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ENTRE O INICIÁTICO E A POLIS:
A FRANCMASONERÍA ENTENDIDA
COMO UNHA CULTURA POLÍTICA
Alberto Valín Fernández
Universidade de Vigo

Resumo: Este artigo ofrece ao lector, evitando as abundantes e tendenciosas confusións relacionadas a esta asociación, unha breve explicación sobre o que é en realidade o que foi ao longo da historia esta estraña forma de sociabilidade.
Abstract: This article offers, avoiding the ubiquitous tendentious mistakes linked to this
association, a brief explanation of what is actually, and what has been throughout history, a strange form of sociability.
Palabras chave: Masonería, Antropoloxía, Sociabilidade, Culturas
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Introdución
A francmasonería, malia posuír aínda unha cifra estimativa de membros francamente considerable, é hoxe unha asociación en profunda crise. O problema fundamental estriba no necesario reemplazo xeracional que, desde fai varios lustros, non
consegue. Na millonaria -tanto pola súa saneada economía como polo número dos
seus compoñentes- francmasonería estadounidense, a media de idade é cada vez
máis elevada, roldando xa a eufemisticamente denominada «idade dourada». Nunha
recente estadía londinense, comentábame un dos masóns máis activos da sé da Gran
Loxia Unida de Inglaterra que «no presente» resultáballes moi difícil captar neófitos
xóvenes e que, para que non se fosen os que se iniciaron, «esquecían» en ocasións
o ritual, facendo aos masóns novatos, é dicir, aos aprendices, máis copartícipes nas
tenidas co fin de evitar o seu aburrimento. Achacaba esta xeneralizada «crise de vocacións» masónicas ao materialismo cada vez máis dominante na mentalidade xeral da
sociedade e na correspondente falta de inquedanza espiritual da xente nova. E iso que
a parafernalia masónica dos británicos inventores desta sociedade secreta non é tan
complicada, tétrica e difícil de poñer en práctica como a que posúen algúns ritos «continentais» como o «escocés antigo e aceptado», grazas ao seu máis ou menos sinxelo
Rito de Emulación. Rito este que non posúe na súa práctica litúrxica nin escuras e «terribles» cámaras de reflexións colgadas de negro e cheas de caveiras, nin impresionantes
e «incómodos» cadaleitos, nin un longuísimo conxunto de escalafónicos grados. No
que respecta a España, pódese dicir que esta asociación desde a súa legalización en
1978, non consegue «erguer a cabeza». Xusto cando por fin unha das innumerables e
diminutas obediencias comeza a ter certa estabilidade; é dicir, incrementa o número de
loxias e, obviamente, o de membros, consegue o respaldo masónico internacional e o
correspondente eco por parte dos medios de comunicación, comeza o seu irremediable
proceso de micronización a base de abroncadas disidencias para nada «fraternais»,
chegando incluso estas discrepancias a acabar en indiscretas querelas xudiciais. En realidade este triste «costume» forma parte fundamental de toda a historia masónica española. Algo que me recorda sempre o que lles sucedeu e aínda segue sucedéndolles
aos trotskistas, involucrados constantemente nun sen fin de disidencias. Recordemos
o coñecido dito de «dous trotskistas, unha Liga Comunista; tres trotskistas, a primeira
escisión». Así lle pasou á «liberal» Gran Logia Simbólica Española e estalle sucedendo
nestes momentos (principios de 2007) á «regular» e ata certo punto numerosa (+/2.000 membros) Gran Logia de España.
Curiosamente, esta masonería española da Segunda Restauración Borbónica
non conseguiu superar, en ningún momento, os tres milleiros e medio de membros activos distribuídos estes nun auténtico maremagno de obediencias distintas e, obviamente, distantes. E todo iso nun conxunto de países xeográficos vertebrados por un Estado
como o español, cunha poboación que supera con moito os corenta millóns de habitantes. O porqué de toda esta xa tradicional tolemia de aparentes loitas internas, creadoras de diminutas «grandes» loxias e microscópicos «grandes» orientes non o queira
Aínda que non existe censo algún, crese que ao redor de seis millóns de persoas compoñen hoxe a chamada masonería universal, a inmensa maioría dela ubicada nos Estados Unidos de Norteamérica.

Convén aclarar que os ritos non se deben descontextualizar banalmente, dado que todos, pertenzan a calquera corporación, entidade, relixión ou o comportamento cotián de cada persoa, poderíannos resultar, con
hilarante e automática facilidade, ridículos. Ademais debo recordar que é farto coñecido que o ser humano
é per se “ animal relixioso ” e os ritos non son unha “culta” expresión conductual exclusiva do homo sapiens
actual, dado que forman parte estreita da “instintiva” etoloxía de infinidade de especies animais.
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atopar o lector destas liñas nas bizantinas discusións intelectuais dos seus membros
por cuestións de índole purista (velando «honestamente» por ser fieis á tradición das
súas Constitutions), ou desde a evolucionada e «liberal» heterodoxia (intentando, por
exemplo, mellorar, «democratizando», os seus ríxidos e antigos preceptos, intentando
solucionar problemas como aceptar á muller nas súas loxias ou establecer estatutariamente para a elección do «gran maestre» o dereito a votar a este individualmente e non
por delegados), non. En realidade o que o espectador imparcial aprecia desde a súa
exterior visión de toda esta ata certo punto baladí problemática é o que este historiador
denominou «egosaurismo», ou o que o meu colega catalán Pere Sánchez Ferré -mellor
coñecedor ca min deste tipo de problemática- denomina «o cancro masónico do cabeza
de rato». Referímonos ambos con estas expresións ao irreflexivo e esaxerado personalismo que mostran, e historicamente mostraron, certos membros desta sociabilidade
que, ao ver truncada a súa egocéntrica vontade de poder, ao perder, por exemplo, a
votación na correspondente gran asemblea, intentan por todos os medios que se lles
ocorren, facer prevalecer os seus escuros e egolátricos intereses persoais co único fin
de seguir «figurando» na cima da obediencia, así sexa como «gran maestre», como
«gran vixiante», como «gran secretario» ou como sexa, dado que para este tipo de individuos -por desgraza excesivamente abondosas nas sociedades europeas meridionaiso verdadeiramente importante para eles é figurar. E, unha vez que ven frustrados todos
os seus propósitos por recobrar o cobizado «poder», crean unha escisión, constituíndo
ex novo unha nova gran loxia ou un rimbombante gran oriente, onde poder seguir dando
renda solta a todos os seus íntimos delirios por seguir dándose a coñecer publicamente
ou por ter o «recoñecemento» do cal, puerilmente, crense merecedores e que, doutra
banda, se non fose pola masonería xamais obterían. Este e non outro foi e é a orixe do
desmadrado «taifismo» da historia da masonería española ata hoxe.
