
UNA VERSIÓ GRECA DE NOU ESCRITS 
D'ARNAU DE VILANOVA 

El fil d'unes recerques sobre Ramon ~Iartí m'ha conduit, 
aquest hivern darrer, a una bona troballa. El coteig d'una cita re
ferent a un suposat deixeble provem;al del nostre gran apolo
geta del segle x u1é em porta a consultar el volum XX de 
l'Histoire littéraire de la France , on fou inclosa l'any 1842 
una notícia bio-bibliog,d.fica del dominic Ramon de Meüillon '. 
L'erudit frances Víctor Le Clerc, autor de l'article, acull l'atri
bució, no massa segura, al seu biografiat d 'una serie d'opus
cles teologics deis quals només se'n coneixia un manuscrit amli 
el text grec, traslladat probablement d 'un original llatí per
dut. És en el comern;ament d'un d'aquests opuscles que )'au
tor es confessa deixeble de Ramon Martí en els següents ter
mes: "Sovint he desitjat, caríssim pare, que la llavor de h 
!lengua hebrea, sembrada en el jardí del meu co,r per l'ense
nyament zelós de fra Ramon Martí ... " 2

• Vaig entrar en sos
pita al comprovar que la decla,ració coincideix a la lletra amh 
una altra d' Arnau de Vilanova al principi del Tetragranw1ia
to-n, un opuscle en el qual Arnau es propasa declarar el mis
teri de la Trinitat. Justament la frase atribuida al dominic 
proven<;al consta en una o~ra de títol i assumpte identics 3 . Po
sat sobre la pista, no vaig tardar a averiguar que els nou 
opuscles atribuits hipoteticament a Ramon de Meüillon eren . 
en realitat, originals el' Arnau de Vilanova. La coincidencia 
deis títols amb e!s deis escrits coneguts d' Arnau i una pila 
d'altres circumstancies no permHen ni l'ombra d'un dubte. 

D 'aquest códex grec, tant interessant per a la historia de 
la nostra cultura, en posseim noticies que daten de principis 

1 En el t. 20, p. 252-266. 
2 ce II ) .. E.o~tÍ.Y..t~ i1tE6ÚµT¡aa., µ.ocxa.pt<.Ú-ro.-r~ ~á."':s:t , 

1l\la. 't"b a'itip~cz. 't'i¡i; 

ibp11txl;, 'YAwaai¡, ... n Ibidem, p. 263. 
• Compareu aquest iiicipit amb el llatí: "Pluries affectavi, karissime 

pater, ut semen illud hebraice lingue, quod zelus religionis patris R(aymun
di] Martini..." Publ~cat per FrNKE, Aus den Tagen Bonifaz Vil/. Münster 
j v\'. 1902, p.CXXVII - CXXVIII. 
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del segle xv111. Havia pertangut a un bisbe de Metz, biblio
fil refinat, qui reuní un bell lot de manuscrits grecs a la seva 
biblioteca, de la qual Montfaucon en publica el cat:lleg en 
1715 4

• En el núm. 379 del cataleg esta inventariat el codex 
susdit. Amb altres llibres fou llegat a l'abadia de Saint Ger
main des Pres, vora París, 011 el veieren Quétif i Échard, els 
coneguts bibfü¡grafs de l'Orde dominica, qui en donaren 
una notícia parcial en l'article de la seva obra dedicat a Ra·· 
mon Martí 5

. L'any 1794, durant les invasipns estrangeres 
moti vades per la Revolució francesa, el codex fou portat a 
Rússia. Eduard de Muralt !'inventaria amb el núm. 2 0 en •'Í 

seu Cataleg de la Biblioteca Imperial de Sant Petersburg, 
que edita l'any 1840 11 • La notícia continguda en aquest ca
taleg, que no he trobat a Barcelona, és la darrera, que jo sa
piga; cal suposar, pero, que el codex no s'haura mogut de 1"" 
biblioteca estatal russa en els setanta anys dar.rers . 

Segons I:a desc;ripci:ó, bastant acurada, q'tte en donaren 
Montfaucon i Muralt, el codex forma un sol volum de per
gamí in-8.0

, integrat per 222 folis de 23 ratlles. 
Veus aquí el seu contingut: 
l. Fol. 1-17 : Un tractat sense títol, que ve a ésser una 

mena d'exposició de la vida cristiana. 

