
DIUMENGE 18 DURANT L’ANY ( 2 d’agost) 

La imatge del banquet d’Isaïes té relació amb la multiplicació dels pans i dels peixos. El Regne 

de Déu, l’estada definitiva en Déu, Jesús la presenta com allò que tan valoraven la gent del 

seu temps i també la nostra: un banquet. Una festa que ja no té acabament. 

Un banquet, però, que ja hem de saber compartir aquí. Jesús no viu d’esquena a la gent, tancat 

en les seves ocupacions religioses i indiferent al dolor d’aquell poble. 

“Veié una gran gentada i se’n compadí”. Evidentment que no hi podia haver molta gent, i 

molt menys cinc mil homes. El relat, segons Mateu, vol expressar la multitud d’aleshores i ara, 

que viu afamada i assedegada. I no només del pa i de l’aigua que calmen la fam i la set física, 

sinó d’una nova aigua i d’un nou pa que avui necessita la humanitat. 

El que veu Jesús, ho veuen també els 

deixebles. Però la resposta és distinta. 

Els deixebles: “Acomiadeu la gent i 

que se’n vagin a comprar pa”. Cal 

treure’s el problema del damunt. La 

presència d’aquella persona necessitada, 

molesta, no és de fiar. 

Jesús: “Doneu-los menjar vosaltres 

mateixos”. Es pot dir més fort, però no 

més clar. Jesús crida a la 

responsabilitat i a la solidaritat. 

Un proverbi oriental diu que “quan el dit del profeta assenyala la lluna, l’estúpid es queda 

mirant el dit”. És fàcil quedar-nos en la imatge de Jesús que alimenta una multitud i no veure 

el missatge. 

“Els cinc pans i dos peixos”, poden alimentar una multitud? No ens quedem en el relat 

literari o numèric; quin missatge hi ha?. Quan la humanitat, i jo en formo part, siguem capaços 

de compartir hi haurà igualtat, justícia i benestar per a tothom. És una utopia? És l’evangeli 

de Jesús. Serà realitat un dia? 

Mentre portem la carcassa humana, difícil, molt difícil; per no dir impossible. 

Però estem cridats a aquest banquet que ja Isaïes ha anunciat. En la mesura que compartim el 

que son, el que tenim, ens anem fent mereixedors de ser, un dia, comensals d’aquest banquet. 

 


