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DIU UN LEMA molt estimat al Palau Robert que un 
dels seus principals objectius és projectar Catalunya 
al món i el món a Catalunya. Aquesta premissa mirem 
de tenir-la en compte tant pel que fa a temes culturals 
o artístics com també amb realitats històriques, polí-
tiques, científiques o socials. I la maçoneria o franc-
maçoneria ha estat i segueix sent cabdal per entendre 
el món que ens envolta, tant aquí com arreu. És per 
això que estem molt cofois de presentar-vos aquesta 
exposició.

L’activitat de la maçoneria, amb diferents graus 
d’influència i d’importància relativa segons el moment 
històric, ha estat present a bona part  d’Europa  –i més 
endavant, a altres zones del món– des del seu naixe-
ment, però, com tots els moviments més o menys se-
crets, més o menys perseguits, ha hagut d’operar amb 
cautela fins a dates ben recents.

D’entre els molts personatges catalans que han for-
mat part de la maçoneria, alguns han estat protago-
nistes d’exposicions recents al Palau Robert: Clotilde 
Cerdà, per exemple, a banda de gran música, arpista i 
dona socialment compromesa i activa, va ser maçona, 
com ho va ser, també, el president Lluís Companys, de 
qui parlàvem a l’exposició “Aixafem el feixisme”, amb-
dues mostres proposades l’any 2020.

De sempre, i també a l’època contemporània i el pas-
sat més recent, els maçons han estat criminalitzats per 
les seves idees progressistes, cosa que els ha obligat a 
viure en clandestinitat i a quedar envoltats de misteri. 
Els va passar amb l’Inquisició, amb Franco i amb l’Es-

JOFRE LLOMBART ANTON, 
Secretari de Difusió

glésia nacionalcatòlica, però també amb el feixisme 
de Mussolini, el nazisme de Hitler o el comunisme 
soviètic.

Potser aquesta seria la seva millor targeta de visita: 
¿gent perseguida per la intolerància més agressiva, 
per les idees més retrògrades, pels corrents més anti-
democràtics i allunyats del desig de progrés col·lectiu? 
Bon senyal, sens dubte.

No fa pas gaire es parlava amb ràbia dels “rojos, se-
paratistas y masones” i s’alertava del “contubernio ju-
deo-masónico”, expressions que encara avui es poden 
sentir i llegir... Un consell: vinguin a Palau Robert, 
coneguin les interioritats de la maçoneria i el perquè 
de tanta controvèrsia. Esbrinin per què avui, a l’Estat 
hi ha només uns 6.000 maçons, la meitat dels quals a 
Catalunya. La xifra, comparada amb la dels 280.000 
maçons francesos o el més d’un milió de maçons an-
glesos, explica una vegada més com de profunda va 
ser la persecució i l’ extermini durant el franquisme.

Benvinguts, maçons!

UNA MIRADA ACTUAL
A UNA INSTITUCIÓ
CENTENÀRIA
Del 13 de maig al 28 d’agost
Palau Robert 
Entrada lliure
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Els orígens de 
la Maçoneria

LA MAÇONERIA és una institució que té les arrels al 
segle xi, però que es desenvolupa tal com ara la conei-
xem a partir de principis del segle xviii i que s’estén 
per la major part de països del món. Els seus compo-
nents es defineixen com a lliurepensadors i, per aques-
ta raó, històricament han estat mal vistos pel poder. 
La discreció al voltant de les seves pràctiques sovint 
s’ha convertit en secret, precisament, per la persecu-
ció que han hagut de suportar.

Inspiradors de les revolucions americana i francesa, 
els maçons, sense pretendre-ho, han estat protagonis-
tes a l’ombra dels grans esdeveniments dels darrers 
tres segles. Després de la Guerra Civil, els maçons van 
ser intensament perseguits a l’Estat espanyol. No van 
desaparèixer del tot, però no s’han refet fins a les dar-
reres dècades, especialment a Catalunya.

Els orígens
A l’edat mitjana, el saber no circulava lliurement. Cada 
coneixement només es transmetia, de manera discreta, 
a aquells que formaven part d’un cercle determinat. 
Un d’aquests coneixements gairebé secrets era el de la 
construcció de grans edificis, amb les catedrals com a 
màxim exponent. Els mestres d’obra i els diferents ti-
pus de paletes compartien l’ús d’instruments i de tècni-
ques precises i especials que asseguraven que les naus 
de les catedrals, les torres dels castells o les voltes dels 
palaus fossin monumentals i no caiguessin. A França, 

Pàg. esquerra 
CERTIFICAT 
EMÈS EL SEGLE 
XIX per demos-
trar que s’havien 
superat els 
tres graus de la 
Maçoneria en una 
lògia regular, és a 
dir, en una lògia 
reconeguda per 
una gran lògia.
Font: wikicom-
mons.

DISCRECIÓ, LLIURE PENSAMENT, FRATERNITAT, SIMBOLOGIA... PERSECUCIÓ, 
INCOMPRENSIÓ, SECRETISME, CONSPIRACIÓ... LA MAÇONERIA HA ESTAT 
SEMPRE ENVOLTADA D’UN AIRE DE MISTERI QUE L’HA CONVERTIDA EN UNA 
INSTITUCIÓ VISTA AMB RECEL. PERÒ, REALMENT, QUÈ ÉS LA MAÇONERIA? 
CAL TÉMER-LA? DESCOBRIR LA SEVA REALITAT I ENTENDRE EL SEU PAPER 
EN EL PROGRÉS DEL MÓN ÉS EL QUE PRETÉN L’EXPOSICIÓ “MAÇONS!”.

Iniciar-se a la Maçoneria és entrar en un món 
complex de símbols i rituals. Es tracta d’un 
camí lent en el qual cal anar superant graus 
i, de fet, no s’arriba mai al final. Els tres pri-
mers graus són els determinants: aprenents, 
companys (o fadrins) i mestres. Després, de-
penent del ritual, hi ha diversos graus que 
mostren l’aprofundiment en la reflexió i en 
el coneixement dels símbols dels maçons. La 
majoria dels rituals arriben al grau 33, un nú-
mero que per ell mateix també està carregat 
de simbologia.

L’ORDRE INICIÀTIC

aquests constructors eren anomenats maçons, i les 
seves agrupacions, lògies o llotges. Aquestes agrupa-
cions, la Maçoneria, es va anar estenent per bona part 
d’Europa. Els maçons compartien rituals, secrets i, per 
sobre de tot, un sentiment de pertànyer a una mena de 
gran fraternitat universal.

Al segle xiv, a Anglaterra apareix la denominació 
free-stone-mason. A poc a poc, els francmaçons anirien 
admetent a les seves lògies més professionals que no 
estaven relacionats directament amb la construcció: 
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advocats, propietaris, burgesos... Gent per a la qual els 
valors de lliure pensament, fraternitat, discreció i ritu-
als de la Maçoneria tenen un sentit que va més enllà de 
compartir les tècniques d’aixecar grans edificis.

La Maçoneria moderna o especulativa
A principis del segle xviii, la Maçoneria canvia defini-
tivament i es torna més reflexiva i especulativa. Poc 
temps després de la creació de la primera lògia moder-
na, la Gran Lògia d’Anglaterra, dos dels seus membres 
n’escriuen els estatuts, que seran emprats des d’alesho-
res pels maçons de tot el món.

Arreu del món, la discussió lliure, la reflexió i el de-
sig de transformar la societat faran la Maçoneria atrac-
tiva per a molts, i molt perillosa per altres. És així com 
durant tres-cents anys els maçons han estat al capda-
vant d’alguns dels esdeveniments més transcendents, 
revolucions i transformacions socials. Però també han 

La Maçoneria especulativa és un orde 
iniciàtic i filosòfic creat el 1717 que, per mitjà 
de l’anàlisi i la introspecció de símbols i 
mites, facilita la millora de la persona per tal 
de contribuir a la millora de la humanitat.

Per a la Maçoneria la simbologia és d’una 
importància cabdal, ja que a través 
d’aquesta s’estructura tot el seu pensa-
ment, llenguatge i cosmologia. Aquests 
són alguns dels símbols més importants i 
característics:

Compàs:
Emblema de la justícia amb què s’han de 
mesurar els actes humans. El compàs 
posa ordre allà on no hi havia límits i és 
l’eina amb què Déu ordena el caos.

Regle:
Duu marcades 24 divisions i representa 
la perfecció, la rectitud, el rigor, la llei; el 
regle graduat representa especialment la 
mesura, la moral i el deure.

