
«FIDELIBVS TVIS VITA NON TOLLITVR SED MVTATVR

IN MELIVS»

per ALEXANDRE OL1vAk

Aquestes phgines volen fer la historia d'una frase liturgica prou

coneguda a traves del prefaci mes tradicional de les misses de difunts,

historia que ja he tingut ocasio d'esbossar en un altre hoc i que ara

reprenc per cridar-hi 1'atenci6 sobretot dels lectors catalans i dels

qui s'interessin per la formacio dels textos liturgics emprats a la Ca-

talunya antiga. La historia de la frase en giiestio conte un petit enig-

ma que no deixa d'esser curios i que pot esser fins i tot simptomatic.

En la forma «tuis enim fidelibus, domine, uita mutatur, non tolli-

tur>>, per a molts lectors la frase sera coneguda i potser fins i tot fa-

miliar per haver-la sentit recitar o per haver-la pronunciada, els sa-

cerdots, en el prefaci fins fa poc unic de les misses de difunts del

Missal Roma i que actualment ocupa el primer floc de la serie de

prefacis per a les misses exequials en el nou Missal segons la reforma

establerta pet Concili Vatica II. Parlant del prefaci « Vere dignum...

per Christum dominum nostrum. In quo spec beatae resurrectionis

effulsit», etc., es a dir, de la formula liturgica que conte la frase que

ens ocupa, i referint-lo al Missal Roma, no podem dir que es tracti

d'un prefaci tradicional. Cosa que a alguns pot semblar curiosa: no

fou introduit al Missal Roma fins I'any 1919, juntament amb el prefaci

propi de sant Josep, I un cop hom hague retocat una mica el text.

Pero la peca es antiga i la frase que ens interessa concretament to una

prehistoria, la consideracio de la qual fa dubtar de 1'origen liturgic

de la frase; almenys, el seu primer testimoni no es una font liturgica

propiament dita.

Comenco per oferir un quadrc sinoptic de la frase en lcs formes

variants en que apareix, ordenades segons l'ordre cronologic dels do-

I. Josef Andreas JUNGMANN , Missarum sollemnia . Eine genetische Erklarung der romischen
Me.rse. If (Viena 1948), 148.
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cuments que la contenen, ordenaci6 o successi6 que no vol dir que

la frase, en tal forma determinada, no pugui procedir d'una font mes

antiga que el testimoni que la transmet. El terme <Actes», en el qua-

dre, es refereix a la passio escrita de sant Simforia, de la qual trac-

tare mes endavant. Els numeros son els dels prefacis en llur edicio

per Dom Edmond Moeller en el ((Corpus Christianoruma, 2 obra que

ens permet de fer molt cbmodament les comparacions. Els numeros

precedits de la sigla U corresponen als dos prefacis del Sacramentari

de Vic 3 que entren en gi1esti6.

Actes

225

631

767

U 1587

938

U 1651

505

hodie tibi

electorum tuorum

martyribus

fidelibus

fidelibus

fidelibus

fidelibus tuis

tuis enim fidelibus

uita non tollitur sed mutatur in melius

mutatur uita non tollitur

uita non tollitur sed mutatur

uita non tollitur sed mutatur

uita non tollitur sed mutatur in melius

uita mutatur non tollitur

uita non tollitur sed mutatur in melius

uita mutatur non tollitur

Les Actes de sant Simforia, martir d'Autun, o sigui, la passio es-

crita que en coneixem, es probablement obra d'un prevere que les re-

dacta al segle V sobre una documentaci6 genuina, segons sembla, del

martiri del sant, el qual mori per la fe al segle III. ° El numero 225

correspon al sacramentari palimpsest contingut en el codex 908 de la

Stiftsbibliothek Sankt Gallen. El 631 designa la <<immolatio missae))

del ((Missale Gothicum» dins la missa in natale beatissimi Sinfuriani

martyris; no cal dir que aquest text, en el punt que ens interessa i

en altres, s'inspira directament en les Actes. El numero 767 indica el

prefaci d'una missa de difunts tal com es troba en un grup de sacra-

mentaris del tipus dit ((Gelasia del segle VIII» i en Ilibres liturgics de

tradici6 ambrosiana. Aquest text correspon a U 1587, on, perb, tro-

bem, al final de la frase, les paraules <<in melius)), com les hi trobem

en U 1651, que representa un prefaci que en tot allb restant s'identi-

fica amb el numero 938, un prefaci propi d'una altra missa de difunts

del «Gelasia del segle VIII» i que es troba igualment en la tradiccio

ambrosiana. El numero 505 es refereix a edicions impreses tardanes

del prefaci, de les quals 1'hereta el Missal Roma, retocant-lo perb.

2. Corpus praefationum, cura et studio Dom. Edmond (Eugene) MOELLER : Corpus Chris-

tianorum , series Latina, CLXI fins a CLXI D (Turnhout 1980-1981). El lector trobara

en aquesta obra la justificacio d'allb que les presents pi gines diuen de calla un dels

prefacis.
3. Alexandre OLIvAR, El Sacramentario de Yich (Barcelona 1953) 253 i 263, respectivament.

Moeller n'indica les variants.
4. Theodoricus RUINART , Acta martyrum (Verona 1731) 68-71 . Acta Sanctorum , Augusti

IV, 497, n' ofereixen un text millorat.
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Com que la frase objecte de la nostra consideracio no sembla una

sentencia popular, sing d'origen literari , hem de creure que existeix

una dependencia mes o menys immediata , pero real, entre els docu-

ments que han estat adduits. Falta saber quina es la font original de

la frase i si aquesta font es troba cntre els testimonis coneguts. Per

ventura depenen de les Actes de cant Simforia?

