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1. PRÒLEG

      Al llarg d’aquest Treball Final de Grau en Humanitats m’endinsaré en la vida  d’Hildegard von 
Bingen (Bermersheim vor der Höhe,  1098 - Monestir de Rupertsberg, 1179), abadessa, escriptora, 
compositora, visionària i mística, proclamada Doctora de l’Església pel Papa Benet xvi l’any 2012.

     Primer de tot, faré un resum de la seva vida i explicaré el paper que va desenvolupar dins la 
societat del moment, amb el propòsit de fer entenedora la importància i transcendència d’aquesta 
dona excepcional tant al seu temps com en l’actualitat. 

       Després parlaré de la precària salut que va patir des de la infantesa, relacionada de manera evident 
amb els episodis visionaris que va experimentar durant tota la vida. Explicaré quins missatges rebia 
per a ser donats a conèixer i com se sentia emmalaltir greument si no ho feia. 

       Remarcaré la riquesa del seu llegat en diverses disciplines: literària, poètica, musical i científica,  
una herència que avui dia s’ha convertit en objecte d’anàlisis i d’assaigs per part d’historiadors, 
teòlegs, neuròlegs, psiquiatres, etc.

     Analitzaré el que apunten alguns estudis: la similitud entre les seves visions i els atacs de 
migranya. Hi ha especialistes que han considerat aquesta malaltia l’origen de la precària salut  
d’Hildegard, donada la coincidència simptomàtica. També valoraré la possibilitat que patís epilèpsia, 
com apunten altres científics. Les descripcions del que veia i sentia l’abadessa va donar lloc a 
una iconografia que, en molts casos, és molt similar als trastorns que experimenten les persones 
que pateixen aquestes malalties. Així mateix, contemplaré la possibilitat que ingerís substàncies 
al·lucinògenes de forma accidental o voluntària.

       Tanmateix, l’opinió que té la teologia sobre aquesta qüestió serà imprescindible per comprendre 
millor el fenomen místic i visionari.

     Parlaré de la neuroteologia, una ciència que busca l’encaix entre les diverses peces d’aquest 
trencaclosques que conformen les experiències religioses i el funcionament del cervell humà. 

      Espiritualitat i ciència, Déu i cervell: un diàleg que resta inacabat.

Paraules clau: Hildegard von Bingen, misticisme, èxtasis, visions profètiques, migranya, epilèpsia, dones 
místiques, escriptores medievals



  Montse Pelegrin de las Heras – Treball  Final de Grau en Humanitats
Dones místiques a l’Edat Mitjana

Hildegard von Bingen: visions profètiques o al·lucinacions ?

2.  INTRODUCCIÓ

A l’Edat Mitjana i concretament a l’occident cristià, unes dones —considerades excepcionals tant 
pels seus contemporanis com en l’actualitat— van utilitzar l’escriptura com a mitjà per explicar les seves 
experiències místiques extraordinàries. Eren Dones de Llum, com se les ha anomenades (beneito 2001: 3), 
autores d’unes obres literàries que han transcendit al llarg dels segles fins als nostres dies. Són textos nascuts 
des del misticisme, amb un llenguatge ric, poètic i ple de simbolisme, en els quals expressaven el seu esperit 
d’entrega, generositat i amor cap a Déu. Aquests escrits, on eren relatades les seves visions profètiques —fruit 
d’una íntima i personal relació amb la deïtat— són encara hores d’ara en ple s. xxi motiu d’estudis, simposis i 
anàlisis per part d’experts de diverses disciplines. Eren les paraules d’unes dones que van fer el seu propi camí 
amb valentia i perseverança, superant obstacles i prejudicis socials, deixant la seva empremta en la història. 
Com diu Teresa Vinyoles, historiadora medievalista de la Universitat de Barcelona, al seu article Las mujeres 
del año mil:

Creo que estas mujeres van a ser para nosotras y nosotros algo más que ligeras sombras. Sólo con dar una ojeada 
a la documentación que se ha conservado de fechas cercanas al año mil percibimos un cierto tono femenino. Si nos 
proponemos analizar su presencia en profundidad nos daremos cuenta que ellas no solamente están, sino que tienen acento 
y voz propia. (vinyoles 2003: 6)

I és en el context religiós on les dones van exercir una influència reconeguda, com a beguines, monges o 
abadesses. Algunes van ser conselleres de prelats i mestres espirituals,  escoltades i respectades per les més 
altes instàncies eclesiàstiques des de la seva, aparentment, irrellevant posició social. Sovint se les va anomenar 
les trobadores de Déu.1

Al llarg de tota l’Edat Mitjana trobem dones místiques a Europa: Hadewijch d’Ambers, Beatriu de 
Natzaret, Matilde de Magdeburg, Margarita d’Oingt, Àngela de Foligno, Margarita Porete o Juliana de 
Norwich. Cadascuna d’elles amb la seva, podríem dir, particular relació amb Déu. Alguna amb tràgic final, 
com Margarita Porete, morta a la foguera per la Inquisició, d’altres canonitzades posteriorment com Sta. 
Teresa de Jesús o Sta. Catalina de Siena. Totes elles van ser autores d’una reconeguda obra literària. Donada 
la gran quantitat d’hagiografia disponible, he decidit acotar l’objectiu d’aquest treball de recerca a la mística 
cristiana i en concret a la visionària alemanya Hildegard von Bingen (1098–1179), escriptora, compositora 
i científica. No va ser fins que va complir quaranta-dos anys que la seva veu va sorgir per narrar un succés 
fonamental en la seva vida de visionària i profetessa:

Entonces en aquella visión fui obligada por grandes dolores a manifestar claramente lo que viera y oyera, pero 
tenía mucho miedo y me daba mucha vergüenza  decir lo que había callado tanto tiempo […] En esta visión comprendí 
los escritos de los profetas, de las Evangelios y de otros santos y filósofos sin ninguna enseñanza humana y algo de esto 
expuse, cuando apenas tenia conocimiento de las letras, tal y como me enseñó la mujer iletrada» (Vida, Libro ii, Visión 
primera, p. 52)2

1  Aquesta expressió està presa del títol de l’estudi realitzat per épiney-burgard, G., zum brunn, É., 2007. Mujeres trovadoras 
de Dios. Una tradición silenciada de la Europa medieval, Barcelona, Paidós
2  Citat per cirlot, Victòria, 2001. Vida y visiones de Hildegard von Bingen, Madrid, Siruela, 14
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He escollit aquesta abadessa i profetessa renana per diversos motius. D’una banda, per la seva contrastada 
i extraordinària facultat mística i visionària. De l’altra, perquè les seves visions varen donar lloc a una 
excepcional obra literària, artística i musical, una herència cultural objecte d’anàlisis i estudis que faré patent 
al llarg d’aquest Treball Final de Grau. 

Una altra raó per centrar el meu treball de recerca en Hildegard Von Bingen ha estat el seu caràcter 
interdisciplinari. Considero que no és possible assolir amb èxit unes conclusions sobre el tema de recerca 
que he volgut plantejar sense tenir en compte el context històric, social, cultural i religiós de l’època. Tampoc 
és suficient l’anàlisi des d’una perspectiva única, és a dir, caldrà dels recursos que aportin disciplines com 
l’antropologia, la teologia, la filosofia i la literatura. 

Des de la visió de les expertes i experts que l’han estudiada en profunditat —vista la gran quantitat de 
bibliografia existent— avui dia podem considerar que és una de les escriptores i místiques medievals més 
importants que ens ha llegat la història.

Per aconseguir una visió completa i entenedora sobre la singularitat d’Hildegard, crec que és imprescindible 
contextualitzar-la dins l’època en que va viure, explicant el paper que desenvolupaven les dones tan religiosament 
com econòmica i social. Faré un resum de la seva trajectòria vital, fonamental en una dona que es qualificà 
a sí mateixa com a «persona simple» (homo simplex) i «dona inculta» (indocta mulier) però que va mantenir 
una abundant correspondència epistolar amb alts estaments del clergat, aconseguint un estatus religiós i social 
inqüestionable (épiney-burgard, zum brunn, 2007: 45).  Així mateix, parlaré de les obres literàries i musicals, 
com he esmentat abans, creades a partir de les visions que percebia i que varen ser transcrites posteriorment 
amb la finalitat de donar a conèixer els missatges celestials que li eren revelats.

Tot i que es tracta d’un Treball Final de Grau d’Humanitats, hauré de fer recerca dins d’àmbits científics 
força allunyats de les matèries pròpies d’aquests estudis: la psiquiatria i la  neurologia, les quals m’aportaran 
una visió mèdica del tema plantejat. Explicaré en què consisteix la migranya i l’epilèpsia, els símptomes que 
experimenten les persones que pateixen aquestes malalties i faré un paral·lelisme entre els trastorns visuals 
i sensorials més freqüents que comporten i els relats dels episodis visionaris d’Hildegard. La similitud entre 
uns i altres l’argumentaré amb l’aportació d’imatges comparatives estudiades per experts. Els avenços actuals 
en el coneixement del cervell humà, les seves malalties i conseqüències m’ajudaran, sens dubte, a trobar 
respostes a les preguntes que m’aniran sorgint al llarg de la recerca. L’ajut dels professionals que col·laboraran 
amb mi en aquesta tasca seran fonamentals a l’hora de trenar tots els elements que confegiran aquest treball. 
La intenció és obtenir una visió mèdica i científica del que li podia succeir a Hildegard von Bingen, per la 
qual cosa entrevistaré a un psiquiatre i a un fisioneuròleg. També parlaré amb un teòleg, ja que considero 
imprescindible valorar quina és la postura que té la religió catòlica actualment envers la mística i la seva 
fenomenologia. Sóc conscient que intentar fer un diagnòstic de la salut física i mental d’una persona d’aquells 
temps és una mica agosarat. Tot i així, penso que les opinions dels especialistes consultats seran de gran vàlua 
per respondre a la pregunta plantejada. I és aquí on es troben diàlegs que poden semblar antagònics però que 
es complementen l’un a l’altre. Com deia Albert Einstein: «L’home troba a Déu darrera de cada porta que la 
ciència aconsegueix obrir».
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3. JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS

Vaig conèixer l’existència d’Hildegard von Bingen arran d’un assaig que vaig fer sobre Història de 
les religions, enfocat en l’estudi de les experiències místiques dins la religió catòlica. Va ser llavors quan 
vaig descobrir l’abadessa alemanya amb tota la seva potència visionària i creadora. La concepció religiosa i 
filosòfica que tenia Hildegard sobre el món així com la seva tasca vital s’han convertit en quelcom més que 
l’hagiografia d’una escriptora mística medieval. En la seva obra s’emmarca tot un univers filosòfic, espiritual, 
religiós, científic i artístic que ha transcendit el pas dels segles. 

La meva recerca consistirà en esbrinar com i per què determinades dones — cultes o illetrades, de classe 
social humil o privilegiada, d’orígens diferents i amb situacions vitals molt diverses— varen viure experiències 
descrites com a revelacions profètiques.3 La intenció és la d’establir de manera científica, si és possible, la 
naturalesa del fenomen místic i visionari, d’aquesta comunicació entre el jo més profund d’Hildegard von 
Bingen i Déu. Dit això, els objectius d’aquest treball es poden resumir en:

	Valorar, com han teoritzat alguns experts, si l’abadessa patia atacs de migranya, donades les similituds 
entre les descripcions de les visions i els símptomes més característics d’aquesta malaltia.4 

	Considerar si podia patir alguna altra malaltia mental, com l’epilèpsia, la qual sovint provoca el que 
s’anomenen «atacs extàtics religiosos». 

	No descartar la possibilitat d’ingesta —accidental o voluntària— de substàncies enteogenes5 (banya 
de sègol6, amanita muscaria, etc.) que li produïssin importants alteracions sensorials.

	Tenir en compte la hipòtesi que Hildegard utilitzés les visions com a recurs estratègic per a ser escoltada 
i respectada: el fet de dir «una llum viva m’ha dit...» li permetia obtenir una posició inatacable en 
qualsevol assumpte polèmic i expressar-se amb total llibertat. (dronke 1993)

Per tant, i resumint les diferents opcions, la pregunta formulada que tractaré de respondre al final d’aquest 
treball de recerca és la següent: 

3  He descartat incloure altres tipus de fenomenologia com els estigmes, l’anorèxia o dejuni místic, la levitació, la bilocació, 
etc. que molts místics i místiques van experimentar: Sta. Caterina de Siena, Caterina de Ricci o Domenica del Paradiso, per posar 
alguns exemples. Les dimensions i la complexitat d’una recerca sobre tots aquests fenòmens s’escapen de l’objectiu d’aquest treball.
4  sacks, Oliver,1997. Migraña, Barcelona, Anagrama. Versió que citaré.
5  Mot compost pel grec entheos: «divinitat a dins» i –gen: «que genera». Terme encunyat pel professor de filologia clàssica 
de la Universitat de Boston Carl A.P. Ruck i que significa «Déu dins nostre». 
6  L’any 1938, el químic suís Albert Hofmann va extreure de la banya del sègol (Claviceps purpurea) un fong paràsit que 
afectava alguns cereals: la dietilamida de l’àcid lisèrgic o LSD. La seva ingesta provocava greus efectes secundaris en la població, 
ja que amb els cereals s’elaborava el pa comú que es consumia. L’ergotisme, que és la malaltia produïda per aquest paràsit, podia 
provocar espasmes, convulsions, canvis de conducta i al·lucinacions. (rubia 2015)

Es pot donar una explicació científica als episodis visionaris i profètics de la mística 
Hildegard von Bingen? 
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4. MARC TEÒRIC I ESTAT DE LA QÜESTIÓ

La historiografia actual aporta, cada vegada més, estudis tant sobre monges medievals com d’altres dones 
—vídues o cèlibes— les quals adquirien compromisos religiosos en grup, soles, resant o assistint a persones 
necessitades. Al mateix temps que varen col·laborar amb l’expansió del cristianisme, moltes d’elles fundaren 
monestirs i abadies. Aquests monestirs exercien la seva influència com a centres religiosos i de cultura, essent 
l’ordre més estesa a Europa la Benedictina. Les abadesses d’aquests recintes molt sovint tenien jurisdicció 
sobre monjos i monges, dirigien hospitals i leproseries i influïen de forma activa no només en l’àmbit religiós 
i cultural sinó també en els afers polítics de la zona. Disposem de nombrosos estudis sobre dones medievals 
concretes (com Roswitha de Gandersheim, Marguerite Porète, Christine de Pizan i moltes altres) els quals ens 
allunyen de la visió masculina i parcial que ha tingut la historiografia durant tant de temps. Són assaigs fruits 
d’estudis, investigacions, congressos i col·loquis amb un propòsit:escoltar la seva pròpia veu. (solé 1993: 353)

Les fonts medievals són diverses i molt valuoses: iconografia, objectes arqueològics, artístics o d’ús 
quotidià. Tanmateix les dones hi són ben presents en textos jurídics, manuals —com el Liber Manualis de 
Duoda7— epistolaris, cartes, testaments, comptes domèstics, registres parroquials o comercials. 

Amb l’objectiu d’arribar a unes conclusions sobre la qüestió plantejada en aquest Treball Final de Grau 
amb el màxim rigor possible, aprofundiré en la vida i l’obra d’Hildegard von Bingen de la mà d’autores 
i investigadores de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona com Victòria Cirlot, 
Blanca Garí, Teresa Vinyoles i Mª Milagros Rivera. També consultaré els treballs sobre els fenòmens místics 
del P. Juan Martín Velasco, qui els ha analitzat profundament al llarg de la seva carrera. L’assaig publicat 
per Pablo Beneito, com a resultat del Congrés Internacional sobre Mística Femenina celebrat a la Junta de 
Castella-Lleó l’any 1999, conté una visió àmplia i diversa sobre aquesta temàtica. Els assaigs del filòsof Ioan 
P. Couliano són, com diu la crítica: «indispensables per a qualsevol que estigui interessat en l’experiència 
mística i religiosa». L’estudi sobre les escriptores medievals de Peter Dronke aporten una visió que va més 
enllà del valor literari, ja que s’atreveix a capbussar-se en els diferents matisos del caràcter i personalitat 
d’Hildegard que val la pena tenir en compte.

Pel que fa als estudis científics actuals sobre aquesta fenomenologia, considero molt valuoses les 
teories d’especialistes com els Drs. Francisco J. Rubia, Javier Álvarez, Michael A. Persinger, Charles Singer, 
Andrew Newberg i Oliver Sacks. He pogut comprovar, amb la lectura d’assaigs i d’articles en publicacions 
científiques, que hi ha investigacions que coincideixen en la teoria de que la causa de les visions d’Hildegard 
era neurològica i segurament provocada per atacs de migranya o d’epilèpsia.

Així mateix, el P. Javier Sancho Fermín, sacerdot i teòleg, director de CITeS - Universidad de la Mística 
(Àvila), expressa un posicionament crític envers algunes teories mèdiques sobre el misticisme i la seva 
fenomenologia.

Per tant, tindré en compte els conflictes teòrics, els acords i desacords així com els estudis i articles 
publicats en un i altre sentit, per aconseguir el màxim rigor en les conclusions finals d’aquest treball.

Sóc conscient que les místiques i visionàries de l’Edat Mitjana són estudiades encara avui dia des de diverses 
disciplines i per això, des de la seva obra «de gran potència visual i riquesa de continguts, així com la grandesa 
del seu testimoni autobiogràfic» (cirlot 2005:13) i amb les opinions dels experts esmentats anteriorment, 
espero trobar una resposta a la pregunta plantejada en d’aquest treball. Tractaré d’obtenir explicacions d’uns 
fenòmens que transcendeixen el fet religiós i que estan inserits en els racons més enigmàtics de la ment 
humana.

7  La comtessa Duoda, esposa del compte de Barcelona Bernat de Septimània, va escriure un tractat d’educació per al seu fill 
adolescent Guillem mentre estava reclosa al castell d’Usés apartada dels seus fills. (vinyoles 2005: 17)
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5. METODOLOGIA I TÈCNIQUES D’INVESTIGACIÓ

 La metodologia a seguir és Constructivista (qualitativa i historicohermenèutica) ja que el tipus de recerca 
està dins de l’àmbit fenomenològic, simbòlic i d’estudi del cas, per obtenir uns valors holístics i amb especial 
èmfasi al context que dóna lloc i sentit als fets.

Les tècniques d’investigació han estat:

a) D’una banda, la consulta i l’anàlisi de les obres esmentades en l’apartat Marc Teòric. He comprovat 
l’existència d’una àmplia bibliografia i webgrafia sobre la vida i l’obra d’Hildegard von Bingen tant 
d’autors clàssics com contemporanis, les quals m’han permès obtenir una visió global tant des del punt 
de vista del context històric en què va viure l’abadessa com de la seva experiència vital en particular. 

b) De l’altra —i pel que fa a l’àmbit científic de la recerca— la lectura d’assaigs i d’articles en publicacions 
especialitzades sobre l’origen fisiològic de les experiències visionàries i místiques, per aconseguir una 
possible explicació mèdica de la seva causa.

c) Així mateix, per obtenir opinions de primera mà, he entrevistat al Dr. Francisco J. Rubia. Catedràtic 
emèrit de la Facultat de Medecina de la Universidad Complutense de Madrid. Catedràtic i conseller 
científic de la Universitat Ludwing Maximillian de Munich. Doctorat en medecina i cirurgia l’any 
1962 per la Universidad Complutense de Madrid i per la Universitat de Düsseldorf. Actualment és 
membre numerari de la Real Academia Nacional de Medicina. La seva especialitat és la fisiologia del 
sistema nerviós, sobre el qual ha treballat durant més de quaranta anys.8

d) Un altre especialista entrevistat és el Dr. Javier Álvarez, metge psiquiatre. Va exercir com a psiquiatre 
clínic en el Complex Assistencial Universitari de Lleó fins l’any 2008. Des d’aquesta data és Cap 
de Psiquiatria d’aquest mateix hospital. És autor d’una pàgina web immersa en un moviment que 
denomina: «movimiento de cambio y/o renovación del modelo de asistencia psiquiátrica» on ha 
publicat diversos treballs sobre l’èxtasi i el funcionament del cervell.9

e) També he pogut entrevistar al P. Francisco Javier Sancho Fermín, Sacerdot de la Orden del Carmelo 
Descalzo, Doctor en Teologia i actual Director del CITeS -  Universidad de la Mística (Àvila), professor 
de teologia i espiritualitat en Àvila i Burgos i co-director de la Càtedra de Santa Teresa de la Universidad 
Pontificia de Salamanca. Del P. Sancho he obtingut la visió teològica sobre el tema plantejat.

8  rubia, Francisco J. (Málaga, 1938). Té mes de dues-centes publicacions sobre aquesta matèria i és autor de llibres com: 
Qué sabes de tu cerebro?, El sexo del cerebro, 60 respuestas a 60 preguntas i El sexo del cerebro
9  álvarez, Javier, 2000. Éxtasis sin fe, Madrid, Trotta. Versió que citaré

7



  Montse Pelegrin de las Heras – Treball  Final de Grau en Humanitats
Dones místiques a l’Edat Mitjana

Hildegard von Bingen: visions profètiques o al·lucinacions ?

6. HILDEGARD VON BINGEN (1098 – 1179)
 

Com diu Teresa Vinyoles, aquesta va ser una època en què les dones no varen perdre la seva autoestima, 
actuant amb dignitat malgrat el silenci en què la societat les havia condemnat. No van ser només espectadores 
del seu temps sinó que en varen ser protagonistes actives, com Hildegard von Bingen. Per què i de què 
parlaven les escriptores místiques de l’Edat Mitjana? 

Las mujeres no sólo escribían para comunicar sus experiencias extraordinarias sino que, como dice Margarita de 
Oingt, escribían para sí mismas. La práctica de la confesión, el autoanálisis y la meditación incidieron en la aparición de 
una escritura íntima y privada en la que las mujeres trataron de comprenderse a sí mismas y a sus actos dentro de la vida 
religiosa. (cirlot, garí 2008: 31)

Diuen que aquests textos varen sorgir davant la impossibilitat de fer qualsevol altre cosa que no fos això 
precisament: escriure. I ho expressaven de forma explícita, com Margarita de Oingt (s. xiii) qui afirmava que o 
escrivia o es moria. Hildegard també ho va dir, establint també un nexe entre l’absència d’escriptura i la mort;  
la veu de Déu li ordenava escriure i si no ho feia emmalaltia de gravetat, com explicaré al llarg dels capítols 
següents. 

6.1 HILDEGARD, UNA DONA DE L’ANY MIL

Tampoco las mujeres deben acercarse al oficio de Mi Altar, 
porque son desvalido y frágil habitáculo, 

destinadas a engendrar hijos y, una vez paridos, 
criarlos diligentemente. 

(Scivias: 6ª visión, 76) 

Cap a l’any mil l’accés a la cultura es reduïa a l’àmbit episcopal i aristocràtic. A partir del s. xi, gràcies 
al paper desenvolupat pels monestirs, l’església va preservar i ampliar enormement el patrimoni cultural 
d’occident. Aquests es varen convertir en centres de poder religiós, cultural i social, on es feien des de tasques 
d’ajut per als més necessitats fins a la creació d’escoles i tallers de diferents oficis. 

Malgrat el silenci que ha tingut la dona durant segles d’historiografia10, s’ha pogut constatar una important 
presència femenina dins la societat medieval gràcies a l’estudi de documents feudals conservats. Moltes dones 
—algunes religioses, d’altres no— varen ser propietàries i administradores de terres: compraven, venien, 
rebien llegats i deixaven els seus béns en herència, arribant a tenir una posició transcendent tan econòmica 
com social. (vinyoles, 2005) 

10  rivera-carretas, Milagros, 1985. “El dot i el lloc de la dona a la societat medieval”, Barcelona, L’avenç, 35. Diu l’autora: 
«En apropar-nos a l’estudi de la societat medieval europea, criden l’atenció dos trets significativament presents a totes les etapes en 
que sol sistematitzar-se: d’una banda, l’escassa intervenció visible de dones en els esdeveniments que les fonts documentals recullen 
amb intenció de perpetuar la seva memòria;  i, d’altra, el desinterès correlatiu que la historiografia convencional tendeix a mostrar 
envers aquest sector de la població subestimat per les fonts». 
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Les dones del s. xi vivien enmig dels sermons dels predicadors, dels interessos dels pares envers les 
seves filles, dels directors espirituals, les prohibicions dels confessors i les ordres dels marits, amb la intenció 
tots ells d’elaborar patrons i models de comportament femenins. Era fàcil classificar-les: reines, mares de 
família, solteres, ancianes, camperoles, minyones o prostitutes. Però tot aquest univers femení quedava reduït 
a tres grans grups: les verges, les casades i les vídues. Algunes dones, no obstant, van trobar el seu camí vital 
per camins alternatius als estipulats per l’ordre establert, entrant en ordres religioses reconegudes. Aquesta 
opció les lliurava de dedicar la seva vida al matrimoni. Tanmateix i més excepcionalment, altres van escollir 
un tipus de vida al servei dels demés a través de la religió però al marge de les institucions eclesiàstiques, dins 
d’un univers femení molt especial dedicat a difondre la paraula de Déu mitjançant la seva relació directa amb 
la divinitat a través del misticisme. (casagrande 2000: 356)

És al s. xi i fins al s. xv quan sorgeix l’escriptura mística femenina a Occident i als ss. xx - xxi quan 
la descobrim amb tota la seva intensitat. Com expliquen Cirlot i Garí, és a l’Edat Mitjana quan les dones 
comencen a parlar d’elles mateixes i de Déu a través de l’escriptura, va ser la manera de sortir del silenci al 
que sempre havien estat condemnades. Les dones que van optar per la vida religiosa en un convent o monestir 
podien culturitzar-se, un privilegi força allunyat de l’abast del món femení ja que, a l’època feudal, només les 
dones de la noblesa podien accedir als estudis d’alt nivell.

Nombrosos centres religiosos femenins europeus varen assolir una important categoria cultural, com els 
monestirs i abadies de Quedlinburg, Heiford, Gandersheim, Helfta o Las Huelgas. En aquests recintes de pau, 
recolliment i de servei a Déu tenien l’oportunitat d’adquirir cultura llegint i estudiant textos sagrats, literatura, 
poesia o música. Algunes fins i tot varen poder donar sortida al seu talent intel·lectual i artístic. Per això, molts 
d’aquests monestirs i convents femenins van ser centres amb una àmplia projecció intel·lectual, com l’ordre 
més difosa a occident en aquella època: la benedictina. 

No es tractava només d’una opció de vida, ja que a partir de l’any mil van sorgir nous i transcendents 
corrents religiosos i d’espiritualitat protagonitzats per dones, amb formes i maneres d’actuar diferents de les 
establertes als segles anteriors, com les monges, les recluses11 o les beguines. Aquest darrer grup social femení 
—el beguinatge— va ser el més original i característic de l’època. 

Les beguines eren unes dones que vivien el compromís religiós però al marge de les institucions 
eclesiàstiques —podien ser cèlibes o vídues— i desenvolupaven la seva tasca soles o en grup, pels pobles i 
les ciutats. Algunes d’aquestes beguines, pertanyents a les classes altes de la societat, varen tenir una notable 
cultura tan literària com espiritual. 

Hi ha qui opina que aquestes comunitats religioses femenines varen proliferar degut al gran nombre de 
dones —demogràficament parlant— i a les dificultats que aquestes podien tenir alhora de subsistir, sobretot 
si vivien soles. En aquests centres es donava ajut i assistència tant física com espiritual als més necessitats;  
depenien de les autoritats municipals i es regien pels preceptes legals que dictaminaven. No eren, per tant, 
convents convencionals sotmesos a l’autoritat de la cúria. Les beguines ni tan sols estaven obligades a mantenir 
el vot de castedat, tan sols havien de respectar i complir les estrictes normes de treball establertes per la 
comunitat.  

11  Les recluses no solien ser monges, eren dones tancades físicament dins de les seves cel·les i des de les quals van assolir 
una poderosa influència, ja que eren moltes les persones que els demanaven consell i ajut. (cirlot, garí, 2008)
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6.2 HILDEGARD: VIDA D’UNA VISIONÀRIA
     

Va ser en aquest context social i cultural on va viure Hildegard Von Bingen. Nascuda el 16 de setembre de 
1098 a Bermersheim vor der Höhe, a Renània-Palatinat (Alemanya) era la menor dels deu fills —tots homes— 
d’una família alemanya noble i de bona posició. El seus progenitors van lliurar-la, amb només vuit anys 
d’edat, a la comunitat benedictina del monestir de Disibodenberg. És probable que els seus pares es veiessin 
incapaços d’instruir a la seva filla, clarament dotada amb un do que per a ells els era desconegut. Com explica 
el monjo Theoderich von Echternach —autor de l’obra Vita, hagiografia d’Hildegard escrita pocs anys després 
de la seva mort— tan aviat com va poder expressar-se, amb paraules o amb signes, va fer saber a la gent del 
seu entorn que tenia visions secretes situades més enllà de la percepció comuna dels demés.