Le premier, qui est sans titre, comme le second et le qua
trieme, et qui est écrit, comme ils le sont tous, dans un grec 
assez souvent defiguré par des locutions latines, est une sor
te d'exposition de la vie chrétienne. Agitur hic, dit l\font
faucon, de nwdo vit•endi christianc. Incipit: 'Ermo~rr~p :-roHol 
cm9uµoúotv doévat. - 11 se cite tui meme, et renvoie au se
cond ouvrage sur la charité, et au troisieme, sur la vie spiri
tuelle. 11 en indique un autre qui ne se trouve pas dans le 
manuscrit, Y¡ ~18),oc T~C: kpoupylac: Ka\ Hoiµoc:Úvv¡c:, le livre 
ou le sermon des ceuvres pienses et de l'aum6ne. (Hist. litt ., 
t. 20, p. 261 ). 

2. Fol. 18-50: Altre opuscle sense títol, que tracta d~ 

la ca,ritat i deis seus quinze signes. 

• MoNTFAUCON, B. DE, Bibliol lr eca Cois/iniana., París 1715, p. 585. 
• Q u ÉTJF ET É CHARD, Scriptores ord. Pracd., t. I , p. 937-938. 
• Catalogus codd. bib liothu ac Pnblicae, St. Pétersb. 1840, col. 24-25, 

citat en H ist. litt . de la France , vol. 20 , p. 261. 
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Le second ouvrage, adre;sé a des moi11es et a des religieu
ses, et dédié a un abbé, a pcur sujet :a charité chrétienne 
et ses quinze signes. !ne.: Aiv:Toc: Kal Evxá.¡:;1cToc: dv¡ ó ~µÉ
TEpoc: Ec: <C: 1c: xc:. - II cite ur. autre de ses ser:nons, sur les 
sept espri:s malfaisants; ~ 13í~),o::; -:wv in-:a nvi::uµá.-:-wv Twv 
Ka:Ko~pywv. (Ibidem, p. 262). 

3. Fol. 51-72: Sinopsi de la vida espiritual. 

Le tro:;;ieme a pour titre: Iu•10\jlic: {3ícv nvwµa11Kou. !ne.: 
Ilá·1Té:C: EKEÍVOl ol eD..ou::::a rr.:11~;ai {3fov mwµaw:Óv. (Ibidem). 

4. Fol. 72-81: Un discun ;:scetic, també sense títol, al 
qual precedeix un proleg i on l'autor canta 1a visió <l'una aba
dessa. 

Autre discours ascétique, sans titre , précédé d'un pro
logue. L'auteur raconte ens11itf la vision d'une é..bbesse, !ne.: 
Gúyanp. (Ibidem). 

5. Fol. 81''.-107: Dialeg didactic sobre els elements de la 
fe católica. 

"Dialogue didactique si;r les éléments de la fJi catholi
que". Le traducteur avait dit , j'apres son texte et la croyan
ce de l'.Église latine, que :e 3aint-Esprit procede du Fils; 
une autre main, fi.de le au schi;me grec, a ensuite gratté ces 
mots. (Ib:dem, p. 263). 

6. Fol. rn7\".-r r2: Objecciom contra allo que abans ha 
estat dit . 

"Objectior:.s contre ce qui vient d 'etre dit." ('AVT1),oyía:i 
KaTa T;¡v dp11µfvwv). Ce sont trois réponses a ceux: qui pré
tendent que i'Écriture Sainti: ne doit etre lue ni par les enfaots 
ni par les laiques. I ne.: :lcKSi µ01 a:·.J9:Í~E1a: Kai EÚ~9c:1a. 
(Ibídem). 

7. Fol. H3-173: FJosofia cé:tólica divina ... a la Sant'l 
Assemblea deis Romans. 

9 

"La philosophie catholicpe ~t divine, fournissant le mayen 
d'anéantir les russes du grand .\ntechrist et de tous ses mem
bres; disc:mr~ adressé a la sainte assemblée des Romains." 
(Ibidem). 
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8. Fol. 173v.-184: Regles per discernir els vers i els fal
sos profetes. 