Escaire:
Emblema de la rectitud moral.

Maça o martell:
Emblema de la voluntat generado-
ra de força, la qual no pot actuar ce-
gament tota sola, sinó que necessita la 
intel•ligència o saviesa (simbolitzada pel 
cisell) perquè pugui produir un resultat 
maçònic; és a dir, harmònicament cons-
tructiu.

Plomada:
Emblema de la justícia i la rectitud que 
han de regir les accions i els judicis del 
maçó.

G majúscula:
La lletra inicial de geometria, la ciència 
bàsica de l’art constructiu. Inscrita en-
tre l’escaire i el compàs, forma l’emble-
ma general de l’orde maçònic; inscrita 
dins l’estel flamejant, forma l’emblema del 
segon grau.

SIMBOLOGIA MAÇÒNICA

Vista dels jardins 
d’accés a la GEOR-
GE WASHINGTON 
MASONIC MEMO-
RIAL ASSOCIA-
TION. Es tracta 
d’una associació 
que reivindica 
tant la figura del 
primer president 
dels Estats Units 
d’Amèrica, que 
era maçó,  com 
de l’orde maçònic 
en general.

estat perseguits i acusats de conspiradors, d’arribistes i 
d’estar al darrere de revolucions, atemptats i guerres.

La Maçoneria, malgrat les arrels medievals i la sim-
bologia arcaica, continua present a bona part del pla-
neta i agermana homes i dones de filosofies i creences 
sovint ben dispars.

La Maçoneria no s’entendria sense tots 
aquells que l’han perseguida al llarg de la his-
tòria. Aquesta persecució constant ha fet 
que en determinades èpoques la institució 
hagués de ser secreta a més de discreta. Els 
maçons, literalment, s’hi jugaven la pell.
El lliure pensament i la llibertat d’expressió 
són consubstancials a la Maçoneria i això no 
ha agradat als poders. L’Església ha estat un 
dels enemics més poderosos, contrària tam-
bé al fet que el Gran Arquitecte de l’Univers 
maçònic no es correspongui exactament al 
Déu cristià.

UNA INSTITUCIÓ 
PERSEGUIDA
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Maçoneria
Món
Catalunya / 
Estat
espanyol

Fets històrics clau

Ferran VI proclama 
una Reial Cèdula que 

prohibeix la Maçoneria a tots 
els territoris de la Corona.

Es crea la Gran Lògia 
de Londres i Westminster, 

quan quatre lògies de 
Londres es van reunir 
a la taverna Goose and 

Gridiron.

Apareix el primer ritual 
d’adopció a França, pel qual 

es permeten que algunes 
dones s’integrin amb moltes 
limitacions a les pràctiques 

maçòniques.

El papa Climent XII publica  
la primera epístola antimaçònica: 
In eminenti apostolatus specula. 

Els maçons són condemnats a 
l’excomunicació.

La Gran Lògia de Londres i 
Westminster es converteix en la Gran 
Lògia d’Anglaterra, que acull lògies 

d’arreu del món.
Neix el Gran Orient  

de França, que agrupa 
centenars de lògies 
menors i milers de 
maçons francesos.

Els principis que regiran  
la Revolució Francesa, entre els quals 

els de la llibertat, la fraternitat i la 
igualtat seran compartits pels maçons.

Com a mínim un terç dels 
firmants de la Declaració 

d’independència dels 
Estats Units i de la 

Constitució són maçons 
declarats.

James Anderson i Jean Teophile 
Desaguliers  

publiquen les Constitucions dels 
francmaçons per l’ús de les lògies, el text 

fundacional de la Maçoneria Especulativa o 
moderna.

Un maçó és obligat pel seu títol a obeir  
la Llei Moral i si comprèn bé l’Art, no serà mai 
un Ateu estúpid ni un llibertí irreligiós. Però 
encara que ls temps antics els maçons fossin 
obligats a cada país de pertànyer a la religió 

d’aquest país o d’aquesta
nació, la que fos, és ara considerat més 

oportú de no sotmetre’ls més a aquesta religió 
que tots els homes accepten, tot deixant 

a cadascun la seva opinió particular, que 
consisteix a ser Homes Bons i Honrats o 

Homes d’Honor i de Sinceritat, siguin quines 
siguin les denominacions o creences que els 

puguin distingir.

JA SIGUI DE FORMA VELADA O MÉS EVIDENT, LA MAÇONERIA 
HA ESTAT PRESENT EN NOMBROSOS FETS HISTÒRICS DEL MÓN 
OCCIDENTAL DELS DARRERS TRES SEGLES. TOTHOM ASSOCIA EL 
LEMA “LLIBERTAT, IGUALTAT, FRATERNITAT” A LA REVOLUCIÓ 
FRANCESA, PERÒ LA REALITAT ÉS QUE LA REVOLUCIÓ PRENIA, AMB 
AQUESTES PARAULES, ELS PRINCIPIS BÀSICS DE LA MAÇONERIA. HAN 
ESTAT MOLTS ELS MOMENTS EN QUÈ LA MAÇONERIA HA ESTAT LA 
PROTAGONISTA INVISIBLE DE LA HISTÒRIA.

1761 1773 1776 1789 1791

Acta d’Unió  
que fa néixer el Regne 
Unit, unint Escòcia i 

Anglaterra.

Declaració  
d’independència  
dels Estats Units.

Presa de la Bastilla i 
inici de la Revolució 

Francesa.

S’estrena a Viena  
La flauta màgica, de 
Wolfgang Amadeus 

Mozart, una òpera que 
recull gran part del 

simbolisme maçònic.

1707 1717 1723 1738 1751
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II República Espanyola.  
Al primer Govern, vuit dels 

tretze ministres, i un 40% dels 
diputats de les Corts són maçons.

Es reinstaura la Generalitat 
de Catalunya. El nou partit 

hegemònic, Esquerra 
Republicana, té molts maçons 

entre els militants, entre 
ells Lluís Companys, Jaume 
Aiguader, Joan Casanovas o 

Josep Irla. 

Franklin D. Roosevelt  
és nomenat president dels 

Estats Units. És un dels 
catorze presidents que han 

estat maçons.

Esclata la Guerra 
Civil Espanyola. 

El bàndol feixista 
afusella centenars 

de maçons.

SEGLE XIX
SE

G
LE

 X
X

Es funden lògies  
a Catalunya, generalment 
afrancesades. A Barcelona 

arribaran a haver-n’hi 
sis, bàsicament lligades a 

l’exèrcit d’ocupació.

Neix el Sobirà  
Capítol 

Departamental 
de Barcelona, 

la primera lògia 
formada per 

catalans.

Afusellament de Francesc 
Ferrer i Guàrdia, maçó, 

creador de l’Escola Moderna.

Primera 
Guerra 
Mundial

Malgrat les crides 
pacifistes, la majoria 

dels maçons seguiran la 
política del seu Estat i 

participaran en la guerra.
Es crea la Lliga Universal 

dels Francmaçons o Esperanto 
Framasona, que pretén assegurar 

l’harmonia pacífica entre les 
nacions i entre les Obediències.

El Gran Orient de França  
admet maçons que no siguin creients en 

cap Divinitat i també admet dones. Se 
separa així la Maçoneria tradicional o 
Regular de la nova Maçoneria Liberal.

Fundació de la Gran Lògia 
Simbòlica Regional Catalana-Balear, 
que pretén deslligar-se del control de 
les logies espanyoles. El Gran Mestre 

serà Rossend Arús.

Pèrdua de Cuba i les Filipines.  
Crisi institucional a Espanya. La Maçoneria 
espanyola és acusada de connivència amb els 

independentistes cubans i filipins, i les lògies es 
veuen obligades a suspendre totes les activitats. 

Moment àlgid del Modernisme a Catalunya.

Independència de Cuba.  
El gran impulsor va ser el 

maçó José Martí. La bandera 
cubana està carregada de 
simbologia maçònica: el 

triangle, l’estrella, el nombre 
de barres i els colors estan 
vinculats a la Maçoneria.

Ocupació  
francesa

Increment notable  
i molt ràpid del nombre 
de maçons i de lògies a 

l’Estat espanyol.

Comença el Sexenni 
Democràtic.

Els francesos marxen de la Península. 
Torna Ferran VII. És nomenat Inquisidor 
General el bisbe Francisco Javier Mier, 
obsessionat a perseguir la Maçoneria. 
Molts maçons són executats els anys 

següents.