Sembla ser que quan Hildegard tenia només cinc anys va dir davant de la seva cuidadora: «mireu quin 
preciós vedell hi ha dins d’aquella vaca! És blanc, amb taques al front, les potes i el llom». Quan va néixer, 
l’animal era com havia dit la nena. (martínez, reta 2003: 51). Un cop ingressada al monestir, Hildegard 
dedicaria la seva vida al servei de Déu, un destí que, com he apuntat abans, era habitual per a les dones de 
l’època. Tanmateix era vist com una assegurança de supervivència i d’una vida plena i útil al servei dels 
demés. Va ser Jutta, la filla del compte Esteve ii de Spanheim, qui s’ocupà de la seva educació, instruint-la en 
la lectura de les Sagrades Escriptures, el llatí i els salms, ja que l’educació monàstica estava basada en el cant. 
Al llarg del temps, la bona reputació de Jutta i de la seva alumna es va estendre per tota la regió, de forma que 
moltes altres famílies varen ingressar a les seves filles al convent en què es va convertir la petita casa adossada 
al monestir dels monjos benedictins. 

Amb només quinze anys Hildegard ja era monja i, quan va morir Jutta, va ser escollida magistra (mestra) 
de la comunitat:  tenia llavors trenta-vuit anys.

Després de gairebé tota una vida de silenci i malgrat els seus temors, Hildegard va deixar d’ocultar el 
seu do, assumint plenament el paper de visionària. Va obeir el que considerà un mandat diví, afirmant que era 
la Saviesa la que parlava a través d’ella. Es va resistir durant anys a transmetre la paraula de Déu que li era 
revelada però, esgotada pels anys de continua malaltia, començà a escriure. Dictava i escrivia les visions amb 
l’ajut del seu secretari el monjo Volmar i de la monja del claustre Richardis von Strade. 

Va ser Volmar qui va informar el monjos del monestir sobre les visions i l’activitat d’escriptora que 
havia empès la magistra, noticia que va arribar a orelles del papa Eugeni iii. Per això, l’any 1147 va enviar 
una comissió de teòlegs al monestir de Disibodenberg per a que examinés el text i provar la seva veracitat. Va 
ser el mateix papa qui va llegir en públic un fragment de la primera gran obra d’Hildegard: Scivias12, creada 
a partir dels relats de les seves visions. A través d’una carta, el mateix papa la va animar a seguir el camí 
iniciat, autoritzant-la «en el nom de Crist i de Sant Pere a publicar tot el que l’Esperit Sant li havia comunicat» 
(épiney-burgard, zum brunn, 2007: 40). Així parlà per primer cop de les seves primeres visions en l’obra 
autobiogràfica Vita, que es composa de dotze capítols que es conserven tal i com ella els va redactar: 

[...] A los tres años de edad vi una luz tal que mi alma tembló, pero debido a mi niñez nada pude proferir acerca 
de esto. A los ocho años fui ofrecida a Dios para la vida espiritual y hasta los quince años vi mucho y explicaba algo de un 
modo simple. Los que lo oían se quedaban admirados, preguntándose de dónde venía y de quien era. A mi me sorprendía 
mucho el hecho de que, mientras miraba en lo más hondo de mi alma, mantuviera también la visión exterior, y asimismo el 
que no hubiera oído nada parecido  de nadie hizo que ocultara cuanto pude la visión de veía en el alma. Desconocía muchas 
cosas exteriores debido a mis frecuentes enfermedades, que me han aquejado desde la lactancia hasta ahora, debilitando mi 
cuerpo y haciendo que me faltaran las fuerzas. 

12  Scivias, del llatí Scito vias Domini que significa «Coneix els camins del senyor»
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Agotada de todo esto, pregunté a mi nodriza si veía algo aparte de las cosas exteriores, y me respondió que nada, 
porque no veía nada de aquello. Entonces me sentí apresada por un gran miedo y no me atreví a decir nada a nadie, pero 
hablando de muchas cosas solía describir con detalle cosas del futuro. [...] Por miedo a los hombres, no me atrevía a decir a 
nadie lo que veía. Pero la noble mujer (Jutta) que me educaba lo notó, y se lo contó a un monje que conocía. [...] Después de 
su muerte continué viendo  del mismo modo hasta que cumplí cuarenta y dos años. Entonces en aquella visión fui obligada 
por grandes dolores a manifestar claramente lo que viera y oyera, pero tenía mucho miedo y me daba vergüenza decir lo 
que había callado tanto tiempo. [...]

Le confié esto a mi maestro, que era de buen trato y solícito pero ajeno a las preguntas curiosas a las que muchos 
hombres están acostumbrados. [...] Cuando comprendió que eran de Dios, se lo confió a su abad y desde entonces trabajó 
conmigo con gran ahínco. En esta visión comprendí los escritos de los profetas, de los Evangelios y de otros santos y 
filósofos sin ninguna enseñanza humana, y algo de esto expuse, cuando apenas tenía conocimiento de las letras, tal y como 
me enseñó la mujer iletrada. Pero también compuse cantos y melodías en alabanza a Dios y a los santos sin enseñanza de 
ningún hombre, y los cantaba, sin haber estudiado nunca ni neumas ni canto. (cirlot, garí 2008: 50-51)13

Set anys després, i un cop assolit el reconeixement tant eclesiàstic com de molta gent d’arreu, va rebre la 
Visió segona, recollida en Vita:    

En un momento dado no veía nada porque se me nublaron los ojos, y el cuerpo me pesaba tanto que, al no 
poderme levantar, yacía presa de agudísimos dolores. Y esto me atormentó por no haber revelado la visión que me había 
sido mostrada, que debía mudarme del lugar donde había profesado [Disibodenberg] a otro [Rupertsberg] con todas mis 
muchachas (cum puellis meis). Y sufrí hasta que nombré el lugar en donde ahora estoy, y en aquel mismo instante recobré 
la vista y me sentí aliviada, aunque no me recuperé totalmente de mi debilidad. (dronke 1994: 208)

Va ser llavors, a l’any 1147, quan Hildegard va decidir abandonar la comunitat per fundar un monestir 
en el convent de Rupertsberg, prop de Bingen, seguint les instruccions d’una de les seves visions. Va lluitar 
aferrissadament per aconseguir la independència vers l’ordre establert, que aconseguí gràcies al recolzament 
del poderós arquebisbe Enric de Magùncia i de l’emperador Frederic i Barbarroja, essent el primer monestir 
de monges amb plena autonomia i sense dependència dels monjos. 

La seva fama s’havia estès per tot el món i els peregrins anaven al monestir de Rupertsberg per visitar-la 
i demanar-li ajut i consell. Reforçada pel seu caràcter de profetessa, va rebre moltes peticions de consells, 
mantenint correspondència epistolar amb els més importants mandataris de l’època: el papa, l’emperador, 
bisbes, abats i el clergat en general. Deia que escrivia «en nom de la llum viva» i no en nom propi, per la 
qual cosa les seves afirmacions no podien ser qüestionades i podia dir tot el que volgués amb total impunitat. 
Assenyala Peter Dronke que «Hildegard es troba en una incòmoda quarantena fins haver rebut l’acceptació 
del món superior dels homes». En aquest món masculí, en el qual va influir enormement i al que fins i tot 
s’atreví a reprovar, s’hi trobaven tres papes: Anastasi iv, Adrià iv i Eugeni iii, monarques com Conrat iii, Enric 
ii d’Anglaterra i Leonor d’Aquitània;  també bisbes i abats.

S’ha de dir que era una època turbulenta, de guerres i d’antipapes, que va originar un greu conflicte entre 
l’església i l’estat. A finals del s. xi l’església s’havia secularitzat;  els càrrecs eclesiàstics eren comprats i 
venuts amb impunitat sense tenir en compte els mèrits espirituals i sempre d’acord amb interessos polítics. 

L’enfrontament entre l’imperi i l’església va perdurar al llarg de tota la vida d’Hildegard i la major part 
de la seva existència va ser sota el regnat de Frederic i Barbarroja. Se sap que quan aquest va ser escollit 
emperador, Hildegard li va escriure una carta i també que el va visitar cap a l’any 1150 al seu palau reial 
d’Ingelheim, quan aquest li va escriure per confirmar-li que les seves profecies s’havien acomplert. 

13  Extret per les autores de: Vita, llibre ii, cap. ii, lins. 34-102
11



  Montse Pelegrin de las Heras – Treball  Final de Grau en Humanitats
Dones místiques a l’Edat Mitjana

Hildegard von Bingen: visions profètiques o al·lucinacions ?

És coneguda la correspondència epistolar entre l’abadessa i l’emperador, a qui es va atrevir a acusar de 
comportar-se «com un infant i com algú que viu esbojarrat» (velut parvulum et velut insane viventem) quan 
aquest va designar per segona vegada un antipapa (dronke 1994: 205-207).

Un fet extraordinari per a l’època varen ser els quatre viatges de predicació que va emprendre fora dels 
murs del convent, entre els anys 1158 i 1171, a Francònia, Lorena, Suavia i fins a Werden, al llarg dels rius 
Nahe, Meno, Mosela i Rin. Gràcies a les seves cartes s’han obtingut els itineraris, que va fer a cavall i en 
vaixell. Va predicar per a gent laica en places de pobles, en esglésies i convents davant de clergues i bisbes, un 
fet excepcional donat que assumí funcions sacerdotals fins llavors reservades només per als homes. 

De la seva vida —i donada la qüestió plantejada en aquest treball— és fonamental ressaltar que Hildegard 
va ser una persona terriblement malaltissa que va passar per diversos episodis de postració al llit de dolor, 
alguns d’una durada de tres anys: «Desde el día de su nacimiento esta mujer  vive encerrada en las enfermedades 
como en una red, de tal forma que su médula, sus venas y su carne son continuamente torturadas por los 
dolores» (épiney-burgard, zum brunn 2007: 42). Se sentia aclaparada per la intensitat de les seves visions i 
emmalaltia fins que podia expressar-les. Aquests atacs eren descrits per ella mateixa com a «dolors aeris» que 
s’apoderaven del seu cos, consumien la sang de les venes i el moll de l’ós. S’estirava al terra, immòbil mentre 
tots l’envoltaven, pensant que estava a punt de morir. Deia que eren els «esperits de l’aire» la causa del seu 
sofriment. En una de les moltes cartes que va escriure explicava:

Pero debido a la permanente enfermedad que padezco, me da pereza expresar las palabras y las visiones que han 
sido reveladas;  sin embargo, cuando mi alma ve estas cosas al probarlas, adopto un aire tan distinto que (como he dicho 
antes) me olvido de todo dolor y tribulación, y todo lo que veo y oigo en esta visión, lo apura mi alma como si bebiese de 
una fuente, aunque ésta permanece siempre llena y sin agotar. (dronke 1994: 234)

Hildegard va lluitar per tot allò que aconseguí amb una fortalesa i una voluntat insuperables. Als seus 
vuitanta anys, l’any 1178, visqué un des episodis més  dolorosos de la seva vida. Havia permès que un 
noble fos enterrat en el terra consagrat del cementiri conventual de Rupertsberg. Aquesta persona havia estat 
excomulgada però s’havia reconciliat amb l’església abans de morir. Malgrat les ordres rebudes per part 
de persones tan poderoses com l’arquebisbe de Magùncia —com a intermediari de l’emperador Frederic  
Barbarroja i del papa Alexandre iii—  que desenterrés el cadàver i se’n desfés, va desobeir. No fer-ho podia 
comportar l’excomunió per a ella i les seves monges, que ja no podrien escoltar missa, combregar o cantar 
durant l’ofici diví, aquest darrer un dels pitjors càstigs que se li podia infligir. 

Va assumir tota la responsabilitat, arriscant-se a rebre vergonya pública i a ser privada dels sagraments que 
eren l’essència de la seva vida. Les raons per la seva actitud són un enigma;  hi ha qui pensa que hauria suposat 
la pèrdua d’una gran donació econòmica pel convent o que el seu respecte envers una família de la noblesa era 
superior que cap al clergat de Magùncia. Sigui com sigui, Hildegard va guanyar la causa i poc temps després, 
el 17 de setembre de 1179 va morir, essent sepultada en l’església de Rupertsberg, on va ser abadessa fins al 
final dels seus dies. (dronke 1994: 271)
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6.3 LA RIQUESA CREADORA DE LA SIBIL·LA DEL RIN
     

El sobrenom de la Sibil·la del Rin va ser encunyat per Henri de Langenstein (1325-1397), teòleg i matemàtic 
alemany, professor de filosofia i teologia en la universitat de París entre els anys 1363 i 1375. Hildegard, 
inspirada en els missatges rebuts a través de les seves visions, va sentir-se escollida per rebre la paraula 
divina i transmetre-la com a «trompeta de Déu» per comunicar la veritat, intentant que els essers humans 
obrissin els ulls a una realitat diferent, a un món que havia de dirigir la seva mirada cap a uns orígens sagrats i 
incorruptibles.14 Aquesta facultat visionària, juntament amb el permís papal per seguir la tasca celestial que li 
havia estat assignada, li varen atorgar una posició privilegiada amb energia i autoritat suficients per a plasmar 
la seva experiència profètica a través dels escrits i composicions musicals.

Les obres literàries d’Hildegard configuren un corpus excepcional, tant per la seva extensió com per la 
diversitat dels temes tractats. Va iniciar els escrits l’any 1141, quan ja tenia quaranta-dos anys i set mesos 
d’edat. Aquests varen ser fruit de la descripció de les visions, posteriorment interpretades a partir d’una exegesi 
al·legòrica plena de simbolisme. Estan agrupades en el que s’anomena «tríptic visionari» (o trilogia visionària 
o profètica):

	Scivias: Coneix els camins
	Liber vitae meritorum o Llibre de la vida meritòria
	Liber divinorum operum o Llibre dels treballs divins

6.3.1 SCIVIAS: CONEIX ELS CAMINS

L’obra teològica Scivias: Coneix els camins és la primera d’una de les més importants obres teològiques 
de l’abadessa, que va emprar deu anys per escriure-la (de 1151 a 1161). Del títol va dir que era així com 
s’havia d’anomenar ja que li va ser revelat en una visió perquè «procedeix del camí de la Llum, no d’una 
altra doctrina». Es compon de tres parts dividides en sis, set i tretze visions, respectivament. La primera es 
refereix a la creació, la segona a la formació i la tercera a la transformació de la paraula, configurant el relat 
de la història dels homes com a criatures de Déu. Al llarg de l’obra l’autora narra les visions i les preguntes 
plantejades per ella mateixa, com feien els antics profetes. Alhora es relaten textos bíblics i simbòlics, en els 
quals Hildegard unia de forma simultània la paraula i la visió. Es pot dir que era com un diari que mostrava la 
relació de la visionària amb Déu. Amb el relat d’aquesta visió comença el llibre Scivias: Coneix els camins15, 
la seva primera gran obra profètica, «obra d’un senzill ésser humà» com ella la qualificà:

Testimonio: estas son visiones verdaderas que dimanan de Dios

Y he aquí que, a los cuarenta y tres años de mi vida en esta tierra, mientras contemplaba, el alma trémula y de 
temor embargada, una visión celestial, vi un gran esplendor del que surgió una voz venia del cielo diciéndome:

14  rius gatell, Rosa, 1999. “Armonías y disonancias en el cosmos de Hildegarda de Bingen”, DUODA, Revista d’Estudis 
Feministes, Barcelona, 16
15  bingen, Hildegarda de, 1999. Scivias: Conoce los caminos, Madrid, Trotta
Trad. Antonio Castro Zafra i Mónica Castro, versió que citaré. La traducció  s’ha efectuat sobre l’edició crítica feta per Adelgundis 
Fürhkötter amb la col·laboració d’Angela Carlevaris, recull totes les diferències de text trobades en els diversos manuscrits 
disponibles i selecciona en cada cas la més adient: Hildelgardis Scivias, Corpus Christianorum (Continuatio Medievalis) vol. xliii 
i xliii,  A. Brepols 1978.
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Oh, frágil ser humano, ceniza de cenizas y podredumbre de podredumbre: habla y escribe lo que ves y escuchas [...]. 

Sucedió que, en el año 1141 de la Encarnación de Jesucristo Hijo de Dios, cuando cumplía yo cuarenta y dos años 
y siete meses de edad, del cielo abierto vino a mí una luz de fuego deslumbrante; inundó mi cerebro todo y, cual llama que 
aviva pero no abrasa, inflamó todo mi corazón y mi pecho, así como el sol calienta las cosas al extender sus rayos sobre 
ellas. Y, de pronto, gocé del entendimiento de cuanto dicen las escrituras: los Salmos, los Evangelios y todos los demás 
libros católicos del Antiguo y Nuevo Testamento, aun sin poseer la interpretación de las palabras de sus textos, ni sus 
divisiones silábicas, casos o tiempos. 

Pero desde mi infancia, desde los cinco años, hasta el presente, he sentido prodigiosamente en mí la fuerza y el 
misterio de las visiones secretas y admirables, y la siento todavía. [...] Más las visiones que contemplé, nunca las percibí ni 
durante el sueño, ni en el reposo, ni en el delirio. Ni con los ojos de mi cuerpo, ni con los oídos del hombre exterior, ni en 
lugares apartados. Sino que las he recibido despierta, absorta con la mente pura, con los ojos y oídos del hombre interior, 
en espacios abiertos, según quiso la voluntad de Dios. (Scivias: 15-16)

 
Deia Hildegard que les visions i les paraules escoltades es presentaven en forma de «flames o núvols que 

es mouen en un aire pur» (épiney-burgard, 2007). Per transcriure-les, Hildegard sempre va comptar amb l’ajut 
de secretaris i ajudants ja que el seu coneixement del llatí escrit era insuficient. El primer va ser Volmar, monjo 
de Disibodenberg, qui li corregia la gramàtica i l’estil. Un cop mort aquest, l’any 1173, va ser assistida per 
Guibert de Gembloux i per la monja Richardis von Strade. Un cop transcrites les obres de l’abadessa, aquestes 
varen ser il·lustrades amb miniatures. 

Val la pena observar la imatge nº 1(Portada)16 obtinguda a partir del Riesencodex.17 Es tracta d’una 
miniatura que mostra perfectament quina era l’actitud de l’abadessa: situada dins d’un edifici que simbolitza la 
cel·la del monestir, vestida com una monja benedictina i amb el cap envoltat per les flames de l’Esperit Sant. 
Hildegard sosté a les mans les tauletes de cera i el punxó, a punt per escriure tot el que veia i sentia tal i com li 
ordenà la veu del cel. A l’estança del costat i comunicat amb la seva cel·la per una finestra, el monjo Volmar, 
qui transcriu la descripció de les visions en un llibre que recolza sobre els genolls. La flama que penetra en 
el cervell d’Hildegard és una forma de mostrar el succés extraordinari  de la visió, el seu caràcter sagrat i que 
pot ser relacionat amb la Pasqua i el descens de l’Esperit Sant, la flama del qual va penetrar dins del cap dels 
apòstols. (cirlot 1993)

Les seves visions varen crear una cosmologia de gran potència simbòlica. Els miniaturistes que van plasmar 
les visions en pergamins varen seguir amb fidelitat les seves descripcions, creant tot un univers artístic inèdit 
al s. xii. 

16  Ibíd, 257
17  El Riesencodex, conegut com a còdex de Wiesbaden (còdex gegant) és un manuscrit medieval gegant de 46 x 30 cm., 15 
kg. i 481 folis. Va ser pràcticament destruït durant la Segona Guerra Mundial però es van conservar fotocòpies i facsímils. Aquest 
còdex conté una versió d’aquestes tres obres místiques, composicions musicals, cartes i homilies i està il·lustrat amb 35 miniatures 
sobre les visions d’Hildegard. Actualment es conserva a la Universitat Estatal de RheinMain. 
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6.3.2  LIBER VITAE MERITORUM

L’altre gran obra visionària va ser el Liber vitae meritorum o Llibre de la retribució del bé i del mal, escrit 
entre 1158 i 1163 i que no va ser il·lustrada. Si l’obra Scivias parla de la lluita de l’home per transformar la 
seva existència i assolir la ciutat celestial, el Liber vitae meritorum18 o Llibre dels mèrits de la vida s’endinsa 
més profundament i detallada sobre el mateix tema. 

El llibre es compon de sis visions al voltant d’un home dins del món i que va des del cel fins als abismes, 
observant les interaccions entre els poders de la llum i l’obscuritat. Aquesta obra prové de les experiències 
personals viscudes en aquella etapa per Hildegard: la fam que assolava el món però, sobretot, pel seu trasllat a 
Rupertsberg. Aquest fet li va comportar enfrontaments amb les germanes de la comunitat degut a la davallada 
en la qualitat de vida que els va suposar. Tot això es va unir a la pèrdua de la seva monja i secretària favorita, 
Richardis, qui va aconseguir independitzar-se, deixant-la malgrat els seus intents per impedir-ho. 

Aquest és el fragment d’una de les visions:

Vi a un hombre tan alto que alcanzaba la cumbre de las nubes del cielo y llegaba hasta las profundidades del 
abismo, de tal forma que sus hombros estaban encima de las nubes en el éter serenísimo;  de los hombros a los muslos, 
estaba bajo las nubes en otra nube blanca;  de muslos a rodillas, estaba en el aire de la tierra;  de rodillas a pantorrillas 
estaba en la tierra, y de pantorrillas para abajo, hasta las plantas de sus pies, estaba en las aguas del abismo, de tal modo que 
también estaba en pie sobre el abismo. Estaba vuelto hacia el Este de modo que miraba al Este y al Sur. Su rostro brillaba 
con tal resplandor que yo no podía mirarlo detalladamente. 

En su boca había una nube blanca que parecía una trompeta, llena de sonidos que emitía velozmente. Cuando 
el hombre sopló, el aire emitió tres vientos, de los cuales uno llevaba una nube ardiente, otro una nube tempestuosa, y el 
tercero una nube resplandeciente. (Libro de las obras divinas: 27)

La visionària situa al centre de la seva exposició a l’home com a personificació de Déu (Vir Deus) que 
domina i sosté el cosmos. Aquest assisteix a la lluita entre el Bé i el Mal, dilema sobre el qual es pronunciarà 
cada individu per, finalment assolir el Bé. Es tracta d’una al·legoria amb un profund sentit de l’observació 
psicològica. (épiney-burgard, 2007)

6.3.3  LIBER DIVINORUM OPERUM

El Liber divinorum operum o Llibre de les obres divines és, segons els experts, l’obra visionària més 
madura d’Hildegard. Es tracta de la darrera obra profètica, iniciada en 1163 i acabada en 1173, que conté deu 
visions distribuïdes en tres parts. En la primera part es relaten quatre visions cosmològiques que inclouen les 
relacions entre el macrocosmos i l’home com a microcosmos. La segona part conté una sola gran visió, en la 
que es descriu la terra i els mèrits de la vida, una mena de geografia on s’hi troben els llocs de les benaurances, 
de les ànimes en el purgatori i del lloc de la condemna eterna. En la segona part d’aquesta visió parla dels set 
dies de la creació, presentant un conjunt de visions sobre aquesta creació divina. 

18  bingen, Hildegarda de, 2014. Libro de los Méritos de la Vida, 27 [en línia] http://www.hildegardiana.es/5pdf/libro_
meritos_de_la_vida.pdf] [2015/12/23] Traducció del llatí i notes Rafael Renedo per Hildergardiana: www.hildergardiana.es Versió 
que citaré.
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I en la tercera part, formada per cinc visions, desenvolupa el tema de la ciutat de Déu, les edats del món 
abans de la vinguda de l’Anticrist i la fi dels temps.19

 Era l’any 1163 i Hildegard, en un moment especialment delicat de la seva vida, de l’església i de l’imperi 
sota el poder de l’emperador Barbarroja, rebé una veu del cel dient:

Oh pequeñita forma, que eres hija de muchísimas fatigas y atormentada por graves enfermedades del cuerpo, pero 
inundada, sin embargo, de la profundidad de los misterios de Dios, encomienda estas cosas que ves con los ojos interiores 
y que percibes con los oídos interiores del alma, a la escritura firme para utilidad de los hombres;  para que también los 
hombres comprendan a su creador a través de ella y no rehuyan venerarlo con digno honor. Por consiguiente, escribe estas 
cosas, no según tu corazón sino según mi testimonio, Yo que soy la vida sin comienzo ni fin;  y no las escribas inventadas 
por ti ni premeditadas por otro ser humano [...] Luego yo, pequeñita y débil forma [...] finalmente temblorosa volví a 
escribir, con la mano quebrantada por las muchas enfermedades.20

En el mateix pròleg de l’obra expressa el seu caràcter testimonial com a visionària:

Mientras hacía esto, miré a lo alto hacia la luz verdadera y viviente para saber qué debía escribir;  puesto que todo 
lo que había escrito desde el principio de mis visiones [...] lo vi en los misterios celestes, vigilante en cuerpo y alma, con 
los ojos interiores de mi espíritu y lo oí con los oídos interiores y no en sueños ni en éxtasis, así como lo mencioné en mis 
primeras visiones.21

Com en altres obres medievals, però sobretot en els escrits visionaris d’aquesta autora, existeix una clara 
relació entre la paraula escrita i la imatge a través de les miniatures: 

«Las pinturas transforman las palabras a otro ámbito de la realidad, conduciendo al lector desde la abstracción de los 
signos escritos (las palabras) hacia otro nivel de aprehensión en el cual la percepción óptica no sólo verifica la autenticidad 
de la experiencia sino que también determina la dirección (el sentido) de la comprensión del lector.»22

Aquest és el relat de la Primera visió de la primera part:

Y vi, como en el medio del aire austral, una imagen hermosa y prodigiosa en el misterio de Dios, similar a una forma 
de hombre, cuyo rostro era de tan gran belleza y resplandor, que yo podía más fácilmente fijar mis ojos en el sol que en esa 
imagen;  y un círculo amplio y de color áureo rodeaba la cabeza de este rostro. [...] Pero en la parte más alta de la curvatura 
arqueada interior del ala derecha, yo veía como una cabeza de águila, que tenía los ojos ígneos, en los cuales aparecía un 
fulgor de ángeles como en un espejo;  y en la parte más alta de la curvatura arqueada exterior del ala izquierda había un 
rostro como de hombre, que brillaba como el fulgor de las estrellas. [ ] Vestía también una túnica semejante al fulgor del sol;  
y en sus manos tenía un cordero, espléndido como la luz del día. Sin embargo, sus pies hollaban a un cierto monstruo de 
forma horrible y de color venenoso y negro y a una cierta serpiente, que hundía su boca en la oreja derecha de este mismo 
monstruo, y curvando el resto de su cuerpo por encima de su cabeza, extendía su cola en el lado izquierdo  hasta sus pies.
Y esta imagen decía:

19  bingen, Hildegard de, 2009. Libro de las obras divinas, Barcelona, Herder, 23. Versió que citaré.
20  Ibíd, 129
21  Ibíd, 130
22  Ibíd, 34
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«Yo soy la potencia suprema e ígnea, que encendí todas las chispas vivientes y no exhalé cosa mortal alguna, sino 
que decido que sean las cosas que son;  Yo, circunvolando el círculo envolvente con mis plumas superiores, esto es, con la 
sabiduría, adecuadamente lo dispuse así. [ ] 23

6.3.4  SYMPHONIA HARMONIAE CAELESTIUM I ORDO VIRTUTUM

L’experiència visionària d’Hildegard també està en l’origen de les seves composicions musicals i poètiques, 
com el cicle de cançons anomenat Symphonia harmoniae caelestium revelationum  o Simfonia de l’harmonia 
de les revelacions celestials i el drama litúrgic Ordo Virtutum.24 Les cançons de la Simfonia estan dirigides a 
Déu Pare, a Déu Fill, a l’Esperit Sant, a Maria, als àngels, a l’església, als màrtirs, a les verges, als profetes, 
a les vídues així com a la personificació de les virtuts com a manifestacions de Déu: Sapientia i Caritas, la 
saviesa, la caritat i l’amor. 

L’argument de l’Ordo Virtutum se centra en un conjunt de virtuts que tenen la missió d’acompanyar 
una ànima durant el camí cap a Déu. És una composició vinculada amb la visió final de Scivias, en la qual 
es descriu la ciutat de Jerusalem celestial com una simfonia. No se sap amb seguretat quan va començar a 
composar música, tot i que en el passatge de Vita on fa referència a la revelació de l’any 1141 parla de la 
composició musical com quelcom insòlit: «Pero también compuse cantos y melodías en alabanza a Dios y a 
los santos sin enseñanza de ningún hombre, y los cantaba, sin haber estudiado nunca ni neumas ni canto.» 25 

Hildegard concebia l’art musical com una forma d’accedir al món diví, com l’expressió mateixa de 
l’harmonia celestial i humana: «sustancia inmaterial que se eleva y nos eleva desde la tierra a los cielos» 
(gatell: 130). La seva absència afavoria l’aparició del mal. 

