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... Sentia la mà de la meva filla que m'agafava fort, doncs malgrat que 

era fosc i no em veia els ulls, sabia que jo plorava d'emoció; era l'Agost del 88 i 

estàvem assegudes al Festpielhaus de Bayreuth. El meu somni de feia molts 

anys, es feia realitat.  

Filla d'un home molt sensible a la música i a les veus. Ja des de joveneta 

em va educar fent-me sentir l'emoció d'escoltar des de dins i ho passàvem molt 

bé junts. Però un dia em portà a veure "Parsifal". Va ser com si m'ofeguessin. 

No s'acabava mai i m'avorrí tant que des d'aquell dia, quan em parlaven de 

Wagner, el meu no era sistemàtic. Jo gaudia molt de tota l'altra música, i 

encara que de vegades sentia que havia d'existir una música que em portés al 

límit de les emocions, aviat me n'oblidava... 

Un dia, mentre esperava a la sala d'una consulta, vaig escoltar una 

música que em trasbalsà. Vaig trucar a la porta per preguntar quina peça era 

aquella. Em digueren que era un disc de Wagner... Aquell dia vaig descobrir 

allò que ja havia intuït altres vegades, vaig saber que m'havia enamorat 

d'aquella música. Una música que tan aviat m'eleva a un estat fora de tota raó, 

doncs amb "Parsifal" he arribat a entendre el "facis Senyor amb mi la teva 

voluntat", com de vegades les seves corrents vitals m'arrosseguen fins a les 

turbulències que tot ésser humà posseeix.  

Aquell any 88 se'm posaren bé totes les coses per poder anar a 

Bayreuth, i jo intuïa que era un premi anticipat per tot el que després vindria, 

doncs el pare se n'anava.  
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Allò va ser dolorós i la vida m'ha portat altres coses que fan mal de 

plorar, però dins meu, quan semblava que ja no podia més em deia: "va dona 

va, si tu vas poder anar a Bayreuth i una de les obres era "Parsifal", va tira, 

tira..." i tirava una mica més. I escoltava la meravellosa música de Wagner que 

m'omple l'interior de bellesa i grandiositat, sobre tot "Parsifal" i "Tannhäuser", 

que em donen una plenitud que no sé expressar amb paraules.  

I ara, en la gran pau de casa meva, doncs les tormentes ja han passat, 

sovint quan escolto aquesta música, sento una cosa molt i molt bella dintre 

meu. I donant la mà als meus fills, aquests meravellosos companys del camí de 

la vida, molt receptius també a la màgia de la música del mestre, ens 

transmetem aquesta riquesa que comporta escoltar la música des de dins... 

des del cor. 
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