Amb el començament  
de la guerra carlina, la regent 

Maria Cristina amnistia els 
maçons, encara que manté 

la prohibició de crear lògies. 
Abolició definitiva de la 

Inquisició.

Independència de Mèxic. 
 La dècada següent, la majoria de 
les colònies espanyoles a Amèrica 
s’independitzen, en molts casos 

guiades per maçons.

Batalla de Waterloo, 
on hi ha generals maçons als dos 

bàndols: Wellington, Blücher, 
Gneisenau, Ney, Murat, Kellermann i 

Masséna, com a mínim.

I Congrés Universal 
 d’Esperanto a Boulogne, amb 

la presència de Ludwik L. 
Zamenhof, el creador de la nova 

llengua.

Es publica  
Els protocols dels 

Savis de Sió, un pretès 
llibre de l’antiguitat 
escrit per la policia 

secreta russa en què 
es vincula el judaisme 
i la Maçoneria. Va ser 
fet servir com a prova 
de càrrec contra uns 

i altres. Aquí neix 
el concepte de la 

conspiració judeo-
maçònica.

Revolucions  
a bona part d’Europa en 

demanda de llibertat.
Publicació del Manifest
comunista de Karl Marx 

i Friedrich Engels.

Setmana Tràgica a Barcelona. 
Els maçons, entre d’altres, són 

acusats d’haver-la instigat.

1808 1810 1814 1815 1834 1839

1901  1905 1909 1914

El govern italià  
de Benito Mussolini 
afirma que feixisme 

i Maçoneria són 
incompatibles.

Dictadura  
del general Miguel Primo 

de Rivera. Repressió a 
algunes lògies.

1848 1868 1877 1886 1898

La GLSR Catalana-
Balear es converteix en 

Gran Logia Española, 
d’àmbit estatal, i és 

admesa a l’Associació 
Maçònica Internacional.

1921 1923 1931 1933 1936
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SI HI HA ALGÚ A CASA NOSTRA 
que conegui la Maçoneria de 
prop, aquest és Josep Brunet, 
un dels més grans especialistes 
de l’Orde. Perquè a més de ser 
maçó des de fa molt anys, també 
en duu uns quants movent-se per 
la Biblioteca Arús com si fos casa 
seva. Aquí s’hi conserva el llegat 
del maçó Rossend Arús. Llibres, 
mantells, espases, medalles, foto-
grafies històriquess... Una conver-
sa amb Josep Brunet en aquest 
entorn carregat d’història és una 
bona manera d’endinsar-se en els 
entrellats de la Maçoneria.

¿El lema de la biblioteca, una ci-
tació de Rossend Arús que diu 
“Com més il·lustració té un poble, 
més lluny està de l’absolutisme”, 
és el que busca la Maçoneria?
Sí, totalment. La Maçoneria neix 
amb la Il·lustració. Llibertat, frater-
nitat, igualtat... El sentit que avui 
donem a moltes d’aquestes parau-
les prové de la Maçoneria. Seria di-
fícil entendre el món actual sense 
els ideals de llibertat i lliure pensa-
ment intrínsecs a la Maçoneria.

Així, què és la Maçoneria?
És una institució que predica la 

Maçó, vocal ciutadà i administrador del patronat de la biblioteca Arús

fraternitat entre els seus membres. 
Un dels principis de la Maçoneria 
regular és la creença en un ser su-
prem encara no identificat, el gran 
arquitecte de l’univers. En un prin-
cipi, tota la Maçoneria era regular 
i les dones no hi eren acceptades. 
Més endavant, el Gran Orient de 
França va començar a acceptar 
persones atees i, a partir de finals 
del segle xix, també va començar 
a acceptar dones, sota adopció. Al 
dia d’avui ja hi ha maçoneries libe-
rals que accepten dones.

Per què és tan important el se-
cretisme i la discreció?
La primera Maçoneria, la cons-
tructiva, era secreta perquè calia 
mantenir els secrets de la cons-
trucció. Els maçons moderns, el 
que anomenem Maçoneria espe-
culativa, van voler mantenir el se-
cretisme. Es tractava de persones 
il·lustrades que no tenien interès 
que se sabés qui eren. A mesura 
que la Maçoneria especulativa es 
va anar expandint, tot plegat es 
va anar complicant. Per exemple, 
l’Església, tant la catòlica com la 
protestant, ho veien amb recel. 
Què era aquest gran Déu dels 
maçons? Val a dir que on més 

“Seria difícil entendre el món actual  
sense els ideals de llibertat i lliure 

pensament intrínsecs a la Maçoneria”

“La Maçoneria no 
és una secta. Pots 
ser de la religió 
que vulguis, pots 
ser de qualsevol 
partit polític i en 
marxes quan vols.”

Josep Brunet

secreta ha estat la Maçoneria és a 
Espanya, perquè ja des d’abans del 
segle xix estava perseguida.

Però hi ha maçons religiosos.
Sí, i tant, hi ha sacerdots i pastors 
de diferents confessions cristianes 
que ho són. Durant molt temps el 
patriarca de Constantinoble ho 
ha estat. L’Església més reàcia a la 
Maçoneria ha estat la catòlica, que 
excomunicava els maçons. 

Hi ha qui fins i tot titlla la Maço-
neria de secta.
No pot ser-ho. La Maçoneria no 
és una secta. Pots ser de la religió 
que vulguis, pots ser de qualsevol 
partit polític que sigui democràtic 
i, el més important de tot, en mar-
xes quan vols.

La Maçoneria es veu amb molts 
menys recels al món anglosaxó. 
Per què?
Sí, sobretot als Estats Units. Allà, 
si dius que ets maçó et prenen per 
una persona seriosa, i més d’un ho 
porta a la targeta de visita.

Què es fa a les trobades de les 
lògies?
Les reunions de les lògies són 

tancades i el que s’hi fa depèn del 
ritus que se segueix. L’activitat 
principal és el plantejament i 
discussió de temes i treballs. Es 
pot parlar de tot excepte política 
i religió. Es presenten i es discu-
teixen d’una forma molt similar 
al Parlament britànic. Un cop 
s’ha exposat el tema, si algú el vol 
discutir demana la paraula. Però 
mai es parla directament a aquell 
qui ha fet l’exposició. Una vegada 
s’acaba la discussió no es fan vo-

tacions, sinó que cadascú treu les 
seves conclusions.

Per què és tan important la sim-
bologia?
Té tota la importància. És la base 
de tot. Tot és molt simbòlic, també 
al temple mateix, que té clares re-
ferències al temple de Salomó.

Conspiració, poder a l’ombra, 
voluntat de dominar el món... 
Què hi ha de cert en tot això?

El que hi ha de cert és que molts 
moviments revolucionaris i d’alli-
berament han tingut la influència 
de la Maçoneria, en un sentit po-
sitiu, pel seu esperit de llibertat i 
lliure pensament. Bona part de les 
elits que van propiciar la Revolució 
Francesa, la independència dels 
Estats Units o les independències 
de l’Amèrica del Sud tenien maçons 
a les seves files. També el catalanis-
me polític ha tingut grans maçons, 
sobretot a Esquerra Republicana.
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Una elit 
il·lustrada

Oscar Wilde, escriptor (1854-
1900). Un dels grans escriptors an-
glesos de finals del segle xix. Va 
ser una celebritat mundial i el seu 
empresonament per ser homose-
xual, un escàndol universal. Wilde 
es va iniciar a la lògia de la Univer-
sitat d’Apol·lo, el 1875.

Lluís Companys, advocat i polític
(1882-1940). El president de la 
Generalitat durant la guerra, tor-
turat i afusellat pel franquis-
me. Companys, deixeble de Fran-
cesc Layret, va treballar molts 
anys com a advocat laboralista 
fins a l’arribada de la II Repúbli-
ca. Va iniciar-se a la lògia Lleialtat 
el 1922.

Benjamin Franklin, polític (1706-
1790). Inventor del parallamps, 
impulsor de la independència dels 
Estats Units, redactor de la Cons-
titució i ambaixador a França, en-
tre d’altres coses. Un home poli-
facètic. Iniciat des dels vint-i-qua-
tre anys, va ser un maçó molt actiu 
durant tot el segle xviii.