És a la tretzena i darrera visió de Scivias on l’autora insereix una primera creació musical: «Cánticos de 
jubilo y celebración»:

Entonces vi un aire muy luminoso en el que escuché, oh maravilla, todas las músicas con todos los misterios que 
el Señor me había revelado: las alabanzas de júbilo de los ciudadanos celestes que gallardamente perseveraron en la senda 
de la verdad;  y las lamentaciones de cuantos son llamados de nuevo a estos laúdes de la alegría;  y las exhortaciones de 
las virtudes que se alientan entre sí para salvación de los pueblos a los que rondan las celadas del Demonio: las virtudes las 
derrotan y al fin los fieles salen del pecado, por la penitencia, hasta los Cielos.

Y aquel son, como voz de muchedumbre, que en armonía cantaba las alabanzas de las órdenes celestes, decía así 
[...] (Scivias: 487)

 Es pregunta Ortiz (2014): Com i per què transmetre una experiència visionària a través d’una obra 
artística? Potser va ser una manera didàctica d’instruir a les religioses del seu convent amb un contingut 
teològic determinat. Com a dona dotada d’una facultat visionària i, al mateix temps, coneixedora de les 
Sagrades Escriptures, la descripció dels personatges i de les virtuts no les construeix només amb les paraules, 
ja que amb la música ofereix una important aportació als missatges celestials.

Se sap, gràcies a una carta enviada a Hildegard per Odo de Soissons —mestre de teologia a París— que 
aquesta va començar la seva obra musical quan encara vivia en el monestir de Disibodenberg. 

23  Ibíd, 135-136
24  https://arditensemble.wordpress.com/projecte-ordo-virtutum/
25  Neuma: del grec pneuma (respiració). Signe de notació musical emprat a l’edat mitjana i que indicava amb senyals o 
gestos,  de forma aproximada, el moviment ascendent o descendent de la melodia. 
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Un cop es va traslladar a Rupertsberg, cap a l’any 1150, va recopilar les seves composicions, creant 
aquest cicle líric que ens ha arribat en sis manuscrits que inclouen les anotacions musicals fetes per la mateixa 
Hildegard (Simfonia 2003: 20). Aquesta música va ser creada per a l’ús litúrgic i conté antífones, responsoris 
i himnes. Explica el Dr. Rubia que la música és, juntament amb l’experiència mística, l’art que ens posa en 
contacte més directe amb l’univers, de provocar-nos la pau profunda característica de l’èxtasi. La música 
emociona als humans enormement i ha fet que algunes persones hagin entrat en estat de trànsit. És per això 
que la música sempre ha estat present en els ritus per tal d’assolir l’estat de transcendència. (rubia 2009: 145)

Aquesta és una de les obres litúrgiques de la mística alemanya, editada per  Sequentia, un grup de música 
antiga fundat l’any 1977 per Benjamin Bagby i Barbara Thornton, especialitzats en música medieval:26

             

6.3.5  LINGUA IGNOTA

És interessant esmentar la connexió entre l’obra musical d’Hildegard i una altra creació pròpia: la Lingua 
ignota, un glossari de paraules inventades per nomenar objectes domèstics del convent, del jardí i essers 
celestials, així com vocabulari litúrgic. Es coneix gràcies a dos manuscrits que es conserven i que contenen 
unes mil paraules en total. Com s’esmenta a la introducció de la Simfonia, menció apart mereix el poema 48 
de l’obra O orzchis ecclesia, on es troben paraules inventades en aquest llenguatge:

26 https://www.youtube.com/watch?v=t3YhQlibTuw convertit a  mp3 amb http://www.youtube-mp3.org/es [04/02/2016]
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Editora: Dominio Public
(1994 BMG Music)
Conjunt i interpretació: Sequentia
Productors: Klaus L. Neumann / Jan Höfermann
Conductora: Barbara Thorntorn
Arranjaments instrumentals:
Benjamin Bagby / Elizabeth Gaver

 
         O ignis spiritus Paracliti, 00:06:17
         Vocal: Susanne Norin

Hildelgard Von Bingen - Oignis Spiritus Paracliti

https://www.youtube.com/watch?v=t3YhQlibTuw
http://www.youtube-mp3.org/es
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O ORZCHIS ECCLESIA
ITEM IN DEDICATIONE

             ECCLESIE

O orzchis ecclesia
armis divinis precincta
et iacincto ornata,
tu es caldemia stigmatum loifolum
et  urbs scientiarum.
O, o, tu es etiam crizanta
in alto sono

             et es chorzta gemma.27

Aquest nou llenguatge es componia bàsicament de substantius i uns quants adjectius —combinant arrels 
del llatí, hebreu, grec i alemany— i podia ser emprat de forma suplementària per qualsevol altra llengua, de la 
qual s’utilitzava la  gramàtica i les paraules que faltaven. S’ha de dir que predominaven els termes herbolaris 
i corporals, la qual cosa ens indica la seva utilitat en les arts mèdiques i curatives de les quals Hildegard va 
demostrar tenir un profund coneixement. Revela coneixement a través de les seves visions divines i alhora, 
amb la mateixa inspiració, és capaç de compondre un llenguatge estrany i molt particular, potser per aconseguir 
una sonoritat especial en la creació musical. (dronke 2000)

6.3.6  PHYSICA I CAUSE ET CURE

L’extraordinari coneixement sobre plantes i herbes que tenia Hildegard va donar lloc a treballs mèdics i 
científics: el Liber simplicis medicine o Physica, llibre sobre medecina on parla de les propietats curatives 
de les plantes i d’altres elements de la naturalesa, i el Liber composite medicine o Cause et Cure, un tractat 
sobre les malalties i els seus remeis. És en aquest llibre on defineix la hemicrània (migranya) com una «entitat 
crònica deguda a l’acumulació de bilis negra que és hemicranial perquè, d’afectar a tot el cap, seria insuportable 
per la intensitat». En aquests dos llibres exposa observacions i reflexions al voltant del cos, la sexualitat i les 
malalties humanes, així com sobre les estacions de l’any, els vents i una àmplia descripció dels animals. 

Donat el caràcter científic d’aquest treballs i que no estan inspirats en cap visió ni missatge celestial, crec 
que no és necessari fer un aprofundiment sobre les seves peculiaritats en aquest treball de recerca.

6.3.7  EPÍSTOLES

Com he explicat anteriorment, sense l’acceptació per part de les autoritats de la seva inspiració a través de 
la «Llum Viva» no s’explicaria que Hildegard hagués mantingut aquesta intensa i continuada relació epistolar 
amb els contemporanis més influents de l’època, als quals es dirigí amb fermesa i autoritat. Als 49 anys va 
escriure al més il·lustre dels seus contemporanis, l’abat Bernard de Clairvaux, per expressar-li els seus temors 
sobre les implicacions del seu do. Aquest és un fragment:

27 Orzchis: immensa;  caldemia: perfum;  loifolum: dels pobles;  crizanta: guarnida;  chorzta: fulgurant (Ibid.: 257)

Les 23 litterae ignotae
Facsímil del Riesencodex (Fig. 2)
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[...] Te ruego, Padre, por el Dios vivo, que me escuches, a mí que te pregunto. Estoy muy preocupada por una 
visión que me apareció en el misterio del espíritu y que no vi de ningún modo con los ojos de la carne. [...] Te he visto en 
esa visión, hace más de dos años, como un hombre que miraba al sol sin temor y con audacia. Y lloré, pues yo misma me 
avergonzaba confundida por mi falta de audacia. Padre bueno y dulcísimo, me remito a tu alma, para que me reveles en 
este discurso, si así lo quieres, si debo decir estas cosas abiertamente o debo guardar silencio, pues experimento grandes 
dificultades en la visión para saber cómo decir lo que he visto y oído. Y en ocasiones, después de la visión, grandes males 
me tienen postrada en el lecho, porque callo, de tal modo que no puedo levantarme. [...](épiney-burgard, 2007: 61-62)

Es conserven unes quatre-centes epístoles aproximadament, les quals versaven sobre  els assumptes més 
diversos: polítics, religiosos, filosòfics i també personals. Aquestes cartes són el testimoni real i de primera mà 
de l’època en què va viure l’abadessa, un material amb un valor historiogràfic inqüestionable.

6.4  SOBRE L’AUTENTICITAT

En aquest punt i segons l’estudi de Dronke sobre les escriptores medievals, considero pertinent aclarir un 
aspecte important sobre l’autenticitat de les obres d’Hildegard i que ha estat motiu de discrepàncies per part 
d’alguns historiadors. Moltes vegades s’ha intentat restar importància a aquelles dones autores d’escrits amb 
fama i reconeixement. Aquest autor constata com alguns estudiosos exageraven la importància del paper que 
varen desenvolupar els secretaris a l’hora de redactar els textos on l’abadessa explicava les visions;  intentaven 
donar a entendre que eren ells —i no elles— els veritables autors.28 

El paper que va tenir Volmar envers la redacció de les visions ha estat motiu de moltes discussions, tot i 
que sembla prou fonamentat que Hildegard acceptava les correccions gramaticals i de sintaxi que li aportava 
el monjo com també que no permetia que alterés en cap sentit el vocabulari o el contingut dels seus escrits. 
Aquests havien de restar intactes, respectant les seves paraules per més estranyes que poguessin semblar, ja 
que eren fruit de les seves visions. L’estudi dels manuscrits de les cartes enviades i rebudes i que encara es 
conserven, així com d’altres testimonis iconogràfics i històrics, han confirmat l’autenticitat de les obres que li 
han estat atribuïdes. 

Tanmateix, les miniatures representen les visions que, segons els estudiosos, responien a un projecte 
d’il·lustració concebut per la mateixa Hildegard. Les miniatures són «art sagrat i responen a la necessitat de 
l’home de contemplar els misteris de Déu. Hildegard concebia l’art com a mediació entre la terra i el cel, del 
visible a l’invisible.» (cirlot 2001: 20)

28  dronke, Peter, 1994: «Algunas observaciones formuladas por el destacado medievalista Georges Duby en una entrevista 
publicada poco después de que este libro se imprimiese (...) son sintomáticas de la rebosante vitalidad de estas actitudes. Al 
preguntarle por las mujeres «qui ont pris la parole à cette époque», el profesor Duby contestó: «Certes, il y a Marie de France. Je 
me demande ce qui se cache derrière ce nom... Quant à Héloïse, tout donne à penser que ses lettres ont été écrites ou récrites par un 
homme». Nota 3: 370
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7. MÍSTICA I CERVELL: UNA CONNEXIÓ DIVINA

   La ciència sense religió és coixa i la religió sense ciència és cega
Albert Einstein (1879-1955)

El títol d’aquest capítol me l’ha inspirat el llibre del Dr. Rubia La conexión divina. La experiencia mística 
y la neurobiología,29 on explica com al llarg de la història de la mística, tant a Occident com a Orient, s’ha 
trobat reiteradament el mateix fenomen: la recerca de l’èxtasi per aconseguir la unió amb la divinitat. 

Primer de tot, i abans d’endinsar-me en les teories científiques, crec que és necessari especificar el significat 
del diferents termes essencials que aniran apareixent al llarg dels següents capítols. No s’ha de confondre 
espiritualitat amb religió; sabem que no existeix religió sense espiritualitat però sí espiritualitat sense religió. 
L’espiritualitat és quelcom molt personal, que està focalitzada en el propi jo. 

La religió és, en canvi, una qüestió social, un sistema organitzat de creences sostingut per un grup social 
i cultural. Hom troba espiritualitat en la majoria de religions, en corrents filosòfics o ètics com el budisme, 
taoisme o l’hinduisme, així com en persones agnòstiques. Tot i així, és difícil separar l’espiritualitat de la 
religió perquè la religió està fonamentada en les creences espirituals i, al mateix temps, les creences espirituals 
s’expressen, en general, mitjançant el llenguatge i els ritus de la religió. 

Donat que des del punt de vista científic no existeix cap prova de l’existència, fora de nosaltres, d’un món 
espiritual contraposat al món material, es fa necessari explicar molt bé què entenem per espiritualitat quan en 
parlem. Rubia ho defineix així: 

La espiritualidad podría definirse como el sentimiento o impresión subjetiva de alegría extraordinaria, de 
atemporalidad y de acceder a una segunda realidad que es experimentada más vívida e intensamente que la realidad 
cotidiana y que está producida por una hiperactividad de estructuras del cerebro emocional. Esta hiperactividad puede ser 
espontánea, generada en determinados estados corporales, provocada por determinadas técnicas, debida a ciertos estados 
patológicos como la epilepsia, o producida por la ingesta de sustancias alucinógenas, psicotrópicas o enteógenas. [...] 
Definición que se acerca a lo que se entiende por experiencia mística.30

Pel que fa a les experiències espirituals, aquestes poden tenir lloc en diferents contextos: contemplant 
la naturalesa, una obra d’art31, escoltant música o passejant. També quan l’individu està en un lloc sagrat, 
participant d’un culte religiós, fent meditació, activitat física o en moments de desesperació, depressió, 
angoixa, malaltia, solitud o dolor. És a dir, solen tenir lloc en aquells moments en què la persona experimenta 
una situació «límit» en la qual certes parts del cervell s’activen, generant aquests sentiments d’espiritualitat i 
religiositat.

29  rubia, Francisco J., 2002. La conexión divina. La experiencia mística y la neurobiología, Barcelona, Crítica. Versió que 
citaré.
30  rubia, Francisco J., 2015. El cerebro espiritual, Barcelona, Fragmenta editorial. Versió que citaré.
31  Diuen que Stendhal —el famós autor francès del s. xix— va experimentar un estrany fenomen en el transcurs de la seva 
visita a Florència l’any 1817, i que publicà a la seva obra Nàpols i Florència: un viatge de Milà a Reggio. Sembla ser que mentre 
l’escriptor admirava la capella de la Santa Croce es va començar a trobar malament: va tenir un atac de vertigen, mentre una gran 
angoixa li abraçava el pit i el cap li donava voltes. Al mateix temps va sentir com la sang li circulava de forma caòtica per les 
venes mentre les mans li tremolaven i una suor freda li amarava tot el cos. La vista se li va ennuvolar fins que tot es va fer negre... 
El metge que el va atendre va dictaminar que havia patit “una sobredosi de bellesa”. La síndrome de Stendhal s’ha convertit en un 
referent de totes aquelles reaccions romàntiques —o més aviat psicosomàtiques— davant l’acumulació de bellesa i plaer artístic.
[en línia] https://psicologiaymente.net/clinica/sindrome-de-stendhal-belleza [30/10/2015]
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Aquestes experiències es poden manifestar de diferents maneres i solen consistir en: visions, il·luminacions, 
sensació de calidesa, de «déjà vú» (ja vist), auditives —com veus tranquil·litzants o persistents, música—, etc. 
També són freqüents les sensacions tàctils de calor o fred, olfactives, telepatia, premonicions, clarividència o 
aparicions. Poden presentar-se acompanyades de sensacions de benestar, felicitat, pau, seguretat, protecció, 
claredat, harmonia, ordre, unitat i un llarg etcètera de sensacions optimistes i felices. No obstant això, també 
es poden tenir sentiments negatius com el remordiment, la culpa, la por o la indiferència. 

Hi ha autors que han dividit aquestes experiències en dues: les numinoses, amb consciència del sagrat, i 
les místiques, amb la immersió del jo en una realitat divina. 

Pel que fa a la mística, aquest terme prové del grec myein que significa «tancar» i on «tancat» suggereix 
la idea de secret, ocult, amagat, misteriós. Per tant, podríem definir la mística com la capacitat que posseeixen 
algunes persones per desenvolupar una vida interior oculta i secreta i només a l’abast d’uns pocs. No obstant, 
segons Martín Velasco:  

«El sustantivo mística no aparece hasta la primera mitad del s. xvii. También se remonta a este siglo la utilización 
de místicos para designar a las personas que viven una experiencia especial o tienen esa forma peculiar de conocimiento 
de Dios.»32

El fenomen místic sempre ha format part de l’experiència religiosa de manera que, tot i que no aparegui de 
forma idèntica en totes les religions del món, es fa difícil trobar una en la qual no es produeixi. 

Pel que fa a l’èxtasi, etimològicament significa «estar fora de sí» i alguns autors l’utilitzen com a equivalent 
a «trànsit», «arravatament» o «alienació». Es pot dir que un ésser humà està en èxtasi quan:

	Entra en un estat de consciència “diferent” de l’estat de consciència “normal”, ja que es torna 
insensible als estímuls externs

	Algunes sensacions corporals, com el dolor, queden eliminades
	El moment culminant de la vivència entra en el terreny físic amb visions, audicions, trànsit, etc.
	Aquestes vivències profundes s’escapen al control del jo conscient

Existeixen diferents tipus d’èxtasis: un que s’anomena èxtasi motor i que ve donat mitjançant la dansa, 
com seria el cas dels dervixos giròvags sufís. Aquest èxtasi està provocat expressament. Un altre és l’èxtasi 
immòbil i és el que se sol donar de forma inesperada i no provocada, freqüentment després d’un llarg període 
de meditació i solitud. També hi hauria un altre tipus anomenat èxtasi tòxic, provocat de forma artificial per la 
ingesta de drogues al·lucinògenes (cocaïna, heroïna, LSD, etc.). Tanmateix anomenaríem èxtasi místic al que 
es produeix quan té lloc una suposada unió de la persona amb la divinitat. 

Els místics de totes les religions i al llarg de la història han intentat arribar a aquest misticisme per mitjà 
de mètodes tradicionals com la dansa, la concentració, la meditació, el control de la respiració, la privació 
d’aliments i de beguda, o bé mitjançant les drogues. Molts autors consideren aquests estats d’èxtasi com 
l’origen de les religions;  en les societats primitives ja es practicaven exercicis ascètics com la solitud, el 
dejuni, la castedat, els càntics i l’oració per assolir aquest estat extraordinari. (rubia 2009: 21-23). 

L’èxtasi místic és, pel que afirmen els que l’han experimentat, una de les vivències més curioses de l’ésser 
humà, tant per la intensitat com per la capacitat que té de transformar a la persona en la seva actitud posterior. 
El Dr. Rubia planteja una sèrie de preguntes fonamentals, la resposta de les quals poden donar una visió més 
entenedora dels episodis visionaris i místics viscuts per Hildegard von Bingen. 

32 velasco, Juan Martín, 2003. El fenómeno místico. Estudio comparado, Madrid, Trotta. Versió que citaré
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Es pregunta si aquesta unió mística amb la divinitat és un fet sobrenatural o si es tracta d’un «engany més» 
del nostre cervell, si es tracta de vivències amb intervenció divina o de figuracions de ments extraordinàriament 
sensibles i que així ho perceben. També es qüestiona si els místics són persones escollides o simplement 
malalts mentals. Aquestes no són preguntes noves; al llarg de la història han estat plantejades contínuament 
tant per la ciència com per l’església. Rubia considera que donades les moltes cultures i diverses èpoques de la 
humanitat en què aquestes experiències han tingut lloc ha d’haver-hi, per força, un denominador comú. Si se 
sap que poden produir-se mitjançant l’estimulació de certes estructures cerebrals, aquest denominador comú 
ha de ser la seva base neurobiològica. 

La crisi extàtica —terme que ja apareix en els escrits hipocràtics i aristotèlics— parla de la impressió que 
té qui ho experimenta d’haver estat tret fora de sí mateix per una força extraordinària que el transporta a una 
realitat supranatural. Alhora se sent envaït per un sentiment de felicitat tan intens que interpreta aquest estat 
de naturalesa divina, atorgant-li un valor religiós. 

Gràcies a la investigació científica i amb l’aplicació de les noves tecnologies, se sap que en el cervell 
existeixen estructures que, quan s’estimulen, poden donar lloc a aquests tipus d’experiències espirituals, 
místiques, religioses o de transcendència. El Dr. Rubia defensa la hipòtesi que l’origen de l’espiritualitat en 
l’ésser humà es troba en el que s’anomena EAC: estats alterats de consciència. Aquests estats es produeixen 
durant els episodis d’èxtasi o trànsit i es poden assolir de forma espontània, utilitzant tècniques concretes o 
amb la ingesta de substàncies al·lucinògenes o enteògenes, com he explicat anteriorment. Quan es produeixen 
lesions en determinades àrees del cervell, com és la part posterior del lòbul parietal dret, es poden produir 
estats d’intensa espiritualitat. Així doncs, existeixen proves que ens donen una idea del punt on està situada 
l’espiritualitat dins la immensa xarxa neuronal que forma el nostre cervell: el lòbul temporal (veure glossari). 
És en aquesta zona on, segons alguns especialistes, es generen les experiències espirituals. (rubia 2015: 18)

7.1 LA MIGRANYA, UNA MALALTIA ANCESTRAL

La cefalea és una malaltia ancestral tan antiga com la humanitat. El terme ve del llatí cephalaea i aquesta 
del grec κεφαλαία que vol dir cap, fent referència precisament al dolor localitzat en aquesta part del cos. Dins 
del grup de les cefalees anomenades primàries hi ha la migranya, del grec ἡμικρανίον hemikranion  que 
significa «un costat del cap» i es distingeix d’altres tipus de cefalees perquè el dolor afecta, precisament, a 
la meitat del cap.  És el tipus més freqüent i afecta al 16% de la població mundial aproximadament. Així ho 
descrivia el Dr. Sacks:  

Un dolor de cabeza de migraña ocurre sólo en un lado (de ahí el término, que deriva de hemi i cranium). Pero 
también  se puede dar en los dos lados, y el dolor puede oscilar entre sordo y atroz.33

Donada la seva gran incidència en la població al llarg de la història, aquesta malaltia s’ha vist immersa dins 
del món de les creences, emocions i cultures de gairebé totes les civilitzacions. Han estat molts els personatges 
de l’antiguitat que la van patir i els que la varen intentar comprendre, diagnosticar i guarir. 

33  sacks, Oliver, 1997. Migraña, Barcelona, Anagrama. Versió que citaré.
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Hi ha papirs amb textos mèdics egipcis, com el papir Ebers34, on tretze de les nou-centes prescripcions 
estaven referides a aquesta patologia. Metges com Hipòcrates de Kos (460-377 aC), Corneli Cels (25 aC - 50 
dC) o Plini el Vell (23-79 dC) ja varen fer unes primeres descripcions del que eren les aures de migranya: la 
visualització de llums, nàusees, vòmits, confusió, malestar general i, sobretot, l’intens mal de cap del pacient.35 

També se sap de personatges il·lustres que han sofert aquesta malaltia: Kant, Froid o  Lewis Carroll, per 
posar alguns exemples. D’aquest darrer hi ha qui ha suggerit que les seves experiències amb la migranya li 
varen inspirar les estranyes formes i mides dels personatges d’Alícia en el País de les Meravelles, ja que aquesta 
mena de distorsions són freqüents durant els atacs. Durant el transcurs d’una aura de migranya36 es poden 
experimentar una gran varietat d’al·lucinacions visuals. Les més freqüents són guspires, dansa d’estrelles, 
llums o formes geomètriques travessant el camp visual. Els fosfens37 d’aquest tipus solen ser blancs però 
també poden tenir colors brillants i pul·lular —en paraules del Dr. Sacks— de forma molt ràpida pel camp de 
visió de l’individu. També poden presentar-se de forma diferent: un sol fosfè que es mou d’una banda a l’altra 
del camp visual i que desapareix de forma sobtada, deixant un rastre d’enlluernament o ceguesa. Tanmateix 
pot donar-se el cas que el pacient reconegui en aquests fosfens una imatge coneguda, com és el cas d’un 
pacient que els veia com «petites mofetes blanques amb la cua erecte i que es movien en processó a través d’un 
quadrant del camp visual» (sacks, 1997: 83).  

Un altre tipus d’al·lucinació freqüent durant un atac de migranya consisteix en la visió d’una vibració, 
ondulació o arrissat del camp visual que els pacients comparen amb la superfície de l’aigua moguda pel vent. 
Explica Sacks que durant o després de la visualització dels fosfens és freqüent que alguns pacients vegin quan 
tanquen els ulls motius visuals delirants amb les formes més diverses: de reixa, mosaics o eixams d’abelles, 
catifes turques, etc. Solen ser imatges amb molts colors, lluminoses, inestables i amb moviments calidoscòpics. 

Els fosfens solen ser el preàmbul a l’aura visual. És llavors quan molts pacients passen a la següent 
seqüència de l’atac: l’escotoma de migranya. L’escotoma de migranya  —anomenat també espectre de 
migranya— és una al·lucinació del camp visual molt més inquietant que l’aura i que sol manifestar-se durant 
més temps. Sovint són formes geomètriques amb unes vores que recorden les de les muralles, per la qual cosa 
han donat lloc al terme «espectres de fortificació». Quan parlem de l’escotoma pampalluguejant (com el seu 
nom suggereix) ens remet al moviment ràpid i titil·lant d’aquestes llums. 

També es pot donar el cas de l’escotoma negatiu, referint-se a una zona de ceguesa parcial o total que es 
produeix durant o després de l’escotoma pampalluguejant. Molts escotomes presenten un punt més brillant en 
una de les zones del camp visual i a partir d’allà expandir-se i moure’s lentament cap a les vores de la zona 
de visió, sovint amb forma de cresta gegant o ferradura. La seva brillantor pot ser encegadora. Aquest efecte 
de fortificació pot acabar desintegrant-se en minúsculs angles lluminosos i línies que es tallen. En les zones 
de llum de l’escotoma sol haver un moviment característic d’ebullició, com unes pampallugues (sacks 1997: 
82-88). 

Hi ha molts tipus d’escotomes, que no descriuré en la seva totalitat donada la gran extensió que implicarien 
aquestes explicacions de forma detallada. 

34 Es tracta del més important papir mèdic egipci, escrit en Hieràtic i conservat a la Universitat de Leipzig. Conté pres-
cripcions per a malalties oculars, cutànies, de les extremitats així com prescripcions diverses. Va ser trobat entre les cames d’una 
mòmia en una tomba a Assasif i va ser adquirit per l’egiptòleg Alemany George M. Ebers, a qui deu el seu nom.
[En línia] http://www.egiptologia.org/fuentes/papiros/ebers/] [30/10/2015]
35  guerrero, A.L., de frutos, V., 2013. “Historia de la cefalea en la Antigüedad y el Medioevo” [En línia] Kranion – 
Neurohumanidades http://www.kranion.es/images/2013_10_01_022-027.pdf
[06/04/2015]
36  Veure Glossari
37  (Ibíd.)
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Penso que aquest resum del que pot visualitzar un pacient durant un atac de migranya il·lustra suficientment 
com per comparar-ho amb les descripcions que feia Hildegard de les seves visions celestials i profètiques. 

                     Escotoma en la zona central del camp visual. 
                     La imatge reprodueix la sensació que s’experimenta durant 
                    la fase de l’aura (Fig. 3) 

Altres al·lucinacions que es poden produir durant un atac de migranya i que vull explicar breument són:

	Al·lucinacions tàctils. Solen donar-se al mateix temps que els escotomes visuals, precedir-los o fins i 
tot en la seva absència i localitzats en les zones més sensibles: la boca, la llengua, les mans o els peus. 

	Al·lucinacions sensorials. Auditives, tot i que menys freqüents: poden ser sons sibilants, grunyits o 
rumors, de vegades precedits de pèrdua d’audició. Els sons també es poden amplificar, reverberar o 
distorsionar. De vegades el pacient sent veus o música. Alguns pacients tenen al·lucinacions olfactives: 
olor intens, desagradable i inespecífic. També hi ha qui experimenta al·lucinacions gustatives, poc 
habituals. 

	Trastorns gàstrics. És habitual que el pacient de migranya pateixi un atac de nàusea intensa, molèsties 
a la boca de l’estomac així com dificultats per empassar.

Durant els atacs de migranya la persona pot passar-se dies i dies en un estat de salut lamentable, sentint-se 
realment molt malalt. La seqüència resumida d’un atac de migranya seria, tal i com ho descriu Sacks:

	Excitació inicial de l’atac, on els aspectes emocionals es poden manifestar com a ràbia, eufòria, etc. i en 
l’aspecte fisiològic amb escotomes i d’altres alteracions sensorials, com les esmentades anteriorment.

	Congestió, caracteritzada per la distensió de les vísceres, tensió muscular, etc. unida a sentiments 
d’angoixa, tensió emocional, inquietud o irritabilitat, entre d’altres.

	Postració, en la qual la reacció del pacient és l’apatia i la depressió, amb nàusees, mareig, somnolència 
i debilitat muscular.

