a...en llur natura vulgar>>, i a mes a mes «...en la

dita pedra hi son potencialment, no visiblement>>. Suposem, per tant, que

es refereix a una natura incorporal, no material, del sofre i del mercuri.

La part final de la Iletra es una visio rapida de l'ohra, de la seva practica.

El compost es sotmes a una destillaci6, fins que u...l'esperit s'hagi separat

del cos i hagi ascendit...>>. Llavors: <...1'esperit s'ha de retornar al cos ma-

teix d'on ha sortit>>. Son les dues fases (aposomatosi i episomatosi; solutio i

reductio) de la transmutaci6 del cos, classiques en 1'obra alquimica. L'esperit

es anomenat aigua de la vida (aqua vite); es 1'aigua que tanta importancia to

en els textos alquimics. Finalment, les diferents etapes de 1'obra s6n asse-
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nyalades pels diferents colors simbblics del compost (negre, blanc, vermell).
Incloem a continuacio una traducci6 del text Had de 1'Epistola...

COMENcA LA CARTA DEL MESTRE ARNAU DE VILANOVA SOME L'ALQUfMIA,

DIRIGIDA AL REI DE NAPOLS

Sapigues, o to Rei, que els savis han posat en obra moltes coses i moltes
formes d'obrar per tal de dissoldre i congelar i molts vasos i pesos que han
realitzat per tal d'obcecar els ignorants; i per mostrar als intelligents la pre-
dita obra.

I tingues present, o to Rei, que els savis han exposat llur obra en breus
paraules, per tal que no sigui entesa, fora dels entesos. Els savis han dit
que hi ha una sola pedra que es composta de quatre natures, que son: foc,
aire, aigua i terra. Verament, aquesta pedra es pedra en la similitud i en el
tacte; per6 no en ]a natura; i s'anomena pedra o un determinat compost. Com-
post, sempre que es porta pel cami recte, es alto que es busca, on no hi ha
res de superflu o que hi manqui res. Es mes, tot el que hi ha en la pedra hi
es necessariament, i no necessita d'una altra cosa; i el que s'ha anomenat com-
post o pedra es propi d'una cola natura i es una sola cosa; la qual, certament,
en coure's to diferents colors abans de convertir-se en la pedra blanca per-
fecta.

Tingues present, o Rei, que com mes la dita pedra es al foc, tant mes augmen-
ta de virtut i de bondat, cosa que no s'esdeve en les altres coses; puix que to-
tes les altres coses amb el foc es destrueixen i perden Ilur humitat radical. Es
diu que la pedra sencera nomes es la que sempre es millora i creix en bon-
dat; i el foc es l'aliment de la dita pedra. I aix6 es un dels senyals evidents
per a coneixer la veritable pedra; cosa que has d'entendre be.

A116 exposat o pedra es divideix de dues maneres. La primera corporal
i l'altra espiritual; i una prove de l'altra, i hi ha unitat entre elles i m6tua-
ment es regeixen; i 1'una millora l'altra. I els filosofs han denominat una
part, masculina, i l'altra, femenina.

I observa, o Rei, que els filosofs han denominat argent viu i «manguesia»
dient: congela l'argent viu en la «manguesia»; cosa que no deien de 1'argent
vulgar, com es veu, ans ho interpretaren que ]'argent viu es la humitat de la
dita pedra perque la «manguesia» no es aquella que vulgarment es veu, sin6
que «manguesia» denominaren tot el compost on es tota la hurnitat dita, la
qual es l'argent viu; aquesta humitat, no es com les altres humitats, aquesta
certament marxa amb el foc i amb el mateix foc tota ella es dissol, congela, en-
negreix, es blanqueja i, finalment, es torna vermella i perfecciona.
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I recorda, o Rei, que en el seu treball no es colloquen moltes coses, ans

una Bola; ni interve cap trituracio mitjancant les mans, ni s'ha de posar res

a la dita pedra.
I remarca, o tu, Rei, que la terra blanca s'anomena pedra blanca perfecta,

i la terra vermella, pedra vermella perfecta. Aquesta terra blanca sense cap

ajuda aliena, sing amb la seva ]lei operacional, es converteix en vermella.

Pero aigua o argent viu denominem la humitat que hi ha en la dita pedra.