A continuación, ofrezo o texto ampliado e actualizado da versión que, co título
«La masonería, una discreta forma de sociabilidad democrática» ofrecín no libro La
sociabilidad en la historia contemporánea. Reflexiones teóricas y ejercicios de análisis.
Obra esta que, indudablemente grazas á calidade científica das colaboracións dos colegas que nela participaron e á excelente edición levada a cabo polo meu entrañable
amigo o editor e bibliófilo galego Alfonso Prada Allo, colleitou ademáis dunha boa acollida no difícil mercado do libro de ensaio unha boa provisión de recensións críticas que
axudaron a dalo a coñecer.
Aínda que a historiografía española universitaria que se dedicou e dedícase ao
estudo da masonería non carece de bos exemplos de bo facer metodolóxico e discursivo, por desgraza tamén posúe excesivos exemplos de todo o contrario. Por iso xulgo
necesario iniciar este discurso cunha breve análise da situación que, desde fai aproximadamente un cuarto de século, vénse dando nos ambientes masonolóxicos españois.
Espero que todo isto que a continuación ofrezo aos lectores provoque, sobre todo na
Verbigracia: LÓPEZ CASIMIRO, F. “Alberto Valín (dir.) : La sociabilidad en la historia…” en Gazeta de
Antropología. Granada, Laboratorio de Antropología Cultural - Universidad de Granada, nº 17, 2001, pp.
18-21 (http://www.ugr.es/-pwlac/Welcome.html); LÓPEZ CASIMIRO, F. «La sociabilidad en la historia…», en
Minius. Revista do Departamento de Historia, Arte e Xeografía. Universidade de Vigo. Ourense, nº XI, 2003,
pp. 263-268; VIDAL FERNÁNDEZ, F. «Las formas contemporáneas de la sociabilidad asociativa», en Miscelánea Comillas. Madrid, Universidad Pontificia Comillas, nº 117, 2002, pp. 872-878; SÁNCHEZ, M. «A. J.
Valín Fernández (dir.), La sociabilidad en la…», en Communio. Sevilla, nº35/1, 2002, pp.230-231; PERNAS
OROZA, H. «Estudios sobre sociabilidade», en Guía dos Libros Novos. Santiago de Compostela, noviembre
de 2001, p. 12;…
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reducida e polo xeral mediocre comunidade científica española ou hispanista da chamada masonoloxía -ou ata nos masonólogos que, como Luis P. Martín, non se senten
incluídos por ese novo vocábulo acuñado por Alec Mellor-, o correspondente debate
que, infrutuosa e reiteradamente, veño buscando, desde 1989, co san propósito de
facer madurar dalgún xeito os discursos de tantos historiadores que comparten comigo
a mesma liña de investigación e que, en demasiadas ocasións, regaláronnos e seguen
regalando coa súa pertinaz desidia ou cos seus torpes e parciais discursos.
Uns coas súas contumaces e obcecadas posturas persoais, intentando converter endebles hipóteses de traballo en pontificales sentenzas como, verbigracia, a completamente insostible teoría historiográfica sobre o apoliticismo da masonería histórica
española sostida por José Antonio Ferrer Benimeli.
Outros ofrecéndonos tristes probas de sorprendente simplicidade metodolóxica
e sen conter os seus propios textos discursivos a minimamente esixible perspectiva crítica, conseguindo entón con todo o seu neopositivista esforzo de eternos «tesinandos»,
desesperantes historias amables da masonería e das súas «excelsas» obras. Traballos estes últimos máis propios de calquera masón entusiasta, afeccionado a escribir
melifluas e cursis apoloxías da «súa querida Orde» que de auténticos investigadores
universitarios. Estoume referindo a obras cento por cento filomasónicas como as dos
profesores Manuel de Paz Sánchez ou Pedro Fermín Álvarez Lázaro.
E algúns que, tratando de ocultar as súas escuras medianezas nun bosque
de enmarañados, contradictorios e mal redactados discursos, con sorprendentes, por
ostentosas, faltas sintácticas e ortográficas e preñados de crípticos e deficientemente
utilizados tecnicismos -intercalándoos bárbaramente nos seus textos como auténticos
exabruptos-, pretenden singularizarse no panorama académico desta liña de investigación, por medio da, doutra banda, sempre necesaria -se se realiza coherentementeprocura de novas preguntas ou novos bachelardianos «cortes epistemolóxicos». Debo
dicir en honor á xustiza que eses mal intercalados e utilizados tecnicismos en discursos
como os deste tipo de autor, non conseguen, nin polo aleatorio favor do albur, escapar
á obxectiva definición de palabros. Algo así como se tras esta especie de «técnicas»
expresións de escola ou palabras-fetiche -valga a ramplona interpretación psicoanalítica-, tratasen estes autores de protexerse ou ocultar a súa frustrante inferioridade, engadíndoas á súa linguaxe co pretencioso fin de incluírse tribalmente nalgunha iniciática e
elitista escola, intentando con todo iso distinguirse do resto dos investigadores, sacando
todas as súas remedadoras peroratas dunha afastada e rápida interpretación ou dun
pésimo recordo -quizá máis ben dun perturbador pesadelo- da antropoloxía cultural e
da socioloxía.