	Recuperació (o resolució) amb símptomes com violents esternuts, vòmits o plor involuntari 
conjuntament (de vegades) amb un excés d’emocions diverses.

	Rebot, que consisteix en un atac d’eufòria i energia renovada acompanyada d’un gran benestar físic, 
recuperació del to muscular i, en resum, una revitalització generalitzada.

Alguns pacients també poden experimentar una sensació de plaer durant l’episodi de les aures i, en algunes 
ocasions, evolucionar cap a un estat profund d’èxtasi o beatitud de caràcter místic. (sacks 1997: 100)
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Altes tipus d’al·lucinacions són les que descriu William Gowers38 com a «Sensacions  visuals subjectives» 
i de les quals va escriure abastament al llarg de la seva vida. Gowers es preguntava què estimula el sistema 
visual durant un atac de migranya per provocar aquestes al·lucinacions;  deia que es tracta d’un procés sensorial 
misteriós que es propaga de forma peculiar, com les ones d’un estany produïdes després de llençar una pedra. 
Les intuïcions de Gowers sobre aquests trastorns visuals es van veure recolzades anys després amb arguments 
fisiològics quan es va descobrir que una ona d’excitació elèctrica podia creuar l’escorça cerebral més o menys 
amb la mateixa velocitat que les fortificacions. 

7.2 EPILÈPSIA: LA MALALTIA SAGRADA

L’epilèpsia és una de les malalties reconegudes més antigues en el món occidental. Tot i que les primeres 
referències es remunten a l’època mesopotàmica, és en l’antiga Grècia on apareix detallada en tota la seva 
extensió. Els Tractats Hipocràtics39 li dediquen un llibre complet, intitulat Sobre la enfermedad sagrada. El 
mot epilèpsia ve del verb grec ἐπιληψία que significa “apoderar-se de”, “agafar” o “atacar”. Es remet, doncs, a 
una energia que sobtadament i brusca “pren” la persona, apoderant-se del seu cos i de la seva ment. 

Un gran nombre de místics cristians varen patir períodes d’intenses penes psíquiques —anomenats 
períodes il·luminatius i fases de purificació passiva— i que la psiquiatria denomina fases de depressió 
endògena.40 en estudis posteriors es va poder constatar una psicopatologia que es va plantejar com a nova 
hipòtesi: molts d’aquests místics, independentment que haguessin patit depressió endògena, presentaven 
també tot un seguit de manifestacions psíquiques diverses que, des del punt de vista neurobiològic, només una 
malaltia pot explicar: l’epilèpsia. (álvarez 2000: 12)

Abans de tot, vull aclarir un equívoc molt estès a nivell popular sobre aquesta malaltia. Molta gent l’associa 
automàticament a un aparatós atac durant el qual la persona perd el coneixement, tremola violentament, 
treu escuma per la boca, es mossega la llengua i es relaxen els esfínters. Aquesta seria, certament, una crisi 
epilèptica generalitzada, provocada per l’encesa simultània de totes les neurones dels dos hemisferis cerebrals, 
generant una descàrrega massiva en totes elles. És, sens dubte, un tipus d’episodi que sol ser molt alarmant. 
Altre qüestió que val la pena esmentar és que s’ha d’establir una diferenciació entre una descàrrega epilèptica 
aïllada per un cantó i l’epilèpsia com a malaltia per un altre. Una cosa és un atac puntual, cosa que podem patir 
qualsevol dels humans;  una altra ben diferent és la tendència a patir-los de forma repetida al llarg de la vida. 
Per tant, a l’hora de definir l’epilèpsia com a malaltia s’ha de valorar específicament a la reiteració d’aquests 
atacs. (alvarez 2000: 22-23)

Fets aquests aclariments, el Dr. Álvarez parla de les no menys freqüents crisis epilèptiques parcials, on 
l’activació neuronal afecta només a una zona limitada de l’escorça cerebral. En aquests atacs es produeixen 
molts tipus de produccions psíquiques, depenent de quina zona del cervell estigui afectada: al·lucinacions 
visuals (atacs en el lòbul occipital), auditives (quan es tracta del lòbul temporal), alegria o pena intenses (quan 
la descàrrega es produeix en el sistema límbic). 

38  gowers, William (1945-1915). Neuròleg britànic i pioner en aquesta disciplina. Va ser autor del Manual of Diseases of the 
Nervous System, conegut com la «Bíblia de la neurologia», donat que va ser el tractat més important publicat al s. xix. També defensà 
aferrissadament l’ús de l’oftalmoscopi en la clínica neurològica. A ell li devem el nom de trastorns com la Malaltia de Gowers o la 
Síndrome de Gowers. [en línia] http://www.historiadelamedicina.org/gowers.html]
[15/12/2015]
39  hipocrates, 1990. Tratados Hipocráticos, Vol. i : 87-96
40  La depressió endògena és de naturalesa constitucional-hereditària i, per tant, neurobiològica. Suposa el 20-25% de totes les 
depressions. Els símptomes més característics són la pèrdua de gana i pes, gran agitació o inhibició, sentiment de culpa, hipocondria, 
etc. Se les relaciona amb els cicles vitals, amb inicis i recaigudes a la primavera i a la tardor.
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Místics com San Agustín, la beata Angela Foligno, Juan Tauler, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de 
Jesús,  San Juan de la Cruz o Hildegard von Bingen varen presentar uns símptomes mentals «tan precisos y 
tan bien definidos y, al tiempo, tan variados, que sólo las descargas epilépticas parciales permiten explicar 
la diversa psicopatología en un mismo sujeto» (álvarez 2000:12). En aquests místics s’hi troben, en una 
mateixa persona i en diferents moments de la seva vida, símptomes tan diferents com: crisis agudes de 
despersonalització, al·lucinacions visuals i/o auditives, intensa sensació de realitat i canvis bruscos d’humor, 
tots ells característics d’un trastorn epilèptic.

Aquesta és una de les descripcions del que li succeïa a Hildegard, relatada pel monjo Theoderich von 
Echternach, autor de la seva biografia:

 Pero, del mismo modo  que el horno  prueba las vasijas del alfarero, así la virtud alcanza la perfección en la enfermedad. 
Desde la misma infancia padeció casi de un modo constante dolorosas enfermedades, de forma que raras veces podía andar, 
y así como toda la materia de su carne vacilaba, su vida parecía la imagen de una costosa muerte.

[ ] yacía (Hildegard) castigada debido al retraso en ejecutar el divino mandato, negándose los pies a cumplir su 
función. Además, no podía ser movida de la cama, donde había caído como una roca. [ ] Después de tratar con todas sus 
fuerzas (el abad) de alzarla por la cabeza o inclinarla a un lado sin lograr absolutamente nada, reconoció estupefacto ante 
tan insólito milagro que aquello era divino castigo y no sufrimiento humano. [ ] A veces se levantaba de repente de la cama 
y recorría todos los rincones de su celda, pero no podía hablar en absoluto;  cuando volvía otra vez al lecho, no podía andar, 
pero hablaba como antes. 

Se vio aquejada de este tipo de enfermedad no sólo en aquella ocasión, sino cada vez que se retrasaba en cumplir 
la voluntad de Dios.41

No era estrany, doncs, que aquells que envoltaven l’abadessa quedessin estupefactes davant del que li 
succeïa.

Aquests episodis solen aparèixer de forma automàtica amb molta força i durant uns segons, de manera que 
l’individu només pot actuar com un espectador que contempla el que li està passant. Un cop transcorreguts 
aquests segons, la vivència desapareix de la mateixa manera ràpida i inexplicable què havia aparegut. Llavors 
serà el místic qui interpretarà les seves vivències com un camí d’unió a Déu però, des del punt de vista mèdic i 
segons alguns especialistes, només l’epilèpsia pot explicar tota aquesta simptomatologia junta en una mateixa 
persona. 

Així mateix, podem esmentar nombrosos artistes i pensadors que han presentat símptomes psíquics al 
llarg de la seva vida.  Penso que val la pena esmentar alguns dels més coneguts: William Blake,  Vincent van 
Gogh, Marcel Proust, Albert Camus, Benito P. Galdós, Juan R. Jiménez, Hermann Hesse o Emil Cioran. Henri 
Bergson va dir, no obstant, que el misticisme no s’havia d’encabir dins d’un context de naturalesa patològica 
només pel caràcter morbós i extraordinari dels episodis d’èxtasis o de les visions:

Es innegable que los éxtasis, visiones y arrebatos son estados anormales y que es difícil distinguir entre lo anormal 
y lo morboso. Ésta ha sido, por otra parte, la opinión de los propios grandes místicos. Han sido los primeros en poner en 
guardia a sus discípulos contra las visiones que podían ser simplemente alucinatorias. Y a sus propias visiones, cuando las 
tenían, no les han dado más que una importancia secundaria: eran incidentes en el camino; hubo que superarlos y dejar 
también atrás éxtasis y arrobos para alcanzar el fin, que era la identificación de la voluntad humana con la voluntad divina.42

41 echternach, Theoderich Von, 2001. Vida y visiones de Hildegard von Bingen, Madrid, Siruela. Versió que citaré
42  bergson, Henri, 1996. Las dos fuentes de la moral y de la religión, Madrid, Tecnos, 290
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Científicament, Álvarez no es conforma amb l’explicació del fenomen místic com a simple patologia i 
es decanta cap a la idea de ser entès com l’encesa hipersincrònica del cervell, una activitat completament 
fisiològica i gràcies a la qual la persona pot accedir a un coneixement diferent del que obté a través del 
raonament lògic. Quan aquesta activitat neuronal es cultiva sistemàticament és quan donarà lloc a produccions 
religioses, intel·lectuals o artístiques fora del comú. Afegeix que aquesta hipersincronia cerebral de tipus 
fisiològic, que qualsevol de nosaltres podem experimentar, sol mostrar-se en forma de vivències intenses, 
característiques d’aquestes crisis epilèptiques parcials. Una seria el famós déjà vu —que ja he esmentat 
anteriorment— o accessos d’alegria o tristesa espontanis desencadenats per la música, un cert tipus de llum, 
una olor, la meditació, la solitud perllongada, etc. 

Per trobar un paral·lelisme històric al d’Hildegard hom pot anar a l’obra del cèlebre novel·lista rus Fiódor 
Dostoyevski —se sap que patia epilèpsia— qui va experimentar aures extàtiques en forma de «momentos 
fugacísimos... ímpetu prodigioso... claridad cegadora... conocimiento total... minuto sublime... relámpagos de 
intuición.»43 El famós «minut sublim» que Dostoyevski relata en El idiota, per mitjà del príncep Mishkin, és 
una producció psíquica que dóna lloc a una hipersincronia neuronal. Aquesta és de tal intensitat i magnitud 
que només és suportable durant uns instants, donant lloc immediatament a una crisi generalitzada que posa fi 
a aquesta vivència tan colpidora:

Recordó los síntomas que anunciaban los ataques de epilepsia tantas veces sufridos. En plena crisis de angustia, 
de opresión, de atontamiento, le parecía que de repente le ardía el cerebro y que todas las fuerzas vitales de su ser adquirían 
un ímpetu prodigioso. En aquellos momentos, fugacísimos, el sentido, la consciencia de la vida se multiplicaban en él. El 
corazón y el espíritu se le iluminaban con una claridad cegadora. Toda su agitación, sus dudas, sus angustias, culminaban 
en una gran serenidad hecha de alegría, de armonía, de esperanza que le llevaba al total conocimiento, a la comprensión 
de la causa final, al minuto sublime. Pero aquellos momentos radiantes, aquellos relámpagos de intuición, presagiaban el 
instante decisivo que precedía al ataque. (álvarez 2000: 143)

El terme crisis extàtiques  —terme que ja apareix en els antics textos hipocràtics i aristotèlics— fa 
referència a la sensació que experimenta la persona d’haver estar treta fora de si mateixa per una força 
extraordinària que la transporta a una altra realitat. Llavors, de forma automàtica és envaïda per un sentiment 
de benestar i felicitat tan intensos que el subjecte ho interpreta com un estat de naturalesa divina, atorgant-li un 
valor religiós. Les crisis extàtiques més estudiades en epileptologia han estat les de l’escriptor Dostoyesvski, 
fins al punt de ser conegudes amb el nom genèric de crisis tipus Dostoyesvski. També és coneguda la síndrome 
de Gastaut-Geschwind, anomenada també personalitat del lòbul temporal, que es manifesta en malalts 
d’epilèpsia localitzada en aquesta àrea del cervell i que es caracteritza per sobtades conversions religioses, 
hiper-religiositat, hiper-moralitat, hiper-grafia (escriure compulsivament), preocupacions filosòfiques 
profundes i exagerades així com canvis d’humor extrems. (rubia 2009: 161). Tots som epilèptics en potència 
si acceptem que són vivències produïdes per l’activitat fisiològica del nostre cervell, tot i no manifestar-se en 
totes les persones de la mateixa manera. 

El Dr. Álvarez proposa que parlem d’hipèria, mot amb el que denomina aquest funcionament hipersincrònic 
del nostre cervell, que hauria de ser concebut de forma independent del conjunt de l’epilèpsia ja que es 
tracta d’una experiència fisiològica i no patològica. El mot hiperia prové de la partícula grega ύπερ i significa 
superioritat, excessivitat. Hipèria seria, doncs, l’encesa alhora d’un excessiu nombre de neurones. 

43 Citat per álvarez, 2000. Éxtasis sin fe: la hiperia: 107
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Amb la hipèria la persona té vivències d’hiper-memòria, hiper-afecte, hiper-idea, és a dir, experiències 
psíquiques en excés: hipèria i música, hipèria i literatura, hipèria i drogues, etc. com succeeix en les persones 
que pateixen la síndrome de Gastaut-Geschwind descrita anteriorment.

Un efecte a tenir en compte és que durant les descàrregues epilèptiques parcials es poden alternar 
fases depressives amb fases d’èxtasis, fent que la persona passi d’un estat de profunda alegria al d’intensa 
tristesa, alternativament i de forma automàtica. És per aquesta circumstància que molts autors reconeixen 
que els epilèptics poden presentar quadres amb característiques molt similars a les provocades per psicosis 
maniacodepressives o pel trastorn bipolar. (álvarez 2000: 42).

Molts dels místics coneguts al llarg de la història han experimentat epilèpsies reflexes que, curiosament, 
sovint venen determinades per un mateix tipus de situacions i estímuls. Són atacs que apareixen quan el 
subjecte s’exposa a una situació concreta, a uns determinats estímuls sensorials. Una d’aquestes epilèpsies 
reflexes seria la epilèpsia fotosensitiva, anomenada d’aquesta manera perquè els atacs esdevenen com a 
resultat d’una llum que incideix de forma directa i reiterada sobre els ulls. 

Una altra forma és l’anomenada epilèpsia musicògena i que és desencadenada per l’audició d’una 
música.44 Tanmateix, altres situacions diverses poden provocar atacs reflexos: llegir, pensar, escriure, fer 
càlculs matemàtics, etc. Són moltes i diverses, de manera que podem afirmar que qualsevol activitat cerebral 
pot donar lloc a aquest tipus de crisis. 

Els místics, amb les tècniques de concentració i meditació, van aprendre a produir-se vivències 
extraordinàries, és a dir, eren capaços de desencadenar-se crisis reflexes autoprovocades. 45 

El psicòleg i filòsof William James (1842-1910) va dir que «el que ens interessa de Santa Teresa és la 
seva teologia mística i no les manifestacions patològiques del seu psiquisme». D’aquesta manera donà un gir 
a la psicologia de l’època; personatges com Dostoyevsky o Galdós46 eren extremadament neuròtics, alhora 
perfectament lúcids i a la seva manera profundament religiosos. Per això mateix, James va pensar que aquests 
estats que va anomenar borderline insanity, quan s’hi donaven units a una qualitat intel·lectual, podien 
proporcionar experiències privilegiades.47 Al mateix temps, assenyalà els trets comuns de les experiències 
extraordinàries, els elements de les vivències que malgrat les diferents cultures i èpoques romanen immutables 
i són: inefabilitat, qualitat del coneixement, transitorietat i passivitat. Així mateix, Velasco afegeix aquests 
altres: immediatesa de l’experiència, caràcter holístic, la senzillesa amb que es manifesta i els sentiments 
d’alegria i pau que esdevenen.48

La música és una tècnica universalment reconeguda com a evocadora de vivències místiques, capaç de 
fer-nos sentir emocions molt fortes. No hi ha cap cultura sense música, és quelcom inherent a l’esser humà al 
llarg de la seva existència. Sant Agustí ja s’hi referia al poder que la musica exerceix sobre l’esperit així com 
la seva capacitat per despertar experiències extraordinàries. 

Des del punt de vista epileptològic, aquest fragment ens remet al que és conegut com a plor automàtic: 

44  weiser, H.G. et al., 1997. “Musicogenic Epilepsy: Review of the Literature and Case Report with Octal Single Photon 
Emission Computed Tomography”, Epilepsia, 38
45  En les religions orientals s’utilitzen els mantres, que consisteix en la repetició d’una mateixa paraula durant hores i en 
veu alta perquè aquest so arribi al cervell. En la religió cristiana han tingut aquesta funció les jaculatòries, paraules o frases breus 
repetides una i altra vegada per aconseguir la vivència mística.
46  boix martínez, R; garcía pérez, M., 1996. “Galdós y el problema del misticismo morboso como causa de enfermedad 
mental”, Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, 16: 677-686
47  james, W., 1986. Las variedades de la experiencia religiosa. Estudio de la naturaleza humana. Madrid, Península [en línia]  
http://books.google.it/books?id=c2rjtEWeYvwC  [02/02/2016]
48  (Ibíd.)
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¡Cuánto lloré también oyendo los himnos y cánticos que para alabanza vuestra se cantaban en la iglesia, cuyo 
suave acento me conmovía fuertemente y me excitaba a devoción y ternura! Aquellas voces se insinuaban por mis oídos y 
llevaban afectos de piedad, que me hacían derramar copiosas lágrimas, con las cuales me hallaba bien contento.49 

 
No ens hem d’oblidar, arribats a aquest punt, de la intensa i profunda relació d’Hildegard amb la música 

al llarg de tota la seva vida i obra.
El Dr. Álvarez fa un repàs a la vida d’alguns dels místics més significatius, com Pablo de Tarso (10?-

65), Agustín de Hipona (354-430), Ángela de Foligno (1245?-1309), Enrique Suso (1295-1366), Ignacio de 
Loyola (1495-1556), Santa Teresa de Jesús (1515-1582), San Juan de la Cruz (1542-1591) i Hildegard von 
Bingen (1098-1179). D’Hildegard, precisament, fa aquesta reflexió: 

La vida de Hildegarda, en efecto, está toda ella salpicada de experiencias extraordinarias que parecen reunir las 
características de intensidad, pasividad y paroxismo propias de las crisis epilépticas parciales. El hecho notable de que esta 
fenomenología psíquica comience a manifestarse ya a la edad de tres años, nos obliga a descartar otros posibles procesos 
de naturaleza psicógena y nos inclina con más fuerza hacia del diagnóstico de la epilepsia. Ella misma nos cuenta que fue a 
esa temprana edad cuando comenzó a experimentar alucinaciones visuales simples en las que veía muchas luces. (alvarez 
2000: 67)

En l’epístola dirigida a Guibert de Gembloux (1173) Hildegard explicava que les visions no les percebia a 
través dels sentits ni les localitzava en el camp visual exterior, sinó que esdevenen al seu interior:

La luz que veo no está localizada, pero es mucho más clara que una nube que rodea al sol;  no puedo discernir en 
ella ni altura, ni longitud ni anchura, y la llamo «sombra de luz viva». Y lo mismo que el sol, la luna y las estrellas se reflejan 
en el agua. […] Todo lo que he visto o aprendido en esta visión, lo guardo en mi memoria y lo recuerdo puesto que lo he 
visto y oído durante cierto tiempo. En el mismo instante, veo, oigo y conozco y aprendo lo que conozco. (épiney-burgard 
2007: 65)

En aquesta descripció es troben diversos elements propis d’una descàrrega epilèptica: la llum més 
clara que el sol, la immediatesa del coneixement intuïtiu que li queda gravat en la memòria així com el tret 
fenomenològic més característic i definitori d’una aura epilèptica: la instantaneïtat. 

Així conclou el Dr. Álvarez: «las visiones que experimenta Hildegard aparecen a una edad tan temprana y 
reúnen tales características fenomenológicas que, para su interpretación desde el ángulo neurofisiológico, no 
cabe pensar en otro proceso distinto que no sea la epilepsia.» (álvarez 2000: 77)

7.3 HILDEGARD: VISIONS CELESTIALS O TRASTORNS NEUROLÒGICS?

El Dr. Oliver Sacks va afirmar amb contundència que les visions d’Hildegard von Bingen eren 
indiscutiblement degudes a la migranya. Deia que, encara que la literatura religiosa de tots els temps estigui 
plena de textos amb descripcions de visions, resulta pràcticament impossible assegurar, en la majoria dels casos, 
si l’experiència provenia d’un èxtasi histèric o psicòtic, d’una intoxicació per alguna substància al·lucinògena, 
d’un episodi epilèptic o d’un atac de migranya. 

49  san agustín, 1961. Confesiones, Barcelona, Plaza&Janés
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Amb les descripcions i posteriors miniatures de les visions relatades en les obres d’Hildegard Scivias i Liber 
Divinorum operum no hi ha cap mena de dubte pel que fa a la seva naturalesa: són irrebatiblement migranyoses. (sacks 
1997: 363-366) 

Segons Sacks, varen ser les visions de l’abadessa —envoltades d’aquest estat d’èxtasi i amb un profund 
significat teològic i filosòfic— les que van dirigir la seva vida cap al misticisme i la santedat. D’aquesta 
manera, un fet «completament fisiològic, banal, odiós i insignificant per a la majoria de la gent, va arribar 
a convertir-se en quelcom privilegiat». Ho argumentà amb el relat visionari i la seva explicació mèdica del 
fenomen:

31

Vi una gran estrella de lo más espléndida y hermosa, y con ella 
una inmensa multitud de estrellas que caían, todas ellas hacia 
el sur... Y de pronto todas quedaban aniquiladas y se convertían 
en negros carbones... y se sumergían en los abismos y ya no 
podía volver a verlas. (Scivias, Visió 1, 3ª part) 

Segons Sacks, va experimentar el que s’anomena 
pluja de fosforescències en trànsit a través del 
camp visual, seguit d’un escotoma negatiu (veure 
Glossari).

Estrelles extintes (Fig. 4) 

La luz que veo no está localizada, pero es más brillante que el sol; no 
puedo examinar su altura, longitud o anchura, y la llamo «la nube de la 
luz viviente». Y al igual que el sol, la luna o las estrellas se reflejan en el 
agua, igual que los escritos, dichos, virtudes y obras de los hombres brillan 
en ella ante mi...
A veces, dentro de esta luz, contemplo otra que llamo «la luz Viviente en 
si misma»... Y cuando la contemplo, toda tristeza y dolor desaparece de mi 
memoria, y vuelvo a ser una simple doncella y no una anciana.
(Scivias, Visió 2, 1ª part)

En aquesta descripció, les estrelles de la part superior de 
la escena podrien ser els fosfens. Aquests solen ser blancs 
però també tenir colors brillants. De vegades es veuen per 
centenars, movent-se ràpidament pel camp visual del pacient. 
En alguns casos un d’aquests fosfens destaca dels altres. 

Desterrament del paradís
(Fig.5)
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Durant o desprès de desaparèixer els fosfens pot ser que la persona observi altres formes diverses: imatges 
amb forma de reixa, mosaics, eixams d’abelles o catifes turques, sempre lluminoses i amb molts colors, 
inestables i canviant contínuament, com en un caleidoscopi. Tot i que no sempre, sol ser el preàmbul de l’altra 
part de l’aura visual que he explicat anteriorment: l’escotoma.

Amb l’ajut de la magnetoencefalografia, Sacks explica que es va poder demostrar que la visió de les 
fortificacions en una aura de migranya sempre anava acompanyada d’una ona d’excitació elèctrica que 
estimulava un grup de neurones, causants d’aquest tipus de visions. Així mateix va distingir la diferència entre 
les aures visuals provocades per la migranya i les derivades d’un atac d’epilèpsia, ja que les primeres consistien 
bàsicament en al·lucinacions que qualificava com a elementals: taques lluminoses, estrelles, fortificacions o 
formes geomètriques, mentre que en l’epilèpsia hi havia una menor tendència a les formes geomètriques i una 
major a les al·lucinacions “dramàtiques” amb escenes i situacions complexes. Amb aquestes dues imatges, 
Sacks va fer la similitud entre les formes geomètriques de les visions al·legòriques d’Hildegard i les d’un 
escotoma de migranya:

L’edifici de la salvació
(Visió 2, 3ª part) (Fig. 6) 

Il·lustració d’escotoma pampalluguejant
per Sir W.S. Duke-Elder (Fig. 7)

El prestigiós científic britànic Charles Singer va afirmar, amb la mateixa contundència que el Dr. Sacks, la 
causa de les visions de l’abadessa, il·lustrant el seu argument amb aquesta descripció:

[...] Nevertheless, though the visions exhibit great originality and creative power —the reader will often be 
reminded of William Blake— all or nearly all present certain characters in common. In all a prominent feature is a point or 
a group of points of light, which shimmer and move, usually in a wavelike manner, and are most often interpreted as stars 
or flaming eyes. In quite a number of cases one light, larger than the rest, exhibits a series of concentric circular figures of 
wavering form;  and often definite fortification figures are described, radiating in some cases from a coloured area. 

Often the lights gave that impression of working, boiling, or fermenting, described by so many visionaries, from 
Ezekiel onwards. 50

Explica Sacks l’experiència d’un alumne, en Daniel Breslaw, que acabava de llicenciar-se i que va 
participar en un estudi sobre la LSD fet a la dècada de 1960 a la Universitat de Columbia. Aquest és el relat de 
Breslaw dels efectes de la psilocibina que va prendre sota supervisió mèdica. Les seves visions estaven plenes 
d’estrelles i colors:

50  singer, Charles, 2005. “The visions of Hildegard of Bingen”  [En línia] Classics of biology and medicine. Yale journal of 
Biology and Medicine, 78
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Cerré los ojos. ¡Veo estrellas! Exclamé. Y el firmamento se desplegó en el interior de mis párpados. La habitación 
en que me encontraba menguó en un túnel de olvido mientras yo me desvanecía en otro mundo, imposible de describir 
(…). El cielo que había sobre mi cabeza, un cielo nocturno salpicado de ojos de llamas, se disuelve en el despliegue más 
apabullante de colores que jamás he visto o imaginado. Muchos son totalmente nuevos, zonas del espectro que hasta ese 
momento se me han pasado por alto. 

Los colores no están quietos, sino que se mueven y fluyen en todas direcciones;  mi campo de visión es un 
mosaico de increíble complejidad. Reproducir un instante supondría años de trabajo, siempre y cuando uno fuera capaz de 
reproducir colores de brillo e intensidad equivalentes. (sacks 2013: 112) 

Victòria Cirlot51 relata una experiència descrita per Hildegard —inserida pel seu biògraf Theoderich von 
Echternach en la segona part de l’obra Vita— i origen de la tercera obra profètica, el Liber divinorum operum, 
que ha generat l’interès de molts estudiosos: 

Un tiempo después vi una visión maravillosa y misteriosa, de tal modo que todas mis vísceras fueron sacudidas 
y apagada la sensualidad de mi cuerpo. Mi conocimiento cambió de tal modo que casi me desconocía a mí misma. Se 
desparramaron gotas de suave lluvia de la inspiración de Dios en la conciencia de mi alma, como el Espíritu Santo empapó 
a san Juan evangelista cuando chupó del pecho de Cristo la profundísima revelación, por lo que su sentido fue tocado por la 
santa divinidad y se le revelaron los misterios ocultos y las obras, al decir: “En el principio era el verbo”. (Visió setena, xvi).

Aquest fragment sembla tenir una contradicció respecte a la resta d’afirmacions sobre la seva experiència 
visionària, ja que tot sembla indicar que va tenir lloc una experiència extàtica (viscera mea concussa sunt et 
sensualitas corporis mei extinta est) mentre que sempre va insistir en que les altres visions sempre es varen 
succeir estant desperta, sense perdre el contacte amb el seu entorn i sense «haver sofert mai l’absència de 
l’èxtasi». Guibert de Gembloux (1173), monjo flamenc amb qui va mantenir una relació epistolar arran de 
l’interès que aquest demostrà per com se li mostraven les visions,  li va preguntar: Oblida les visions després 
d’haver-les redactat? Les dicta en alemany o en llatí per traduir-les posteriorment? Els seus coneixements de 
l’escriptura són fruit de l’estudi o de la inspiració divina? 