Charles de Montesquieu, filòsof 
(1689-1755). L’autor de les Cartes 
perses i de L’esperit de les lleis, dos 
llibres bàsics per al futur Estat de 
Dret, es va iniciar el maig del 1729 
a The Horn, la lògia de Westmins-
ter (Anglaterra). Els seus llibres, 
segons ell mateix, es van basar en 
els principis maçònics.

Winston Churchill, polític (1874-
1965). El polític més brillant del 
segle xx a la Gran Bretanya va 
ser iniciat a la lògia Studholme 
el 1901. És especialment desta-
cat el lideratge de Churchill du-
rant la Segona Guerra Mundial di-
rigint un govern d’unitat contra el 
nazisme.

Felip d’Edimburg, duc (1921-
2021). El marit de la reina Elisabet 
II del Regne Unit va iniciar-se com 
a maçó a la lògia Naval el 1952, 
abans que la seva dona fos procla-
mada reina. Va ser el maçó més co-
negut de la família reial britàni-
ca, però el duc de Kent, Eduard, va 
ser gran mestre durant cinquan-
ta anys de la Gran Lògia d’Angla-
terra.

Joan Prim, militar i polític (1814-
1870). El militar i polític més deci-
siu del segle xix a Espanya. Va par-
ticipar en totes les guerres i cons-
piracions d’aquells moments. Va 
arribar al grau 18 a la lògia Tole-
rància i Fraternitat de Madrid. Va 
ser enterrat després d’una cerimò-
nia de comiat maçònica.

Clotilde Cerdà, arpista i activis-
ta feminista (1861-1926). Fruit 
d’una relació extramatrimonial 
de la dona d’Ildefons Cerdà. Va ser 
l’arpista més famosa del món i va 
destacar en la defensa dels drets 
de les dones, la lluita contra l’es-
clavitud i les reivindicacions soci-
als. Va ser maçona d’adopció de la 
lògia Lleialtat de Barcelona a par-
tir del 1881.

Josephine Baker, cantant i ac-
triu (1906-1975). Cantant, ballari-
na i actriu nord-americana i fran-
cesa. Va tenir un paper destacat 
en la resistència contra els nazis. 
També  va impulsar moltes inicia-
tives solidàries i va participar en la 
lluita antisegregacionista als Es-
tats Units. Va iniciar-se a la lògia 
La nova Jerusalem el 1960.

Johan Wolfgang von Goethe, 
pensador (1749-1832). Un dels 
grans intel·lectuals de la Història. 
Novel·lista, poeta, dramaturg, po-
lític i científic. Autor prolífic, una 
de les seves obres més representa-
tives és el Faust. Va ser iniciat a la 
lògia Amàlia de les Tres Roses de 
Weimar el 1780.

POLÍTICS, ARTISTES, FILÒSOFS I PENSADORS 
DE GRAN RENOM HAN ESTAT MAÇONS. 
GENERALMENT, LA SEVA RELACIÓ AMB LA 
MAÇONERIA HA ESTAT DISCRETA, TAL COM 
OBLIGUEN ELS CÀNONS DE LA INSTITUCIÓ. 
CONEIXENT ALGUNS D’AQUESTS PERSONATGES 
ENS ADONEM QUE EL PROGRÉS SOCIAL I POLÍTIC 
DELS DARRERS TRES SEGLES NO HAURIA ESTAT 
POSSIBLE SENSE EL PAPER DE LA MAÇONERIA.
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Algunes de les lògies femenines 
més importants actuals són 
la Gran Lògia Femenina de 
França i la Gran Lògia Femenina 
de Turquia. A Catalunya hi 
ha la Gran Lògia Femenina 
d’Espanya, amb seu al barri 
de Sant Andreu de Palomar de 
Barcelona.

LÒGIA ADOPCIÓ. 
Un dels gravats 
del document de 
Leo Taxil, Els
misteris de la
maçoneria (París,
1886). S’hi llegeix, 
i s’hi veu, el ritus 
de l’adopció en 
una lògia per part 
d’una dona. 
Font: wikicom-
mons.

NO HA ESTAT FÀCIL LA RELACIÓ 
DE LA DONA AMB LA MAÇONERIA 
ESPECULATIVA I LA SEVA PARTICIPACIÓ 
DE PLE DRET, IGUAL COM NO HO 
HA ESTAT LA SEVA INTEGRACIÓ 
IGUALITÀRIA I EMANCIPADA A LA 
SOCIETAT EN GENERAL. 

De la mateixa manera que el sufragi femení està 
fortament vinculat als moviments feminis-
tes del segle xix, també la presència i partici-
pació de les dones a la Maçoneria ha estat fruit 
d’un procés llarg, reivindicatiu, difícil i tot so-

Dones i Maçoneria
vint paral•lel a aquests primers moviments fe-
ministes.

Segons les Constitucions d’Anderson del 1717, 
les dones quedaven excloses de la Gran Lògia 
d’Anglaterra, que fou la que marcaria els desig-
nis inicials de la Maçoneria moderna. Tot i això, 
les dones s’anirien obrint pas, i sembla que la 
primera dona en aconseguir un grau en una lò-
gia maçònica regular va ser Elisabeth Aldworth, 
a Irlanda, el 1732. Però fou en circumstànci-
es poc comunes i es trigaria força temps per-
què es repetís una situació similar. No seria fins 
al 1882, a França, que la pensadora i lluitadora 
pels drets de les dones, Maria Deraismes s’inicià 
en una lògia i que posteriorment, el 1893, fundà 
amb George Martin la primera Obediència Ma-
çònica Mixta.

Més endavant, l’aparició de la lògia del Gran 
Orient de França, el 1773, seria cabdal per co-
mençar a normalitzar la presència femenina a 
la Maçoneria. Sota el paraigua del Gran Orient 
de França apareixerien les anomenades lògies 
d’adopció, on la presència femenina era accep-
tada i recurrent.

Actualment, algunes de les lògies femeni-
nes més importants són la Gran Lògia Femenina 
de França i la Gran Lògia Femenina de Turquia. 
També hem de tenir en compte la Gran Lògia 
Femenina d’Espanya, amb seu al barri de Sant 
Andreu de Palomar de Barcelona, la qual té com 
a Gran Mestra Mar Sánchez.

Algunes de les dones maçones més significa-
tives han estat, a més d’Elisabeth Aldworth, Ma-
ria Deraismes, Josephine Baker i Clotilde Cerdà, 
les que aquí presentem:

Teresa Claramunt (1862-1931).
Considerada per alguns com l’au-
tora dels moviments anarco-
sindicalistes del segle xix a l’Es-
tat espanyol, va ser responsable 
de diverses vagues per millorar la 
jornada laboral dels treballadors i 
va col·laborar en diferents mitjans 
escrits contraris als règims auto-
ritaris espanyols. Va ser iniciada i 
exaltada al grau de Mestra en una 
lògia catalana, presumiblement 
barcelonina.

Flora Tristan (1803-1844).
Una de les pensadores més im-
portants del segle xix a França. 
Era d’ascendència llatinoameri-
cana i va ser una de les impulso-
res principals dels pensaments 
revolucionaris a França. És con-
siderada com una de les dones 
creadores del marxisme feminis-
ta així com del feminisme modern 
en general. La seva obra més re-
coneguda és Pérégrinations 
d’une paria (1833-1834).

Ángeles López de Ayala (1858-
1926). Una de les feministes més 
anomenades dels segles xix i xx.
La majoria del treball de López de 
Ayala el va fer a la ciutat de Bar-
celona, on es va traslladar quan 
havia complert 30 anys, provinent 
de Santander, on havia nascut. Aquí 
va fundar el setmanari republicà 
El Progreso. En aquest setmana-
ri es van gestar moltes bases del 
pensament liberal contrari a la 
monarquia.

Rosario de Acuña (1850-1923).
Influent activista i pensadora es-
panyola de finals del segle xix i 
principis del segle xx, va ser una 
de les principals impulsores dels 
processos d’igualtat social en-
tre homes i dones a l’Estat espa-
nyol al principi del segle xx. Dins 
de l’organització maçònica, Rosa-
rio de Acuña va pertànyer a dife-
rents lògies maçòniques femeni-
nes i mixtes a l’Estat espanyol.

Sabina von Steinbach (segle xiii)
Considerada una de les maçones 
amb més renom de la seva èpo-
ca. Tot i que aquesta obrera no és 
considerada una maçona especu-
lativa, sí que testimonia el fet que la 
maçoneria operativa, la que té l’ar-
rel en les construccions medievals,  
tenia dones dins de les seves files. 
Suposadament, va participar en la 
construcció de grups escultòrics a 
les catedrals d’Estrasburg i de No-
tre-Dame de París.