Hai que sinalar que estas ferramentas complementarias para a ciencia histórica
como a socioloxía ou, sobre todo neste caso, a antropoloxía cultural -como tamén ¿por
que non engadilo aquí? certas zonas dos pensamentos psicoanalíticos de Sigmund
Freud, Carl Gustav Jung e Jacques Lacan-, poden aportar excelentes resultados ao
masonólogo á hora de posibilitar novas e facetadas lecturas sobre o seu atractivo, por
complexo, obxecto de estudo. Pero teño que subliñar tamén que, en certas ocasións, facer exercicios de descontextualización, partindo para iso deste tipo de ferramentas auxiliares para aproximarse á investigación masonolóxica ou a calquera outra, pode resultar
completamente negativo, polo perigo encerrado nesa mesma acción descontextualizadora, ao chegar a extralimitarse o estudioso con certa facilidade -como lle sucede, por
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exemplo, a algún que outro epígono pouco espabilado dos Cultural Studies- pola simple
inercia teórica que este tipo de discurso conleva, dado que pode determinar ao investigador non avezado a esquecer completamente o propio texto ou obxecto primordial de
investigación, desbaratando entón todo o esforzo intelectual investido.
A continuación, e espero que por medio duns parágrafos que tratarei de facer
máis ou menos sinxelos, pouco extensos e non demasiado opacos aínda que sempre
inevitablemente densos -polo relevante, intrincado e inédito tenor das materias tratadas
e polo meu ineludible e particular estilo literario-, intentarei explicar por que entendo á
masonería coma unha cultura ou, se se prefire mellor e no ánimo de ser máis exacto,
unha subcultura política.
O hiramismo, unha antiga cultura política con fondas proxeccións na contemporaneidade universal
Como moi ben me ensinou en 1983, desde a presidencia do tribunal que xulgou
a miña tese de licenciatura, o vello profesor coruñés recentemente falecido Juan José
Carreras Ares, e recórdame, nesas longas e agradables conversacións que, telefonicamente, manteño co meu bo amigo o historiador galego José Antonio Durán, cando
tocamos estes temas de historia do pensamento político e de ciencia politicolóxica,
sempre que falemos de liberalismo facendo referencia cronolóxica anterior ao século
XIX, xamais poderemos incurrir na parvada de deixar no noso discurso ese trascendental concepto politolóxico sen ter antes matizado ou diferenciado que o auténtico
liberalismo como tal non aparece, historicamente -e non só como vocábulo, con esa
acepción culta, convertido en relevante hispanismo universal-, ata 1812/18 en España
onde se crea e, a partir de 1820, en Gran Bretaña e desde este imperio á xeneralidade.
E que, entón -como lles recordo anualmente aos meus alumnos-, debemos ter sempre
sumo coidado á hora de saber precisar, situar ou imbricar evolutivamente, ao utilizar
nas nosas reflexións de oficio calquera destes tres conceptos fundamentais do desenvolvemento do pensamento político moderno e contemporáneo: constitucionalismo,
protoliberalismo e liberalismo.
Por iso é polo que se tratase de arriscarme á hora de definir politicamente e a
voa pluma á masonería especulativa ou moderna, desde os seus mesmos inicios constitucionais; é dicir, desde 1723, cando esta discreta e misoxinicamente masculinísima
forma de sociabilidade burguesa e aristocrática de, doutra banda, vella pegada formal,
reglamentaria e organizativamente gremial, e con obvias influencias teolóxicas e morais
saídas dun revolucionario, por tolerante, humanismo cristián de tradición protestante,
publique as súas sincreticamente deístas Constitutions, tería que dicir que, se algunha
influencia de índole política posuía esta curiosa cofradía, non hai dúbida de que ese
influxo vai proceder do tradicional constitucionalismo inglés. Non facía moitos anos, con
exactitude trinta e catro, que a Glorious Revolution promulgara a súa trascendental Declaration of Rights, incuestionable paradigma do que, como é sabido, sairá o moderno
constitucionalismo.
Debo aclarar tamén que os meus coñecementos non alcanzan para atopar entre
os textos masónicos destas Constitucións da masonería, como se me dixo, e ata se publicou, a «preclara» influencia de pensadores como Newton, Locke -teórico este último,
para algúns autores, da citada Revolución Gloriosa de 1688- ou Kant. Primeiro, porque
ao pensador de Königsberg, por exemplo, aínda lle faltaba un ano para poder vir ao
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mundo e, segundo, porque, como humildemente expliquei, os meus coñecementos filosóficos non son suficientes para poder chegar a realizar tales análises textuais, como,
pola contra, outros colegas si puideron facer e, polo que parece, dese xeito puideron
apreciar devanditas influencias ou, máis ben, quixeron velas.
Entender, definir ou darlle á francmasonería o rango de cultura política ou, se
se prefire, subcultura política como xa precisei -non entrarei nesa longa discusión da
antropoloxía cultural- non é labor facilmente explicable por medio dun discurso que,
«alevosamente», pretende ser breve, e moito menos coñecendo o feito de que quen
intenta construír a devandita explicación é un historiador que non está excesivamente
versado na navegación das non completamente tranquilas -polos seus áxiles e variadísimos debates de escola- augas da antropoloxía cultural.
Doutra banda, sería completamente absurdo -polas obvias e cósmicas distancias existentes entre ambas- tratar, por exemplo, de parangonar á chamada cultura
obreira coa que eu podería entender como «cultura masónica», xamais pretendería
facer tamaña estupidez, principalmente, pola enorme amplitude ou diversidade subcultural da primeira e polas súas amplísimas transcendencias históricas, sociais, ideolóxicas e políticas e, pola contra, a máis definida, -aínda que non homoxeneizada-, máis
focalizada, menos variada ideoloxicamente, e tan reducida en número de membros da
segunda, dada a súa particularísima singularidade ao tratarse dunha elitista, iniciática e
maioritariamente burguesa sociedade secreta -ou, se se quere entender así, discreta-,
aínda que non por todo iso sen as súas correspondentes transcendencias históricas e
sen os seus relevantes influxos dentro do mundo das ideas e das representacións.
Pero si podería chegar a ser dalgún xeito correcto, definir á francmasonería
-aínda que só sexa polo mero e probable uso didáctico da expresión; é dicir, polo seu
intrínseco potencial explicativo- como unha peculiar (sub)cultura política, chegando a
esta definición desde o punto de vista máis reduccionista posible que poida permitir
hoxe a antropoloxía cultural e/ou social.