"Regles pour discerner les vraís et les faux prophetes". 
Au fol. 171v, l'auteur s'adresse a son abbé. (Ibídem). 

9. Fol. 185-222: Tetragrammaton. 

"Homélie sur la signífication du mot de quatre lettres, 
tant en hébreu qu'en latín, pour l'explicatíon du mystere de 
la Trinité; a frere Pierre du Puget" (Ibídem). 

Montfaucon res no díu sobre qui pugui éssq !'autor 
d'aquests nou escrits teologics. Quétif i Échard els posen com 
anónims; observen, pero, que el darrer de tots apareix datat al 
castel! de Meüillon, d'on fou originari en el segle xrue un iHus
tre germi d'Orde, encara que no creuen que cap dominic si
gui !'autor deis tals opuscles. A Mr. de Muralt el cega el sen
timent de patria; i sobre la lleu indicació objectiva deis biógrafs 
dominicans forja la hipótesi que Ramon de Meüillon era l'au
tor del recull. Le Clerc es limita a repetir l'a~ribució en la H is
toire littémire de la France 1• 

La descoberta posterior d'un conjunt d'o~res teológiques 
d' Arnau de Vilanova en el códex 3824 de la Biblioteca Vati
cana, del que en dona un detalladíssim extracte Menéndez Pe
layo 8 i en publica varíes peces més tard H. Finke 9 , permet 
identificar facilment el contíngut del códex grec de Lenin·· 
grad, integrat sense cap mena de dubte per nou obres d' Arnau. 

Quatre deis tractats del códex grec, els núms. 5.7.8.9 coin
cideixen amb altres tants del códex de Ja Vaticana, els 2.8.2. IO 
segons l'ordre de la llista deis tractats d'aquest códex publica
da per Finke, que porten aquests títols: 3 : Dialogus de elemen
tis catholice fidei. 8: Philosophia catholica et divina. 10: Eulo
gium. 2: Allocutio super significatione nominis thetragmm
maton 10. 

Resten cinc peces que no figuren en l'esmentat códex de la 
Vaticana, pero que podem encara identificar més o menys bé 

7 Vol. citat, p. 262-266. 
• MEN ÉNDEZ Y PEtAYO, M .. Hist. de los Heterodoxos esp., 2.• ed., 

t. 3, Madrid 1918, p. 195· 
0 Aus de11 Tagen Bon.ifa:; VllJ, p. cxvu-ccx1. 

:tn FINKE, J. c., p. CXVII-CXVIJI. 
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per altres notícies. Els tractats 1 .2.3.4 cc.incideixen, a jutjar 
pels assumptes i pels i1;cipit, amb quatre deis escrits d' ¡\man 
que foren condemnats p=r sentencia de l'an¡ 1316 a Tarragona. 

1. El primer tractat correspon al que en la sentencia de 
Tarragona és :itat en neove lloc pel seu incipit: Per re car molt" 
desigen saber oyr (O que yo z:ag denzmc1an. .. 11 

2. El segon és el tractat Ad prion'.s:ani <Jel de cerita.te, que 
la sentencia posa en quart lloc amb el ~u inc. : B e1teyt et !.oc.f. 

sia de J esu Oist .. . 12 

3. El tercer és la biformacié d els beg!tÍns, dita també Ll~
'ó de .N a-rbona, que a la sentencia apar=ix en tercer lloc i ceo
mern;;a: Tots ill[itells · qu~ 'Uolen fer vida spiritual .. . 13 

4. El quart sembla correspondre's arnb el que en la sen
tencia ocupa el p,rimer lloc, titulat De .'11tmanúati et patientia 
lesuchristi, i comem;ava així: Fil!a, si fo anwr natural ... 14 

Dels tractats primer i quart el text or'.ginal és desconegu~ 
Així mateix estigueren perduts el tractat De la c.iritat i la 
Lliró de Narl:ona fins que en 1886 Tocco 15 els descobrí, jun
tament amb ·Jn tercer escrit, en ve,rsi.J italiana; el veritab!e 
abast de la troballa el precisa, pero, Ranon d 'Alos en una di:;
sertació de l'any 1930 a )'Academia de Bones Lletres 16

. A més 
de la versió italiana d'aquestes dues obres, coneixerem ar2 I;:. 
versió grega, i encara el text cata la de la Di,ó de N arbona, qu~ 
l\fossen Betí descobrí en un ma:msc,rit de MoreJa i ha estat 
publicat per R. d' Alos 1 ~. 