En una carta, Hildegard li va respondre:

No oigo estas cosas ni con los oídos corporales ni con los pensamientos de mi corazón, ni percibo nada por el 
encuentro de mis cinco sentidos, sino en mi alma, con los ojos exteriores abiertos (apertis exterioribus oculis), de tal 
manera que nunca he sufrido ausencia del éxtasis (defectum extasis patiar). Veo estas cosas despierta, tanto de día como de 
noche. (Vida y visiones: 151).

I és precisament aquesta absència d’èxtasi la que caracteritza l’experiència visionària de l’abadessa 
alemanya. Això va fer que alguns estudiosos li neguessin el caràcter místic, atorgant-li només el de profètic, ja 
que va afirmar repetidament que mai va tenir les seves visions en estat d’èxtasi, sinó sempre desperta. Tampoc 
van succeir mai en llocs solitaris o apartats sinó en espais freqüentats. 

51  cirlot, Victòria, 2014. “La ciudad celeste de Hildegard von Bingen” [en línia] Anuario de Estudios Medievales, nº 44/1  
http://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales/article/view/717/732] 
[28/12/2015]
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En aquesta representació, que pertany al Liber divinorum operum, el miniaturista de Rupertsberg va tenir 
molta cura de que les flames no ocultessin els ulls oberts d’Hildegard, per plasmar amb total fidelitat el 
testimoni de la visionària, segons el qual la visió sempre es produïa «amb els ulls exteriors oberts»:

                                                                      Podem veure, al centre, la figura de l’home igni vestit amb una      
                                                                      túnica de foc que sosté un corder entre les mans. Sobre el seu 
                                                                      cap apareix el cap d’un ancià i dels costats sorgeixen dos 
                                                                       parells d’ales. Aquesta figura trepitja un monstre i una serp, 
                                                                       que s’embolica entre les seves cames. La visió simbolitza 
                                                                       l’origen de la vida i la imatge central, l’home igni representa, 
                                                                       segons l’exegesi d’Hildegard, la suprema potència divina de la  
                                                                       caritat creadora.52

Durant l’experiència visionària, Hildegard afirmava que veia amb els ulls de la ment imatges i símbols 
que li permetien obtenir el coneixement espiritual, sobretot gràcies a la veu divina que escoltava durant la 
seva visio, la qual li explicava el sentit al·legòric o figurat de les imatges que se li presentaven. El que era 
excepcional en el seu cas era que aquest tipus de visions es donessin sense perdre en cap moment la seva 
capacitat de percepció i no tenien res a veure amb els somnis, estats de trànsit o èxtasi —aquest darrer mot 
fins i tot era utilitzat en to pejoratiu per molts de la seva època —remarcant sempre la seva lucidesa durant 
l’experiència. 

Deia Sacks que: 

La migraña, cuando es frecuente, no es sólo una enfermedad, sino toda una manera de ser, que obliga al organismo a 
adaptaciones e identidades especiales. [...] Paradójicamente, no resulta tan fácil encontrarse bien;  en ciertos aspectos es 
más fácil llevar una vida limitada, estar enfermo. Con las migrañas frecuentes, con los síntomas que se inmiscuyen en todo, 
uno se adapta, aprende, de manera paradójica, a estar enfermo. (sacks: 329-330)

Seria aquesta la raó de les freqüents i invalidants malalties patides per Hildegard al llarg de la seva vida? 
Una adaptació del seu organisme i de la seva manera de ser als símptomes amb els que es veia obligada 
a conviure? Són preguntes que em van anar sorgint al llarg de la recerca i que vaig tenir l’oportunitat de 
preguntar als especialistes entrevistats.

52 bingen, Hildegard de, 2003. Libro de las obras divinas, 133 
 [En línia] https://www.theculturium.com/hildegard-of-bingen-sibyl-of-the-rhine/ [28/12/2015]
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Sobre l’origen de la vida
(Visió 1ª, 1ª part) (Imatge  8)

https://www.theculturium.com/hildegard-of-bingen-sibyl-of-the-rhine/ 
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8. LA NEUROTEOLOGIA: CIÈNCIA DE LA RELIGIÓ?

L’any 1984, James B. Ashbrook, del Seminari Teològic Evangèlic Garret d’Evanston (Illinois, EEUU) va 
encunyar el terme neuroteologia. Com el propi nom dóna a entendre, aquesta paraula prové de neurologia 
(estudi del cervell) i teologia (estudi de Déu) i sorgeix com una nova forma d’explicar les relacions entre 
Déu, l’esser humà i les religions des de la neurologia. Aquesta disciplina —que actualment s’imparteix 
com a postgrau en algunes universitats dels Estats Units— estudia i analitza les complexes relacions entre 
l’espiritualitat i l’activitat del cervell. (acosta 2015)

 La nostra cultura és tècnica i científica, de manera que cercar respostes en la ciència és quelcom habitual. 
L’educació actual és, en aquest sentit, plena d’arguments i respostes empíriques;  fins i tot l’oci n’està impregnat 
tant pel que fa als mitjans com als continguts. Així doncs, la neuroteologia53 intenta abastar aquells temes que 
fins fa ben poc estaven fora dels àmbits pròpiament científics i dels quals la societat cercava respostes. 

La crítica esdevé quan aquestes explicacions tracten de provar que Déu no existeix sinó que és només 
un producte del cervell o una interpretació de la ment. Per això, alguns l’han qualificada de pseudo-ciència, 
d’altres diuen que és un punt mig entre la filosofia, la ciència i la religió. El cas és que ha provocat cert rebuig 
per part d’alguns científics, filòsofs, teòlegs, etc. és a dir, entre persones creients i no creients. És per aquesta 
raó que molts experts no estan d’acord amb aquest terme tot i reconèixer que és el que més s’acosta a aquests 
tipus d’estudis interdisciplinaris. El Dr. Rubia considera aquest mot poc encertat ja que teologia significa 
etimològicament «estudi o tractat de Déu» i la neurociència no busca a Déu en les investigacions sobre aquesta 
qüestió, sinó l’origen de l’espiritualitat en el cervell.54  D’altra banda, el Dr. Alberto Carrara 55 és molt crític, la 
qualifica de pseudo-ciència i esmenta els experiments practicats als anys vuitanta per Michael Persinger amb 
els God Helmets o cascs de Déu. Aquests eren uns aparells que, posats al cap, estimulaven els lòbuls temporals 
del subjecte mitjançant camps magnètics. Recorda les nombroses crítiques que varen rebre aquests estudis pel 
seu caràcter «individualista, popular i de fàcil difusió per part dels mitjans» i ho feia amb la següent reflexió: 

«¿Qué hace una monja de clausura arrodillada, con los ojos cerrados, enchufada a decenas de cables de un 
aparato de encefalografía? La pregunta parece legítima. La respuesta, en cambio, no es sencilla. Efectivamente, numerosas 
monjas de clausura y monjes budistas fueron reclutados a partir de los años noventa para estudios neurocientíficos sobre la 
experiencia religiosa. (carrara 2011)

Carrara considera que tant aquests experiments el que fan és utilitzar i interpretar les dades científiques 
fins a la manipulació; els qualifica de reduccionistes i les seves pràctiques de “cientisme”, plenes de falses 
interpretacions i resultats difícils de detectar pel públic no expert. 

Afirma que «no és el cervell el que fa l’experiència de Déu, sinó que és ell mateix, en la seva totalitat, 
qui es posa en contacte amb una realitat no empírica. Una realitat que no es pot empresonar en un aparell de 
ressonància magnètica.» Aquest tema, com podem comprovar, no està exempt de disconformitats i crítiques.

53  Aquest terme va ser emprat per primer cop per Aldous Huxley en la seva novel·la filosòfica La Isla, en 1962 (Cfr. 
Huxley, 1984: 96)
54  «(…) me inclinaría más por llamar neuroespiritualidad a ese intento de la neurociencia de buscar las bases neurobiológicas 
de las experiencias que llamamos espirituales, místicas, numinosas, divinas, religiosas o trascendentes» (rubia 2015: 19)
55  carrara, Alberto. Doctor en Biotecnologia mèdica. Grup de Neurobioètica. Ateneo Pontificio Regina Apostolorum.
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9.  ESPIRITUALITAT, MÍSTICA I NEUROLOGIA

Pel que fa als resultats de la ciència aplicada a l’estudi de l’espiritualitat, dos investigadors de Pensilvània, 
els Drs. Eugene d’Aquili (psiquiatra i antropòleg de les religions) i Andrew Newberg (neurofisiòleg i neuròleg) 
varen publicar als anys noranta en la revista Zygon56 els resultats de les seves recerques sobre les repercussions 
de la meditació en el cervell humà. Per fer aquest estudi van emprar un enginy anomenat Spect, que els 
permetia obtenir imatges de l’activitat cerebral mesurant la circulació sanguínia, de més a menys, segons els 
colors vermell > groc > verd > blau > negre. 

Els experiments consistien en situar el subjecte —a qui prèviament se li havia col·locat una cànula en un 
braç— en una habitació a meditar. L’altre extrem de la cànula anava a parar a un equip que li injectava una 
substància radioactiva. Aquest subjecte i l’experimentador només estaven units per aquest “fil conductor”. 
Quan el subjecte se sentia entrar en trànsit estirava lleument d’aquest fil, lligat al dit del Dr. Newberg, per 
avisar-lo. Llavors l’experimentador introduïa la substància en el braç del subjecte per via intravenosa, de 
manera que aquesta arribava al cervell i a les neurones. Així es podia obtenir una tomografia del cervell, la 
qual mostrava taques de diferents colors. Les zones vermelles i grogues significaven les àrees del cervell on 
les neurones treballaven amb més intensitat durant el trànsit. Les àrees de color verd i blau reflectien la zones 
de baixa intensitat anomenada Àrea d’associació de l’orientació (AAO) ubicada en la part posterior del lòbul 
parietal i responsable del sentit de l’orientació en l’espai. 

Gràcies a aquest experiment, Aquili i Newberg varen descobrir que la majoria de subjectes, quan no 
estaven meditant, mostraven l’AAO molt més activa que quan meditaven. Això volia dir que eren capaços de 
concentrar-se tan profundament que no percebien els estímuls sensorials externs. La seva conclusió va ser que, 
al no rebre aquesta informació, la persona se sentia incapaç de determinar els límits de l’individu, provocant 
la percepció de sensacions relacionades amb “l’infinit” o la seva “unió amb l’univers”. 

Les següents imatges mostren els resultats d’una d’aquestes tomografies experimentals, publicades per 
Newberg en l’article intitulat How do meditation and prayer change our brains?, publicades en la seva pàgina 
web: 57 

56  d’aquili, Eugene G.; newberg, Andrew W., 1998. “The neuropsychological basis of religions, or why god won’t go 
away” [en linia] Zygon, vol. 33, nr. 2: 187-201 [23/05/2015]
57  http://www.andrewnewberg.com/ [09/03/2016]
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A l’escanejar els cervells dels budistes 
tibetans meditant varen trobar una 
disminució de l’activitat en el lòbul 
parietal durant aquesta meditació (a baix 
dreta: groc en comptes del vermell en la 
imatge de l’esquerra). Aquesta zona del 
cervell és la responsable de donar-nos 
l’orientació en l’espai i en el temps. La 
hipòtesi de Newberg és que el bloqueig de 
la informació sensorial durant la meditació 
està associada amb la sensació no-espai i 
no-temps, descrita sovint en la meditació.

 (Imatge 9)

http://www.andrewnewberg.com/
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La part davantera del cervell, implicada 
normalment en centrar l’atenció i la 
concentració, es mostra més activa durant 
la meditació (en vermell). Això té sentit 
perquè la meditació requereix un alt grau 
de concentració. 
També es va trobar  que quan augmenta 
l’activitat en el lòbul frontal aquesta minva 
en el lòbul parietal. 

Quan es va fixar l’atenció en els cervells 
de les monges franciscanes durant 
l’oració, es va trobar una major activitat 
en els lòbuls frontals així com una major 
activitat en el lòbul parietal inferior (la 
zona del llenguatge). 
Aquest descobriment pren sentit pel que fa 
a les religioses que fan una pràctica basada  
en l’oració (funció verbal) en lloc de la 
meditació (funció visual). 

Les monges, com els budistes, també varen 
mostrar una disminució de l’activitat en la 
zona responsable de l’orientació (lòbuls 
parietals superiors) del cervell.

(Imatge 11)

(Imatge 12)

 (Imatge 10)
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A la pregunta que es fa Newberg: Is God only in our brain? Respon el següent:

Our research indicates that our only way of comprehending God, asking questions about God, and experiencing 
God is through the brain. But whether or not God exists “out there” is something that neuroscience cannot answer. For 
example, if we take a brain image of a person when she is looking at a picture, we will see various parts of the brain being 
activated, such as the visual cortex. But the brain image cannot tell us whether or not there actually is a picture “out there” 
or whether the person is creating the picture in her own mind. To a certain degree, we all create our own sense of reality. 
Getting at what is real is the tricky part. (newberg 1998)

Donada la rapidesa amb que evoluciona la ciència i els continus avenços tecnològics, vaig considerar 
convenient i molt interessant obtenir dades directes per part d’alguns dels autors de llibres que m’han servit 
per a l’elaboració d’aquest treball. 

Vaig contactar amb el Dr. Francisco J. Rubia, un neurofisiòleg que ha dedicat la major part de la seva 
trajectòria professional a la investigació sobre el funcionament del sistema nerviós, per demanar-li la 
possibilitat d’obtenir la seva opinió personal sobre la pregunta plantejada en aquest treball. Un cop rebuda la 
seva acceptació i donat que viu a Madrid, acordem fer l’entrevista via correu electrònic (Annex i). 

A la meva pregunta de si està d’acord amb els especialistes que opinen que l’origen de les visions 
d’Hildegard eren atacs de migranya o, com apunten altres experts, a crisis d’epilèpsia, el Dr. Rubia m’explica 
que no té coneixement que en les aures de migranya es produeixin visions extàtiques de tipus religiós, cosa que 
sí  succeeix en l’epilèpsia, sobretot en la del lòbul temporal. També li pregunto si és possible patir migranya i 
epilèpsia alhora. Em respon que no té constància de la concomitància de la migranya amb l’epilèpsia, tot i que 
tampoc ho descarta. M’explica que el que és important és la localització d’aquest trastorn en el cervell i que 
les visions de tipus religiós estan lligades al lòbul temporal i no a altre lloc del cervell.  

38

També es va estudiar el cervell d’un 
meditatiu a llarg termini i que, a més a més, 
era ateu. Es varen realitzar recerques estant 
la persona en repòs i durant la meditació 
sobre Déu. Els resultats van mostrar que 
no hi va haver un increment significatiu 
en els lòbuls frontals com en les altres 
pràctiques de meditació. L’explicació és 
que l’individu no va ser capaç d’activar 
les estructures que solen participar en 
la meditació quan estava centrat en un 
concepte en el qual no hi creia.

(Imatge 13)
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Afirma que és cert que la visió d’una llum intensa és característica de l’epilèpsia del lòbul temporal així 
com de les experiències properes a la mort o la ingesta de substàncies enteògenes però que és sabut, tanmateix, 
que aquests símptomes també s’hi donen en la migranya. Li pregunto quina diferència hi ha entre les aures 
de migranya i les d’epilèpsia. Em respon que no coneix símptomes de visions religioses en la migranya. 
Davant del meu dubte sobre si una d’aquestes malalties podria ser la causa dels llargs períodes de dolor i 
postració patits per Hildegard, diu que com a neuròleg clínic no pot confirmar que siguin o no característics 
de la migranya però que sí que ho són de les persones que pateixen epilèpsia. Els símptomes dels que parlem 
es podrien solapar ja que ambdues provoquen mal de cap i la migranya també pot afectar l’àrea del lòbul 
temporal, la qual cosa fa difícil establir si eren deguts a un o altre trastorn.

Respecte a si creu possible que Hildegard s’automediqués donat el seu ampli coneixement de les propietats 
de les plantes, el Dr. Rubia opina que si s’hagués medicat amb enteògens hauria conegut els seus efectes i els 
hauria descrit. 

També li vaig preguntar si un trastorn neurològic com la migranya, l’epilèpsia o la ingesta d’enteògens al 
llarg de tota una vida hauria permès ‘pel que fa a les facultats físiques’ la creació d’una obra de la magnitud i 
qualitat de la d’Hildegard. Rubia no té cap dubte, l’epilèpsia és la malaltia que més ha estudiat i la creativitat 
d’aquests pacients està contrastada a la vista de tants personatges històrics que l’han patit. Sobre si els seus 
episodis podien respondre a una alteració psicosomàtica, diu estar convençut  que Hildegard von Bingen no 
era una persona “normal” mèdicament parlant, però que els símptomes psicosomàtics podien ser només una 
part i no la més important de la fenomenologia viscuda per l’abadessa.

A la meva pregunta final sobre quin creia que podria ser el diagnòstic més encertat en l’actualitat per als 
episodis extraordinaris viscuts per Hildegard von Bingen, el Dr. Rubia opina que patia epilèpsia de lòbul 
temporal.
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10.  ESPIRITUALITAT, MÍSTICA I PSIQUIATRIA

La publicació l’any 2009 de El libro rojo de Carl Gustav Jung, escrit entre els anys 1914 i 1930 aporta, 
segons els especialistes, informació inèdita que permet analitzar i comprendre millor les experiències místiques 
i visionàries durant l’Edat Mitjana. El psiquiatre suís, arran d’una al·lucinació que va tenir a l’octubre de 1913, 
va submergir-se dins del món del subconscient i de l’autoanàlisi. Els resultats els va anar escrivint en uns 
quaderns, en un llenguatge rebuscat i lletra gòtica —a mode dels manuscrits medievals— amb inquietants i 
elaborades il·lustracions sobre els somnis i les fantasies del seu subconscient. Jung deixava fluir les imatges 
de la seva psique alhora que escrivia i dibuixava el que veia. Com Hildegard, Jung va descriure un somni que 
ell mateix va relacionar amb l’arquetip d’una Jerusalem celestial però, a diferència del llenguatge metafísic de 
l’abadessa, el seu relat era psicològic, individualista i subjectiu. (cirlot 2014: 511). 

Pel que fa a l’anàlisi d’aquestes experiències, Jung afirmava en el seu llibre Psicología y religión els 
dos principis fonamentals per rebutjar qualsevol reducció de lo psíquic a categoria biològica: «ja que tracta 
d’esdeveniments, d’experiències, en resum, de fets. La seva veritat és un fet, no un judici». Deia que no 
incumbeix a la psicologia decidir si una idea és vertadera o falsa ja que «només s’ocupa del fet de la seva 
existència i en tant que existeix és psicològicament vertadera». També deia que la psicologia només s’ha 
d’ocupar dels processos psíquics i si afirma o nega que aquestes experiències expressen una realitat exterior, 
entraria en un terreny que no li pertany. Afirmava que el deliri més extraordinari, la mania més ridícula o la 
fòbia més excèntrica són, des del punt de vista psicològic, tan vertaders i posseeixen tanta realitat con el més 
exacte dels resultats matemàtics. En paraules de Jung:

«La psicología como ciencia del alma debe ceñirse a su objeto, cuidándose de no ir más allá de sus propios confines 
con afirmaciones metafísicas u otras profesiones de fe. Si postulase a un dios, aun cuando sólo como causa hipotética, 
implícitamente establecería la posibilidad de una demostración de Dios, rebasando así en forma ilícita los límites de su 
competencia.»

El que li va succeir a Hildegard l’any 1141 va ser, segons les teories de Jung, el que ell va nomenar 
metanoia, que significa «la pérdida absoluta del individuo justamente por encontrar en su interior lo que no 
esperaba de ningún modo y que será precisamente lo que le proporcione identidad» (cirlot, 1999: 21).

Tanmateix, William James afirmava que la vida religiosa tendeix a convertir a la persona en excepcional i 
excèntrica; puntualitzava que no es referia al religiós convencional sinó a aquell a qui la religió se li presentava 
com una “febre aguda”. Deia que aquests individus són “genis” en l’aspecte religiós, que freqüentment mostren 
símptomes d’inestabilitat nerviosa i que solen estar sotmesos a experiències psíquiques anormals, propensos 
a patir obsessions que els fa entrar en èxtasi, sentir veus, tenir visions i tota mena de peculiaritats classificades 
com a patològiques. I aquest caràcter patològic és, segons James, el que contribueix a la seva autoritat i 
influència religiosa. (james, 1984: 7).

Per poder argumentar aquest capítol amb les teories més actuals possibles, vaig creure necessari conèixer 
l’opinió directe d’un psiquiatre. 

L’entrevista amb el Dr. Javier Álvarez va sorgir arran de la lectura del seu treball sobre la hipèria, en el 
qual dedica a d’Hildegard von Bingen un dels seus capítols. Igual que amb el Dr. Rubia,  varem acordar fer 
l’entrevista via correu electrònic ja que viu a Lleó. (Annex ii). 
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El Dr. Álvarez opina que el que patia Hildegard eren crisis de migranya de naturalesa epilèptica o 
migralepsia.58 Creu que Hildegard el que feia era descriure al·lucinacions visuals d’origen hipersincrònic 
degudes a una descàrrega neuronal —crisi epilèptica parcial— probablement localitzada en el lòbul occipital. 
La seva teoria és que, inicialment, Hildegard patia una crisis epilèptica parcial simple —o aura— durant la 
qual es produïen les visions i que, posteriorment, li esdevenia la migranya. Els biògrafs de l’abadessa descriuen 
episodis en que aquesta s’estirava al terra, immòbil, mentre la gent que l’envoltava pensava que estava a punt 
de morir. El Dr. Álvarez afirma que l’epilèpsia és la causa d’una simptomatologia d’aquestes característiques. 

No creu que l’abadessa s’automediqués com jo havia suggerit, ja que aquests estats alterats de consciència 
es van iniciar quan només tenia tres anys d’edat, per tant considera que aquesta hipòtesi no és possible. 

Un dels meus dubtes estava relacionat amb la producció literària, musical i artística d’Hildegard, en el sentit 
de si creia possible que algú amb una salut tan feble hauria estat capaç de crear unes obres de tal magnitud 
i qualitat. El Dr. Álvarez explica que durant les crisis epilèptiques parcials simples el subjecte accedeix a 
vivències psíquiques tan intenses i extraordinàries que poden determinar el sentit de la seva vida i  que la 
seva obra pot ser el resultat d’aquesta recerca. Em confirma que ha tingut molts pacients amb experiències 
semblants a les descrites per Hildegard i que la majoria interpreten les al·lucinacions com un fenomen d’origen 
diví. Així mateix, diu que les causes d’aquests episodis sempre van ser alienes a la voluntat de la persona i 
que no les vol definir necessariament com a patològiques. La hipòtesi sobre la causa d’aquestes vivències és 
que podrien ser degudes a hipersincronies neuronals fisiològiques, denominant hiperia (veure capítol 7.2) a la 
funció cognitiva mitjançant la qual el nostre cervell fa viure experiències extraordinàries a causa, precisament, 
d’aquestes hipersincronies. 

Finalment i com a resposta a la meva pregunta sobre quin seria el diagnòstic més encertat en l’actualitat 
per a les visions i episodis extàtics d’Hildegard von Bingen, respon: «Desde el punto de vista de la medicina 
oficial, crisis epilépticas parciales simples: vivencias hipéricas.» 

11.  ESPIRITUALITAT, MÍSTICA I TEOLOGIA

Los que se disponen a trabajar en el espíritu pensando que pueden ver, oír, gustar 
y sentir lo espiritual, interior o exteriormente, 

se engañan grandemente y violan el orden natural de las cosas. 
La naturaleza destinó lo sentidos a adquirir el conocimiento del mundo material, 

no a entender las realidades íntimas del espíritu. 

(La nube del no-saber. Anònim anglès del s. xiv) 

Vaig considerar imprescindible contrastar les teories científiques anteriorment exposades amb els arguments 
de la teologia actual sobre aquesta qüestió, per poder arribar a unes conclusions el més objectives possibles. 
En primer lloc, vaig adreçar-me a la Facultat de Teologia de Barcelona per obtenir una opinió de primera mà. 

Un primer contacte va ser amb el P. Agustí Borrell —professor en actiu que actualment resideix a Roma— 
qui va adreçar-me al P. Francisco Javier Sancho Fermín, Sacerdot de l’Ordre del Carmelo Descalzo, Doctor 
en Teologia i actualment Director del CITeS - Universidad de la Mística (Àvila). Professor de teologia i 
espiritualitat en Àvila i Burgos i Co-director Càtedra de Santa Teresa de la Universidad Pontificia de Salamanca. 

58  La migralepsia es codifica l’any 2004 en The International Classification of Headache Disorders
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Donada la distància geogràfica i les múltiples obligacions ineludibles que l’ocupaven, l’entrevista va ser 
feta mitjançant el correu electrònic (Annex iii). 

Sobre el possible origen malaltís dels episodis místics en general, afirma que malgrat els condicionants 
físics i psíquics, Santa Teresa no era epilèptica i que sempre va viure amb total normalitat.59 Vista la discrepància 
amb els especialistes que afirmen el contrari, opina que no es pot fer un diagnòstic fiable de cap malaltia 
prenent només en consideració alguns textos o símptomes que, en molts dels casos, poden respondre a altres 
causes o tractar-se d’episodis temporals. Així doncs, considera poc científica aquesta manera de diagnosticar 
una malaltia. Creu que una persona amb psicosis o qualsevol altre patologia psíquica acaba traslladant la 
malaltia a la seva realitat i procés de vida, la qual cosa no es troba en els místics autèntics. També diu que cap 
d’aquests estudiosos pot explicar com és possible que una persona amb epilèpsia i d’altres alteracions mentals 
com les que se li atribueixen a la santa avilès va ser capaç de fundar 17 convents, crear tot un moviment de 
reforma així com mantenir una vida lúcida i equilibrada en tots els sentits.

El P. Sancho defineix textualment la mística com «una experiencia cualificada por el amor y el conocimiento 
del Misterio: donde la persona vive la certeza de haberse encontrado o verse sorprendida por la presencia de 
Dios, y donde se implica todo el ser de la persona (cuerpo, psique y espíritu)». 

L’èxtasi místic és, segons el P. Sancho, un fenomen complex —mai buscat conscientment ni intencionada— 
del qual hi ha moltes modalitats diferents de l’experiència. M’explica que en la major part dels casos el 
misticisme no va acompanyat d’un fenomen extern, sinó que és viscut i sentit en la part més profunda de la 
persona;  que no sempre hi ha visions, levitacions o fenòmens extraordinaris. 

L’ús d’imatges el considera un recurs simbòlic per donar a entendre quelcom difícilment explicable amb 
paraules. Ho compara amb l’experiència de l’enamorament, similar a la de l’èxtasi, on el cor se sent atrapat, 
raptat i ferit per l’estimat que, en el cas del místic, és Déu. Per tant, la definició de l’èxtasi místic cristià pot 
ser, citant les seves paraules: «una experiencia interior muy profunda de saberse amado por Dios». També 
apunta que el fenomen de la levitació —que interpreto dóna per vertader i no qüestiona— avui per avui no té 
una explicació científica malgrat els intents dels especialistes per fer-ho. Opina que si fos només fruit d’una 
psicosi o d’un altre trastorn mental tindríem hores d’ara els carrers plens de gent voladora (!). 

Tanmateix em confirma la coneixença de molts casos de persones que han experimentat èxtasi místic, tant 
religioses com laiques. Són casos esdevinguts en contextos d’interioritat i d’autoconeixement en circumstàncies 
normals i freqüents de la vida quotidiana: durant un passeig pel camp, gaudint d’una obra d’art o en una festa. 
El que remarca és que es produeix de forma inesperada i no buscada.

A la meva pregunta sobre les diferents causes d’èxtasis provocades pel dejuni, la meditació, la solitud o 
la música, insisteix en que l’èxtasi místic és un fet inesperat i no buscat, impossible de provocar. Reconeix 
que hi ha situacions que afavoreixen l’experiència —amb la ingesta de drogues hom pot arribar a assolir 
estats alterats de consciència—  però considera que això tan sols és fenomenologia i que no produeix efectes 
autèntics com la humilitat, l’amor, el servei al proïsme, etc. en el subjecte.

El P. Sancho també m’explica que es coneixen episodis d’experiències místiques en persones no creients 
com va ser el cas, per exemple, de la filòsofa Edith Stein i de Simone Weil, en les quals el requisit de fons va 
ser la recerca sincera i desinteressada de la Veritat.  

59  Tot i ser un profund coneixedor i expert en Sta. Teresa de Àvila i del misticisme en tota la seva magnitud —no tant del cas 
concret d’Hildegard— considero que les respostes del P. Francisco J. Sancho  són perfectament vàlides en aquest treball donades les 
moltes similituds entre ambdues escriptores i místiques.
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Vaig preguntar-li si creia possible una relació directa entre els sentiments religiosos i els trastorns perllongats 
de salut com a possible origen d’aquest tipus de vivències tan intenses, profundes i fructíferes. Insisteix en 
que la majoria de místics eren persones sanes i “normals” però que, en el cas que fossin éssers malaltissos, el 
fet de no poder vèncer les seves patologies encara afavoria més la capacitat de viure sanament, desenvolupant 
una personalitat forta i resilient. 