I anota que 1'aigua o humitat, mentre surt de la dita composicio, o

pedra convertida fou tota composicio negra en el fons del vas; i continuant

amb el foc la mateixa negror on hi ha la humitat passa a tenir diversos colors

i finalment el blanc; tambe aquesta humitat s'anomena aire, el qual aire

o hurnitat es barreja amb la seva terra i amb altres elements existents, fins que

passa a esser un de sol que es el blanc.

I remarca, o to Rei, que la dita humitat aeria que es l'argent viu, es una

sola cosa amb la seva predita terra, i en els altres elements persistents en la

dita pedra. Aquesta humitat, tot i esser poca, es suficient per a alimentar i

perfeccionar tota la pedra, de la qual es la mateixa humitat.

I s'ha de saber que en la dita composicio o pedra hi ha el sol i la lluna

amb llur forca i potencia, i elements en la seva natura, ja que de no esser-hi

aquests en la mateixa composicio no es realitzarien del sol ni de la lluna; i

en tot no es el mateix sol corn a sol comu, ni la mateixa lluna com a lluna

comuna, perque el mateix sol i la 11una existint en la dita composicio son mi-

nors que no ho son en la mateixa natura vulgar, d'aqui que el sol i la lluna

en la dita composicio son vius; i els altres vulgars son morts; tingut el res-

pecte en tot al mateix sol i lluna existents en la dita pedra, com s'ha dit, encara

que els filosofs hagin denominat la dita pedra sol i lluna per tal fi, perque

en la dita pedra hi son potencialment, no visiblement.

I s'ha de saber que la mateixa pedra o compost es una Bola cosa i d'una

sola natura, i en ella hi ha tot el necessari, i en ella hi ha el que la millora

i l'omple; i no es aquest compost que sigui un, es a dir, obra d'alguns vi-

vents, ja animals, ja vegetals, sino que es una natura neta i clara dels seus

propis minerals, que es canvia pel regim del foc i es podreix, i es torna

blanca i vermella, i amb molts altres colors.

I tingues present, o to Rei, i sapigues que els filosofs ho han dit fona-

inentats al cos i acostumats a ell, mentre es converteix en aigua, cosa que

s'enten de la dita composicio, que es fon i es congela i llavors denominem

terra. I observa que els filosofs anomenen aigua mentre la dita pedra es

torna aigua que hi ha fixada en la dita pedra, la qual aigua llavors corre i

es blanca com l'aigua.

I observa, o Rei, que ells han dit que 1'aigua es converteix en aire, cosa

que s'ha d'entendre que es congela i es converteix en el cos que abans havia
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estat , el qual cos es sota l'influx del foc mentre s'esta convertint en cos subtil

i es torna blanc perfecte i llavors per algu es anomenat aire. Mes quan hom

diu que faire es torna foc es quan es torna vermeil, llavors es semblant al

vermeil, que s'anomena foc o sol.
I observa, o to Rei, que d'un sol compost, sols d'ell, es reaiitza l'operacio

i no d'un altre, el qual agafa'l put, sense bruticia que pugui haver-hi, en veri-

tat, que sigui net, tal corn conve, el qual compost regeix-lo amb el foc jun-

tament amb la seva natura i des del comencament posa'l sota l'influx del

foc, ja que en aixo pot haver tot defecte o perill. I de fer-se aixo no pot exis-

tir cap perill, i el foc ha d'esser fort i lent fins que l'esperit s'hagi separat del

cos i hagi ascendit, i el cos romangui mort al fons del vas, no tenint l'espe-

rit amb ell. La senyal d'aixo es que si es posa al foc i no es fon, ni fuma, vol

dir que ja s'ha donat aquest pas, i en succeir aixo i'esperit s'ha de retornar al

cos mateix del qual ha sortit. Aquest esperit es anomenat de la vida, per

l'aigua se soste aquest cos, i amb 1'aigua es mor i despres de mort torna a

reviure.

I observa que en el dit compost hi ha allo que el mortifica i el vivifica, i

el torna blanc i vermell sense cap ajuda aliena. Igualment remarca que hi ha

d'haver foc des del comencament de l'operacio, lent, despres mediocre, en ter-

cer floc fort i a poc a poc augmentant-lo fins que la pedra es torni blanca i

finalment vermella.
Acaba la carta.
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