NECROLÒGIQUES
Sentides cartes de condol, manuscrites, adreçades a María Infiesta amb motiu del
traspàs de Jordi Mota, pels nostres socis En Sigfrid Teixidó i En Xavier Bordas.

21 febrer 2017
Apreciada Maria,
Assabentat per la “Wagneriana” de la seva sentida pèrdua, voldria fer.li arribar el meu
condol.
Hem de pensar que quan rebem un sofriment tan gran per l’òbit de l’ ésser estimat, és
perquè estem rendint comptes pels lligams de profunds sentiments, i això ens dóna
coratge i ens reafirma en ells.
És un gran tresor tot el compartit en una vida plena que ha sabut treballar i gaudir de
la seva sensibilitat disponible, i pensar que formen part d’un tot.
Una abraçada,
Sigfrid Teixidó
*****
Cervelló 15-Març-17
Benvolguda Maria,
El temps no amortigua l’impacte de la mort de Jordi Mota.
El traspàs de persones amb les que hem tingut contactes malauradament massa
esporàdics, però no per això carents de major contingut espiritual i ideològic.
Compartint inquietuds sociopolítiques, espirituals i ideològiques i sobre tot, els que ens
hem alimentat de Wagner i la seva gegantina obra que ens abraça a tots els seus
seguidors amb una germandat que ens fa forts davant de l’embestida de les forces
destructores de la nostra civilització Europea, que ens han donat un sentit a la vida,
una motivació per treballar i fer front a tants problemes i adversitats que ens envolten.
Els vostres llibres, els articles de Wagneriana, les nostres consultes telefòniques,
sempre solucionades amb amabilitat i rapidesa, les demandes de llibres i DVD’s que
sempre hem rebut amb agraïment. Personalment ens hem vist poc, però a traves dels
anys, heu tingut a la nostra vida una presència constant com referència i ara com
record perdurable, perquè són referència perdurable d’aquelles coses que fan la vida
digna de ser viscudes, son vivències que mai moren, sembla que tot s’esvaeix amb el
temps, però hi ha moments d’eternitat, com un Tristany i Isolda davant d’un mar amb
lluna plena o un Parsifal aquella tarda de Divendres Sant o aquells Meistersinger de
cada dia de Sant Joan.
Rep una sentida abraçada d’afecte i sentiment, persones com en Jordi son
insubstituïbles, però tots ens retrobarem davant la Llum de la Veritat i la Vida
Perdurable.
Amb tot l’afecte i consideració
Xavier Bordas Coca
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