La <<immolatio missae>> del «Missale Gothicum» , com ja he insinuat,

depen evidentment de les Actes. Es comprensible que el «Missale Gothi-

cum>> hagi canviat <hodie tibio del discurs amb que la mare de Sim-

foria exhorta el seu fill en la maxima prova, i hagi substituIt les sus-

dites paraules per <martyribus». Semblantment es natural que tots

cis documents posteriors, o sigui, els prefacis de les misses de difunts,

hagin adoptat « fidelibus (tuis)» en Iloc de les paraules esmentades,

mentre que el palimpsest de Sankt Gallen (numero 225), anterior a

tots ells, porta <<electorum tuorum». Si, segons I'opinio dels critics i

tal com sembla que es pot deduir del seu llenguatge Ilati, les Actes de

sant Simforia son una obra del segle V i, d'altra banda, hem de situar

la composicio del «Missale Gothicum» al pas del segle VII al VIII, el

palimpsest de Sankt Gallen, 1'escriptura del qual es del scgle VI o

del VII, es troba cronologicament entre les Actes i el «Missale Gothi-

cum». Opinen els historiadors que el document de Sankt Gallen es

originari del regne visigotic, del sud de la Gallia o potser d'Hispania,

de manera que aquest prefaci de missa exequial podria procedir d'una

font liturgica galdicana o d'una d'hispana. s Si 1'autor del prefaci nu-

mero 225 ha copiat de les Actes, ho ha fet amb una certa llibertat; es

1'6nic document que canvia I'ordre de les paraules en aquesta for-

ma: <<mutatur uita, non tollitur», mentre que tots els altres testi-

monis comenccn amb la paraula « uita». Menys importancia to que el

prefaci 938 canvii l'ordre dels verbs: «mutatur, non tollituro, confor-

mant-se al 225. D'aquesta ultima tradicio del text de la frase depe'n el

Missal Roma, mes ben dit, les seves fonts directes.

Ja que el prefaci 225 es tan antic, es licit de preguntar si la hipo-

tetica font gallicana o visigotica on aquest es va inspirar ( o que va

copiar) es anterior a les Actes de sant Simforia en la seva redaccio

del segle V. Les mateixes Actes, almenys en aquest punt, son originals

o s'inspiren en una font liturgica? El context de la nostra frase, en

les Actes, es a dir, tot allo que, segons 1'autor de la passio escrita, la

mare del martir crida al scu fill per infondre-li coratge en 1'«agoniaA

suprema, acusa una certa inspiracio liturgica; fa aixi: <<Nate, nate

Symphoriane, in mente babe deum uiuum. Resume constantiam, fili.

Timere non possumus mortem, quae sine dubio pcrducit ad uitam.

5. Cf. Corpus Christianorum, series Latina , CLXI B, 106 i 246.
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Sursum cor suspende, fili. Aspice ilium qui regnat in caelis. Hodie tibi

uita non tollitur, sed mutatur in melius. Hodie, nate, ad supernam

uitam felici commutatione migrabis». 5

Es curios que les paraules <'in melius» que clouen la frase que ens

ocupa, tal com la llegim a les Actes, manquin en tots els altres tes-

timonis d'aquesta sentencia excepte en els dos prefacis citats del Sa-

cramentari de Vic: U 1587 i U 1651, dos textos bastant diferents l'un

de 1'altre. A pesar que U 1587 reprodueixi la formula 767 i que U 1651

s'identifiqui amb el numero 938, ni 767 ni 938 porten <'in meliusa. No

em sembla admissible la hipotesi que "in melius» sigui un afegito ar-

bitrari per part del copista del Sacramentari de Vic (o del 1'autor de

1'arquetip), una addicio feta independentment del text de les Actes,

corn si el copista de Vic l'hagues posada com dut per la forca de la

frase, empes per una suposada exigencia del verb «mutatura; aquest

verb, en realitat, no exigeix, per ell mateix, una tal postilla. No podem

dir, sense mes ni mes, que sigui una pura casualitat que "in melius»

es trobi en aquests tres testimonis: les Actes i els dos prefacis del

Sacramentari de Vic. Tant en un prefaci com en 1'altre, el copista (o

autor?) de Vic, si no 1'exemplar de que copia o del qual s'inspira en

la redaccio d'ambdos prefacis (es ben licit de creure que tots dos

prefacis procedeixen d'un sol autor), depen, sens dubte, d'una matcixa

font, que ha d'esser una font lit6rgica i que no es el prefaci 225. Ara,

la gi.iestio es de saber si aquesta font comuna de U 1587 i U 1651 es

la que potser inspira 1'autor de les Actes a fer dir a la mare del mar-

tir Simforia la frase tal com la llegim a la passio escrita, si no es que

-cas menys versemblant, segons la meva manera de veure les coses-

les Actes, almenys en allo que concerneix la frase, siguin la font dc

que depenguin els textos del Sacramentari de Vic.

En el cas que l'autor de les Actes faci una citacio lit6rgica, la cosa

ens porta a pensar en dates molt remotes, en formules litdrgiques

molt antigues, emprades ja al segle V, si no abans; ens porta a pensar

tambe en una litl rgia comuna a la Gallia i a Hispania en una epoca

tan llunyana. D'un d'aquests suposats textos tan antics des del punt

de vista historico-liturgic serien deutors tant 1'autor de les Actes com

el dels prefacis de Vic, ja que es dificil d'admetre que aquests pre-

facis depenguin de les Actes. De tota manera, la coincidencia textual

de les Actes i del Sacramentari de Vic no deixa d'esser curiosa i fins

i tot intrigant.

6. Lloc citat d'AcIa Sanctorum a 1'anterior nota 4.


