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AMB EL SUPORT:

VOLTA PEL MÓN 
AMB LA SEU VELLA
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BIRMÀNIA/MYANMAR

Aproximadament el 90% de la po·
blació de Myanmar o Birmània és 
de creences budistes i una peculi·
aritat és la gran quantitat de mon·
jos, ja que en una societat d’uns 55 
milions d’habitants la comunitat 
monàstica arriba al mig milió! En 
gairebé totes les cases tenen un 
membre i és tota una distinció per 
a les famílies, les quals així adqui·
reixen mèrits i respecte. 

Per coincidències de la vida, no·
més arribar a Myanmar, vam deci·
dir baixar les nostres revolucions 
anímiques i anar uns dies a medi·
tar a un centre budista. La sorpresa 
fou que ens varen invitar a recórrer 
el país de sud a nord amb un grup 
de vuitanta monjos i monges, se·
guint al seu guru o guia espiritual, 
en un viatge per donar conferènci·
es, fer meditacions populars, tot il·
luminant la vida a més gent... Com 
comprendreu, ens vam apuntar rà·
pidament! Quin regal tant inespe·
rat ens esperava! 

Ha estat una experiència molt 
enriquidora, difícil d’explicar i molt 
intensa de viure, hem recorregut 
part del país amb ells, fent·nos sen·
tir com un més de la comunitat re·
ligiosa. Vivint en plena austeritat i 
pau interior. Ens llevàvem abans 
de que el primer raig de sol entrés 
per la finestra dels diferents tem·
ples on hem dormit, per suposat 
homes i dones separats, estirats 

directament sobre la moqueta del 
terra. Només llevar·nos en complet 
silenci i descalços anàvem recor·
rent els carrers per rebre les ofre·
nes de menjar  i de diners que ens 
donaven els devots com almoina. 
Després seguíem el viatge cap al 
següent poblet on ens esperaven 
amb gran il·lusió per sentir les sàvi·
es paraules del guru i les meditaci·
ons col·lectives.   

Les comunitats de monjos bu·
distes, han estat importants pel 
seu activisme polític pacífic i du·
rant molts anys han sigut els líders 

de l’oposició de la dictadura mili·
tar birmana. És un dels sectors de 
població més culte de tot el país. 
Poder viure i parlar uns dies amb 
ells ha estat molt enriquidor i ens 
ha fet plantejar·nos moltes coses; 
els valors, les coses materials, la 
vida, la natura, la convivència, la 
pau... Com cultivar la paciència, la 
constància de viure en el present i 
ser feliç fent el que ens il·lusiona, 
estant en pau amb nosaltres ma·
teixos.

Vam crear molta complicitat 
amb un dels monjos que viatjava 

en el mateix vehicle que nosaltres, 
en  Phu Nan Dan, de 38 anys, pro·
cedent de Yangon. Ens explicava 
moltíssimes coses que no érem 
capaços d’entendre, ell porta qua·
tre anys sent monjo budista i va 
decidir fer·se’n després d’estar 
tres dies inconscient degut a un 
accident quan saltava a l’aigua des 
d’unes roques. 

Vam pensar que seria molt inte·
ressant que participés en el projec·
te Seu Vella i després de rumiar·ho 
un temps,  va acceptar. El que més 
li crida l’atenció és la Suda, comen·

ta: “Em sembla la part més anti·
ga, i crec que ha d’haver quelcom 
molt vell dintre. Em sento molt a 
gust mirant-la. Em transmet pau i 
majestuositat. Quan la miro sem·
bla que estic en un somni, crec que 
la reconec, l’he vist en els meus 
somnis anys enrere.  M’encantaria 
caminar pel seu interior, pel seu 
voltant, i meditar. M’arriba molt 
bona energia mirant·la, és molt 
poderosa!”.

Ens proposa que quan tornem a 
la Seu Vella fem unes meditacions i 
sentirem la seva poderosa energia. 
I tant que ho farem!

Recordem aquest viatge amb 
molt carinyo ja que vam conèixer 
Birmània d’una manera ben es·
pecial, autèntica, mística, austera 
i plena de sàvies lliçons amb els 
monjos budistes.
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Los nuevos episodios se estrenan a la vez en España y en EE.UU.
La primera parte de la 
segudna temporada de la 
serie Fear the Walking Dead 
se despidió con la ruptura 
del grupo que habían 
formado los protagonistas.

MADRID
EFE
Vuelven los nuevos episodios de 
Fear the Walking Dead aún con 
“más riesgo” sin la seguridad co·
lectiva, con el temor a que los per·
sonajes sucumban al apocalipsis 
zombi.

Los nuevos episodios de la serie 
de AMC se estrenarán simultánea·
mente en España y en Estados Uni·
dos esta próxima marugada.

“Los personajes están más ex·
puestos, porque el grupo se ha 
roto. Están separados y hay ma·
yor riesgo y una mayor exposición, 
quizá, a infectarse”, aventuró Deb·
man·Carey (Sídney, 1993), que da 
vida en esta ficción a Alicia Clark, 
en un encuentro con medios ce·
lebrado en Madrid en el que tam·

bién participó el actor Colman Do·
mingo.

Durante los primeros episodios 
de la temporada, el grupo forma·
do por las familias Clark-Manawa, 
Salazar y por Victor Strand, se ha·
bía refugiado en el barco Abigail 
para huir de las extrañas infeccio·
nes que convertían en zombis a los 

habitantes de Estados Unidos, y 
vivían completamente ajenos al al·
cance y la gravedad del apocalipsis.

Pero, una vez tocaron tierra, el 
grupo se rompió, provocando que 
los protagonistas de esta produc·
ción coral estén “más expuestos”.

Compartiendo universo ficticio 
con la consolidada The Walking 
Dead, Fear the Walking Dead ex·
plora el comienzo del apocalipsis 
zombi de aquella serie matriz que, 
según recalca la actriz australiana, 
“aunque tienen un origen pareci·
do, no es la misma serie”.

“Fear the Walking Dead ni es tan 
gore, ni tiene tanta acción ni tanta 
sangre”, subraya la intérprete, que 
asegura que existe “muchísima 

El apocalipsis zombi de ‘Fear the Walking 
Dead’ vuelve esta próxima madrugada 

presión para estar a la altura de las 
expectativas que tiene la gente” y 
que la serie que protagoniza tiene 
que “tratar de diferenciarse” de 
The Walking Dead.

Estos nuevos episodios se cen·
trarán en la evolución de los perso·
najes, según comenta Debman·Ca·
rey, que adelantó que su personaje 
“profundizará más en su relación 
con su madre”.

“Para Alicia en concreto cam·
bia su núcleo: su familia se ha des·
perdigado, y especialmente se va 
Nick”, su hermano en la ficción in·
terpretado por Frank Dillane.

Colman Domingo (Filadelfia, 
1969), actor, dramaturgo y director 
que da vida a Victor Strand en esta 
producción de AMC, afirmó en el 
encuentro que su personaje estará 
“a la deriva” tras tener que quitarle 
la vida a su pareja, Thomas Abigail, 
después de descubrir que estaba 
infectado y que se iba a convertir 
en un zombie. “Lo que ha llevado a 
cabo es casi un asesinato sin mise·
ricordia”, subrayó Domingo.

Debman-
Carey 

interpreta a 
Alice Clark

La serie de 
AMC ha 

cosechado un 
absoluto éxito