Indubidablemente resultaríame moito máis fácil enmarcar ao complexo e extenso ámbito do denominado movemento obreiro co nome de cultura e o apelido de política, aínda que recoñezo que esta forma de bautizar ao obreirismo non deixe de ser tema
de xusto debate aínda. Así, e no que respecta á masonería, podería seguir practicando
o devandito reduccionismo conceptual e entender, entón, a esta antiga asociación e
ao que representou ao longo da historia desde o seu mesmo nacemento, como unha
influinte subcultura máis do que se podería entender tamén como a chamada cultura
burguesa emerxente, o que Marx podería entender como unha especie de diminuta manifestación superior conformada no brote da superestructura da formación social futura
dentro, como é lóxico, da decadente formación social do xa cada vez máis inservible
modo de produción feudal, e tendo en conta, ademais, que no país onde vai fundarse,
Inglaterra, ese modo de produción nunca callaría co grado en que o fixo noutras nacións
do continente europeo.
Situado neste contexto, vénme ao recordo aquela pulsional visión, xa por completo negativa en relación á masonería e a súa estreita imbricación coa burguesía,
ofrecida por Bakunin, unha vez este infatigable revolucionario puxera todas as esperanzas na súa secreta Fraternidade internacional e na A.I.T., cando, non sen certo despeito -segundo recolle Pere Sánchez Ferré na páxina 256 do seu libro La maçoneria
a Catalunya (1868-1936), citando a obra de Rafael Farga, Garibaldi. Historia liberal do
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século XIX-, di dela que «representou, en certo xeito, o desenvolvemento, o poder e
a decadencia intelectual e moral de devandita clase». E, reflectindo a súa idealizada
e conspiradora visión sobre esta discreta sociedade, inscribíndoa historicamente no
ciclo revolucionario burgués que, doutra banda, Bakunin coñecía excelentemente ben
e de primeirísima man ademais, segue explicando que «coas revolucións de 1830 e
1848 en Francia, a Francmasonería acabou por completo o seu revolucionarismo e
a súa misión redentora; posto que facéndose servidora da clase media e achándose
esta en pleno goce de tódolos seus privilexios, dominando verdadeiramente o mundo,
perdeu tamén a súa razón de ser, conservándose hoxe estacionaria e impotente». De
tódolos xeitos, e afastándome agora da tentación de espallarme na típica análise sociolóxica marxiana, debo aclarar aquí que non albergo dúbida algunha á hora de intentar
facer comprender ao lector que, dentro da globalizadora e etnocéntrica civilización occidental, a masonería móstrasenos, desde o seu mesmo nacemento especulativo en
1717, como unha curiosa, aínda que lexítima, variedade subcultural política daquela.
E fago tal aseveración apoiándome nos seguintes exemplos que paso a desglosar:
Os seus estatutarios códigos deontolóxicos e humanísticos, co seu correspondente
trasfondo educativo dentro da tradición calvinista da chamada cultura cívica ou política,
entendendo ao home como un trascendente -por libre- cidadán universal.
O seu proxecto político de construír, por medio do desenvolvemento dunha fraternidade máis ou menos igualitaria e da posta en práctica dunha especie de íntima formación integral, unha nova e perfecta sociedade, actualizando para iso a xa periclitada
utopía medieval cristiá da Xerusalén Celeste, ao rebaixala do seu inalcanzable estadio
divino ao máis próximo, por real e material, terreo do mundo. Reconvertendo entón
unha mística aspiración relixiosa popular -moi enraizada, desde o gótico, no gremio
medieval da construción-, de claras raíces interpretativas junguianas -ao ir imbricada
nesa inconsciente imaxe orixinaria do paraíso perdido-, na procura dun auténtico e contemporáneo arquetipo político ou, se se prefire, protopolítico, edificando todo un novo e
utópico constructo -que, doutra banda, recordaralle a todo politólogo, constantemente,
a xeral e finalista utopía ilustrada e, lonxanamente, todo o pensamento utópico contemporáneo herdeiro dela- sobre a reformista tarefa de laborar pola creación dun fraternal e
benemérito home novo, que poida, ao integrarse iniciaticamente nun indefinido proceso
de educativo decurso xeracional, alcanzar como colectivo premio terminal a todo o seu
fraterno e armonioso facer, un cosmopolitista e «luminoso» mundo perfecto; é dicir, e a
guisa de totalizador resumo: construír unha utópica e planetaria polis, partindo, para iso,
de desenvolver unha lenta pero progresiva e radical reforma da sociedade.
A súa ambiciosa aspiración constitucional de querer comprenderse como unha
especie de cohesionado e tribal grupo de apoio mutuo, pacífico e reformista, pero á
vez cento por cento alternativo ao desigual e impuro mundo exterior ou «profano» que,
como xa dixen, pretenderá cambiar -sen ofrecer para nada unha conducta declaradamente combativa con el, como é o caso da cultura política do obreirismo-, desenvolvendo todo un complexo ámbito cultural e ata relixioso, unha especie de laica e mística
relixión da civilidade, coas súas singularizadas prácticas e ritos de bautizo, iniciación ao
seu transcendental mundo simbólico coas correspondentes e sucesivas (re)iniciacións
graduais, voda, funeral e enterro.
A súa eficaz e para nada simbólica estrutura política, rigurosa e xerárquica -aínda que nunca irracionalmente autoritaria-, coa súa arquetípica práctica de democracia
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interna na loxia, por medio da selección de novos membros, da elección de cargos, etc.
Réxime interno este composto por medio dun complicado e burocrático aparello gubernamental semellante, á hora de copiar modos e xeitos -aínda que sempre coa alternativa pretensión de ser paradigmaticamente perfecto-, ao da sociedade constitucionalista
profana. Cunha revolucionaria estrutura federal cos seus órganos de goberno provincial, rexional e nacional, todos elixidos democraticamente nas sucesivas e graduais
asembleas ou «conventos», rematando o cimeiro vértice de toda esta política pirámide
o poder executivo do seu Grand Master.
O seu exhaustivo e administrativamente complicado aparello de xustiza, algo así
como un auténtico poder xudicial para esta sorte de pechada microsociedade. Moi preocupado sempre por posuír apodíctica xuridicidade. Coas correspondentes e graduais
instancias xudiciais, desde a inicial comisión de xustiza da loxia onde se ve primeiramente a denuncia ou problema, ata a máis elevada instancia situada na sé obediencial,
pasando previamente polas respectivas grandes comisións desta índole existentes nas
grandes loxias provinciais e rexionais.
