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Llengua de Foc

INTRODUCCIÓ TEOLÒGICA

1. Constatacions d’un oblit
Sembla oportú fer una breu introducció teològica a
un poema sobre l’Esperit Sant. En primer lloc perquè és
probable que per a alguns lectors —fins i tot creients—
l’Esperit Sant continuï essent aquell «gran desconegut»
en què el coneixíem en èpoques no pas tan distants en el
temps. Era ben poc el que se’ns parlava de l’Esperit Sant,
malgrat que la mateixa catequesi de l’Església l’invocava
constantment com a motor de la santificació de les nostres
ànimes. I, en segon lloc, perquè voldria evitar algunes confusions que potser algunes metàfores poden produir si no
van precedides d’algunes notes teològiques prèvies.
No és la meva intenció fer un resum acurat de pneumatologia, que és com es coneix el tractat sobre l’Esperit Sant
en teologia catòlica, sinó tan sols oferir unes breus pinzellades per a contextualitzar adequadament el poema. Abans
de tot, voldria fer dues constatacions prèvies.
La primera és que una vida cristiana harmònica necessita recuperar el lloc que pertany a l’Esperit en el dinamisme de la vida cristiana. En algunes formes de vida
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Darrera solitud
Fatigat del desert de quimeres i enganys,
i decebut de les seves ensarrones i estafes,
et trobaves aturat a ran del camí.
Amb els ulls dels sentits closos per fora,
captiu al bell mig de tu,
et dolia l’ànima presonera
en la fosca de dins.
Abandonares a la nostàlgia del temps
les engrunes d’èxits atapeïts de buit,
els trossets de desitjos de fang esquerdats,
i alguns bocins d’orgull passat.
Et decebia tota fugida de tu cap al món
si havies de retornar de nou vençut
fins al melic en què t’ofegaves.
No passava ni un bri d’aire fresc de llibertat
pel celobert del teu habitacle tancat,
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SEQÜÈNCIA DE
PENTECOSTA

Veniu, oh Esperit Sant,
des del cel al nostre pit
amb un raig de llum divina.
Pare dels pobres, veniu;
deu-nos els dons que teniu,
oh Sol que el cor il·lumina.
Vós sou el consolador,
de l’ànima Habitador,
i dolcíssim refrigeri.
En els treballs sou confort,
en les penes sou conhort,
en la calor sou temperi.
Oh divina Claredat,
visiteu la intimitat
del cor que ja us ansia.
Res no tindrà l’home si vós
no li deu vostre socors
divinal, que bé li sia.
Tot el que no és net renteu;
tot el que ja és sec regueu;
cureu tota malaltia.
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Tot l’indòmit endolciu;
tot el fred encalentiu;
regiu el qui s’esgarria.
Deu als fidels confiats
dels vostres dons esperats
la sacrosanta Setena;
el mèrit de la virtut,
el camí de la salut,
la joia immortal i plena.
Amén. Al·leluia!
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