
elPeriódicode
 C

at
al

un
ya

8 420565 004008

11590elPeriódico
5 DE MAIG DEL 2011

Any XXXIV. Número 11.590. D.L.: B 36.860 - 1978

gentecorriente@elperiodico.com

Núria
Navarro

–¿Què simbolitza aquest penjoll?
–És una àguila bicèfala amb una es-
pasa i el lema Vincere aut mori (Viure 
o morir). Simbolitza el combat con-
tra els culpables de la mort el 1314 
de Jacques de Molay, el gran mestre 
templer: el papa Climent V i el rei Fe-
lip IV. El portaré aquest cap de set-
mana, a la 21a Trobada Internaci-
onal d’Alts Graus Escocesos que se 
celebra a Barcelona, en què ens com-
prometrem amb la primavera àrab. 
Al Grau 30 de la maçoneria jures de-
fensar la democràcia i combatre les 
tiranies. 

–¿Davant de qui estic?
–Davant d’un catedràtic de Dret Fi-
nancer.

–¿I a la societat maçònica?

nual. La maçoneria és progressiva. 
En vas aprenent a la lògia, a través 
del tracte amb els teus germans, lle-
gint, viatjant. Al sortir del teu espai 
professional, del teu barri, de la te-
va ciutat, tens unes relacions més 
transversals. Et fas ciutadà del món.

–¿Com sap si està davant d’un germà?
–La intuïció funciona. Ho perceps 
per la manera de transmetre missat-
ges, de liderar una reunió. I després 
pots confirmar aquesta intuïció a 
través del llenguatge ritual.

–Un exemple, si és tan amable.
–Imagini’s que en una reunió algú 
diu a les 9 del matí: «Hauríem de po-
sar-nos a treballar intensament per-
què és migdia». En un dels graus es 
diu que «comences a treballar al 
migdia».

–¿Hi ha un codi gestual?
–Es pot transmetre el grau a un altre 
germà maçó a través d’uns tocs al do-
nar-se les mans. És una espècie de di-
àleg tàctil.

–Escolti, ¿cal el secretisme?
–Cada persona ho revela o no en fun-
ció del seu desig. Jo no ho vaig fer fins 
als anys 90. No volia determinar la 
meva identitat per un sol factor, i en-
cara menys en un país que té aversió 
a la maçoneria. Encara avui en té.

–Té mala premsa, sí.
–En té a Itàlia, França, Portugal i Es-
panya, territoris que l’Església catò-
lica considera propis. A cap altre lloc 
el Papa s’atreviria a dir que el laïcis-
me de Zapatero és igual que la crema 
de convents.

–I això que vostès aspiren al poder 
terrenal...
–La maçoneria no aspira al poder 
com a tal, però valora positivament 
que els maçons tinguin responsabili-
tats. Si arriba el cas, els germans no-
més demanen que la seva acció polí-
tica s’orienti per l’humanisme. H

«Al Grau 30
jures defensar la 
democràcia i combatre 
les tiranies. Ara ens 
comprometem amb 
la primavera àrab»

–Davant del president del Grau 33, 
el gran comanador del Suprem Con-
sell Maçònic d’Espanya.

–Això vol dir que és l’autoritat.
–Això vol dir que vaig ser iniciat als 
27 anys, l’any 1984, i que és la pro-
gressió d’algú que s’ha mantingut 
actiu al llarg de 25 anys d’itinerari 
maçònic.

–¿Com hi va anar a parar aquí?
–Durant la carrera, vaig trobar a la bi-
blioteca de la universitat documen-
tació sobre la maçoneria. ¡Una cosa 
que havia perseguit furibundament 
el franquisme havia de ser necessària-
ment bona...! Em va sorprendre saber 
que Francesc Ferrer i Guàrdia era ma-
çó, però també Josephine Baker. 

–Sí que és sorprenent.
–Arran d’un homenatge a Ferrer i 
Guàrdia, un professor ens va dir que 
havíem de portar a Montjuïc un trian-
gle d’acàcia i roses vermelles. Ho vam 

–Ara mana molt. El que més.
–Contra tots els mites, els alts graus 
no dirigeixen la maçoneria. El poder 
el tenen els maçons dels graus 1, 2 i 
3, que elegeixen el seu president, el 
gran mestre, per sufragi universal, 
directe i secret. Els alts graus tenen 
una tasca interna de formació, de co-
ordinació dels treballs, de preserva-
ció del ritu.