E, para rematar, o seu complexo e alegórico corpus iconográfico, que non soamente vai recordarlle a cada masón, pedagóxica e simbolicamente, unha determinada
interpretación de certa categoría moral e/ou filosófica das súas particulares cosmogonía
e deontoloxía grupais -e das inesquecibles experiencias persoais en estreita relación
coa súa mística e trascendente communio con ese esotérico «Nós», correspondentes
aos inesquecibles e intimamente iniciáticos momentos da súa vida masónica-, senón
que vai suxerir nel, abondando na última idea exposta e intentando reforzala, esa reconfortante e acubilladora sensación de mística e cohesionadora pertenza a un tribal
grupo secreto, universal e profundamente íntimo. Co engadido valor relixioso ademais
de entenderse na posesión, como individuo ante a solitaria e en ocasións angustiosa
realidade «obxetual» ou material do mundo profano, dun íntimo, nomeado e alternativo
mundo simbólico, consoladoramente trascendente a esa bárbara, violenta e pouco virtuosa realidade do «profano» universo exterior.
Como explico máis adiante, a masonería irá transformándose ao longo do seu
extenso devir, ás veces só lixeiramente como é o caso da tradicionalista e «regular»
masonería británica, outras radicalmente como son os profusos e variados exemplos
das chamadas masonerías «liberais» ou latinas, convertidas estas, en non poucas ocasións, en auténticas sociabilidades políticas. Ás veces, os cambios chegaranlle ao seu
propio discurso cultural e ata ás formas estilísticas das súas representacións simbólicas,
na mesma medida que se van sucedendo os distintos paradigmas ou poéticas da modernidade e contemporaneidade occidental. Noutras ocasións, como digo, os cambios
serán máis bruscos e rompedores -chegando nalgúns casos a ser verdadeiramente
revolucionarios-, como os exemplos ofrecidos á historia por certas masonerías liberais,
como o labor claramente feminista levado a cabo por obediencias como, por exemplo, a
denominada Ordre Maçonnique Mixte International. Le Droit Humain.
Tratando xa de darlle fin a estas consideracións previas, debo subliñar o relevante feito de que en todo este fenómeno de influencias entre o aberto e cambiante mundo
político profano e o pechado ámbito simbólico desta particular forma de sociabilidade
-tendo o devandito fenómeno ás veces certa carga de simbiótica reciprocidade como tamén deduciu desde a súa prisión o intuitivo pensador italiano Antonio Gramsci-, houbo
e segue habendo unha clara vocación de permeabilidade que, tanto a máis ou menos
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ríxida masonería «regular» como sobre todo as desviacionistas masonerías liberais ou
latinas, van posuír. Ao ir asumindo, a través dos seus case tres séculos de existencia,
as distintas posturas políticas que, dentro dun máis ou menos natural acoplamento coa
súa singular idiosincrasia, vaian sucedéndose no werden ideolóxico occidental como,
verbigratia, os xa citados constitucionalismo inglés, o seu protoliberal melloramento estadounidense ou, un pouco máis tarde, o máis radical protoliberalismo xacobino e, xa no
século dezanove, o extensísimo fenómeno liberal, con toda a súa complexa e ás veces
ata contradictoria variedade e evolución politolóxica.
Unha asociación de difícil homoxeneidade
Describir como é interna e organicamente unha forma de sociabilidade tan particular e importante historicamente como a francmasonería, resulta unha labor farto ardua
e especialmente difícil para calquera historiador ou antropólogo especializado nesta liña
de investigación. Todo iso, debido, sen dúbida, a esa gran diversidade de desviacións
que, ao longo da súa dilatada historia, tivo este curioso ente de sociabilidade, malia
ter que rexerse, teoricamente, polos seus estatutos tradicionais publicados en 1723,
as Constitutions of the Free-Masons de Anderson e Desaguliers; sendo, entón, unha
asociación coa estatutaria obriga de ter que cinguirse dentro duns confíns conceptuais
moi definidos, contemplados, por exemplo, no seu capítulo «Deberes dun francmasón»,
como non poder admitir na asociación a ateístas ou ateos, nin a mulleres, nin a persoas con algún defecto físico aparente, nin facer ningún tipo de exclusión de índole
racista, política, relixiosa, nacional ou lingüística.
Malia todo o exposto, tanto as distintas e heterodoxas desviacións ou disidencias que tivo desde 1717 como as particularidades dos países e estados onde se estableceu e as distintas épocas e os seus correspondentes paradigmas ou poéticas que,
obviamente, foron influíndo nos seus membros, conseguiron transformar esta asociación, orixinariamente inglesa e escocesa, nun complexísimo mosaico de variadísimas e
ata contradictorias teselas.
Pavimento teselado de difícil factura que, visto de lonxe, móstrasenos formalmente como unha aparente estrutura máis ou menos parecida ou homoxénea, pero que,
ao observalo máis detidamente pódese apreciar con facilidade que está conformado por
Seis anos despois da súa fundación oficial.
“O masón está obrigado polo seu carácter a obedecer a lei moral, e si debidamente comprende o Arte, non
será xamais un estúpido ateo nin un libertino irrelixioso.” Cfr.: SHEPHERD, S. H. La Constitución de 1723
proxectada por Jaime Anderson.Conpilación de las marcas (Landmarks) de la masonería. (edición facsímil,
levada a cabo por Pere Sánchez Ferré, da tradución realizada, en 1936, por Federico Climent Terrer). Editorial
Alta Fulla, 1998, p. 76.

Na edición facsímil citada na nota anterior, esta misóxina referencia foi premeditadamente escamoteada do
texto orixinal das Constitutions, non aparecendo por ningunha parte esta clara exclusión do mundo feminino
na masonería. O discurso auténtico de Anderson dice “As persoas admitidas coma membros dunha loxia
deben ser homes de ben e leais, nados libres e de idade madura e discretos, nin escravos, nin mulleres, nin
homes inmorais e escandalosos, e ademais de boa reputación”. Cfr.: VV. AA. (Daniel Ligou, dir.) Histoire des
Franc-maçons en France. Toulouse, Editions Privat, 1987 (primeira edición: 1981), p. 313-314. Citado por:
VALÍN FERNÁNDEZ, A. J. V. Galicia y la masonería en el siglo XIX. Sada (A Coruña), Ediciós do Castro, 1991
(primeira edición: 1990), p. 370, 522- 527.

