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«Iam non deerit vobis pastor». Avui es compleixen aquestes paraules de sant
Fructuós, «no us mancarà pastor». Avui la nostra església de Tarragona es disposa
a rebre un nou pastor. Es disposa a rebre un nou pastor, i un nou espòs: el nou
bisbe serà per a tots nosaltres un sagrament, un signe de l’amor esponsal de Crist
per la seva església, i la seva vida quedarà indefectiblement lligada a la d’aquesta
església tan venerable i tan antiga, l’església de Pau i la seu de Fructuós.
Com a pastor i guia del ramat, rebrà el bàcul, i com a espòs fidel l’anell, i la seva
missió serà la de vetllar per les dues dimensions del seguiment de Crist que avui
ens ensenya l’evangeli, sota el simbolisme de Pere (el pastor) i de Joan (l’espòs).
Són els dos pols de la vida eclesial, del seguiment de Crist: Pere, l’evangelització, i
Joan l’estar amb Jesús, el quedar-se amb ell. Amb paraules més planeres, l’acció i
la contemplació. Són dos pols en tensió, i la comesa principal del nostre nou
arquebisbe serà la de convertir aquesta tensió en una fecunda interrelació. La
tensió, el problema, l’expressa prou bé el nostre Pere desconcertat d’avui:
«Senyor, i aquest què?». I Jesús: «Si vull que es quedi fins que vindré, què hi tens a
dir? Tu segueix-me». Joan s’ha de quedar, ha de romandre, Pere en canvi és cridat
al seguiment i al compromís. Ja ho havia indicat Jesús en l’evangeli de Marc quan
va cridar els primers deixebles: «En designà dotze, als quals donà el nom
d’apòstols, perquè estiguessin amb ell i per enviar-los a predicar». L’estar amb
Jesús (Joan) i el ser enviat (Pere), són els dos aspectes de l’única missió dels
apòstols: una església que no estigui amb Jesús, que no aprengui a asseure’s als
seus peus per a escoltar-lo, no pot ser enviada a la missió del servei, a la missió
d’encarnar la paraula i de fer-ne un missatge fecund de llibertat i de vida per a
tothom. Això, avui, ho veiem realitzat en el passatge dels Fets dels Apòstols que
hem proclamat, on contemplem el Pau incansable missioner aprofundint el seu
estar amb Jesús en el recer tranquil de Roma, des d’on tant desitja venir a trobarnos.
Avui tot acaba —el llibre dels Fets, l’evangeli de Joan, el temps pasqual de la
nostra joia—, i tot comença, amb el do abrusador de l’Esperit que rejoveneix i
vivifica l’Església. Tot recomença, per al nostre nou bisbe. I nosaltres recomencem
amb ell. Acompanyem-lo amb la nostra pregària, i fem-ho també amb el bisbe
Jaume, ell que ens ha acompanyat amb tant d’afecte aquests darrers quinze anys.
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