En la seva opinió, un estat psicòtic mai pot produir aquests efectes positius i que la ingesta de drogues o 
estats de suggestió tampoc transformen èticament a l’individu.

Respecte a la seva opinió sobre els diagnòstics de diversos metges especialistes sobre la salut mental de 
místiques com Sta. Teresa de Jesús o Hildegard von Bingen, el P. Sancho expressa amb contundència que: 
«Habría que preguntar a estos afamados psiquiatras si serían capaces de diagnosticar dichas enfermedades en 
un paciente vivo con un par de consultas, o a través de relatos epistolares. Creo que ningún médico serio se 
atrevería a hacer un diagnóstico firme sin haber hecho un estudio o acompañamiento de una psicopatología o 
epilepsia simplemente por esos medios.»

Sobre la meva pregunta inicial d’aquest treball i sobre quina creu que seria la seva resposta, Sancho 
considera que estem davant d’un estudi interdisciplinar, la qual cosa implica ser conscients dels límits que 
aporta cadascú;  no nega que és un treball en equip, que les ciències ajudaran a comprendre i entendre millor els 
possibles fenòmens i a distingir el que és psicòtic del que és autèntic. Diu que no hem de caure en dogmatismes 
ni en “milagrismes irreals”. 

En conclusió i resumint les respostes als meus dubtes plantejats, el P. Francisco J. Sancho està convençut 
que: «Si anulamos la dimensión espiritual o de interioridad de la persona humana, nos quedamos con un 
producto o una máquina simplemente biológica. Y eso atenta contra la dignidad misma del ser humano 
y contra la razón y sentido de su existencia».
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12. CONCLUSIONS

L’ésser humà sempre ha intentat trobar explicacions a aquells fenòmens o comportaments que es manifesten 
en contra del que és considerat per una àmplia majoria com a “normals”, entenent per normal allò que succeeix 
o fa tothom sense alterar la “lògica natural”. A l’hora de donar una explicació a aquests fets, les persones 
religioses solen invocar a una causa divina o sobrenatural. Per contra, per a les persones no religioses i amb un 
raonament racionalista, aquests fenòmens poden tenir dues respostes: que el fet tingui una explicació científica 
que li doni raó de ser o bé que sigui un frau, un engany, una farsa. Al llarg d’aquest treball de recerca sobre 
Hildegard von Bingen he pogut constatar que aquests modes de pensament també els trobem en la mística i la 
seva fenomenologia. 

Pel que fa a la pregunta formulada a l’inici d’aquest treball i un cop analitzats els resultats obtinguts 
m’atreveixo a dir que si, que és possible donar una explicació científica als episodis místics i visionaris 
d’Hildegard von Bingen. No obstant, al llarg de la meva recerca cal dir que he obtingut tres diagnòstics 
diferents per part de tres metges especialistes, la qual cosa em confirma que aquesta explicació existeix, 
argumentada científicament i mèdica. Altra cosa és que aquests diferents —i aquí vull remarcar l’adjectiu 
diferents—possibles diagnòstics sobre la causa de les seves visions siguin correctes, veraços i inqüestionables.

Segons el Dr. Oliver Sacks, Hildegard von Bingen patia atacs de migranya. Ho va afirmar amb contundència 
a Migraña, un assaig profund i exhaustiu sobre aquesta malaltia que ell mateix sofria. En aquest treball, Sacks 
esmenta el seu cas com «l’única mística de la qual es pot afirmar rotundament que patia migranyes». Aquesta 
conclusió la va fonamentar en la simptomatologia coincident i les similituds entre les visions provocades per 
aquesta malaltia i les relatades per l’abadessa. 

El Dr. Francisco J. Rubia afirma, literalment, que no era una persona “normal” en el sentit mèdic i relaciona 
estretament el seus episodis visionaris amb els símptomes característcs de l’epilèpsia. En els seus assaigs 
explica que les lesions neuronals localitzades en el lòbul temporal poden generar experiències espirituals i 
conclou, a diferència del Dr. Sacks, que l’abadessa patia epilèpsia del lòbul temporal i no migranya perquè els 
principals símptomes de la migranya no inclouen visions místiques.

El Dr. Javier Álvarez afirma que la vida d’Hildegard estava plena d’experiències extraordinàries que reunien 
les característiques d’intensitat, passivitat i paroxisme pròpies de les crisis epilèptiques parcials. Álvarez 
parla de la hipèria com l’encesa hipersincrònica d’un grup determinat de neurones que produirien vivències 
psíquiques carregades d’excessivitat, entenent aquesta facultat del cervell com a fisiològica i no patològica. 
Aquesta definició significa que les visions de l’abadessa podien tenir l’origen en el correcte funcionament del 
cervell i, per tant, no responien a cap malaltia psicològica o psiquiàtrica. El seu diagnòstic és que patia crisis 
epilèptiques parcials simples, al seu parer: vivències hipèriques.

En aquest punt crec que val la pena tenir en compte que, històricament, un alt percentatge de la població 
admet haver tingut algun tipus d’experiència de caràcter extraordinari. Molts personatges fora de l’àmbit 
estrictament religiós o místic i diagnosticats com a epilèptics han transcendit gràcies al seu art: poetes 
com William Blake o Walt Whitman, pintors com Max Ernst o Vincent Van Gogh i escriptors com Fiódor 
Dostoyevski o Aldous Huxley. 

Aquesta coincidència ens pot fer pensar en la possibilitat d’una relació entre la hipersensibilitat creativa de 
l’individu i determinades activitats neurològiques.
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Pel que fa a l’aspecte religiós de la qüestió, he observat que la teologia sovint és molt escèptica sobre 
determinats estudis científics. He pogut copsar, al llarg de diverses lectures i amb l’entrevista al P. Francisco 
J. Sancho, que alguns teòlegs pensen que es fa massa “cientisme” i que existeix una visió reduccionista del 
fet místic. El P. Sancho opina que quan la neurologia cau en el dogmatisme deixa de ser ciència i perd tota la 
seva credibilitat. Creu que aquest és un problema que s’està obrint camí i que els causants són els mateixos 
experts en neurologia, fent caure teories que encara són molt fràgils en les seves argumentacions. Fonamenta 
les respostes des de la fermesa inqüestionable de l’existència de Déu —cosa lògica, d’altra banda— ja que 
parla de «la intencionalidad de Dios» a l’hora d’explicar el perquè dels fenòmens místics. 

Quan li pregunto perquè algunes persones creients i religioses han experimentat fenòmens místics (visions, 
èxtasi, audicions, etc.) i d’altres no, el P. Sancho explica que això és degut «a la intensidad de la gràcia, la 
psicología del sujeto que la recibe y la intencionalidad de Dios, siendo la gracia el don o amor que Dios ofrece 
a la persona». També explica que el recurs de les imatges és, en molts casos, purament simbòlic i per a donar 
a entendre quelcom que és molt difícil d’explicar amb paraules, que respon més a una experiència interior i no 
a una fenomenologia concreta. 

El P. Sancho defineix l’èxtasi místic —concretament el cristià— com una experiència interior molt 
profunda de saber-se estimat per Déu, de percebre la Presència de Déu en el propi interior. Tanmateix afirma 
que la majoria de místics i místiques «són gent molt normal i sana». La meva opinió és que aquesta resposta 
conté una comprensió i interpretació de la mística i la seva fenomenologia com un  esdeveniment que irromp 
en la vida de determinades persones a causa —o per voluntat— de Déu. Per tant, entenc que la teologia 
és força reticent a acceptar un acostament a les possibles explicacions mèdiques i científiques esmentades 
anteriorment. 

Pel que fa a Hildegard von Bingen i el seu context, s’ha de tenir en compte que va viure en una època en 
què escriure era cosa d’homes. Les dones vivien interiorment, la majoria en silenci, però ella tenia moltes 
coses a dir i va lluitar tenaçment per fer-ho, convençuda de la seva tasca de profetessa. Afirmava que les 
visions eren la font directa del que escrivia i també del coneixement i comprensió immediata dels textos 
sagrats. No obstant, l’anàlisi epistemològic de la seva obra per part dels especialistes demostra que no era 
la dona illetrada i indocta que deia ser. Penso, com alguns dels seus crítics, que devia ser una gran lectora ja 
que la vida religiosa li ho va permetre. Aquesta podia ser la font de la seva erudició, la lectura va enriquir-la 
enormement malgrat la rudimentària educació rebuda, el feble coneixement que tenia del llatí i de no tenir 
formació específica filosòfica, teològica ni musical.

Dit això, crec que és molt probable que l’abadessa renana patís una o més d’una malaltia des de la infantesa, 
essent la causa de la precària salut soferta al llarg de la seva vida. Considero que aquest és un punt important 
que es pot donar com a verídic, ja que ho explicava ella mateixa i així va ser transcrit pels seus secretaris i 
biògrafs, alguns d’ells testimonis directes dels seus episodis de trànsit i d’èxtasi. Que aquesta malaltia fos 
la migranya, l’epilèpsia, ambdues al mateix temps o cap d’elles és quelcom que, al meu parer, no modifica 
la resposta d’aquest treball de recerca. Considero que és molt difícil emetre un judici clínic exacte, verídic i 
concloent sobre l’estat de salut psicofísic d’una persona que va viure fa deu segles. 

Una de les preguntes que m’he anat fent al llarg d’aquest treball és perquè Hildegard, sanadora de mals 
aliens —es diu que feia curacions, algunes gairebé miraculoses, i que fins i tot va practicar algun exorcisme— 
no es guarís a ella mateixa dels continus dolors i trastorns que l’assetjaven. 
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Els treballs mèdics i científics de l’abadessa, com Causae et curae o Physica, mostren el gran interès 
que tenia pel cos humà, la sexualitat, les malalties —entre les quals va esmentar la migranya— així com 
les qüestions psicològiques i de caràcter de les persones. Crec probable que, com a bona coneixedora de 
les propietats dels arbres, les plantes i les pedres precioses, intentés aplicar-se els seus propis remeis. Potser 
va fer-ho o potser no, no he trobat constància enlloc de tal actuació. Potser, com explica Peter Dronke, ella 
interpretava les seves malalties com atacs dels diables, de la mateixa forma que en la tradició cristiana primitiva 
les temptacions i patiments nocturns eren malsons i fantasmes de la nit (somnia / et noctium phantasmata);  
davant d’això segurament pensava que ben poca cosa podia fer una «persona simple» (homo simplex), com 
ella s’autodenominava.

Un cop conegudes algunes de les diverses teories existents, crec que l’actitud més raonable davant d’aquest 
tipus de fenòmens és la de ser el més cautelós possible, tant científicament com epistemològica i teològica. 
Opino que no seria correcte afirmar que tots els místics i místiques van ser malalts psíquics o psiquiàtrics. És 
probable que el fet de ser persones extraordinàriament sensibles i espirituals, unit a determinades pràctiques 
de la vida, donessin com a fruit certs tipus de fenomenologia que la ciència podria explicar. Les experiències 
extraordinàries místiques, espirituals o religioses poden respondre a trastorns neurològics —que no vol dir 
patològics— ja que la frontera entre el que diem “normalitat” i la malaltia de vegades pot ser difusa. 

Sembla provat científicament —tot i que també he llegit opinions discordants— que certes pràctiques 
religioses, com la pregària o la meditació, produeixen canvis neuronals en determinades zones del cervell. 
Gràcies a les tècniques actuals —com la magnetoencefalografia, p.e.— es pot “veure” què succeeix en el 
cervell de la persona mentre resa, medita o entra en fase extàtica. Amb la rapidesa amb que avança la ciència 
i la tecnologia s’han pogut qüestionar i inclús invalidar teories que fins fa poc havien restat inamovibles. 

Si donem per bona la finalitat de la neuroteologia, cal dir que alguns estudiosos poden intentar demostrar 
que Déu només és un producte mental però que altres no pretenen esbrinar l’existència o inexistència de 
Déu, sinó estudiar i analitzar el fenomen espiritual, les diferents formes de religiositat i la seva relació amb el 
cervell, incloent o no a Déu. Penso que es tracta d’un interessant i enriquidor intent d’aproximació científica 
del fenomen espiritual en l’ésser humà i no de reduir els conceptes teològics només a la química del cervell. 

La intenció de la neurociència en aquest àmbit és, al meu entendre, trobar aquelles funcions neuronals 
que es poden veure involucrades en els sentiments religiosos i d’espiritualitat, en el misticisme i les seves 
manifestacions. Cal dir que molts científics són creients, religiosos i probablement persones amb una gran dosi 
d’espiritualitat. Mentre que uns experts basen els seus arguments en raons empíriques altres ho fan basant-
se en les creences;  trobar un punt de connexió entre ambdues postures és, al meu entendre, una tasca que 
requereix una gran dosi d’objectivitat i també de respecte mutu.

Per concloure, diré que la meva opinió és que Hildegard von Bingen no era una persona amb unes 
característiques “normals”, entenent per normal el que feia la major part de la població del seu temps. Crec 
que, en general, la nostra mirada actual és escèptica sobre l’autenticitat de les visions o d’altres experiències 
relacionades amb el misticisme i les solem qualificar, gairebé de forma automàtica, com a patologies mentals. 
Considero poc probable que mai arribem a saber amb precisió què li succeïa a l’abadessa ni quina era la 
causa de la seva experiència. El que si puc afirmar sense cap dubte és que va ser una dona extraordinàriament 
intel·ligent i amb una gran facultat al·legòrica. Es va saber fer escoltar arreu i en tots els àmbits de la societat, 
participant en els estaments religiosos i polítics de l’època. Va saber expressar-se magistralment, ser obeïda 
i respectada fins al punt de transcendir al pas dels anys i dels segles per romandre al llarg de la història i en 
paraules de Peter Dronke «com una figura enlluernadora i magnètica i, en molts sentits, enigmàtica.»
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15. GLOSSARI

Aura: Conjunt de trastorns, de durada molt curta, que precedeixen les crisis de certs estats neuropsiquics 
(epilèpsia, histèria, etc .)
Al·lucinacions: Percepció d’un objecte o d’un estímul extern inexistents, considerats pel subjecte com a reals.
Al·lucinogen/a: Que produeix al·lucinacions; s’aplica a les drogues naturals o sintètiques que tenen aquest 
efecte.
Enteògena (substància): Etimològicament significa “que genera a Déu dins de nosaltres”.
Productes actius  de plantes o fongs amb propietats al·lucinògenes. 
Epilèpsia:  malaltia caracteritzada per accessos sobtats amb pèrdua brusca del coneixement (quan és 
generalitzada) i convulsions.
Escotoma: Defecte dins el camp visual caracteritzat per la visió d’una taca fosca, que és la manifestació de la 
visió abolida en una petita àrea de la retina. La paraula escotoma significa obscuritat, foscor.
Espiritualitat: Qualitat d’espiritual. L’espiritualitat de l’ànima.
Èxtasi: Del llatí ecstasis, i aquest del grec ékstasis. Sortida del jo fora dels seus límits ordinaris en virtut de 
les forces afectives. En la història de les religions, l’èxtasi significa la forma màxima d’unió amb el diví. Estat 
de l’ànima o psique que queda embargada per un sentiment d’admiració, alegria, etc.  L’èxtasi místic suposa 
la unió amb la divinitat.
Fosfè: Impressió lluminosa o guspires subjectives diminutes, molt comunes en les fases inicials de les 
migranyes. 
Gnosis: Coneixement intuïtiu i perfecte de la divinitat i de les seves relacions amb el món i amb l’home. Per 
als gnòstics es contraposa a la ciència (coneixement profà) i a la fe (coneixement imperfecte).
Hipnagògiques: Relatiu o pertanyent a la fase inicial del son.
Lòbul temporal: Zona del cervell localitzada darrera dels temples, davant del lòbul occipital. És responsable 
de funcions sensorials com el processament de la informació auditiva. També intervé en el llenguatge, tan 
pel que fa a la parla com a la comprensió. Té un paper important en la visió, com el reconeixement de cares. 
Contribueix en l’equilibri i regula emocions com l’ànsia o el plaer.
LSD: Sigla de la dietilamina de l’àcid d-lisèrgic, constituent fonamental de tots els alcaloides del sègol banyut, 
del qual hom l’extreu per hidròlisi. Nom que es dóna a la droga al·lucinògena que se’n deriva.
Magnetoencefalografia: tècnica no invasiva que permet estudiar el camp magnètic creat pel cervell mitjançant 
la captació dels camps magnètics i que permet investigar les relacions entre les estructures cerebrals i les seves 
funcions.
Metanoia: del grec μετάνοια  (canvi de la ment). Segons la psicologia de Carl Gustav Jung indica un intent 
espontani de la psique per curar-se d’un conflicte insuportable a través de la seva desestructuració i posterior 
renaixement d’una forma més adaptativa.
Migralepsia: Crisis epilèptica desencadenada per un episodi de migranya. Es tracta d’un trastorn poc freqüent 
del qual només s’han descrit uns pocs casos en la literatura mèdica.
Migranya:  (derivat d’hemicrània): mal de cap que es presenta en un sol costat (de vegades alternats). El mal 
de cap mai és l’únic símptoma de la migranya.
Mística: Experiència, veritable o suposada, d’unió directa de l’home amb la divinitat. 
Misticisme:  Doctrina religiosa i filosòfica que ensenya la comunicació immediata i directa entre l’home i la 
divinitat, en la visió intuïtiva o en l’èxtasi.

54



              Montse Pelegrin de las Heras – Treball  Final de Grau en Humanitats
Dones místiques a l’Edat Mitjana

Hildegard von Bingen: visions profètiques o al·lucinacions ?

Neuma: Del grec pneuma: «respiració». Signe de notació musical emprat a l’edat mitjana i que indicava, 
de forma aproximada, el moviment ascendent o descendent de la melodia. Es col·locaven sobre els textos 
litúrgics per recordar als cantors els moviments melòdics del cant. Aquesta va ser la forma d’anotar els cants 
litúrgics medievals de l’església cristiana, com el cant gregorià.
Neuroteologia: Ciència que estudia les activitats neuronals relacionades amb experiències subjectives 
d’espiritualitat i que ofereix una sèrie d’hipòtesis que expliquen aquests fenòmens. També es coneix amb el 
nom de bioteologia o neurociència espiritual.
Numinós/a: sinònim de diví, del llatí numen que significa «Déu».
Psicògen/a: Que determina la psicogènesi, és a dir, la gènesi i formació de la psique.
Psilocibina: Alcaloide que forma uns cristalls blancs i ha estat emprat en psiquiatria amb uns efectes semblants 
als de l’àcid lisèrgic (o LSD).
Resilient: Resistent, flexible.
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16. ANNEXOS

ANNEX I – ENTREVISTA AL DR. FRANCISCO J. RUBIA [EN LÍNIA]

Mujeres místicas en la Edad Media
Hildegard von Bingen: ¿visiones proféticas o alucinaciones?

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS

Conocí a la mística, escritora, compositora y científica alemana Hildegard von Bingen (1098 - 1179) a raíz 
de un trabajo que presenté para la asignatura Historia de las Religiones, en el cual analicé diferentes tipos de 
experiencias místicas dentro de la religión católica en Europa.

En las obras de Hildegard se enmarca todo un universo filosófico, espiritual, religioso, científico, artístico y 
vital que ha trascendido el paso de los siglos;  un legado objeto de análisis y estudios por parte de investigadores 
y expertos de ámbitos tan diversos como el historiográfico, literario, filosófico, teológico y científico.

Mi trabajo de investigación para el Trabajo de Final de Grado en Humanidades consiste en averiguar por 
qué razón Hildegard von Bingen experimentó lo que describió como visiones proféticas, las cuales estaban 
relacionadas —según su propio testimonio— a la precaria salud que sufrió durante toda su vida. Mi intención 
es la de intentar aportar una visión científica a la naturaleza de esas visiones. No analizaré la calidad de las 
obras literarias, musicales y artísticas de la abadesa alemana, pero sí su modo creativo, la manera en que 
recibía los «mensajes celestiales» para ser transmitidos al mundo. 

En sus libros El cerebro espiritual y La conexión divina Ud. explica que todas las experiencias y conductas 
espirituales, religiosas y místicas tienen una base orgánica ubicada en nuestro cerebro, concretamente en el 
lóbulo temporal. Afirma que pueden ser debidas a causas patológicas —como la epilepsia— o bien a ciertas 
prácticas voluntarias para conseguir el éxtasis místico,  como el ayuno, la meditación, la música, la danza o la 
ingesta de sustancias psicotrópicas, enteógenas o alucinógenas, las cuales pueden afectar determinadas zonas 
del cerebro susceptibles de generar dichas vivencias.

El Dr. Javier Álvarez habla de la hiperia como el funcionamiento hipersincrónico del cerebro, de carácter 
fisiológico e independiente de la epilepsia;  es decir, que todos somos hipéricos en mayor o menor grado. Y los 
clasifica en tres grupos: los místicos, los locos y los artistas.

Dicho esto, los objetivos de este trabajo se pueden resumir en:

	Valorar, como han teorizado algunos expertos, si Hildegard sufría ataques de migraña, dadas las 
similitudes entre las descripciones de las visiones y los síntomas más característicos de esta patología. 
Esta dolencia, según el Dr. Oliver Sacks, puede provocar lo que él denominaba «ataques extáticos 
religiosos».60

	Considerar, según afirma el Dr. Álvarez, que las experiencias de Hildegard reunían las características 
de: intensidad, pasividad y paroxismo, propias de crisis epilépticas parciales. 

	Tener en cuenta la posibilidad de la ingesta por parte de Hildegard —voluntaria o no— de substancias 
enteógenas (cornezuelo del centeno, amanita muscaria, cáñamo, etc.) que le provocasen estados 
alterados de consciencia (EAC). 

60  sacks, Oliver,1997. Migraña, Barcelona, Anagrama
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Por todo ello, y resumiendo las diferentes opciones, la pregunta formulada que trataré de responder al final 
de mi trabajo de investigación es la siguiente:

 
 

Hildegard von Bingen afirmó tener visiones desde la niñez, las cuales se sucedieron lo largo de toda su 
vida. Siempre tuvo una salud muy precaria;  sufrió diversos períodos de hasta 3 años de duración de intensos 
dolores, completamente postrada e imposibilitada. Afirmaba que si no transmitía los mensajes celestiales 
recibidos en sus episodios visionarios, enfermaría irremediablemente. Hasta que no escribía lo que «le era 
dado a revelar» no recuperaba la salud.

La descripción que Hildegard hizo de sus dolencias ha hecho pensar a algunos expertos que lo que le 
sucedía en realidad era que sufría ataques de migraña. Así hablo por primera vez de sus visiones en la obra 
autobiográfica Vita, conservada tal y como ella la redactó:

[...] A los tres años de edad vi una luz tal que mi alma tembló, pero debido a mi niñez nada pude proferir acerca 
de esto. A los ocho años fui ofrecida a Dios para la vida espiritual y hasta los quince años vi mucho y explicaba algo de un 
modo simple. Los que lo oían se quedaban admirados, preguntándose de dónde venía y de quien era. A mi me sorprendía 
mucho el hecho de que, mientras miraba en lo más hondo de mi alma, mantuviera también la visión exterior, y asimismo el 
que no hubiera oído nada parecido  de nadie hizo que ocultara cuanto pude la visión de veía en el alma. Desconocía muchas 
cosas exteriores debido a mis frecuentes enfermedades, que me han aquejado desde la lactancia hasta ahora, debilitando mi 
cuerpo y haciendo que me faltaran las fuerzas. Agotada de todo esto, pregunté a mi nodriza si veía algo aparte de las cosas 
exteriores, y me respondió que nada, porque no veía nada de aquello. Entonces me sentí apresada por un gran miedo y no 
me atreví a decir nada a nadie, pero hablando de muchas cosas solía describir con detalle cosas del futuro. [ ] Por miedo a 
los hombres, no me atrevía a decir a nadie lo que veía. Pero la noble mujer (Jutta) que me educaba lo notó, y se lo contó a 
un monje que conocía. [ ] Después de su muerte continué viendo  del mismo modo hasta que cumplí cuarenta y dos años. 
Entonces en aquella visión fui obligada por grandes dolores a manifestar claramente lo que viera y oyera, pero tenía mucho 
miedo y me daba vergüenza decir lo que había callado tanto tiempo. [ ]

Le confié esto a mi maestro, que era de buen trato y solícito pero ajeno a las preguntas curiosas a las que muchos 
hombres están acostumbrados. [ ] Cuando comprendió que eran de Dios, se lo confió a su abad y desde entonces trabajó 
conmigo con gran ahínco. En esta visión comprendí los escritos de los profetas, de los Evangelios y de otros santos y 
filósofos sin ninguna enseñanza humana, y algo de esto expuse, cuando apenas tenía conocimiento de las letras, tal y como 
me enseñó la mujer iletrada. Pero también compuse cantos y melodías en alabanza a Dios y a los santos sin enseñanza de 
ningún hombre, y los cantaba, sin haber estudiado nunca ni neumas ni canto. (cirlot, garí 2008: 50-51)

Siete años después, y una vez conseguido el reconocimiento eclesiástico y público, recibió la Visión 
segunda, también redactada en Vita:

En un momento dado no veía nada porque se me nublaron los ojos, y el cuerpo me pesaba tanto que, al no 
poderme levantar, yacía presa de agudísimos dolores. Y esto me atormentó por no haber revelado la visión que me había 
sido mostrada, que debía mudarme del lugar donde había profesado [Disibodenberg] a otro [Rupertsberg] con todas mis 
muchachas (cum puellis meis). Y sufrí hasta que nombré el lugar en donde ahora estoy, y en aquel mismo instante recobré 
la vista y me sentí aliviada, aunque no me recuperé totalmente de mi debilidad. (dronke 1994: 208)
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O esta otra visión: 

La luz que veo no está localizada, pero es más brillante que el sol; no puedo examinar su altura, longitud o anchura, 
y la llamo «la nube de la luz viviente». 

Y al igual que el sol, la luna o las estrellas se reflejan en el agua, igual que los escritos, dichos, virtudes y obras 
de los hombres brillan en ella ante mí. […]. Lo que veo y aprendo en esta visión permanece durante mucho tiempo en mi 
memoria, de modo que recuerdo lo visto y percibido. Lo veo y lo oigo, y sé que lo conozco en el mismo momento, lo poseo 
en un instante. (sacks 1997)

Este es un fragmento de la biografía de Hildegard, escrita por el monje Theoderich von Echternach:
      

[ ] yacía (Hildegard) castigada debido al retraso en ejecutar el divino mandato, negándose los pies a cumplir su 
función. Además, no podía ser movida de la cama, donde había caído como una roca. [ ] Después de tratar con todas sus 
fuerzas (el abad) de alzarla por la cabeza o inclinarla a un lado sin lograr absolutamente nada, reconoció estupefacto ante 
tan insólito milagro que aquello era divino castigo y no sufrimiento humano. [ ] A veces se levantaba de repente de la cama 
y recorría todos los rincones de su celda, pero no podía hablar en absoluto;  cuando volvía otra vez al lecho, no podía andar, 
pero hablaba como antes. Se vio aquejada de este tipo de enfermedad no sólo en aquella ocasión, sino cada vez que se 
retrasaba en cumplir la voluntad de Dios.61

       1. ¿Está Ud. de acuerdo con los especialistas que opinan que el origen de las visiones de Hildegard   
       eran ataques de migraña o, como apuntan otros expertos, a crisis de epilepsia?

         Respecto a las auras de la migraña: aunque tenga síntomas visuales, no tengo conocimiento que en ellas se produzcan visiones 
         extáticas de tipo religioso, cosa que sí tienen lugar en la epilepsia, sobre todo del lóbulo temporal.
        Los síntomas de la migraña, como bien sabrá son más bien de tipo vegetativo y psicosomáticos. Así que me inclino más por    
        epilepsia si eso es lo que pregunta.

       2. ¿Es posible tener epilepsia y migraña a la vez?

         No tengo constancia de la concomitancia de la migraña con la epilepsia, aunque no lo descarto. En todo este asunto, lo     
        importante es la localización en el cerebro de los trastornos. Hasta ahora y por lo que yo sé, las visiones de tipo religioso están 
         ligadas al lóbulo temporal y no a otro lugar en el cerebro. 
        Bien es verdad que la visión de una luz intensa es característica de la epilepsia del lóbulo temporal y de las experiencias 
        cercanas a la muerte, así como de la ingesta de sustancias enteógenas, pero como sabe también se producen esos síntomas 
         visuales en la migraña.