“…e que o aprendiz sexa un cumplido xoven sin mutilación nin defecto no seu corpo que lle imposibilite para
aprender o Arte…” Cfr.: SHEPHERD, S. H. La Constitución de... Op. cit., p. 78.

“polo tanto, non se promoverán disputas nin discusións no recinto da loxia e moito menos contendas de
relixión, nacionalidades e formas de goberno, pois como masóns só pertencemos á relixión universal antes
citada e tamén somos de todalas nacións, razas e linguas, e declarámonos contra toda política que nunca
conduciu nin conducirá o ben da loxia”. Cfr.: SHEPHERD, S. H. La Constitución de... Op. cit.,p. 83.
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teselas tan dispares como os seguintes exemplos: sociedades exclusivamente masculinas; sociedades exclusivamente femininas; sociedades mixtas sexualmente; sociedades racialmente mixtas; sociedades exclusivamente de raza branca; sociedades
exclusivamente de raza negra; sociedades exclusivamente formadas por militares, por
ferroviarios, por deputados, por intelectuais, etc.; sociedades cunha ideoloxía política
completamente definida;10 sociedades que seguen sen aceptar «entre as súas columnas», é dicir, dentro da súa organización, a persoas con defectos físicos manifestos;
outras que aceptan a tolleitos; sociedades que seguen sen iniciar a ateos ou agnósticos;
outras que, pola contra, non reparan para nada nesta condición, chegando a erradicar
completamente da súa documentación e iconografía a advocación ao Gran Arquitecto
do Universo; etc.
Como o lector poderá estar a cavilar, atopámonos ante unha estraña asociación11 ou, mellor dito, un complexísimo conxunto de asociacións onde o único que, en
moitas ocasións, serve de nexo entre elas é: a propia e xeral denominación; a particularidade de seguir sendo unha nítida lembranza das antiquísimas e herméticas tradicións
iniciáticas occidentais; a subxectiva ambición de crerse unha sorte de transcendental
e arquetípica escola de formación deontolóxica do ser humano; o complexo aparello
simbólico da súa variada iconografía e emblemática, e -non en todas as ocasións- a
súa nomenclatura; a práctica da axuda recíproca e a beneficencia; e, ata certo punto, un máis ou menos homoxéneo imaxinario colectivo compartido por todos os seus
membros, mixturado obviamente polo correspondente sincretismo dos seus diferentes
credos persoais de índole política ou pseudofilosófica, ou polas particularidades do rito
masónico que siga a loxia á cal pertenzan, coñecido o feito das variadas complexidades
e diferenzas existentes entre a enorme multiplicidade de ritos.
Unha vez exposta esta extensa e importante matización, podemos seguir falando desta forma de sociabilidade en clave de reduccionista xeneralización. Atopámonos
entón, ante unha reservada asociación denominada francmasonería que en non poucas
ocasións foi denostadamente nomeada polos seus detractores como secta. Despectiva
cualificación esta que non só foi causada polo seu recoñecido segredo e polos seus
sen dúbida tenebrosos ritos iniciáticos, senón tamén pola súa manifesta ambición por
medrar ou estenderse, intentando resultar ou constituírse coma unha discreta e influinte
asociación; pola súa acción de entenderse ou declararse coma unha mística -e íntima«escola de pensamento» cunha profunda proxección na forma de entender a vida e ata
de conducirse nela por parte do iniciado; e, obviamente, pola súa «gardada» e «tribal»
práctica como asociación para o mutuo apoio dos seus membros, reglamentada
Como, obviamente, a chamada “masonería regular”; e dicir, a maioritaria masonería que, esparcida polo planeta, segue, máis ou menos estrictamente, os tradicionais estatutos de Anderson, publicados en 1723, auspiciándose, entón baixo a ortodoxa tutelaxe da regularidade que lle otorga a Gran Loxia Unida de Inglaterra.
10
Como foron os casos da: primeira loxia coñecida da historia de Galicia a titulada Logia Constitucional de la
Reunión Española, e a súa sucesora a denominada Los Amigos del Orden[Constitucional].Vid., e. g.: VALÍN
FERNÁNDEZ, A. J. V. «Masonería y movimiento liberal en la sublevación coruñesa de 1820 en apoyo del
pronunciamiento de Rafael del Riego», en VV. AA. (Alberto Gil Novales, ed.) Ejército, pueblo y Constitución.
Homenaje al General Rafael del Riego. Madrid, (Anejos a la revista Trienio), 1987, pp. 157-179; “Revisión metodolóxica da tradicional tese da nosa historiografía sobre a denominada conspiración masónica do Sexenio
Negro”, en Minius, Ourense, nº 1, 1992, pp. 49-55; La Masonería y La Coruña. Introducción a la historia de
la masonería gallega. Vigo (Pontevedra), Edicións Xerais de Galicia, 1984; Galicia y la masonería... Op. cit.,
pp. 32-58, 486-489; «La francmasonería en la historia de Galicia», en (Alberto J. V. Valín Fernández e Carlos
Díaz Martínez, coords.). Masonería universal, una forma de sociabilidad. «Familia galega» (1814-1996). A
Coruña, Fundación Ara Solis, 1996, pp. 105- 107; y la voz Masonería en la Gran Enciclopedia Galega, Lugo,
tomo XXVIII, 2005, pp. 124-126.
11
Obviamente atractiva, dada a súa longa historia e os milleiros de masóns que pertenceron e pertencen a ela.


MINIUS XV

327

realidade esta -comprometendo niso ao iniciado por medio dun xuramento ou promesa
individual12- que, ao terse extralimitado en non poucas e aberrantes ocasións como
aquela criminal e tristemente soada loxia romana Propaganda nº 2, chegou a converter
á francmasonería ante a opinión pública, ante a mesma crítica e imparcial valoración
do investigador, e ante gobernos para nada sospeitosos de estar influídos por doutrinas de corte fascista como, por exemplo, o mismísimo goberno do primeiro ministro
británico Anthony Blair, nun escuro ente concertador ou arreglador, entre outras cousas, de nepótico compadreo, tráfico de influencias e antidemocráticos tratos de favor.