6. Resta només incerta la identificació del tractat SÍst~ . 
que és eviden1ment un escrit de polemica i pel set: tema recor
da tot seguit la topada d' Arnau amb els teolegs de la Universi · 
tat de París m els anys 1299 i ¡: 300. Qui sap si aquest escril 
correspon a un, totalment perdut. que ::-Iauréau reg:stra en el 
núm. cxvn1 de la seva llista d'ob,res d'Arnau amb el títol Res-

Jl Mc.;bmE2 Y PEI.AYO, obra cit., p. cxxvn. Compareu aquest ino:·ijlii 
els següent> anb els de la versió grega trar.scrits aban~. 

1!! Obra cit., p. CXXVL 

'" Ibídem. 
'' Ibidem, p. cxxv. 
,. Tocco, F .. Due opus:oli ir.editi di Arn~ldv da Vila11r'l1a a A.,.ch. 

Storico Italiano 18 (1886) 4~9-46<>. 
'º Comunicació llegida a !' Acade:nia de Bor:es Lletres de Barcelona en 

la sessió del dia 11 de juny de 1930. 
'

7 El test cdala de la • lnformatio Beguini1nl'tl ve/ Ltctic Narbo11ae" 
d'A . de Vila11orn a Festgabe Finke, ~iü:t st er i W. 1925, p. r8g.199. 
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ponsiones ad arg. et oppositiones doct. pari.sien.siwn 18, prenent 
la menció de Nicolis Antonio. No és exacte que aquest bibliógraf 
ometi citar-ne manuscrit, com afirma Hauréau: ans bé, diu que 
es trobava, amb altres tres obres d' Arnau, en un códex que pos
selen els PP. Carmelitans de Santa Maria T,ranspontina de 
Roma 19

• El seu veritable títol era Responsiones a seques. 
Finke 20 sembla donar a entendre que aquest tractat és identic 
a la segona part del De adventu Antichrüti, que comen~: Doc
tores Parisienses ... 21 El cert és, pero, que l'incipit del text grec 
no s'avé amb aquest comern;ament, ni tampoc I' e:rplic-it amb 
l'acabament. Gairebé podem assegurar que és un altre escrit 
relacionat amb la mateixa polemica o, potser, amb les polemi
ques poste,riors contra els dominics catalans. o provern;als. Cal
dria, per esbrinar-ho, coneixer al menys el seu text senceí. 

El codex grec deis escrits d ' Arna u ens proporciona, per tan t. 
dues o tres obres perdudes, a més de les altres sis o set ja co
negudes en !'original Ilatí o catéila o en versió italiana. Conté 
també la cita d'altres escrits no trobats d'Arnau: d'un llibre o 
sermó sobre les obres piadoses i l'almoina 22

, que és esmentat 
a la sentencia de Tarragona, i d 'un tractat sobre els set espe-· 
,rits malefics 23

, ]'existencia del qua! m'era desconeguda. L'or
dre dels tractats di ns del códex no és el cronológic; la Filosof ia 
catolica. i I' Eulogi son posteriors de deu anys, com ha demos
trat Diepgen 24, al Tetragrammaton que figura en últim lloc. 
La data de 1292 que consta en I'cxplicit d'aquesta dar,rera obra. 
no pot ésser, dones, admesa avui com la de tots els escrits del 
códex, contra el que creié Montfaucon; la majoria d'ells foren 
compostos per Arnau en la primera desena del segle XIVe. 

Per les escasses dades del códex grec obtingudes a través 
deis catalegs, podem afirmar que fou executat sobre un manus · 
crit l!atí més perfecte que el de la Vaticana, en el qual no costa 
gaire d'advertir-hi deficiencies; així, per exemple, al dominic 
gironí Puigcercós l'anomena, en Ja Denundatio, Bartomeu en 

'" Hist. litt. de fa France, vol. 28, p. 122. 
10 N1coL..\s ANTO)IJO, Bib. Hispa,11a Vet11s, vol. 2, p. 118, col. 2. 
<o FINKE, obra cit., p. CJ.I X. 

