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A partir del Diumenge I de Quaresma 
de 2017, 5 de març, ha entrat en 
vigor la nova traducció del Missal 
Romà en castellà per a les diòcesis 
d’Espanya.

Una de les novetats que comporta 
és el canvi de les paraules que es 
refereixen a la sang de Crist en el text 
de la consagració del calze: «vessada 
per vosaltres i per tots els homes» 
se substitueix per l’expressió 
«vessada per vosaltres i per molts». 
Es tracta d’una modifi cació manada 

LA NOVA TRADUCCIÓ DEL «PRO MULTIS» 
per la Congregació per al Culte Diví 
i la Disciplina dels Sagraments l’any 
2006, i que es va incorporant en les 
traduccions de la tercera edició del 
Missal Romà que es van publicant 
en els diversos idiomes.

En català, tot i no haver-se publicat 
encara el nou missal, s'ha incorporat 
també aquest canvi, a partir del 
9 d'abril, segons ha establert la 
Santa Seu a petició dels bisbes de 
Catalunya. 
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En primer lloc, per a nosaltres que ens podem seure 
a la seva taula, hauria de signifi car sorpresa, alegria i 
gratitud, perquè ell m’ha cridat, perquè puc estar amb 
ell i el puc conèixer. A més, aquesta invitació requereix 
la meva resposta: puc acollir o no la invitació salvífi ca. 
Així, en dir «per molts» resta oberta la inclusió de cada 
un dels éssers humans en aquest grup dels salvats per la 
mort de Jesucrist; no obliga, como seria el cas de «tots». 
La salvació no és quelcom mecànic, sense el desig o la 
participació voluntària de cada un. Tot el contrari: el 
creient es convidat a acceptar per la fe el do que li és 
ofert.

En segon lloc, signifi ca també responsabilitat perquè 
els molts tenen responsabilitat per tots. La comunitat 
dels molts ha de ser llum en un lloc alt, ciutat dalt d’una 
muntanya, llevat per a tothom. Aquesta és una vocació 
que implica a cada un de manera totalment personal.

I, fi nalment, afegim un tercer aspecte. En la societat 
actual tenim la sensació de no ser en absolut «molts», 
sinó molt pocs, una petita multitud, que es redueix 
contínuament. Però no, som «molts» que representem 
a tots.



Per vosaltres

Els deixebles saben que la missió de Jesús va més enllà 
d’ells i del seu grup; que ell ha vingut per reunir els fills de 
Déu dispersos pel món (cf. Joan 11,52).

Però el «per vosaltres» que diu Jesús en el Darrer Sopar 
fa que la seva missió aparegui de forma absolutament 
concreta per als presents. Ells no són qualsevol membre 
d’una enorme totalitat, sinó que cada un sap que el Senyor 
ha mort «per mi», «per nosaltres».

Per molts

Jesús, encara que sabia el valor universal de la 
seva entrega, no va dir «per tots» sinó «per molts», 
utilitzant la mateixa expressió que trobem en la 
profecia d’Isaïes referida a la missió del servent 
de Déu: «Prenia damunt seu els pecats de molts2 i 
intercedia a favor d’ells» (53,12). D’aquesta manera, 
Jesús hauria establert un paral·lelisme amb aquest 
passatge de l’Antic Testament, reconeixent-se com 
el servent de Déu i demostrant ser aquella figura 
que la paraula del profeta estava esperant.

Per tant, Jesús va utilitzar l’expressió «per molts» 
per fidelitat a les paraules de l’anunci profètic 
d’Isaïes i l’Església utilitza «per molts» per un 
respecte reverencial a les paraules de Jesús.

Molts-Tots

La dialèctica «molts»-«tots» té el seu propi significat. 
«Tots» es mou en el pla ontològic: l’ésser i obrar de Jesús 
abasta tota la humanitat. «Molts» es refereix a la història 
actual: en la comunitat concreta d’aquells que celebren 
l’Eucaristia, ell no arriba a tots sinó a molts. 

D’aquí que sigui possible reconèixer un triple significat 
de la correlació entre «molts» i «tots».

2 Les Bíblies de la Fundació Bíblica Catalana i de Montserrat tradu-
eixen “pecats de molts”. La BCI, en canvi, “pecats de tots”, amb la 
mateixa observació en nota.

La traducció del «pro multis» de la 
consagració del vi
En el Nou Testament trobem el relat del Darrer Sopar 
en quatre llocs: (Mateu (26,26-29), Marc (14,22-25), Lluc 
(22,15-20) i 1 Corintis (11,23-26). En Mateu i Marc, Jesús 
afirma que la seva sang va ser vessada «per molts»1 (en 
llatí «pro multis»); en Lluc i Pau «per vosaltres».

Després del Concili Vaticà II, en preparar les versions en 
llengües vernacles del Missal, no es va traduir literalment 
l’expressió «pro multis» sinó que es va utilitzar la paraula 
«tots», en considerar que Jesús havia fet un oferiment 
universal de la seva vida, que no està reservat a un 
cert nombre de destinataris (cf. Joan 4,42; 6,51; 11,52; 
Romans 5,15; 2 Corintis 5,14-15; Titus 2,11; 1 Joan 2,2).

No obstant això, actualment sembla més convenient 
traduir fidelment les paraules «pro multis» de la 
consagració del vi, per no fer una interpretació del 
text, encara que tingui fonament teològic, tal i com ho 
va explicar el mateix papa Benet XVI al president de la 
Conferència Episcopal Alemanya, en una carta del 2012.

¿No ha mort Jesús per tots?
Aquest canvi podria fer pensar que Jesús no ha mort per 
tots o que l’Església ha modificat recentment aquesta 
doctrina. Però no és així, tal com seguidament expliquem.

Recordem que en els evangelis de Mateu i Marc, Jesús diu 
que la seva sang va ser vessada «per molts», mentre que 
en els textos de Lluc i de Pau diu «per vosaltres». La litúrgia, 
que no segueix literalment cap dels textos de l’Escriptura 
del Darrer Sopar, va fusionar les dues formulacions: «... 
aquest és el calze de la meva sang, la sang de l’aliança 
nova i eterna vessada per vosaltres i per molts...».

1  Les Bíblies de la Fundació Bíblica Catalana i de Montserrat tra-
dueixen “per una multitud”, i la BCI “per tothom”. Tal com explica la 
nota a peu de pàgina de la BCI, s’ha interpretat així la traducció, que 
literalment seria per molts, ja que aquesta és una fórmula semítica 
que equival a «per tota la humanitat».