Por todo iso, estamos ante unha curiosa, complexa e ambiciosa entidade de sociabilización que, no seu desexo de «acompañar» ou «interiorizarse» completamente no
pensamento e na existencia dos seus iniciados chega na súa natural aspiración por
proxectarse nunha realidade de auténtica experiencia persoal e cotiá, a non contentarse
soamente con quedarse reducida a unha práctica «pensada» ou «vivida» exclusivamente entre os pechados e ocultos muros da loxia, transcendendo ese secreto ámbito
de sociabilidade, ao poder facerse socialmente tanxible, por medio de certas celebracións, compartíndose entón coa propia familia e co contorno «profano» de amizades.
Estámonos a referir a esas reglamentarias conmemoracións feitas con toda a
formalidade e o boato que tanto caracteriza á masonería e que, dalgún xeito, intentan
suplir as celebracións tradicionais máis importantes da vida dos seus membros -reemplazando, en certa forma, á relixión-, abarcando entón o relevante ámbito social de
solemnidades tan importantes para o ser humano como, por exemplo, o inicio e o final
da súa mesma vida; é dicir, o bautizo e o funeral, por medio das súas coñecidas cerimonias13 de adopción dun «lobetón» ou «lobetona» e a correspondente tenida fúnebre.14
Unha sociabilidade que, grazas á súa obrigada acción de beneficencia, creou hospitais,
universidades, centros de investigación sanitaria, bibliotecas, orfelinatos, casas de acollida, etc.; que constituíu e sostén becas de estudos, colexios e asociacións xuvenís
para os fillos dos seus membros; que fomentou e mantén sociedades de caución ou
socorros mutuos, con cobertura estrictamente masónica ou coa posibilidade de incluír
tamén ao denominado «mundo profano»; que practica o excursionismo; que, segundo
en que épocas e en que nacións, desenvolveu públicas campañas en contra da pena
capital, en prol da paz mundial, da laicización, da incineración de falecidos, do fomento
e instrución do esperanto, da reinserción social dos presidiarios, ...; e que, en suma, ha
fomentado e fomenta, con contumaz constancia, a interrelación social dos seus propios
membros, intentando crear dentro dos seus círculos de sociabilización un estreito, íntimo e igualitario ambiente de fraternización que, no seu utópico e masculino pensamento sobre a amizade, chega a raiar -en ocasións con estrepitosa rotundidez- en cándidas
ou inxenuas posturas conductuales tipicamente infantís, como puidemos comprobar en
todas aquelas ocasións en que se nos brindou a oportunidade de introducirnos, como
observador participante, nas súas discretas reunións, e que, noutra orde de cousas,
poida ser, ademais, a maioritaria motivación; ou, dito doutro xeito, a orixe ou a causa
primordial que máis empuxou, chamou e mantivo nesta asociación aos individuos que
se deixaron iniciar nos seus segredos.
Xuramento en forma de formulario impreso que o neófito ten que firmar, ficando dito documento custodiado
no arquivo da loxia e que, por exemplo, en 1894, rezaba da seguinte e sorprendente maneira: “PROMETO
sobre a miña conciencia de home dedicar todos os medios que me den os meus cargos públicos en ben da
Orden Masónica da humanidade e da patria.” Obviamente a chamativa parte do texto suliñada é do autor
deste artigo.
13
Por medio, por exemplo, das chamadas ”tenidas blancas abertas”.
14
Que non o discreto enterramento masónico reservado só para iniciados.
12
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Unha sociabilidade política de difícil definición
¿Como definir entón a esta curiosa forma de sociabilidade? A maioría dos estudiosos desta liña de investigación eluden o compromiso de definir o seu obxecto fundamental de estudo, debido á enorme dificultade que esta tarefa encerra; outros autores,
incluído o que escribe estas liñas, intentaron definila por medio dun concepto xeral do
xeito máis explicativo posible, vexámolo: «pechada sociedade de apoio mútuo, de índole iniciática e profundo carácter relixioso ou místico que, teoricamente, persegue a declarada ambición de converterse nunha influinte, moralizante e tolerante elite, para así
poder acadar a súa humanitarista aspiración especulativa primordial fundamentada na
gradual superación ética do individuo cara a conquerir, por este camiño, a súa cosmopolitista e ilustrada utopía final cifrada na consecución dunha humanidade perfecta grazas
á xeralizada expansión dos lazos dá auténtica fraternidade. Ou espazo de sociabilidade
da francmasonería é a loxia ou o «obradoiro», verbas que, na masonería, contraen contidos plurais moi amplos ó entenderse tamén como a prototípica agrupación ou colectivo
de individuos masóns. Nos inicios da historia moderna desta asociación, a loxia deixou
de ser o taller dos constructores para pasar a ser ó lugar que, nun principio, fora a sá
ou reservado das tabernas inglesas onde estes primeiros masóns especulativos celebraban as súas secretas reunións institucionais chamadas «tenidas», para, máis tarde,
chegar a posuír -en propiedade ou mediante aluguer- un lugar de reunión estable onde,
ata hoxe, véñense a reunir os masóns e denominan “templo”.15 Outros investigadores
intentaron definila por exclusión; é dicir, explicando o que non é, seguindo máis ou menos a definición dada, en 1935, por Bernard Fay,16 como o profesor José Antonio Ferrer
Benimeli que, con excesiva simplicidade e irreflexiva rotundidade, definiuna do seguinte
xeito: «a masonería non é un partido político, nin un sindicato, tampouco é unha relixión,
nin unha secta, e nin sequera é na actualidade unha sociedade secreta, aínda que,
naturalmente, teña os seus segredos como calquera outra institución».17 Este mesmo
autor ofrecerá, máis tarde, outro xeito distinto de definir a esta asociación incidindo excesivamente -como tamén fai o profesor Pedro Fermín Álvarez Lázaro ao que parece
seguir en todo isto-, na súa para min obrigadamente sopesable, cuestionable ou matizable labor pedagóxica -que non deontolóxica-, dicindo: «A Masonería pódese considerar, pois, desde o seu nacemento, como unha escola de formación humana, na que,
abandonados completamente os ensinos técnicos da construción, transformábase (sic)
nunha asociación cosmopolita que acollía no seu seo a homes diferentes pola lingua, a
cultura, a relixión, a raza, e ata polas súas conviccións políticas, pero que coincidían no
desexo común de perfeccionarse por medio dunha simboloxía de natureza mística ou
racional, e da axuda aos demais a través da filantropía e a educación».18
VALÍN FERNÁNDEZ, A. J. V. «Francmasonería e emigración. Interrelaciós e reciprocidade entre as masonerías galega e americana», en O significado do 98 na historia cubana e española. A súa transcendencia
nas relacións Galicia-Cuba (Ponencia presentada ao Congreso Internacional celebrado en Vigo do 5 ao 7 de
febreiro de 1998). En prensa. Do mesmo autor: «Masonería e Iglesia», en VV. AA. Las religiones en la historia
de Galicia (Marco V. García Quintela, ed.). Santiago (A Coruña), Universidade de Santiago de Compostela,
1996, p. 579; e a xa citada voz Masonería da Gran Enciclopedia Galega, Op. cit.