Josefina de Beauharnais
Josefina de Bonaparte (1763-
11814). Coneguda com la prime-
ra esposa de Napoleó Bonaparte. 
És considerada una de les dones 
més influents de la societat fran-
cesa de l’època. No es tenen da-
des precises sobre la seva filia-
ció maçònica però es creu que 
va ser Gran Mestra de la Gran Lò-
gia d’Adopció durant el regnat del 
seu marit Napoleó Bonaparte.
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Anatomia del 
temple maçònic
A L’INTERIOR* DELS TEMPLES MAÇÒNICS DESTAQUEN 
L’ORDRE I LA IMPORTÀNCIA DEL SIMBOLISME. 
CADA EDIFICI VOL SER UNA SÍNTESI DE L’UNIVERS, 
I S’ENCARA CAP A ORIENT, ON NEIX LA LLUM.

Expositor

Hospitaler

ExpertSecretari

EL SOSTRE
Representa el firmament, més fosc
a Occident, més il·luminat a Orient
per les estrelles.

Orient
És la part elevada del temple, 
on es col·loquen les autoritats 
més altes. Una escala de tres 
graons la separa de la vall.

ELS SECTORS

LA VESTIMENTA
Durant les tingudes, els membres es vesteixen 
obligatòriament amb vestit fosc, camisa blanca, 
corbata negra i la medalla de la seva lògia. El collar 
i el davantal els identifiquen amb el seu rang.

Vall 
Aquí es col·loquen els aprenents i els 
companys, amb altres autoritats de la 
lògia.
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Pedra cúbica
Representa la forma 
perfecta, que pot 
encaixar amb les altres 
pedres per construir 
l’obra.
Pedra en brut 
Representa la 
necessitat de ser polit i 
perfeccionat.

Collar 
Té correlació amb 
el davantal. Cada 
membre pot afe-
gir-hi ornaments 
propis.

Davantal 
Els de l’aprenent i del 
company són blancs, però 
el primer té la babeta 
aixecada. El del mestre 
té un rivet de cinta de 
color (vermell en el rite 
escocès o REAE, blau en 
el rite de York i francès) i 
pot dur brodats una gran 
quantitat de símbols.

Venerable
Mestre

L’ull que ho veu tot 
Representa la pròpia 
consciència.

Mestres, dignitats
(tota la fila)

Mestres, dignitats
(tota la fila)

Companys
(tota la fila)

Segon vigilant Companys 
(tota la fila) Pilar 

Jakim

Pilar 
Boaz

Mestre 
de cerimònia

Cadena 
Envolta el temple i 
representa tots els 
maçons. Cada membre 
n’és una baula.

Pilar 
Estan coronats tots dos 
per magranes; un amb la 
volta celeste i l’altre per 
un globus terraqui, que 
representen la universalitat 
i la unió fraternal.

Paviment escacat 
representa la dualitat (el bé 
i el mal, la llum i la foscor o 
les races humanes, que mai 
són motiu de segregació).

Les Tres Columnes 
Representen
la bellesa, la força
i la saviesa, tres
dels ideals 
principals de la 
maçoneria.

Un llibre presideix la 
Tinguda, el Llibre de 
la Llei o VLS (Volum 
de la Llei Sagrada), 
juntament amb un 
compàs i un escaire. 
Pot ser dels anomenats 
“revelats” (Bíblia, Tanak, 
Vedes...) la Constitució 
d’una Gran Lògia, la 
Declaració Universal 
dels Drets Humans o 
un llibre en blanc. En 
ocasions, més d’un.

Tresorer

Orador

Mestres 
(tota la fila)

Aprenents 
(tota la fila)

Mestres 
(tota la fila)

Guardatemple 
extern

Guardatemple 
intern

Primer 
vigilant

Ritu
escocès

Ritu
de York

AprenentCompanyMestreMestre amb 
càrrec
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*La col·locació pot variar segons l’adscripció de la lògia.
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La Maçoneria  
a Catalunya

LA MAÇONERIA, també a Catalunya, ha tingut i en-
cara té un paper important en la vida política i social, 
encara que sigui amb cautela. Sempre amb discreció, 
sovint de forma totalment secreta a causa de la perse-
cució que ha hagut de patir, però la Maçòneria sempre 
hi ha estat, tot i que que amb una presència velada.

De Poblet a la Inquisició
El primer lligam de la Maçoneria amb Catalunya el tro-
bem en la figura del duc Felip de Wharton, quan l’any 
1728, tot just cinc anys després de la publicació de les 
Constitucions d’Anderson, fundava la primera lògia de 
l’Estat espanyol amb un grup de compatriotes angle-
sos. La lògia va ser fundada a Madrid, però Wharton 
va ser enterrat al monestir de Poblet, on encara avui és 
visitat per maçons que en contemplen la seva làpida.

A casa nostra, la Maçoneria no ho ha tingut gens 
fàcil, ja que tant l’Església com el poder polític l’han 
perseguida sistemàticament. Ja el 1738 va ser pro-
hibida per la Inquisició i, més endavant, pels reis 
Ferran VI i Carles III. I Franco, com és ben sabut, 
va tenir una particular obsessió amb el contubernio 
judeo-masónico.

NO ÉS CASUAL QUE LA MAÇONERIA ESPECULATIVA COMENCÉS A TENIR 
UN AUGE IMPORTANT EN TEMPS DE LA IL·LUSTRACIÓ. PERQUÈ QUAN BONA 
PART DE LES NACIONS OCCIDENTALS ES TROBAVEN SOTA EL DOMINI DELS 
DOGMES RELIGIOSOS I L’ABSOLUTISME, LA MAÇONERIA ERA UN PUNT DE 
TROBADA PER ALS LLIURE PENSADORS I UN ESPAI D’INTERCANVI D’IDEES, 
D’AVENÇOS CIENTÍFICS I DE CONEIXENÇA D’ALTRES RELIGIONS O TRADICIONS, 
COM L’EGÍPCIA, LA PITAGÒRICA O L’HEBREA. PERÒ, QUINA IMPLANTACIÓ I 
REPERCUSSIÓ VA TENIR I TÉ LA MAÇONERIA A CASA NOSTRA?

DETALL D’ES-
PASA  
CERIMONIAL 
MAÇÒNICA. 
Font: Biblioteca 
Arús.

Es coneix que durant el segle xviii hi va haver di-
verses lògies a Catalunya, generalment integrades per 
militars, burgesos il·lustrats i estrangers. Aquest és el 
cas de la que el 1748 fundava el militar Joan Grau i 
que tindria com a Venerable Mestre el seu amic Lluís 
Bonach, també militar. La lògia va ser denunciada a la 
Inquisició dos anys més tard i reorganitzada el 1775, 
però poc temps després tots els seus dirigents torna-
rien a ser arrestats i la lògia destruïda.

Maçoneria napoleònica
És amb la invasió de les tropes napoleòniques que la Ma-
çoneria s’implanta de forma sistemàtica i estructurada 
a Catalunya. Es tractava de lògies formades sobretot 
per militars francesos i membres del cos auxiliar del seu 
exèrcit. Però els maçons continuaven mal vistos, tant per 
ser massa reformistes i liberals, com per ser antipatriotes. 
És per això que tant les Corts de Cadis com Ferran VII 
prohibiren la Maçoneria. D’una forma o altra la pràctica 
maçònica continuaria prohibida, i per tant secreta, fins a 
la Revolució de Setembre del 1868 (La Gloriosa) liderada 
per Joan Prim, que era maçó. I és en aquest moment que 
la Maçoneria va arrelar amb força a Catalunya.
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A Catalunya hi ha implantades moltes 
i diverses lògies i tallers maçònics. 
La majoria, sota el paraigua i 
reconeixement d’alguna de les quatre 
grans lògies establertes aquí:

Maçoneria i catalanisme
Amb aquest objectiu, el 1879 les lògies barcelonines 
Humanidad, Silencio i La Verdad fundarien el Gran 
Capítol Català, del qual seria escollit president Ros-
send Arús, considerat el fundador de la Maçoneria 
catalana.

El 1885, Arús i la resta de maçons catalans que el 
seguien constituïren la Gran Lògia Simbòlica Regional 
Catalana (més endavant Catalana-Balear), a la qual 
s’hi van adherir 14 lògies. Sense assolir una autono-
mia absoluta, Arús sí que va aconseguir signar un 
tractat de mutu reconeixement amb el Gran Oriente 
Nacional de España.

