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Espiritualidad en las fronteras. La vivencia de lo sagrado en las rutas 
migratorias. Juan Manuel Palma. Punto rojoLa mandra. Oriol Quintana. 

Fragmenta Editorial

Aquest llibre forma part de la sèrie 
“Pecats capitals”. Breu, però que ofe-
reix en les seves pàgines moltes idees 
per a pensar... 

Si se t’ha colat, com a tants, 
sigui des del cristianisme o 
des de l’humanisme, que la 
mandra és un greu defecte, 
que ens allunya de la perfec-
ció, pot ser el teu llibre... 

La mandra com a element 
de discerniment; la mandra 
com a ocasió per anar en-
dins, a la contemplació; la 
mandra per veure quines 
obligacions que sentim nos-
tres són fictícies...

Un cant a incloure la man-
dra en la nostra existència 
com a element de salut i de la nostra 
natura, que cal que integrem, accep-
tem, aprenguem fins i tot a gaudir.

Benvinguda, mandra! Fes-me viure 
des de la meva realitat humana, vulne-
rable, capaç de gaudir també de les es-
tones amb tu!

Maria Antònia Bogónez Aguado

Us vull presentar el llibre 
Espiritualidad en las fronteras. 
La vivencia de lo sagrado en las 
rutas migratorias, publicat per 
l’editorial Punto Rojo, l’octu-
bre de 2017. Es tracta d’una 
visió diferent del món de la mi-
gració, d’una visió evoluciona-
da, m’atreviria a dir.

L’autor és en Juan Manuel 
Palma, un sacerdot sevillà que, 
després d’anys dedicats a la 
teologia i el sacerdoci i mercès 
al voluntariat, coneix la reali-
tat social de les fronteres, en 
concret de Ceuta, fet que mar-
ca la seva vida per sempre.

L’obra recorre, gràcies al 
testimoni dels i les protagonis-
tes, les rutes migratòries que 
surten de l’Àfrica sudsahari-
ana i arriben a les ciutats de 
Ceuta i Melilla, des del prisma 
de l’espiritualitat i la seva ma-
nifestació al llarg de tot l’itine-
rari. Se’ns explica que aquesta 
espiritualitat és clau en aques-
tes etapes fonamentals de 
les seves vides i dona forma a 
experiències fundants que els 
marcaran per sempre.

L’autor ens situa en el que 
anomena “mística de la cruï-

lla”, l’essència de l’experiència 
espiritual migratòria que es 
caracteritza per les aparents 
contradiccions entre drama/
esperança, dolor/confiança, 
mort/vida, condol/lloança, si-
lenci/manifestació de Déu... Es 
tracta d’un recorregut traçat 
per diferents experiències, 
sempre partint de la corres-
ponent base antropològica 
i psicològica pròpia de cada 
testimoni, guiat per la pedago-
gia de les dues tradicions reli-
gioses majoritàries en els tes-
timonis (cristianisme i islam) i 
en clau interreligiosa.

Amb un gran respecte, 
aquest assaig de 130 pàgines 
va fent camí al costat dels mi-
grats i les migrades, els deixa 
parlar i, alhora, il·lumina les 
experiències amb textos de 
l’Alcorà, la Bíblia o mestres 
místics. Conscient dels punts 
calents de les rutes, l’autor 
s’atura especialment a les ex-
periències espirituals al de-
sert, a les ciutats marroquines 
i als boscos fronterers a Ceuta 
i Melilla on sobreviuen els mi-
rats i les migrades perdent la 
fisonomia humana... però no-
més la fisonomia.

Preguntar-se si és possible 
parlar d’experiència espiritual 
a les rutes migratòries és com 

haver-se oblidat de l’existèn-
cia del llibre de l’Èxode. I aquí 
tenim un relat espiritual en 
castellà de l’èxode actual de 
tants éssers humans que cre-
uen no un mar, sinó un desert 
de mort. Us en recomanem la 
lectura.

Nota: Si no el trobéssiu a les 
llibreries o no en poguéssiu fer 
comanda, adreceu-vos al mail 
jmgofs@gmail.com on se’n 
poden fer reserves sense des-
peses de cap tipus. 

Josep M. Garcia·Picola

L’
ar

xi
u

El
 b

lo
g

Q
ui

 s
om

In
ic

i
L’

ar
xi

u
El

 b
lo

g
Q
ui

 s
om

In
ic

i


