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Commemoració del tercer centenari de la 
francmaçoneria  

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2017 

Diputats, exdiputats, conferenciants, senyores i senyors, amigues i amics, és un plaer 

donar-los la benvinguda al Parlament de Catalunya, que avui té el plaer i l’honor 

d’acollir aquest acte de commemoració dels tres-cents anys de la francmaçoneria, 

una organització filantròpica, humanista, que té per finalitat el perfeccionament de 

l’ésser humà, i per tant de la humanitat. Penso que ens hauríem de plantejar si 

aquesta no hauria de ser la finalitat de tots els éssers humans. 

Per iniciar l’acte els convido a veure un vídeo sobre aquest tercer aniversari, i després 

intervindran les tres persones que m’acompanyen, tres francmaçons de diverses 

obediències.  

Vegem ara el vídeo. 

.......... 

Moltes gràcies a tots tres. Abans de cloure l’acte, m’agradaria adreçar-los unes 

paraules. 

Tal com ha dit el senyor Joan-Francesc Pont, l’any 2001 el Parlament va aprovar una 

resolució per expressar la seva consideració i el seu reconeixement a les obediències 

maçòniques, que al llarg de la història recent de Catalunya havien estat tractades 

injustament, havien patit greuges precisament per defensar les llibertats polítiques i 

la llibertat de pensament. 

Els francmaçons, tal com ha dit també el senyor Pont, van patir la repressió 

franquista, allò de “rojos, separatistas, judíos y masones”. Eren un objectiu clar de 

la dictadura franquista. És més: el franquisme, l’any 1940, va aprovar una llei, la ‘ley 

para la represión de la masonería y el comunismo’, que a més a més va incorporar 

la creació d’un tribunal ‘ad hoc’, un tribunal especial per aplicar-la. 
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La francmaçoneria va ser objecte de persecució per part d’altres dictadures al llarg 

del segle XX, a Alemanya, Itàlia, la Unió Soviètica i Portugal, persecucions que 

s’expliquen pel fet que és radicalment contrària, amb tota la seva diversitat, 

totalment i radicalment contrària, a allò que defineix els totalitarismes, que és 

l’autoritarisme. Perquè la maçoneria defensa la llibertat, i per aquesta raó sempre ha 

estat perseguida per tots els règims autoritaris. 

De fet, els processos d’independència americans, per exemple, estan impulsats i 

moltes vegades protagonitzats per francmaçons que després esdevenen els pares 

d’aquestes noves nacions. Tenim el cas de George Washington, Antonio de Sucre o 

Simón Bolívar. 

No és estrany, doncs, que el catalanisme progressista, definit per la reivindicació 

permanent d’aquests tres conceptes que avui han expressat tan bé els tres 

conferenciants, llibertat, igualtat i fraternitat, hagi estat també vinculat històricament 

a la francmaçoneria per mitjà de nombroses personalitats intel·lectuals i polítiques. 

També hi estaven vinculats el federalisme frustrat dels segles XIX i XX i el 

republicanisme del primer terç del segle XX, i fins i tot el feminisme quan reivindicava 

el dret de vot per a les dones quan la legislació espanyola el prohibia.   

I també hi ha estat vinculada aquesta mateixa casa, el Parlament: Lluís Companys i 

Joan Casanovas, dos presidents de la cambra els anys trenta, durant el període 

republicà, eren membres de lògies, com tots sabeu. I també ho eren Manuel Serra i 

Moret, Josep Irla i Francesc Farreras i Duran, tres presidents del Parlament a l’exili, 

que van defensar i preservar aquesta institució fins que vam recuperar la democràcia. 

Pertanyien a partits polítics diferents, tenien ideologies diferents, fins i tot tenien 

visions diferents del país, però tots tres van estar d’acord a preservar la sobirania del 

Parlament, la sobirania de Catalunya davant el franquisme, davant la dictadura. 

Defensaven la llibertat política del poble de Catalunya. 

La francmaçoneria no és cap actor polític, però, en coherència amb les llibertats que 

defensa, respecta la pluralitat ideològica i política. I, efectivament, això no exclou 

que molts dels seus membres hagin participat en la vida política i hagin estat 

membres de partits polítics.  

A més, sense parlar directament de política, la francmaçoneria hi ha tingut i hi té 

incidència si entenem la política en un sentit ample del terme, ja que a l’interior de 



 

Carme Forcadell i Lluís 

Presidenta 

 

3 3 

 

les lògies, com ens han explicat, treballen el compromís personal amb valors que 

influeixen en l’evolució de la societat i del nostre país. 

Al cap i a la fi, aquests ideals de llibertat, igualtat i fraternitat són coincidents amb la 

majoria dels projectes polítics de Catalunya. Construir un país millor on l’esser humà 

pugui progressar en llibertat, en igualtat, en fraternitat, mitjançant l’educació, la 

formació, la cultura, és un ideal transversal en la política catalana. Crec que tots 

compartim aquesta idea, que s’ha defensat moltes vegades en aquest Parlament. 

Per això, en clau de present i futur, la societat catalana ha de trobar en la 

francmaçoneria un espai lliure, plural, un aliat en la construcció del progrés humà i 

social, sempre lligats. I la francmaçoneria ha de saber –sap, de fet– que en el 

Parlament de Catalunya hi trobarà una institució que reconeix la seva aportació, una 

institució que defensa els drets i les llibertats individuals i col·lectives. 

En nom del Parlament els felicito per aquests tres-cents anys, i els desitjo que en 

puguin commemorar molts i molts més. 

Moltíssimes gràcies. 

 