Aquest fet propiciaria un autèntic auge de la Maço-
neria en terres catalanes, de manera que mai no hi ha 
hagut tantes lògies ni maçons a Catalunya com a la 
darrera meitat del segle xix.

El 1890, només a Barcelona hi havia més de quaran-
ta tallers en actiu i, durant el període 1870-1936, es 
comptabilitzen més de 170 lògies catalanes. A final del 
segle xix fins i tot van existir publicacions maçòniques 
periòdiques, com Barcelona Masónica o La Concordia.

RETRAT DE 
ROSSEND ARÚS i 
Arderiu, pare de  
la maçoneria 
catalana, exhibit a 
la Biblioteca Arús. 
Font: Biblioteca 
Arús.

LA BIBLIOTECA 
ARÚS conserva 
un dels fons sobre 
maçoneria més 
importants de 
casa nostra. Font: 
Biblioteca Arús.

ROSSEND ARÚS, EL FUNDADOR 
(Barcelona, 1844-1891) Empresari, periodista, lliurepensador i 
filantrop, Rossend Arús i Arderiu és considerat el fundador de 
la maçoneria catalana. S’inicià a la maçoneria el 1866 i el 1879 
ja era president del Gran Capítulo Catalán. Va intentar acon-
seguir la independència de la maçoneria catalana, tot i que no 
ho va aconseguir. Va ser fundador i gran Mestre Venerable de la 
lògia local Avant, marcadament catalanista. Tot i que no va mi-
litar en cap partit polític, va ser membre del Centre Català i se-
cretari del Primer Congrés Catalanista, el 1880.
Deixaria el seu llegat a la Biblioteca Arús, gràcies a l’impuls del 
seu amic i també maçó Valentí Almirall, considerat un dels pa-
res del catalanisme modern.
Avui la biblioteca és pública i centre de referència en quant a 
documentació referent a la maçoneria, moviment obrer i anar-
quisme.

GRAN LOGIA FEMENINA  
DE ESPAÑA 
Any de fundació: 2005.
Membres: entre 200 i 300.
Ritual: Escocès antic i acceptat i Francès.
Formació: agrupa entre 10 i 12 lògies.

LÒGIES CATALANES 
EN L’ACTUALITAT

El desastre colonial
Des de finals del segle xix i fins a l’inici de la segona dè-
cada del segle xx, la Maçoneria, tant a Catalunya com a 
l’Estat espanyol, va viure moments difícils per diferents 
causes. Moltes de les lògies existents tenien entre les 
seves files emigrants porto-riquenys, filipins i cubans. 
Els cubans, els més nombrosos i influents, provenien 
de la tradició maçònica nord-americana, altament 
autonomista. De fet, el líder del moviment indepen-
dentista cubà José Martí era maçó, com també ho era 

Intel·lectuals i polítics
A partir de la Revolució del 1868 diverses personali-
tats públiques pertanyien a l’Orde. Noms com Víctor 
Balaguer, dramaturg, ministre d’Ultramar i guanya-
dor dels Jocs Florals, n’és un bon exemple, així com 
tants d’altres que figuren al nomenclàtor dels carrers 
de l’Eixample de Barcelona, escrit pel mateix Balaguer 
el 1863. Molts grans noms de l’època, tant d’intel-
lectuals i polítics, com de sindicalistes obrers i fins i tot 
anarquistes, eren maçons i bona part de les lògies eren 
d’ideologia progressista i composició burgesa.

És particularment singular, però no casual, que 
algunes de les primeres organitzacions maçòniques 
plenament catalanes integressin els ideals del movi-
ment republicà federal, fins al punt que van intentar 
separar-se dels Grans Orients espanyols.

GRAN ORIENT  
DE CATALUNYA 
Any de fundació: 1989.
Membres: entre 100 i 200.
Ritual: Escocès antic i acceptat.
Formació: de clara vocació catalanista 
i pancatalanista, agrupa 11 lògies, 3 a 
Barcelona, 1 Girona, 1 a Figueres, 1 a Lleida, 
1 a Granollers, 3 a Perpinyà i 1 a Estocolm.

GRAN LOGIA SIMBÓLICA  
ESPAÑOLA
Any de fundació: 
(refundació) 1978.
Membres: entre 500 i 600.
Ritual: Escocès antic i acceptat i Francès.
Formació: agrupa unes 100 lògies de tot 
l’Estat espanyol.

És particularment singular, però no casual, 
que algunes de les primeres organitzacions 
maçòniques plenament catalanes 
integressin els ideals del moviment 
republicà federal. 

GRAN LOGIA DE ESPAÑA
Any de fundació: 
(refundació) 1978.
Membres: 3.000.
Ritual: (accepta tots els 
rituals). 
Escocès antic i acceptat, Francès, 
Emulació, Schröder, Suec i de l’Orde  
del Temple de Malta.
Formació: agrupa unes 300 lògies de tot 
l’Estat espanyol.
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ser forta la seva influència en el primer Govern de la 
Segona República, on 6 dels 11 ministres pertanyien a 
l’Orde. Entre ells, el president, Diego Martínez Barrio, 
que va ser Gran Mestre del Gran Orient d’Espanya; el 
ministre d’Estat, Alejandro Lerroux, i el ministre de la 
Guerra, Manuel Azaña.

Aquelles primeres Corts de la Segona República 
comptarien també amb 17 diputats catalans maçons, 10 
dels quals membres d’Esquerra Republicana. A més, 2 
presidents de la Generalitat, Lluís Companys i Josep Ir-
la, i 14 consellers, també eren maçons. Paral·lelament, 
el 1936 s’intenta, sense èxit, crear un Gran Orient Cata-
là de caràcter independentista.

Però arribaria l’alçament militar de Franco i, de 
retruc, la nova ensulsiada de la Maçoneria catalana i 
espanyola. Poc després de l’alçament, igual que ho feia 
el Govern de la República espanyola, el Supremo Con-
sejo de la Masonería també es traslladaria a Barcelona. 
Però la seva supervivència duraria tant com la Guerra 
Civil i, amb la victòria dels sollevats, les organitzacions 
maçòniques desapareixien de l’Estat. El 1940, amb la 
publicació de la Llei de Repressió de la Maçoneria i del 
Comunisme, apareixen les primeres lògies a l’exili. El 

mateix any també es crea el Tribunal Especial per a la 
Repressió de la Maçoneria i el Comunisme, que el 1963 
passaria a ser el Tribunal d’Orde Públic.

Retorna la democràcia, retorna la Maçoneria
Tot i la prohibició i persecució duta a terme pel fran-
quisme, es conservà una certa activitat maçònica, to-
talment secreta i clandestina. Alguns dels seus prota-
gonistes van ser Lluís Salat i Rafel Vilaplana, els grans 
mestres de la Gran Logia de España i de la Gran Logia 
Simbólica Española, respectivament.

Després de dècades de dictadura i de prohibició, 
el 1977 la Maçoneria es torna a legalitzar i diverses 
obediències comencen a instal·lar lògies a diferents 
indrets del país.

I així arribem al dia d’avui, en què la Maçoneria ha 
normalitzat la seva activitat i es poden comptar uns 
6.000 maçons a tot l’Estat, la meitat dels quals, apro-
ximadament, a Catalunya. Avui les principals grans 
lògies establertes en territori català són la Gran Lo-
gia de España, la Gran Logia Simbólica Española, el 
Gran Orient de Catalunya i la Gran Logia Femenina 
de España.

Augusto César Sandino, líder de la independència de 
Nicaragua. Per això es va acusar el moviment maçònic 
d’haver propiciat la fallida colonial espanyola.

Tot plegat va desembocar en una nova persecució i 
desmembrament de les lògies a tot l’Estat espanyol. A 
Catalunya, a més, es vivia la Setmana Tràgica i l’afu-
sellament del pedagog i maçó Francesc Ferrer i Guàr-
dia, cosa que va afectar profundament el moviment 
maçònic català. Mentre anaven desapareixent un 
gran nombre de lògies i bona part dels seus membres 
es convertien en germans dorments, és a dir, inactius, 
els tallers que encara aguantaven l’embat pertanyien 
majoritàriament a la Gran Lògia Simbòlica Catalana-
Balear o al Gran Orient d’Espanya, les quals es van 
unir per formar l’Ateneu Humanitat, una entitat amb 
seu al número 7 del carrer d’Ataülf de Barcelona. Més 
endavant, l’Ateneu es dissoldria i bona part dels seus 
membres passarien a dependre del Gran Orient Lusità.