–Si la divisa és «llibertat, igualtat i 
fraternitat», ¿per a què tant ritu?
–El ritual és la porta entre l’espai 
exterior i l’espai interior. Amb l’ex-
pressió «abandonar els metalls a la 
porta del temple», deixes a fora tot 
allò que a la vida quotidiana et fa re-
llevant –els càrrecs, la classe social, 
el partit–, i ets capaç de discutir sen-
se ferir, de convèncer sense impo-
sar. Crec que el ritual ens ajuda a ser 
més lliures.

–¿El manual exigeix dur capa i això?
–No anem amb capa. I no hi ha ma-

Joan-Francesc Pont
Gent corrent

«A la porta de
la lògia deixes 
els càrrecs i la 
classe social»
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fer, va sortir a la premsa i una lògia de 
Barcelona ens va venir a buscar.  

–El van acceptar al club.
–La iniciació va ser una vivència molt 
intensa. Vaig entrar al taller amb els 
ulls embenats, vaig transitar pels 
tres viatges simbòlics –les proves de 
l’aire, l’aigua i el foc–, i quan em van 
treure la bena vaig veure els meus 
germans, obrers de la construcció 
del temple de la humanitat. Un im-
puls a la virtut, en definitiva.

Jurista i maçó. Assegura que el dret i la maçoneria 
comparteixen l’aspiració per la justícia.

J
esús Álvarez, veterà peri-
odista de TVE, va cometre 
un greu error a la prime-
ra edició del Telediario del 
6 d’octubre del 2008. «No 

ha estat una bona jornada per als 
equips espanyols», va dir en la in-
troducció a la informació esporti-
va d’aquell dia nefast. L’Atlètic de 
Madrid havia estat golejat dissab-
te pel Barça (6-1) i l’Espanyol havia 
empatat l’endemà al Bernabéu (2-
2). Sempre que parlés des de la pers-
pectiva d’un independentista cata-
là, Álvarez l’hauria encertat amb el 
seu comentari. Els havia anat molt 

malament als equips espanyols en-
front dels catalans. Però, evident-
ment, no era així. Va ser simple-
ment un error, un «lapsus», com va 
aclarir el mateix periodista al Te-
lediario de l’endemà. Òbviament, 
volia dir «equips madrilenys» i no 
«espanyols». I allà es va acabar l’in-
cident, perquè una equivocació la 
pot tenir qualsevol.
 Sergio Sauca, el periodista de 
TVE que va narrar dimarts el par-
tit entre el Barça i el Madrid, es va 
disculpar a la SER pels seus comen-
taris. Ho va fer d’ofici i sense adme-
tre cap error. No pas perquè sigui 

menys humil que el seu company 
de cadena, sinó perquè és incapaç 
d’entendre que el to de la retrans-
missió va ser improcedent en un 
partit que enfrontava dos equips 
espanyols en una semifinal de la 
Champions.

Objectivitat

Ja se sap que l’objectivitat absoluta 
és una quimera i que no hi ha dos es-
pectadors que vegin el mateix par-
tit de futbol, les mateixes faltes i els 
mateixos fores de joc, per més que 
tots contemplin les mateixes imat-

ges repetides des dels angles més 
variats. Però s’espera d’una cadena 
pública estatal que el seu comenta-
rista no sigui tan manifestament 
partidari d’un dels dos conten-
dents. Tant la insistència de Sau-
ca, que veia un partit «equilibrat» 
just en la fase en què el Barça creava 
més perill, com les seves ànsies que 
l’equip blanc capgirés l’eliminatò-
ria en els moments finals delataven 
que, per al locutor, el Madrid era el 
representant natural d’Espanya a la 
final. Com si, vist des del Pirulí, no 
hi hagués vida (ni futbol) més enllà 
d’Alcalá de Henares.

el lapsus de 
Sergio Sauca
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