" DrEP<.EN, Arnald v o11 Villa1ioi'a als Politiker tmd Laientheologc (Abh. 
:;ur 1nittl. wid 1i,e11ren Geshichte, Heft. 9. Berlín 1909), p. 23, nota 

"" Vide supra, tractat I. 

"" Vide supra, tractat 2. 

"' D1EPGe •, obra cit., p. 32.33. 
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lloc de Bernat 25
, com és el seu nom veritable i com l'anomena 

el mateix Arnau en altres escrits. El text del manuscrit grec 
és carrectíssim i fins conté alguna dada nova interessant, que 
no conté el text llatí, i és la destinació del tractat Tetraganima
ton a fra Pere Puget. El nom m'és desconegut; pero, tractant
se d'una epoca de la vida d'Arnau en que mantenía encara re
lacions cordialíssimes amb els dominics i atenent a la inspira -
ció del tractat que per la seva factura i assumpte pertany a J'es
cola de Ramon Martí, no és gens aventurat de suposa,r CJU-:! 

Pe1e Puget era també un dominic catali, amic d' Arnau. 
La data d'aquesta versió grega deis escrits teologics d' Ar

nau pot situar-se amb bastanta probabilitat entre els anys 1303 
i I 316. Ja hem <lit que la data anterior de 1292 val només pel 
Tetragrammaton i que dos tractats, al menys, deis continguts 
en el codex foren compostos pels anys 1302 i 1303. Per altra 
banda, cal tenir en compte que el cüdex conté pa,rt deis escrits 
condemnats a Ta,rragona l'any 1316; i es fa difícil de creure 
que, després d'haver manat l'Inquisició lliurar-ne els exem
plars per destruir-los, hi hagués algú amb µrou pit per editar
ne una versió en altre !lengua. Jo encara m'atreviria a cenyir 
més la data entre 1305, en que fou composta Ja Lli<;ó de Nar
bona segons parer de Diepgen !!6, i 1311, en que morí Arnau. 
M'inclino a creu,re que fou el mateix Arnau qui en vida ordena 
el trasllat deis seus opuscles, portat del seu incansable afany 
proselitista; la traducció pogué encarregar-la a algun erudit oc
cidental o, tal volta, a algun oriental vingut a Occident. Cree 
mancada de fonament la hipotesi de Le Clerc 2; que la traduc
ció tingués per finalitat contribuir a l'aproximació de les Es
glésies g;rega i llatina; si així íos, no es comprendria que una 
mi posterior a la del traductor, de segur amb el bon desig de 
no impedir la difusió deis escrits, hagués gratat el passatge on 
A,rnau afirma, en el Düzleg sobre els elem.ents de la fe, que 
l'Esperit Sant procedeix del Fill, contra la creern;a de l'Es
glésia grega 28

. Més aviat jo cercaría el motiu d'aquesta versió 
grega en el desig d'Arnau d'aprofitar la dominació catalana a 
Atenes per una més ampla divulgació deis seus escrits. Per una 

"" Cfr. MENÉKDEZ v PELAYO, l. c., p. 200, nota 1. 
'" DIEPGEN, obra cit., p. 44, nota 2. 
"" Hist. litt., vol. cit., p. 265. 
.. Vide supra, tractat 5. 
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carta del rei Jamne II, que Rubió i Lluch dona a coneixer en els 
Dornments per la histbria. de la cultura catalana mig-eval 29, 

sabem que Arnau mantingué exceHents relacions amb els mon
jos del monestir grec del Mont Athos, a favor del quals in
tercedí per evitar-los les molesties de la guerra. Em semblaria 
naturalíssim que Arnau hagués aprofitat aquesta relació per 
donar a coneixer als seus amics d'Orient un recull deis seus 
escrits i que n'hagués encarregat la versió grega per enviar-la a 
aquelles terres. Em limito a apuntar la hipotesi. 

I ara en aixo, com en el demés, els nostres erudits tenen 
la paraula. 

JoAQUIM CARRERAS I ARTAU 

.. Vol. I, doc. XXXVI. 
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