       3. ¿Qué diferencia hay entre las auras de migraña y las auras de epilepsia?

         Ya he respondido al decirle que no conozco síntomas de visiones religiosas en la migraña.

        

61  echternach, Theoderich Von (2001). Vida y visiones de Hildegard von Bingen, Madrid, Siruela (p. 42-43)
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       4. ¿Causarían estas dolencias tan largos períodos de postración y dolor como los que sufrió   
       Hildegard?

          No soy neurólogo clínico, así que no puedo decirle si los períodos de postración y dolor son característicos o no de la migraña,    
         pero sí lo son de los que padecen epilepsia. 
         La epilepsia también produce dolores de cabeza, por lo que no es de extrañar un solapamiento de síntomas en ambos casos, 
          lo que hace pensar que también en la migraña pueden verse afectadas áreas del lóbulo temporal. Si esto es así resultará muy 
         difícil establecer si los síntomas presentados por Hildegard von Bingen se deben a un trastorno o a otro.

Otra visión característica de Hildegard, y quizás la que 
recuerda más a un aura de migraña, es la que ella interpretó 
como «la caída de los ángeles»:

Vi una gran estrella de lo más espléndida y hermosa, y con ella una inmensa 
multitud de estrellas que caían, todas ellas hacia el sur... Y de pronto todas 
quedaban aniquiladas y se convertían en negros carbones... y se sumergían 
en los abismos y ya no podía volver a verlas. (Scivias, Destierro del paraíso, 
Visión 2, 1ª parte)

El Dr. Sacks sugiere una lluvia de fosfenos que desciende 
por del campo visual para desaparecer y dejar paso a un 
escotoma negativo. 

        5. ¿Estaría Ud. de acuerdo con el diagnóstico del Dr. Sacks? 

           No me siento experto suficiente para contradecir al Dr. Sacks que ha tenido una tan larga experiencia, pero, repito, los síntomas   
         visuales no son exclusivos de la migraña.

Asimismo, el Dr. Charles J. Singer (1876–1960) afirmó, con la misma contundencia que el Dr. Sacks,   
que la causa de las visiones de Hildegard eran ataques de migraña. Así lo argumentaba:

  En todos ellos, un rasgo preeminente lo constituye un punto o grupo de puntos de luz, que brillan y se mueven,generalmente 
  de manera ondulatoria, y muy a menudo se les interpreta como estrellas u ojos llameantes. En muchos casos, una luz, mayor   
  que el resto, muestra una serie de borrosas figuras circulares concéntricas; y a menudo se describen fortificaciones definidas, 
  que en ocasiones irradian una zona coloreada. A menudo las luces dan esas impresiones de “actividad”, ebullición o    
  efervescencia descritas por tantos visionarios.62

62  singer, Charles, 2005. “The visions of Hildegard of Bingen”  [En línia] Classics of biology and medicine. Yale journal of 
Biology and Medicine, 78
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La descripción de las visiones de Hildegard, reproducidas por los monjes en las miniaturas que  
ilustraban sus obras, parece coincidir con los trastornos de visión frecuentes durante un ataque de   
migraña:

El edificio de la salvación
(Visión 2, 3ª parte)  

Ilustración de escotoma centelleante
por Sir W.S. Duke-Elder  

       6. ¿Es posible que sus visiones fuesen una interpretación alegórica de los escotomas y las auras de  
       migraña, vista la comparativa entre ambas imágenes?

         Es muy probable.

       7. Hildegard decía tener «dolores aéreos que se apoderaban de su cuerpo, consumían la sangre    
       de sus venas y el tuétano de los huesos», que eran «los espíritus del aire la causa de su sufrimiento».   
       Explican sus biógrafos que se estiraba en el suelo, inmóvil, mientras todos la rodeaban pensando 
       que estaba a punto de  morir. ¿Qué otras causas podrían ocasionar una sintomatología como la 
       descrita por Hildegard?

         No sé lo que son «dolores aéreos» y demás síntomas subjetivos descritos por la paciente, pero se parecen mucho a los sufridos 
         por Teresa de Ahumada, como ella gustaba nombrarse, o los de Juana de Arco.

       8. Dado el gran conocimiento que tenia Hildegard de las propiedades de las plantas, descritas en 
        su obra científica Cause et Cure, ¿es posible que se automedicase de sus dolencias, provocándose —
       intencionadamente o no— estados alterados de consciencia (EAC)?

         No conozco la biografía en detalle de Hildegard von Bingen, aunque tengo libros suyos. Supongo que si se medicaba con   
        enteógenos tendría que conocer sus efectos y haberlos descrito.

        9. ¿Podría ser que, una vez experimentados los EAC, se los continuase provocando de forma 
        consciente para no perder las facultades que dicho estado le proporcionaba? (recordemos que tenía 
       permiso del papa para decir cuantos mensajes celestiales le fuesen revelados, un privilegio   
       incuestionable para una mujer de su tiempo)

         Repito lo dicho en 8.

60



              Montse Pelegrin de las Heras – Treball  Final de Grau en Humanitats
Dones místiques a l’Edat Mitjana

Hildegard von Bingen: visions profètiques o al·lucinacions ?

       10. ¿Cree que es posible que un trastorno neurológico como la migraña, la epilepsia o la ingesta de 
       enteógenos a lo largo de toda la vida, podía permitir a una persona la creación de unas obras    
       literarias, musicales y científicas de la magnitud de las de Hildegard?63 

        Respecto a la creatividad de epilépticos, que es la dolencia que más he estudiado, no me cabe ninguna duda, a la vista de los 
        personajes históricos que la han sufrido. Le adjunto el trabajo de Saver and Rabin, aunque estos autores no mencionan a 
        Hildegard.

       11. ¿Ha tenido Ud. algún paciente que haya experimentado algo semejante, en algunas de sus 
       características, a lo relatado por Hildegard von Bingen?

        No.

        12. En su práctica médica ¿se ha encontrado con pacientes que han tenido algún tipo de experiencia  
       espiritual?

        No veo pacientes, excepto los que he tratado en experimentos con técnicas de imagen, pero no epilépticos ni con migraña.

      19. ¿Ha repercutido posteriormente en la personalidad del individuo, en su religiosidad o en algún 
       otro aspecto de su personalidad?

         Es conocido que pacientes que han tenido experiencias místicas suelen cambiar de carácter. Suelen ser más compasivos, 
         amables, cariñosos, caritativos, etc. Hay autores que lo atribuyen a pérdida celular en estructuras del sistema límbico o cerebro 
        emocional.

        20. ¿De qué forma transmitía dicha experiencia, si es que lo hacía? (verbalmente, escritos, pinturas)

        Ver 19.

       21.  Para terminar, y volviendo al caso de Hildegard, me pregunto: ¿Cabe la posibilidad de que   
       Hildegard von Bingen no sufriese ningún tipo de enfermedad o alteración neurológica y que sus 
       episodios de dolor y postración fuesen de tipo psicosomático?

         Estoy convencido que Hildegard von Bingen no era “normal” en el sentido médico. Los síntomas psicosomáticos son sólo una 
         parte, y no la más importante, entre todos.

       22. ¿Cuál cree que podría ser el diagnóstico más acertado en la actualidad para las dolencias, visiones 
      y episodios extáticos de Hildegard von Bingen? 

        En mi opinión abogo por epilepsia del lóbulo temporal que explica mejor la sintomatología. No olvidemos que Oliver Sacks   
        padecía de migraña y la posibilidad de generalización de sus síntomas. Los principales síntomas de la migraña no incluyen 
        visiones místicas.

63  Me pregunto si su trastorno no habría ido menoscabando sus capacidades de algún modo;  recordemos que vivió hasta los 
81 años y que empezó a escribir siendo ya adulta, a partir de los 41 años
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ANNEX II – ENTREVISTA DR. JAVIER ÁLVAREZ [EN LÍNIA]

Mujeres místicas en la Edad Media
Hildegard von Bingen: ¿visiones proféticas o alucinaciones?

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS

Conocí a la mística, escritora, compositora y científica alemana Hildegard von Bingen (1098 - 1179) a raíz 
de un trabajo que presenté para la asignatura Historia de las Religiones, en el cual analicé diferentes tipos de 
experiencias místicas dentro de la religión católica en Europa.

En las obras de Hildegard se enmarca todo un universo filosófico, espiritual, religioso, científico, artístico y 
vital que ha trascendido el paso de los siglos;  un legado objeto de análisis y estudios por parte de investigadores 
y expertos de ámbitos tan diversos como el historiográfico, literario, filosófico, teológico y científico.

Mi trabajo de investigación para el Trabajo de Final de Grado en Humanidades consiste en averiguar por 
qué razón Hildegard von Bingen experimentó lo que describió como visiones proféticas, las cuales estaban 
relacionadas —según su propio testimonio— a la precaria salud que sufrió durante toda su vida. Mi intención 
es la de intentar aportar una visión científica a la naturaleza de esas visiones. No analizaré la calidad de las 
obras literarias, musicales y artísticas de la abadesa alemana, pero sí su modo creativo, la manera en que 
recibía los «mensajes celestiales» para ser transmitidos al mundo. 

En los libros El cerebro espiritual y La conexión divina, el Dr. Francisco J. Rubia explica que todas 
las experiencias y conductas espirituales, religiosas y místicas tienen una base orgánica ubicada en nuestro 
cerebro, concretamente en el lóbulo temporal. Afirma que pueden ser debidas a causas patológicas —como 
la epilepsia— o bien a ciertas prácticas voluntarias para conseguir el éxtasis místico,  como el ayuno, la 
meditación, la música, la danza o la ingesta de sustancias psicotrópicas, enteógenas o alucinógenas, las cuales 
pueden afectar determinadas zonas del cerebro susceptibles de generar dichas vivencias.

En su ensayo El éxtasis sin fe: la hiperia, Ud. explica funcionamiento hipersincrónico del cerebro, de 
carácter fisiológico e independiente de la epilepsia;  es decir, que todos somos hipéricos en mayor o menor 
grado. Y los clasifica en tres grupos: los místicos, los locos y los artistas.64

Dicho esto, los objetivos de este trabajo se pueden resumir en:

	Valorar, como han teorizado algunos expertos, si Hildegard sufría ataques de migraña, dadas las 
similitudes entre las descripciones de las visiones y los síntomas más característicos de esta patología. 
Esta dolencia, según el Dr. Oliver Sacks, puede provocar lo que él denominaba «ataques extáticos 
religiosos».65

	
	Considerar, según afirma en su trabajo, que las experiencias de Hildegard reunían las características 

de: intensidad, pasividad y paroxismo, propias de crisis epilépticas parciales. 
Tener en cuenta la posibilidad de la ingesta por parte de Hildedard —voluntaria o no— de substancias 

enteógenas (cornezuelo del centeno, amanita muscaria, cáñamo, etc.) que le provocasen estados alterados de 
consciencia (EAC). Por todo ello, y resumiendo las diferentes opciones, la pregunta formulada que trataré de 
responder al final de mi trabajo de investigación es la siguiente:

 

64  álvarez, Javier, 2000. Éxtasis sin fe, Madrid, Trotta
65  sacks, Oliver, 1997. Migraña, Barcelona, Anagrama

62



              Montse Pelegrin de las Heras – Treball  Final de Grau en Humanitats
Dones místiques a l’Edat Mitjana

Hildegard von Bingen: visions profètiques o al·lucinacions ?

Hildegard von Bingen afirmó tener visiones desde la niñez, las cuales se sucedieron lo largo de toda su 
vida. Siempre tuvo una salud muy precaria;  sufrió diversos períodos de hasta 3 años de duración de intensos 
dolores, completamente postrada e imposibilitada. Afirmaba que si no transmitía los mensajes celestiales 
recibidos en sus episodios visionarios, enfermaría irremediablemente, sintiéndose morir. Hasta que no escribía 
lo que «le era dado a revelar» no recuperaba la salud.

La descripción que Hildegard hizo de sus dolencias ha hecho pensar a algunos expertos que lo que le 
sucedía en realidad era que sufría ataques de migraña. Así hablo por primera vez de sus visiones en la obra 
autobiográfica Vita, conservada tal y como ella la redactó:

[...] A los tres años de edad vi una luz tal que mi alma tembló, pero debido a mi niñez nada pude proferir acerca 
de esto. A los ocho años fui ofrecida a Dios para la vida espiritual y hasta los quince años vi mucho y explicaba algo de un 
modo simple. Los que lo oían se quedaban admirados, preguntándose de dónde venía y de quien era. A mi me sorprendía 
mucho el hecho de que, mientras miraba en lo más hondo de mi alma, mantuviera también la visión exterior, y asimismo el 
que no hubiera oído nada parecido  de nadie hizo que ocultara cuanto pude la visión de veía en el alma. Desconocía muchas 
cosas exteriores debido a mis frecuentes enfermedades, que me han aquejado desde la lactancia hasta ahora, debilitando mi 
cuerpo y haciendo que me faltaran las fuerzas. Agotada de todo esto, pregunté a mi nodriza si veía algo aparte de las cosas 
exteriores, y me respondió que nada, porque no veía nada de aquello. Entonces me sentí apresada por un gran miedo y no 
me atreví a decir nada a nadie, pero hablando de muchas cosas solía describir con detalle cosas del futuro. [ ] Por miedo a 
los hombres, no me atrevía a decir a nadie lo que veía. Pero la noble mujer (Jutta) que me educaba lo notó, y se lo contó a 
un monje que conocía. [ ] Después de su muerte continué viendo  del mismo modo hasta que cumplí cuarenta y dos años. 
Entonces en aquella visión fui obligada por grandes dolores a manifestar claramente lo que viera y oyera, pero tenía mucho 
miedo y me daba vergüenza decir lo que había callado tanto tiempo. [ ]

Le confié esto a mi maestro, que era de buen trato y solícito pero ajeno a las preguntas curiosas a las que muchos 
hombres están acostumbrados. [ ] Cuando comprendió que eran de Dios, se lo confió a su abad y desde entonces trabajó 
conmigo con gran ahínco. En esta visión comprendí los escritos de los profetas, de los Evangelios y de otros santos y 
filósofos sin ninguna enseñanza humana, y algo de esto expuse, cuando apenas tenía conocimiento de las letras, tal y como 
me enseñó la mujer iletrada. Pero también compuse cantos y melodías en alabanza a Dios y a los santos sin enseñanza de 
ningún hombre, y los cantaba, sin haber estudiado nunca ni neumas ni canto. (cirlot, garí 2008: 50-51)

Siete años después, y una vez conseguido el reconocimiento eclesiástico y público, recibió la Visión 
segunda, también redactada en Vita:

En un momento dado no veía nada porque se me nublaron los ojos, y el cuerpo me pesaba tanto que, al no 
poderme levantar, yacía presa de agudísimos dolores. Y esto me atormentó por no haber revelado la visión que me había 
sido mostrada, que debía mudarme del lugar donde había profesado [Disibodenberg] a otro [Rupertsberg] con todas mis 
muchachas (cum puellis meis). Y sufrí hasta que nombré el lugar en donde ahora estoy, y en aquel mismo instante recobré 
la vista y me sentí aliviada, aunque no me recuperé totalmente de mi debilidad. (dronke 1994: 208)

O esta otra visión: 
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La luz que veo no está localizada, pero es más brillante que el sol; no puedo examinar su altura, longitud o 
anchura, y la llamo «la nube de la luz viviente». Y al igual que el sol, la luna o las estrellas se reflejan en el agua, igual 
que los escritos, dichos, virtudes y obras de los hombres brillan en ella ante mí. […]. Lo que veo y aprendo en esta visión 
permanece durante mucho tiempo en mi memoria, de modo que recuerdo lo visto y percibido. Lo veo y lo oigo, y sé que lo 
conozco en el mismo momento, lo poseo en un instante. (sacks 1997)

Este es un fragmento de la biografía de Hildegard, escrita por el monje Theoderich von Echternach:
      

[ ] yacía (Hildegard) castigada debido al retraso en ejecutar el divino mandato, negándose los pies a cumplir su 
función. Además, no podía ser movida de la cama, donde había caído como una roca. [ ] Después de tratar con todas sus 
fuerzas (el abad) de alzarla por la cabeza o inclinarla a un lado sin lograr absolutamente nada, reconoció estupefacto ante 
tan insólito milagro que aquello era divino castigo y no sufrimiento humano. [ ] A veces se levantaba de repente de la cama 
y recorría todos los rincones de su celda, pero no podía hablar en absoluto;  cuando volvía otra vez al lecho, no podía andar, 
pero hablaba como antes. Se vio aquejada de este tipo de enfermedad no sólo en aquella ocasión, sino cada vez que se 
retrasaba en cumplir la voluntad de Dios.66

       1. ¿Está Ud. de acuerdo con los especialistas que opinan que el origen de las visiones de Hildegard 
       eran ataques de migraña o, como apuntan otros expertos, a crisis de epilepsia?

         Creo que en el caso de Hildegard estamos ante crisis de migraña de naturaleza epiléptica o migralepsia.

       2. ¿Es posible tener epilepsia y migraña a la vez?

        Sí, claro. De hecho desde el año 2004 aparece codificada la migralepsia en The International Classification of Headache   
        Disorders.

       3. ¿Qué diferencia hay entre las auras de migraña y las auras de epilepsia?

        Tal y como se define el aura o fase de aura de la migraña no se diferencia en nada de una crisis parcial simple, es decir, de una  
        hipersincronía neuronal en un determinado punto de la corteza cerebral (aura) que posteriormente se extiende (spreading) a  
        otras áreas del SNC, transformándose en una crisis parcial compleja.

       4. ¿Causarían estas dolencias tan largos períodos de postración y dolor como los que sufrió   
       Hildegard?

         A mi juicio esos largos períodos de sufrimiento parecen más de naturaleza psicógena que neurógena.

66  echternach, Theoderich Von (2001). Vida y visiones de Hildegard von Bingen, Madrid, Siruela (p. 42-43)
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Otra visión característica de Hildegard, y quizás la que 
recuerda más a un aura de migraña, es la que ella interpretó 
como «la caída de los ángeles»:

Vi una gran estrella de lo más espléndida y hermosa, y con ella una inmensa 
multitud de estrellas que caían, todas ellas hacia el sur... Y de pronto todas 
quedaban aniquiladas y se convertían en negros carbones... y se sumergían 
en los abismos y ya no podía volver a verlas. (Scivias, Destierro del paraíso, 
Visión 2, 1ª parte)

El Dr. Sacks sugiere una lluvia de fosfenos que desciende 
por del campo visual para desaparecer y dejar paso a un 
escotoma negativo. 

       5.  ¿Estaría Ud. de acuerdo con el diagnóstico del Dr. Sacks? 

         A mi juicio Hildegard describe alucinaciones visuales de origen hipersincrónico, es decir, debidas a una descarga neuronal   
        (crisis epiléptica parcial) probablemente localizada en el lóbulo occipital.

Asimismo, el Dr. Charles J. Singer (1876–1960) afirmó, con la misma contundencia que el Dr. Sacks, 
que la causa de las visiones de Hildegard eran ataques de migraña. Así lo argumentaba:

En todos ellos, un rasgo preeminente lo constituye un punto o grupo de puntos de luz, que brillan y se mueven, 
generalmente de manera ondulatoria, y muy a menudo se les interpreta como estrellas u ojos llameantes. En muchos 
casos, una luz, mayor que el resto, muestra una serie de borrosas figuras circulares concéntricas; y a menudo se describen 
fortificaciones definidas, que en ocasiones irradian una zona coloreada. A menudo las luces dan esas impresiones de 
“actividad”, ebullición o efervescencia, descritas por tantos visionarios.67

La descripción de las visiones de Hildegard, reproducidas por los monjes en las miniaturas que 
ilustraban sus obras, parece coincidir con los trastornos de visión frecuentes durante un ataque de 
migraña:

67  singer, Charles, 2005. “The visions of Hildegard of Bingen”  [En línia] Classics of biology and medicine. Yale journal of 
Biology and Medicine, 78
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El edificio de la salvación
(Visión 2, 3ª parte)  

Ilustración de escotoma centelleante
por Sir W.S. Duke-Elder  

       6. ¿Es posible que sus visiones fuesen una interpretación alegórica de los escotomas y las auras de     
        migraña, vista la comparativa entre ambas imágenes?

         Yo sigo pensando que lo inicial es la crisis epiléptica parcial simple, o aura, durante la cual se producen las visiones, y 
         posteriormente acaece la migraña.

       7. Hildegard decía tener «dolores aéreos que se apoderaban de su cuerpo, consumían la sangre  
        de sus venas y el tuétano de los huesos», que eran «los espíritus del aire la causa de su sufrimiento».   
       Explican sus biógrafos que se estiraba en el suelo, inmóvil, mientras todos la rodeaban pensando 
       que estaba a punto de  morir. ¿Qué otras causas podrían ocasionar una sintomatología como la 
        descrita por Hildegard?

        La epilepsia.

       8. Dado el gran conocimiento que tenia Hildegard de las propiedades de las plantas, descritas en    
        su obra científica Cause et Cure, ¿es posible que se automedicase de sus dolencias, provocándose —
       intencionadamente o no— estados alterados de consciencia (EAC)?

         No lo creo pues Hildegard comenzó a experimentar esos estados alterados de conciencia desde muy niña. Concretamente a    
         los tres años de edad, si hemos de creer su propio relato. No parece, pues, creíble la explicación de las plantas como causa de   
         esos estados de hiper-conciencia.

        9. ¿Podría ser que, una vez experimentados los EAC, se los continuase provocando de forma 
        consciente para no perder las facultades que dicho estado le proporcionaba? (recordemos que tenía    
        permiso del papa para decir cuantos mensajes celestiales le fuesen revelados, un 
        privilegio incuestionable para una mujer de su tiempo)

         Me remito a la respuesta anterior.

       10. ¿Cree que es posible que un trastorno neurológico como la migraña, la epilepsia o la ingesta de    
        enteógenos a lo largo de toda la vida, podía permitir a una persona la creación de unas obras    
       literarias, musicales y científicas de la magnitud de las de Hildegard? 
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         Durante las crisis epilépticas parciales simples el sujeto accede a vivencias psíquicas a la vez tan intensas y extraordinarias que   
        pueden determinar todo el sentido de su vida, el cual consiste en  buscar y encontrar una explicación a esas vivencias. Esas   
        obras geniales serían el resultado de esa búsqueda.

       11. ¿Ha tenido Ud. algún paciente que haya experimentado algo semejante, en algunas de sus   
       características, a lo relatado por Hildegard von Bingen?

        Sí, muchos.

        12. En su práctica médica ¿se ha encontrado con pacientes que han tenido algún tipo de experiencia   
       espiritual?

         Por supuesto, muchos pacientes interpretan sus alucinaciones como audiciones de origen divino y sus ideas delirantes    
         primarias como revelaciones de la misma naturaleza.

       13. Si la respuesta es afirmativa ¿Cuál o cuales fueron las causas? 

         Están descritas en la respuesta anterior: alucinaciones visuales y/o auditivas, así como ideas delirantes primarias de carácter    
         repentino.

       14. ¿Ha tenido algún paciente con vivencias de tipo visionario?

         Sí (vea las dos respuestas anteriores). 

       15. Si la respuesta es afirmativa ¿las visiones eran de tipo religioso?

         Sí.

       16. ¿Ha tenido algún paciente con experiencias de éxtasis místico?

         Sí.

       17. Si la respuesta es afirmativa ¿Las motivaron causas patológicas o voluntarias?

         Aparecen de forma ajena a la voluntad, lo cual no quiere decir que haya que concebirlas como necesariamente patológicas. Yo    
         no creo que las alucinaciones o las ideas delirantes primarias tengan que ser catalogadas necesariamente de patológicas.    
         Nosotros hemos hipotetizado que esas vivencias podrían ser debidas a hipersincronías neuronales fisiológicas, denominando   
         hiperia a la función cognitiva mediante la cual nuestro cerebro nos procura vivencias extraordinarias merced a esas 
         hipersincronías.
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       18. ¿Cómo lo viven los pacientes que lo experimentan? (euforia, angustia, depresión )

          La vivencia puede acompañarse de sentimientos gozosos o dolorosos en función de cuál sea el contenido cognitivo de la  
         misma: una visión en la que el sujeto se ve recorriendo el séptimo cielo se acompañará, lógicamente, de afectos gozosos. Pero 
        si la vivencia consiste en que el sujeto se siente rechazado por Dios, como tan a menudo nos relata San Juan de la Cruz en su 
         libro Noche Oscura, entonces el sentimiento será terriblemente doloroso.

       19. ¿Ha repercutido posteriormente en la personalidad del individuo, en su religiosidad o en algún   
       otro aspecto de su personalidad?

         En algunos casos sí.

         20. ¿De qué forma transmitía dicha experiencia, si es que lo hacía? (verbalmente, escritos, pinturas )

         Verbalmente.

       21. Para terminar, y volviendo al caso de Hildegard, me pregunto:  ¿Cabe la posibilidad de que    
       Hildegard von Bingen no sufriese ningún tipo de enfermedad o alteración neurológica y que sus    
       episodios de dolor y postración fuesen de tipo psicosomático?

         Nuestra conclusión es que Hildegard era una persona con una gran capacidad hipérica. Es decir, estaba fuertemente dotada      
          para esa función cognitiva que hemos denominado hiperia. Todo poseemos esa función cerebral. Pero, al igual que hay personas   
         especialmente dotadas para la música o para la motricidad o para las matemáticas, hay personas que tienen una gran capacidad   
         hipérica. Hildegard fue una de ellas.

        22. ¿Cuál cree que podría ser el diagnóstico más acertado en la actualidad para las dolencias,   
       visiones y episodios extáticos de Hildegard von Bingen?

         Desde el punto de vista de la medicina oficial: crisis epilépticas parciales simples. A nuestro juicio: vivencias hipéricas. 
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ANNEX III – ENTREVISTA P. FRANCISCO JAVIER SANCHO [EN LÍNIA]

Mujeres místicas en la Edad Media
Hildegard von Bingen: ¿visiones proféticas o alucinaciones?

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS

Conocí a la mística, escritora, compositora y científica alemana Hildegard von Bingen (1098 � 1179) a 
raíz de un trabajo que presenté para la asignatura Historia de las Religiones, en el cual analicé diferentes tipos 
de experiencias místicas dentro de la religión católica en Europa.

En las obras de Hildegard se enmarca todo un universo filosófico, espiritual, religioso, científico, artístico y 
vital que ha trascendido el paso de los siglos;  un legado objeto de análisis y estudios por parte de investigadores 
y expertos de ámbitos tan diversos como el historiográfico, literario, filosófico, teológico y científico.

Mi trabajo de investigación para el Trabajo de Final de Grado en Humanidades consiste en averiguar por 
qué razón Hildegard von Bingen experimentó lo que describió como visiones proféticas, las cuales estaban 
relacionadas —según su propio testimonio— a la precaria salud que sufrió durante toda su vida. Mi intención 
es la de intentar aportar una visión científica a la naturaleza de esas visiones. No analizaré la calidad de las 
obras literarias, musicales y artísticas de la abadesa alemana, pero sí su modo creativo, la manera en que 
recibía los «mensajes celestiales» para ser transmitidos al mundo. 

En los libros El cerebro espiritual y La conexión divina, el Dr. Francisco J. Rubia explica que todas 
las experiencias y conductas espirituales, religiosas y místicas tienen una base orgánica ubicada en nuestro 
cerebro, concretamente en el lóbulo temporal. Afirma que pueden ser debidas a causas patológicas —como 
la epilepsia— o bien a ciertas prácticas voluntarias para conseguir el éxtasis místico,  como el ayuno, la 
meditación, la música, la danza o la ingesta de sustancias psicotrópicas, enteógenas o alucinógenas, las cuales 
pueden afectar determinadas zonas del cerebro susceptibles de generar dichas vivencias.

El Dr. Javier Álvarez habla de la hiperia como el funcionamiento hipersincrónico del cerebro, de carácter 
fisiológico e independiente de la epilepsia;  es decir, que todos somos hipéricos en mayor o menor grado. Y los 
clasifica en tres grupos: los místicos, los locos y los artistas.68

Dicho esto, los objetivos de este trabajo se pueden resumir en:

	Valorar, como han teorizado algunos expertos, si Hildegard sufría ataques de migraña, dadas las 
similitudes entre las descripciones de las visiones y los síntomas más característicos de esta patología. 
Esta dolencia, según el Dr. Oliver Sacks, puede provocar lo que él denominaba «ataques extáticos 
religiosos».69

68  álvarez, Javier, 2000. El éxtasis sin fe, Madrid, Trotta
69  sacks, Oliver (1997). Migraña, Barcelona, Anagrama
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	Considerar, según afirma en su trabajo, que las experiencias de Hildegard reunían las características 
de: intensidad, pasividad y paroxismo, propias de las crisis epilépticas parciales. 

