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L’esdeveniment Homenatge a
la Terra va finalitzar ahir al vespre
a les Comes de Súria, després de
quatre dies amb una gran oferta
d’activitats entorn de l’espirituali-
tat i l’amor a la naturalesa. Un
dels convidats més cèlebres que
han assistit a aquestes jornades ha
estat el parlamentari tibetà a l’exi-
li i director de la Fundació Casa del
Tibet, Thubten Wangchen, a qui
aquest diari va aprofitar la seva ac-
cessibilitat per entrevistar.

Sempre té una rialla als llavis.
Com s’ho fa?

(Riu) Intento estar content la
majoria del temps. Ningú pot ser
feliç les 24 hores del dia, però s’ha
d’intentar. Els problemes només
són impermanència, passen. 

Sí, però...
L’altre dia al matí em vaig trobar

amb una vomitada davant de la
porta de la Casa del Tibet i vaig dir:
mira, un regal! (riu)

Un regal?
Sí! És transformació. Cal trans-

formar-ho tot en positiu! 
Fins i tot  la brutal repressió que

està patint el seu Tibet?
Ah, quina pregunta... (riu). Buda

i el Dalai Lama ens diuen que no
hem de sentir rancor ni odi vers
Xina. Els xinesos van matar la
meva mare, em vaig haver d’exiliar,

no puc tornar a la meva terra (l’úl-
tim cop va ser l’any 1987 i em van
detenir i vaig escapar d’una con-
demna de mort per ser lama tibe-
tà). Malgrat tot això no odio els xi-
nesos... però sí que em molesta el
govern xinès (riu). Algunes vega-
des diem que els xinesos són els
mestres en paciència pels budis-
tes tibetans (esclata a riure).

Quan serà lliure el Tibet?
Portem 54 anys d’ocupació. Ac-

tualment hi ha una gran repressió,

molts empresonaments, els tibe-
tans s’immolen, no hi ha llibertat
d’expressió, la llengua tibetana i la
cultura estan sent abolides a les es-
coles del Tibet, país on ja són ma-
joria els xinesos (sis milions de ti-
betans per vuit de xinesos). Però te-
nim esperança. La identitat tibe-
tana segueix present. La nostra
lluita a través de la veritat, la pau
i la no-violència segueix ben viva.

I Catalunya?
(Riu) És molt natural que els ca-

talans, que han sofert molt durant
300 anys, i sobretot en l’època de
Franco, vulguin donar un pas més
en la seva autonomia.  Els catalans
tenen dret a demanar la indepen-
dència. Espero que tinguin sort. Al
Tibet estem copiant els passos
dels catalans. Ara volem autono-
mia, i potser d’aquí a 50 anys de-
manarem la independència. 

Quin és l’enemic principal de
la humanitat?

La ignorància. L’aferrament, l’o-

di, la gelosia, els enganys mentals,
l’ego, etc., tot ve de la ignorància.
La crisi econòmica és preocupant,
però encara ho és més la de valors. 

El seu propòsit com a lama és
el Nirvana?

La meta principal és arribar a un
estat de no sofriment. I no cal ser
lama per arribar a la il·luminació.

Coneix algun ésser il·luminat?
El Dalai Lama és un buda, és

aquí per ajudar el món.
La meditació és clau?
És una tècnica per trobar-se

amb un mateix. La meditació aju-
da que la ment sigui més digna. El
temps que hi passem no és im-
portant. Una estona en despertar-
se i una estona abans d’anar a
dormir pot ser suficient.

Quin missatge ha vingut a do-
nar aquí, a Súria, en aquest Ho-
menatge a la Terra?

El meu missatge és simple: no
oblidar que som humans. Hem
d’utilitzar els nostres valors per
desenvolupar la pau interior, co-
nèixer-se un mateix, viure digna-
ment, amb harmonia entre el cos
i la ment, cuidar la mare naturalesa
i pensar més en els altres, perquè
tu només ets un, i la resta són
molts! (riu). Respecta els altres, si-
gues amable, estima tothom i viu
amb una rialla! (riu). Simple, sim-
ple! (riu).R
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Entrevista Thubten Wangchen
Parlamentari tibetà exiliat a Europa i director de la Fundació Casa del Tibet. El monjo budista Wangchen ha
estat un dels convidats a l’esdeveniment Homenatge a la Terra, que ha tingut lloc durant el cap de setmana a les Comes 

«Els catalans han sofert molt i tenen
dret a demanar la independència»

«Cal viure amb una rialla i

sobretot pensar més en els

altres perquè tu només ets un 

i la resta són molts!»

«És natural que els

catalans vulguin fer un pas

més després de 300 anys, i

espero que tinguin sort»

«Els xinesos van matar la

meva mare i em van obligar a

exiliar-me; malgrat tot, no els

tinc ni odi ni rancor»

Damià Vicens
SÚRIA

El lama Wangchen declara a Súria que els tibetans estan copiant els passos del poble català

El lama Wangchen ha ofert a Súria, durant tot el cap de setmana, una lliçó d’humilitat, amor i humanitat

D. V.

JAUME GRANDIA

Desenes de persones van  celebrar ahir  el tradicional aplec amb la pujada de la Verge, una ofrena floral i la cantada
del goig, per la coral Al Vent, a l’ermita de Castellet. Prèviament  es va celebrar una  missa i es van repartir els ramets
del bosc a tots els assistents al pla de Castellets. La jornada es va cloure amb una ballada de sardanes. J.G.



L’Aplec de Castellet se celebra amb èxit d’assistència

JAUME GRANDIA

La Plataforma Navarcles per la Pau i la Solidaritat va celebrar ahir una
conferència sobre la figura de l’escriptor manresà  Joaquim Amat-Piniella,  a
càrrec de Josep Alert. L’acte va tenir lloc a la sala d’actes de la Creueta. J.G.



Record per Joaquim Amat-Piniella a Navarcles