Avançats els anys vint del segle xx la Maçoneria 
catalana s’aniria recuperant, però les vicissituds, 
prohibicions i recels per part del poder polític i religi-
ós continuarien. Tot i això, a les portes del 1930, els 
maçons catalans ja es plantejaven intervenir de forma 
més activa en la política del país. Alguns dels seus 
objectius eren unir les forces d’esquerres, impulsar un 
model federalista d’Estat i l’ensenyament laic.

Maçoneria i política
Als anys trenta, la Maçoneria tornaria a viure un auge 
important tant a Espanya com a Catalunya, cosa que 
es constata a les Corts Constituents del 1931, on hi 
havia fins a 183 maçons, els quals van tenir una gran 
influència en la redacció de la Constitució. També va 

FRANCO VA VOLER SER MAÇÓ? 
Efectivament, és del tot reconegut i acceptat que Franco va 
voler ser maçó i que va ser rebutjat dues vegades. Possible-
ment, aquest fet explicaria la seva aversió envers la maço-
neria i la persecució a què la va sotmetre. El primer intent va 
ser quan era tinent coronel i va presentar la seva sol·licitud a 
la lògia Lukus de Larraix, formada per civils i militars. Sembla 
ser que van ser precisament els militars els qui no van ac-
ceptar la seva candidatura, per fets que tenien a veure, pre-
ciament, amb causes militars. El 1932 tornaria a intentar l’in-
grés a Madrid, i tornaria a ser rebutjat. A més, tot i que no 
se’n tenen proves, s’especula amb el fet que podria ser que 
el seu propi germà Ramon Franco, maçó i diputat d’ERC, fos 
un dels membres que s’hi oposés.

QUADRES 
RITUALS on es re-
presenten els tres 
estadis principals 
del maçó durant 
el seu procés ini-
ciàtic. D’esquerra 
a dreta, veiem la 
representació del 
grau d’aprenent, 
el de germà i el de 
de mestre. Font: 
Biblioteca Arús.

L’ESPASA TÉ UN 
PAPER rellevant 
en tots els ritus 
maçònics, així 
com el mantell i el 
collar. A la imatge, 
el collar mostra 
que qui el duu ha 
assolit el grau 33, 
el més alt segons 
el ritus Escocès 
Antic i Acceptat. 
Font: Biblioteca 
Arús.

El 1977 la Maçoneria
es torna a legalitzar. Avui dia, 
ha normalitzat la seva activitat 
i es poden comptar uns 6.000 
maçons a tot l’Estat, la meitat 
dels quals, aproximadament, a 
Catalunya. 
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A cara 
descoberta
L’EXPOSICIÓ “MAÇONS!” REPRESENTA UNA DESCOBERTA DE 
L’ORDE A CASA NOSTRA. AMB LA VOLUNTAT DE CONTRIBUIR 
EN EL CAMÍ DE LA NORMALITZACIÓ DE LA MAÇONERIA, 
ALGUNS DELS SEUS MEMBRES HI APORTEN EL TESTIMONI 
PERSONAL. AQUÍ EN PRESENTEM DIVERSOS.

La possibilitat 
de coincidir 
en un espai de 
reflexió i discussió 
intel·lectual 
profunda és un dels 
motius compartits 
per la majoria.

Girona, 54 anys. Dedicat a  la in-
dústria gràfica i a la fotografia. És 
maçó des de setembre de 2009. 
Pertany a la lògia Sant Jordi Nú-
mero 2 de Girona i n’ha estat el 
darrer Venerable Mestre.

Albert Carrerach

Barcelona, 33 anys. Psicòleg i in-
vestigador. És maçó des de l’any 
2017. Pertany a la lògia Mitra de la 
Gran Lògia Simbòlica Espanyola i
n’és Mestre de Cerimònies.

Mariano Beltran

Barcelona, 73 anys. Jubilat. Havia 
estat despatxant de duanes i sindi-
calista. És maçó des del 2000 apro-
ximadament. Pertany a la lògia 
Montjuïc número 17 del Gran Ori-
ent de Catalunya.

Jordi Martí

Barcelona, 75 anys. Jubilat. Havia 
treballat en l’àmbit de la maquina-
ria per a hostaleria. És maçó des 
del 1997. Pertany a la lògia Mont-
juïc Número 17 del Gran Orient de 
Catalunya.

Albert Lecina 

Barcelona, 69 anys. Jubilada. Ha 
treballat en l’àmbit de la cultura.
És maçona des del 1990. Pertany a 
la lògia Asiyah del Canigó, de Gi-
rona, que pertany a la Gran Lògia 
Femenina d’Espanya.

Núria Fuertes

Osca, 63 anys. Directora finance-
ra. És maçona des del 2006. Per-
tany a la Gran Lògia Femenina 
d’Espanya de la qual és la Gran 
Mestra.

Mar Sánchez

Maçanet de Cabrenys, 58 anys. 
Consultor d’art i galerista. És maçó 
des del 2001. Pertany a la llotja 
Llum de Figueres del Gran Orient 
de Catalunya.

Barcelona, 49 anys. Restauradora i 
consultora de patrimoni cultural.
És maçona des de l’any 2004. Per-
tany a la lògia Acàcia Número 85, de 
la Gran Lògia Simbòlica Espanyola.

Barcelona, 65 anys. Jurista i cate-
dràtic de Dret Financer i Tributari.
És maçó des del 1984. Pertany a la 
lògia Ciència i Llibertat de l’Orient 
de Sant Andreu de Palomar.

Barcelona, 49 anys. Farmacèutic.
És maçó des de l’any 2007. Per-
tany a la lògia Descartes, que per-
tany a la Gran Lògia Simbòlica Es-
panyola.

Barcelona, 53 anys Psicòloga.
És maçona des de l’any 2007. Per-
tany a la lògia Luz Primera, de la 
Gran Lògia Femenina d’Espanya.

Ernest Ruiz Pilar GiráldezJoan Francesc Pont Xavier MolinaPatricia Planas

Barcelona, 65 anys. És maçó des 
del 1997. Pertany a la Gran Lògia 
d’Espanya, a la Gran Lògia Provin-
cial de Catalunya i a la Lògia Euro-
pa 42. És el Gran Mestre Provinci-
al de Catalunya.

Carles Blasco

Barcelona. Jubilat. Advocat.
És maçó des de l’any 2001. Pertany 
a la lògia Llum Perseverant, que 
pertany a la Gran Lògia d’Espanya.
Ha passat per tots els oficis de la 
lògia.

Honorio Gimeno

Barcelona, 73 anys. Jubilada. In-
fermera i pedagoga. És maçona 
des del 2009. Pertany a la lògia 
Yetzirah de Montserrat i n’és la Ve-
nerable Mestra.

Maria Feu
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La Maçoneria 
al cinema
SI HEM CONSTATAT COM POLÍTICS, MILITARS I INTEL·LECTUALS HAN 
FORMAT PART DE LA MAÇONERIA, EL MÓN DEL CINEMA TAMBÉ HA VIST 
COM ALGUNES DE LES SEVES GRANS ESTRELLES HAN ESTAT MAÇONS. 
HOLLYWOOD, LLAR DE GRANS MAÇONS, HA FET QUE LA MAÇONERIA HAGI 
ESTAT, DE FORMA MÉS O MENYS EXPLÍCITA, REFERENT DE PEL·LÍCULES.

A DALT
Fotogrames 
d’El Olivar 
de Atocha 
i From hell, 
respectivament. 

5. El hombre que pudo reinar
John Huston, 1975
Pel·lícula que reuneix els dos 
grans actors Sean Connery i Michael 
Caine, entre altres estrelles del ci-
nema. La història, que mostra les 
aventures dels dos protagonistes a 
l’Índia, conté clares referències a 
la Maçoneria.

6. Forces ocultes (Nova Films) 
Jean Mamy, 1943
El film mostra el ritus d’iniciació 
a la Maçoneria d’un jove diputat 
francès. El jove s’adonarà que la lò-
gia es dedica a conspirar junt amb 
els jueus per enfrontar França amb 
Alemanya.

7. Companys de gresca
Laurel i Hardy, 1933
Considerada com una de les cent 
millors comèdies americanes de 
tots els temps. El film presenta el 
gras i el prim sotmetent-se al ritus 
oriental de la lògia imaginaria Sons 
of the Desert.