	Tener en cuenta la posibilidad de la ingesta por parte de Hildegard —voluntaria o no— de substancias 
enteógenas (cornezuelo del centeno, amanita muscaria, cáñamo, etc.) que le provocasen estados 
alterados de consciencia (EAC). 

	Pensar que realmente existió una unión entre el yo más profundo de Hildegard y Dios, una conexión
	divina más allá de cualquier lógica científica o médica que pretenda explicarlo.

Por todo ello, y resumiendo las diferentes opciones, la pregunta formulada que trataré de responder al final 
de mi trabajo de investigación es la siguiente:

 
      Hildegard von Bingen afirmó tener visiones desde la niñez, las cuales se sucedieron lo largo de toda su 
vida. Siempre tuvo una salud muy precaria;  sufrió diversos períodos de hasta 3 años de duración de intensos 
dolores, completamente postrada e imposibilitada. Afirmaba que si no transmitía los mensajes celestiales 
recibidos en sus episodios visionarios, enfermaría irremediablemente, sintiéndose morir. Hasta que no escribía 
lo que «le era dado a revelar» no recuperaba la salud.

La descripción que Hildegard hizo de sus dolencias ha hecho pensar a algunos expertos que lo que le 
sucedía en realidad era que sufría ataques de migraña. Así hablo por primera vez de sus visiones en la obra 
autobiográfica Vita, conservada tal y como ella la redactó:

[...] A los tres años de edad vi una luz tal que mi alma tembló, pero debido a mi niñez nada pude proferir acerca 
de esto. A los ocho años fui ofrecida a Dios para la vida espiritual y hasta los quince años vi mucho y explicaba algo de un 
modo simple. Los que lo oían se quedaban admirados, preguntándose de dónde venía y de quien era. A mi me sorprendía 
mucho el hecho de que, mientras miraba en lo más hondo de mi alma, mantuviera también la visión exterior, y asimismo el 
que no hubiera oído nada parecido  de nadie hizo que ocultara cuanto pude la visión de veía en el alma. Desconocía muchas 
cosas exteriores debido a mis frecuentes enfermedades, que me han aquejado desde la lactancia hasta ahora, debilitando mi 
cuerpo y haciendo que me faltaran las fuerzas. Agotada de todo esto, pregunté a mi nodriza si veía algo aparte de las cosas 
exteriores, y me respondió que nada, porque no veía nada de aquello. Entonces me sentí apresada por un gran miedo y no 
me atreví a decir nada a nadie, pero hablando de muchas cosas solía describir con detalle cosas del futuro. [ ] Por miedo a 
los hombres, no me atrevía a decir a nadie lo que veía. Pero la noble mujer (Jutta) que me educaba lo notó, y se lo contó a 
un monje que conocía. [ ] Después de su muerte continué viendo  del mismo modo hasta que cumplí cuarenta y dos años. 
Entonces en aquella visión fui obligada por grandes dolores a manifestar claramente lo que viera y oyera, pero tenía mucho 
miedo y me daba vergüenza decir lo que había callado tanto tiempo. [ ]

Le confié esto a mi maestro, que era de buen trato y solícito pero ajeno a las preguntas curiosas a las que muchos 
hombres están acostumbrados. [ ] Cuando comprendió que eran de Dios, se lo confió a su abad y desde entonces trabajó 
conmigo con gran ahínco. En esta visión comprendí los escritos de los profetas, de los Evangelios y de otros santos y 
filósofos sin ninguna enseñanza humana, y algo de esto expuse, cuando apenas tenía conocimiento de las letras, tal y como 
me enseñó la mujer iletrada. Pero también compuse cantos y melodías en alabanza a Dios y a los santos sin enseñanza de 
ningún hombre, y los cantaba, sin haber estudiado nunca ni neumas ni canto. (cirlot, garí 2008: 50-51)

Siete años después, y una vez conseguido el reconocimiento eclesiástico y público, recibió la Visión 
segunda, también redactada en Vita:
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En un momento dado no veía nada porque se me nublaron los ojos, y el cuerpo me pesaba tanto que, al no poderme 
levantar, yacía presa de agudísimos dolores. 

Y esto me atormentó por no haber revelado la visión que me había sido mostrada, que debía mudarme del lugar 
donde había profesado [Disibodenberg] a otro [Rupertsberg] con todas mis muchachas (cum puellis meis). Y sufrí hasta que 
nombré el lugar en donde ahora estoy, y en aquel mismo instante recobré la vista y me sentí aliviada, aunque no me recuperé 
totalmente de mi debilidad. (dronke 1994: 208)

O esta otra visión: 

La luz que veo no está localizada, pero es más brillante que el sol; no puedo examinar su altura, longitud o 
anchura, y la llamo «la nube de la luz viviente». Y al igual que el sol, la luna o las estrellas se reflejan en el agua, igual 
que los escritos, dichos, virtudes y obras de los hombres brillan en ella ante mí. […]. Lo que veo y aprendo en esta visión 
permanece durante mucho tiempo en mi memoria, de modo que recuerdo lo visto y percibido. Lo veo y lo oigo, y sé que lo 
conozco en el mismo momento, lo poseo en un instante. (sacks 1997)

Este es un fragmento de la biografía de Hildegard, escrita por el monje Theoderich von Echternach:
      

[ ] yacía (Hildegard) castigada debido al retraso en ejecutar el divino mandato, negándose los pies a cumplir su 
función. Además, no podía ser movida de la cama, donde había caído como una roca. [ ] Después de tratar con todas sus 
fuerzas (el abad) de alzarla por la cabeza o inclinarla a un lado sin lograr absolutamente nada, reconoció estupefacto ante 
tan insólito milagro que aquello era divino castigo y no sufrimiento humano. [ ] A veces se levantaba de repente de la cama 
y recorría todos los rincones de su celda, pero no podía hablar en absoluto;  cuando volvía otra vez al lecho, no podía andar, 
pero hablaba como antes. Se vio aquejada de este tipo de enfermedad no sólo en aquella ocasión, sino cada vez que se 
retrasaba en cumplir la voluntad de Dios.70

Otra visión característica de Hildegard, y quizás la que recuerda 
más a un aura de migraña, es la que ella interpretó como «la 
caída de los ángeles» reflejada en esta miniatura3:

Vi una gran estrella de lo más espléndida y hermosa, y con ella una inmensa 
multitud de estrellas que caían, todas ellas hacia el sur... Y de pronto todas 
quedaban aniquiladas y se convertían en negros carbones... y se sumergían 
en los abismos y ya no podía volver a verlas. (Scivias, Destierro del paraíso, 
Visión 2, 1ª parte)

El Dr. Sacks sugiere una lluvia de fosfenos que desciende por 
del campo visual para desaparecer y dejar paso a un escotoma 
negativo. 

Asimismo, el Dr. Charles J. Singer (1876–1960) afirmó, con la misma contundencia que el Dr. Sacks, que 
la causa de las visiones de Hildegard eran ataques de migraña. Así lo argumentaba:

70  echternach, Theoderich Von (2001). Vida y visiones de Hildegard von Bingen, Madrid, Siruela (p. 42-43)
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En todos ellos, un rasgo preeminente lo constituye un punto o grupo de puntos de luz, que brillan y se mueven, 
generalmente de manera ondulatoria, y muy a menudo se les interpreta como estrellas u ojos llameantes. 

En muchos casos, una luz, mayor que el resto, muestra una serie de borrosas figuras circulares concéntricas; y a 
menudo se describen fortificaciones definidas, que en ocasiones irradian una zona coloreada. A menudo las luces dan esas 
impresiones de “actividad”, ebullición o efervescencia, descritas por tantos visionarios.71

La descripción de las visiones de Hildegard, reproducidas por los monjes en las miniaturas que ilustraban 
sus obras, parece coincidir con los trastornos de visión frecuentes durante un ataque de migraña:

El edificio de la salvación
(Visión 2, 3ª parte)  

Ilustración de escotoma centelleante
por Sir W.S. Duke-Elder  

El Dr. Javier Álvarez, en su libro Éxtasis sin fe, hace una revisión a diferentes místicos y místicas como 
Pablo de Tarso, Agustín de Hipona, Angela de Foligno, Ignacio de Loyola, Hildegarda de Bingen y Teresa 
de Jesús. De ésta última, Santa Teresa de Jesús, afirma que «disponemos de suficiente información biográfica 
como para pensar que padeció ataques epilépticos generalizados en algún momento de su vida. Nos lo cuenta 
ella misma en el Libro de la Vida»: 

Diome aquella noche un parajismo, que me duró estar sin ningún sentido cuatro días, poco menos. ( ) Quedé en 
estos cuatro días de parajismo de manera que sólo el Señor puede saber los incomportables tormentos que sentía en mí;  la 
lengua hecha pedazos de mordida;  la garganta, de no haver pasado nada y de la gran flaqueza que me ahogava, que aun el 
agua no podía pasar;  todo me parecía estava desconyuntada;  con grandísimo desatino en la cabeza;  toda encogida, hecha 
un ovillo —porque en esto paró el tormento de aquellos días— sin poderme menear pie ni mano ni cabeza, más que si 
estuviera muerta, si no me meneavan;  sólo un dedo me parece podía menear de la mano derecha.72

Sin embargo, en el Congreso Mundial Teresiano de Ávila, celebrado el pasado mes de Septiembre, el Dr. 
Jesús Sánchez Caro, Doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Psiquiatría, afirmó que la Santa abulense 
no era epiléptica, aportando una explicación médica distinta. Según este especialista, Teresa padeció un único 
episodio convulsivo, precedente a un gran paroxismo de cuatro días de duración y debido probablemente a la 
fiebre de Malta o brucelosis y que le ocasionó una meningoencefalitis.  Después de este período de dos años 
de enfermedad vivió con total normalidad y sin ningún tipo de alteración psíquica. Dado que sólo fue un único 
episodio de convulsiones debido a la fiebre, se puede afirmar que la Santa no padecía epilepsia, ya que ésta es 
una patología crónica que se caracteriza por la repetición de las crisis.73

71  singer, Charles, 2005. “The visions of Hildegard of Bingen”  [En línia] Classics of biology and medicine. Yale journal of 
Biology and Medicine, 78
72  Santa Teresa de Jesús, Obras completas, BAC, Madrid, 1986, p. 49
73  http://www.teresadeavila.net/index.php/es/fotos2015
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        Comentari Dr. Sancho:

Un aspecto importante a tener en cuenta, y que lamentablemente muchos “científicos” olvidan, es que no se puede hacer 
un diagnóstico realmente fiable de ninguna enfermedad tomando sólo en consideración algunos textos o síntomas, que en 
muchos casos pueden ser debidos a otras causas o simplemente tratarse de episodios temporales. Y de allí, diagnosticar 
una “enfermedad”, cuanto menos parece un proceder “poco científico”. Por otro lado, olvidan el proceso de la persona en 
concreto, para centrarse única y exclusivamente en síntomas o situaciones. Una persona “enferma” de psicosis o cualquier 
otra tipología psíquica, termina por trasladar su enfermedad a toda su realidad y proceso de vida. Algo que no se encuentra 
en los místicos auténticos. A pesar de sus condicionantes físicos y psíquicos, se observa una maduración humana que 
difícilmente concuerda con cualquier diagnóstico de patología psíquica. Por ejemplo Teresa de Jesús: como una mujer, con 
ataques de epilepsia y otras muchas enfermedades psíquicas que se le achacan, pudo llegar a transformar su vida, a fundar 
17 conventos, a crear todo un movimiento de reforma, y a mantener una lucidez y equilibrio en todos los sentidos????  Es 
una pregunta a la que no responden estos estudiosos, y que se sale de todo diagnóstico  O por pensar en alguien más cercano 
a nuestros días: la Madre Teresa de Calcuta, una mujer también de una rica experiencia mística: por una imaginación o 
ilusión, puede una persona hacer todo un camino de entrega incondicional a los demás????

  Dicho todo lo anterior, se me plantean algunas preguntas que, aunque en su caso se referirán al profundo    
  conocimiento que Ud. tiene sobre Santa Teresa, podrían extrapolarse en gran medida a las vivencias   
  descritas por Hildegard von Bingen. 

1. Según el profesor Juan Martín Velasco, mística es un sustantivo que «designa a las personas que 
viven una experiencia especial de conocimiento de Dios» ¿Cómo definiría Ud. la mística?

En la misma línea que Martín Velasco, definiría la mística como una “experiencia” cualificada por el amor y el conocimiento del
Misterio: donde la persona vive la certeza de haberse “encontrado” o verse sorprendida por la presencia de Dios, y donde se
implica todo el ser de la persona (cuerpo, psique, espíritu)

2. A lo largo de la historia, tanto en Oriente como en Occidente y en  prácticamente  todas las 
religiones, hay evidencias reiteradas del mismo fenómeno: la búsqueda del éxtasis para conseguir 
la unión con la divinidad. Según sus conocimientos sobre la mística y sus fenómenos ¿Qué es el 
éxtasis místico? 

Hay que precisar, en primer lugar, que entre los místicos cristianos reconocidos como auténticos, nunca hay una búsqueda 
consciente ni intencionada del éxtasis o de ningún otro fenómeno. Esa búsqueda intencionada sería en sí un criterio para 
sospechar o dudar de la autenticidad de la experiencia: lo que se busca es la unión de amor con Dios, que es la vocación común
y central a todo cristiano.
Que se puedan dar éxtasis es algo que viene constatado y testimoniado a lo largo de la historia de la mística, en personajes muy
diferentes y en contextos culturales también muy distintos, en personas con enfermedades y en personas totalmente sanas. 
El éxtasis es un fenómeno bastante complejo y que adquiere muchas modalidades diferentes de experiencia, que en la mayoría
de los casos no viene acompañada de un fenómeno externo, sino sentido y vivido en lo más profundo de la persona (no siempre
hay visiones, ni levitaciones, ni fenómenos parecidos) .Incluso en muchos casos, el recurso a imágenes es puramente simbólica, 
para dar e entender algo que difícilmente es explicable con palabras, y que remite más a una experiencia interior y no a una
fenomenología concreta.
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Un ejemplo que vivimos en la condición humana: el enamoramiento. Puede tener grados muy distintos y ser experimentado
con variación de intensidad. Lo cierto es que muchas personas afirmar sentirse como atravesadas con una flecha  un simbolism
que forma incluso parte de la experiencia humana corriente y hasta de la mitología (cupido y su flecha). La experiencia fuerte
de enamoramiento sería muy semejante a la del éxtasis, donde el corazón se siente “raptado”, atrapado, herido por el AMADO.
Y se experimenta que ese amor le saca a uno de sí mismo . Aquí estaría la definición más clara del éxtasis Claro que en el caso
de los místicos el AMADO es el mismo DIOS. 
Por eso una definición del éxtasis místico en el contexto cristiano podría ser: una experiencia interior muy profunda de saberse
amado por Dios. Ciertamente la experiencia o conciencia del grado de este amor es lo que hace que el éxtasis sea vivido de una
manera o de otra. 
Entre los fenómenos extáticos estaría la levitación, por ejemplo: fenómeno que a pesar de todos los intentos, hoy por hoy no 
tienen una explicación científica Si fuese fruto simplemente de una psicosis o de otro trastorno mental, tendríamos hoy las calles
llenas de gente voladora.

3. ¿Conoce alguna persona que lo haya experimentado?
 
Muchas, y de diversos estratos culturales y vocacionales (laicos, religiosas, sacerdotes…) 

      En caso afirmativo:

     4. ¿En qué circunstancias se produjo? 

        Normalmente acontece o en el transcurso de una actitud interior de apertura, o en un momento en que la persona abre la puerta de   
        su interior, en un proceso consciente de conocimiento de sí. Pero también es muy frecuente, incluso en medio de las circunstancias  
       más normales de la vida: o en un paseo en el campo, en medio del trabajo, e incluso en medio de una fiesta. Lo característico   
       el éxtasis en el contexto cristiano es que acontece de manera inesperada y no buscada.

      5. ¿Cómo se manifestó? 

       Cada persona hace y experimenta esa experiencia de una manera diferente. Pero en lo esencial la gran mayoría coincide: o    
       descubrirse inesperadamente Amado o perdonado; o percibir la Presencia inesperada de Dios en el propio interior. 

      6. ¿Se trataba de una persona con profundas creencias religiosas?

       También aquí hay de todo. Lo he visto en personas contemplativas, pero también en gente muy activa en el servicio de los demás. 
Y cada vez más casos de gente aparentemente no creyente o muy distante de la religiosidad oficial. Lo que les une a todos es una

       búsqueda de la autenticidad y de la verdad. 

       7. Hay diferentes tipos de éxtasis provocados por diversas razones: la meditación, el ayuno, la soledad, 
la música, etc. Según la teología actual ¿Qué les ocurre realmente a las personas que experimentan 
vivencias de éxtasis místico? 

      El éxtasis místico se caracteriza por lo que dije anteriormente, pero sobre todo por un despertar de la conciencia al Misterio 
Presente. Un éxtasis auténtico, en el fondo, conlleva, el mayor grado de conciencia de que un ser humano es capaz. A veces se 
confunde el éxtasis con el aislamiento, la huida de la realidad  
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     Pero esto no sería un éxtasis en sentido auténticamente cristiano. Y esta experiencia, como he dicho anteriormente, nunca 
acontece cuando se la busca. Es un don inesperado.

        Por otro lado, normalmente esto es imposible de provocar. Uno puede favorecer esa toma de conciencia. Y con ciertas prácticas 
o drogas uno puede llegar a provocar estados alterados de conciencia  Pero eso es solo la fenomenología, pero no el efecto o el 
fruto: que siempre es una conciencia más clara de la realidad y un empeño mayor en el amor al prójimo. Hasta etimológicamente 
el éxtasis supone un “salir del propio egoísmo hacia los demás”.

       8. ¿Por qué algunas personas creyentes y religiosas han experimentado fenómenos místicos (visiones, 
éxtasis, audiciones, etc.)  y otras no?

       La mayoría de los místicos más cualificados del cristianismo insisten siempre en que el “fenómeno” no es lo importante. Más 
bien es algo a evitar y, por supuesto, a no buscar, porque no siempre es fácil discernir sobre su autenticidad. Que la autenticidad 
de la mística se radica en los efectos y frutos: mayor preocupación por el otro, humildad, amor a Dios y al prójimo, alegría, 
realismo, etc. Desde el momento en que no es fundamental puede darse o no. Y en la gran mayoría de los místicos normalmente 
no hay fenómenos como tal, pero sí una experiencia mística profunda. 

       El porqué de los fenómenos depende siempre de varios factores:
- La intensidad de la gracia
- La psicología del sujeto que la recibe
- La intencionalidad de Dios

La gracia (es decir, el don o amor que Dios ofrece a la persona) puede percibirse por el sujeto como algo inmerecido,
inesperado, incomprensible  Algo así como cuando una persona recibe una noticia inesperada  Cada sujeto reacciona conforme 
a su psicología y al estado en que se encuentra cuando recibe dicha noticia. La experiencia de dicha noticia aún cuando pueda 
considerarse desproporcionada, es la manera como un sujeto concreto acoge, vive y expresa la noticia recibida. Que una persona 
llore, o salte de alegría, o se desmaye  no altera el valor de la noticia, pero sí habla de su manera de vivirla. Algo así acontece 
en la experiencia mística.
De hecho, y esto es algo constatable por ejemplo en Teresa de Jesús, en la medida en que va madurando psicológicamente, 
afectiva y espiritualmente, los fenómenos se hacen cada vez menos frecuentes, sin dejar de tener una experiencia mística 
profunda.
Pensemos en el enamoramiento: sus primeras fases son llenas de sentimiento, experiencias, etc.  hasta que comienza a 
normalizarse en un amor más maduro y cotidiano , es decir entra en la normalidad de un amor que se construye en el día a día 
y no sólo en el sentimiento.
Por eso, el discernimiento de la autenticidad de la experiencia mística conlleva todo un proceso, que centra principalmente la 
mirada en los efectos que produce en el sujeto: de maduración, humildad, amor y servicio al prójimo, etc.
No obstante, también se han dado y se dan experiencias místicas en personas no creyentes como fue el caso, por ejemplo de la 
filósofa Edith Stein y de Simone Weil, quién nunca llegó a bautizarse. El requisito de fondo parece ser la búsqueda sincera y 
desinteresada de la verdad, que conlleva en el sujeto una profunda actitud interior de humildad, de conciencia de que la Verdad 
no puede crearla, sino serle regalada.

9. En su opinión, y visto que la mayoría de los místicos y místicas sufrieron una salud bastante 
precaria ¿Puede haber una relación directa entre el sentimiento religioso y los problemas de salud 
que les provocasen ese tipo de vivencias tan intensas, profundas y fructíferas?

Como he dicho antes la mayoría de los místicos son gente muy normal y sana. Y en los casos de personalidades más enfermizas, 
hay que mirar a los resultados. 
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Hay muchos casos donde en personalidades enfermizas comienza a darse un proceso de fenómenos místicos, pero que si 
son auténticos, aun cuando no consiguen vencer las enfermedades, sí que favorece en los individuos una capacidad de vivir 
sanamente aún en la enfermedad  favoreciendo el desarrollo de personalidades muy fuertes y resilientes, y capaces de una 
entrega generosa a los demás. Es decir, una auténtica experiencia mística, aún en medio de una debilidad o enfermedad física 
y/o psíquica, incide positivamente en la maduración de la persona. Un estado psicótico nunca lleva a producir esos efectos. Y 
la injerencia de drogas o simples estados de autosugestión, tampoco transforman éticamente al individuo: le hacen vivir en una 
ilusión, pero no en un empeño concreto e inmediato por los demás.

10. Hildegard von Bingen experimentó episodios visionarios desde la niñez y a lo largo de toda su 
vida, los cuales fueron el origen de su extraordinaria obra literaria y musical. También sabemos de 
su precaria salud, relatada por ella misma, la cual ha sido diagnosticada por médicos especialistas 
en neurología y psiquiatría —igual que en el caso de la Santa abulense— como crisis epilépticas 
parciales. Cómo teólogo, buen conocedor de la vida y obra de Santa Teresa y de la mística en general 
¿Qué opinión le merecen estos diagnósticos? 

Creo que me he adelantado a decirlo anteriormente. Simplemente recordar que una gran mayoría de científicos que se acercan 
a estos casos, no llegan a la misma conclusión, y son ellos los que al final tachan de poco científicos los resultados y el modo 
de proceder de dichos individuos. Habría que preguntar a esos afamados psiquiatras si serían capaces de diagnosticar dichas 
enfermedades en un paciente vivo con un par de consultas, o a través de relatos epistolares. Creo que ningún médico serio 
se atrevería a hacer un diagnóstico firme sin haber hecho un estudio o acompañamiento de una psicopatología o epilepsia 
simplemente por esos medios. 
Ciertamente no soy contrario a las deducciones de la ciencia o de las neurociencias, pero sí me resulta peligroso y tendencioso 
proceder de un modo que me resulta relativamente poco científico.

11. Las visiones proféticas relatadas por Hildegard ¿Opina Ud. que eran mensajes celestiales para 
ser dados a conocer al mundo —como siempre afirmó la abadesa— o el resultado de una depurada y 
cultísima técnica alegórica, como indican algunos estudiosos?

En la experiencia del místico se entremezclan siempre, junto con su propia interpretación de lo vivido, la realidad social, 
cultural y psicológica. A veces el lenguaje (pero ello requiere de un estudio minucioso) es un medio para dar a entender lo 
inefable, o para favorecer la comunicación de algo sumamente delicado. 
En uno u otro caso, el místico tiene una conciencia interior de que ha de hacer llegar el mensaje de lo experimentado: 
fundamentalmente con la intencionalidad de que los otros se aprovechen de lo que ellos han recibido, encontrado o experimentado.  
Si en el caso de Hildegard fuese solo una depurada y cultísima técnica alegórica, ya ello mismo encierra un misterio: de una 
mujer (con lo que ello suponía en la edad media) capaz de forjar en sí misma algo que ni los más cultos conseguían hacer. Hay 
cosas que no se aprenden en los libros y que tiene mucho que ver con la vitalidad y energías que fluyen desde lo profundo de 
la persona. 
Por otro lado yo no hablaría tanto de que son mensajes divinos que tiene que dar a conocer al mundo. Diríamos que se trata de 
una conciencia de haber recibido un valor que considera imprescindible para que los otros también vivan felices .
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12. ¿Qué piensa sobre la Neuroteologia, la nueva ciencia que, como su nombre indica, surge como 
una nueva forma de explicar las relaciones entre Dios, el ser humano y las religiones?

Es un camino que está comenzando y que tiene muy en cuenta los muchos avances de las neurociencias. 
Un camino que seguramente aportará mucho. Pero aún está en pañales, al igual que los resultados de las neurociencias que 
no han hecho más que empezar . Por supuesto, la teología y el estudio de la mística han de permanecer muy atentos a todos 
los resultados. Todavía hoy, entre los mismos neurocientíficos hay posturas muy encontradas y hasta contrarias . ¿Dios es una 
creación del cerebro? ¿la espiritualidad es fruto de las neuronas? ¿la libertad es algo neurológico? ¿el amor? ¿la felicidad???? 
Estoy muy atento a las diversas posturas  pero hoy por hoy no satisfacen muchas de las explicaciones, todavía muy frágiles en 
sus argumentaciones.

13. ¿Está de acuerdo la teología actual con algunas de las teorías de la neurología y la psiquiatría como 
explicación a las experiencias místicas, de éxtasis y visionarias, basadas en los actuales conocimientos 
del funcionamiento del cerebro humano y la relación entre las neuronas y la religiosidad?

Sí y no. Hay de todo. Pero una sana teología ciertamente está abierta. Lo que no siempre se observa en ciertas teorías de la 
neurología, que sin haber llegado al fondo de su campo, ya “dogmatizan” y pierden toda credibilidad. Cuando la ciencia, 
aunque sea neurología cae en el dogmatismo, deja de ser ciencia  Y este es un problema, por desgracia, que se está abriendo 
camino. Pero de hecho, los mismos expertos en neurología, son los que hacen caer esas teorías. Como digo, hay mucho que ver 
y muchas sorpresas que han de llegar  Al igual que de mano de la física cuántica, que de negar a Dios, ahora ha pasado a ser 
menos dogmática en sus conclusiones 

14. En el caso de Hildegard, se sabe que influyó enormemente en los círculos eclesiásticos y políticos 
del momento, haciendo sonar su voz femenina en una época en la cual la mujer tenía muchísimas 
dificultades para expresar sus ideas y valores. Hay quien sugiere que se sirvió de esas «revelaciones 
celestiales» para hacerse valer como mujer inteligente y culta que era. ¿Cree que podría tratarse de 
una forma de trascender más allá del papel asignado a la mujer de su época?

Sin duda le sirvió, como el aconteció en el fondo a Teresa de Jesús. Muy conscientes de que su voz de mujer nunca hubiera 
sido escuchada, saben “sobrevivir” en esos ambientes machistas, pero no a base de invenciones, sino siendo conscientes de que 
tienen que saber transmitir su mensaje en medio de una sociedad con sus propias características. Esto agudiza, ciertamente su 
inteligencia y su capacidad de transmitir. 
Pero no como mujeres que engañan, sino como mujeres que -sabiendo lo importante que es su experiencia y mensaje- necesitan 
que llegue a los otros. Y, al mismo tiempo, pone en evidencia algo esencial al mensaje de Cristo que llega a afirmar que él se 
sirve de lo pobre y pequeño, de lo que desprecia el mundo, para confundir al mundo . Sin duda, un triunfo y revalorización de la 
mujer!!!! Lo que da aún más fuerza a la dimensión humanizadora, sanadora y liberadora de una auténtica experiencia mística, 
frente a una psicosis o locura.
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       Y para finalizar:

       15. ¿Cuál cree que sería su respuesta a la pregunta planteada en mi TFG?

        Si algo caracteriza a la mística es que estamos también frente a un fenómeno humano, es decir, presente en la historia de la    
        humanidad y con efectos en lo humano. En este sentido un estudio interdisciplinar es siempre fundamental. Pero desde lo que   
         implica cada ciencia, conscientes de lo que cada una aporta y de sus límites. Necesariamente se ha de dar un trabajo en equipo.    
         Las ciencias ayudarán a entender y comprender mejor los posibles fenómenos, y a discernir lo auténtico de lo psicótico. Pero 
        también ha de caminar con seriedad científica, reconociendo hasta dónde puede llegar y no. 
         Por su lado la teología mística asume e integra todos esos conocimientos que ayudarán a una mejor comprensión de 
          los procesos y a no caer tampoco en dogmatismos o milagrismos irreales .Si anulamos la dimensión espiritual o de interioridad  
         de la persona humana, nos quedamos con un producto o una máquina simplemente biológica. Y eso atenta contra la dignidad 
         misma del ser humano, y contra la razón y sentido de su existencia. 
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