8. El olivar de Atocha
Sèrie de televisió basada en la tri-
logia de novel·les homònimes de 

Lola Salvador Maldonado va estre-
nar TVE l’any 1989. Situada a l’Es-
panya del primer terç del segle xx, 
destaca una escena que recrea de 
forma detallada el ritus iniciàtic 
d’un aspirant a una lògia.

9. From Hell (20 Century Fox) 
Albert i Allen Hughes, 2001 
Thriller de terror sobre els assassi-
nats de Jack l’esbudellador. En una 
part del film veiem el seu protago-
nista durant el ritus d’iniciació en 
una lògia.

Més enllà dels noms singulars que 
han estat maçons, és remarcable 
la presència de la Maçoneria 
en determinades pel·lícules. Els 
seus ritus i simbologia han estat 
font d’inspiració i han despertat 
la curiositat i l’interès de força 
directors, de vegades des d’un 
prisma positiu i d’altres per 
criticar-la.

1. John Ford (1894-1973).
Un dels directors i productors més 
celebrats del Hollywood del se-
gle xx. És força comú que a les se-
ves pel·lícules, d’una forma més o 
menys velada, hi hagi alguna re-
ferència a la Maçoneria. Com un  
dels creadors més importants i in-
fluents de la història del cinema, 
va obtenir quatre premis Òscar al 
llarg de la seva carrera.

2. John Wayne (1907-1979).
Nom artístic de Marion Michael 
Morrison. Maçó famós pels seus 
westerns, va participar en més de 
vint pel·lícules de John Ford, entre 
les quals destaquen La diligència 
(1939), La legió invencible (1949), 
The Quiet Man (1952), Centaures 
del desert (1956), Escrit sota el sol 

(1957) o L’home que va matar Li-
berty Valance (1962).

3. Cary Grant (1904-1986).
Nom artístic d’Archibald Alexan-
der Leach. D’origen britànic, va ser 
actor protagonista en nombrosos 
films d’èxit i va guanyar un Òscar 
honorífic per la seva gran trajec-
tòria i contribució al cinema. Una 
de les seves pel·lícules més cele-
brades va ser Perseguit per la mort, 
del 1963.

4. Harpo Marx (1888-1964).
El segon dels germans Marx, pre-
tesament mut, boig i intèrpret d’ar-
pa era maçó, segons va explicar el 
seu germà Groucho. Un oncle dels 
Marx havia arribat al grau 32 i 
Harpo el volia emular.

1
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Maçons!Bibliografia

L’EXPOSICIÓ “Maçons! Una mirada actual a una ins-
titució centenària” pretén contribuir a posar llum a les 
ombres en què els maçons –de vegades per voluntat 
pròpia, de vegades per la intenció d’altres– han hagut 
de fer vida. Per això aquesta exposició té una voluntat 
clarament didàctica, pensada per ensenyar allò que no 
se sap o que no es coneix bé. No s’hi revelen secrets, 
perquè la Maçoneria, malgrat la creença generalitza-
da, en té ben pocs, de secrets. Bona part dels secrets 
de la Maçoneria són, simplement, les vies per aconse-
guir el principal objectiu de tots els seus integrants: 
descobrir-se a ells mateixos; reflexionar sobre qui és 
cadascú i quin paper té a la societat; actuar per millo-
rar el món per modesta que sigui la contribució. I per 
fer això, els maçons practiquen un seguit de rituals 
que tenen arrels a l’edat mitjana i al segle xviii, el se-
gle de la Il·lustració.

Quan el visitant accedeixi a l’exposició podrà fer un 
recorregut per la història de la Maçoneria; descobrir 
alguns dels maçons més famosos del passat, tant ho-
mes com dones; veurà les calúmnies i les difamacions 
que la Maçoneria ha patit en el passat i en el present; 
començarà a endinsar-se en la simbologia i els rituals 
de la institució i experimentarà un tast de com és ini-
ciar-se al món maçònic i com en són els temples.

És un recorregut pensat per fascinar el visitant, però 
al mateix temps, mostrar que la Maçoneria és molt més 
que un seguit de frases, moviments, ritus i salutacions. 

Diccionario Enciclopédico de la 
Masonería
Lorenzo Frau Abrines
Publicaciones Mundial, Barcelona. 
S. xix.
Obra cabdal d’estudi de la Maço-
neria en castellà on es detalla la 
seva història, biografies de perso-
natges il·lustres i els seus ritus.

ENRIC CALPENA, 
Comissari

LA MAÇONERIA ÉS UNA DE LES INSTITUCIONS CIVILS MÉS ANTIGUES I MENYS 
CONEGUDES DEL NOSTRE PAÍS. FA MÉS DE DOS SEGLES QUE HI HA MAÇONS 
CATALANS, ALGUNS DE MOLT NOTABLES, PERÒ TOT I AIXÍ LA INSTITUCIÓ A 
LA QUAL PERTANYEN CONTINUA IMMERSA A LA BOIRA DEL MISTERI. PERÒ 
PER QUÈ? ÉS ESTRANY QUE EN PLE SEGLE XXI GRUPS D’HOMES I DONES 
QUE ES DEFINEIXEN COM A LLIUREPENSADORS, ALTRUISTES, DEVOTS DE 
LA COMPANYONIA I DE L’ASSISTÈNCIA MÚTUA SIGUIN ENCARA OBJECTE 
DE MIRADES ESBIAIXADES, RUMORS INFAMES I, EN GENERAL, DESCRÈDIT 
SIMPLEMENT PER EXISTIR.

La parafernàlia maçònica és atractiva i misteriosa, però 
només és l’embolcall d’una associació d’homes i dones 
lliures. 

I dir ‘homes i dones’ no és una frase que vulgui ser 
adient als nous temps, no. Perquè la Maçoneria ha 
estat la major part de la seva existència una associació 
exclusivament masculina. Algunes de les lògies, les 
que segueixen més estrictament les regles dictades el 
1723, continuen sent-ho, però moltes ara ja són mixtes 
o, fins i tot, només femenines. La revolució feminista, 
l’obertura a les noves sexualitats, l’adaptació d’una ins-
titució secular a les exigències d’aquest segon mil·lenni 
són alguns dels grans reptes que ara ha d’entomar la 
Maçoneria. Però ho farà, n’estem segurs, com ho ha 
demostrat al llarg de la seva història: amb la discussió 
lliure i constant, amb la tolerància cap als altres i amb 
la convicció en els principis de la llibertat, la fraternitat 
i la igualtat.

LLIBRES IMPRESCINDIBLES PER ENTENDRE LA MAÇONERIA.

Barcelona maçònica
Xavi Casinos Comas
Editorial Viena, 2014
Obra de referència sobre la pre-
sència de la Maçoneria a Barce-
lona. Escrita amb to divulgatiu 
i amb rigor, s’hi descobreix la 
història de l’Orde a la ciutat des de 
la construcció de la catedral fins a 
l’actualitat.

Joves escoltes i francmaçons 
adults
Fabian Mohedano i Joan-Francesc 
Pont
El Clavell, 2007
Reflexió a través de la relació 
entre un jove escolta i un adult 
francmaçó. S’evidencia la relació 
entre l’escoltisme i la Maçoneria 
com a camins que cerquen el per-
feccionament de la persona.

xxv anys de maçoneria cristiana 
a Catalunya 1983-2008
Ferran Juste
March Editor, 2009
Llibre escrit amb motiu del vint-i-
cinquè aniversari de la creació de 
la primera lògia de maçons cristi-
ans a Barcelona, la lògia TAU. S’hi 
exposa la incomprensió tot sovint 
viscuda, tant per part d’altres ger-
mans maçons com cristians.

El Grande Oriente
Benito Pérez Galdós
Altorrey, 1876
Quarta novel·la de la sèrie Epi-
sodios Nacionales. Recull alguns 
successos posteriors a l’intent fa-
llit del mossèn Matías Vinuesa de 
restaurar l’absolutisme, així com 
els conflictes del govern liberal 
espanyol, dirigit en gran part per 
maçons.

El contubernio judeo-masónico-
comunista
J. A. Ferrer Benimeli
Ediciones Istmo, 1982
El sacerdot jesuïta, un dels més 
grans coneixedors de la Maçoneria 
espanyola, presenta en aquest as-
saig històric la persecució a què va 
ser sotmesa la Maçoneria durant 
la dictadura de Franco.
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