16
FAY, B. La francmaçonnerie depuis son origine jusqu’à nos jours. París, de Cluny, 1935, p. 116. Citado en:
FERRER BENIMELI, J. A. El Contubernio Judeo-Masónico-Comunista. Del Satanismo al escándalo de la P2.
Madrid, Istmo, 1982, p. 341.
17
FERRER BENIMELI, J. A. La Masonería en Aragón. Zaragoza, Librería General, 1979. Vol. I, p. 22; tamén
no Prólogo da seguinte obra: AYALA, J. A. La masonería en la región de Murcia. Murcia, Ediciones Mediterráneo, 1986, p. 13.
18
Vid., e. g.: FERRER BENIMELI, J. A. «Qué es la masonería», en VV. AA. Exposición 1728. La masonería
15
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Tamén hai masonólogos que, sen atreverse a teorizar in extenso sobre o seu
obxecto primordial de investigación, definíndoo, como deberían, coa esixida claridade
e o necesario, distanciador e académico espírito crítico correspondente, fan fincapé,
cando se refiren a esta liña de investigación no que para eles vai a estribar, esencialmente, a súa realidade ou a súa función intrínseca. Este é o caso do historiador da
educación citado liñas arriba Pedro F. Álvarez Lázaro que, na súa segunda monografía
sobre o tema, chega a esbozar unha especie de brevísima conceptualización desta
complexa sociedade por medio dun sistema esaxeradamente reduccionista, ao circunscribila ao estricto -aínda que transcendental- ámbito fundamental das súas propias investigacións, o pedagóxico; entendendo, entón, á masonería19 coma unha «escola de
formación do home e do cidadán», créndoa, exclusivamente, coma «...unha institución
que ten como finalidade a formación intelectual e moral do home, conforme a un espírito de tolerancia e universalismo.»20 Ao ler estas verbas non podemos evitar o feito de
asocialas, automaticamente, co ensalzador e mitificador estilo discursivo que a propia
masonería utilizou e segue utilizando como reclamo propagandístico cando se refire a
si mesma. Non hai dúbida que o autor en cuestión -ademais de reducir excesivamente
o campo conceptual da súa definición- non garda a suficiente distancia con respecto
ao seu obxecto de estudo, como adoita ser o costume deste publicista xesuita cando
pretende discursear cientificamente sobre o tema, posuíndo o seu almibarado discurso
un compendio de estraños e obsoletos tratamentos ensalzadores, tanto cara «As Súas
Santidades» os papas romanos como, curiosamente, cara a súa benquerida e admirada
institución masónica.
Hai outros estudiosos da francmasonería, como Pere Sánchez i Ferré que, sen
ofrecer tamén o esixido distanciamento crítico, intentan definir a «Orde do Gran Arquitecto do Universo», por medio dun acientífico e manifesto estilo propagandístico,21 centrando o discurso definitorio desta asociación neste caso particular, na carga de coñecemento esotérico e no ocultista ámbito que, como toda sociedade iniciática, obviamente
posúe, cando di: «La maçoneria és un orde de tradició iniciàtica que té el seu origen en
les collegia fabrorum romanes i les corporacions de constructors medievals. Practica el
ritual i la cerimònia, creu en la seva eficàcia i reconeix l’existència d’un principi superior
que anomena Gran Arquitecte de l’Univers. És també unha escola de pensament que
estuda la ciència dels simbols, cerca la veritat, es dedica a activitats filantròpiques i
española.1939. Alicante, Instituto de Cultura «Juan Gil-Albert. Diputación Provincial de Alicante, 1989, p. 10;
o mesmo artigo reprodúxose tamén en (Alberto J. V. Valín Fernández e Carlos Díaz Martínez, coords), Masonería Universal. Una forma de…Op. cit., pp. 35-54.
19
Como, en certa maneira, aínda que salvando a correspondente distancia, fai tamén –como xa adiantamos- o
profesor Ferrer na súa segunda definición.
20
ÁLVAREZ LÁZARO, P. F. La masonería, escuela de formación del ciudadano. La educación interna de los masones españoles en el último tercio del siglo XIX. Madrid, Universidad Pontificia Comillas, 1996, p. 29.
21
Como o lector poderá comprobar máis adiante, na trascripción que se ofrece deste publicista catalán,
resulta a todas luces imposible, científicamente, imbricar a historia da masonería cos gremios medievais da
construcción –ainda que si con algúns talleres de construcción escoceses modernistas (séculoXVII)-, resultando aínda máis atrevido sentenciar, como fai este autor –ao non empregar o estilísticamente necesario,
por distanciador e conxeturable, «posiblemente»-, que a súa orixe histórica ubícase no lonxano ámbito dos
collegia fabrorum do imperio romano, sin tan sequera empregar como cita de autoridade para fundamentar
esta temeraria aseveración a obra do escritor e masón francés Paul Naudon (autor este que, tras ímprobos e
sen dúbida meritorios esforzos, intenta demostrar a existencia dos distintos e variados nexos históricos que el
creu ou quixo atopar entre a masonería medieval e os collegia romanos. Vid.: NAUDON, P. Les origines de
la Franc-Maçonnerie. París, Dervy, 1992.
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es formada per homes solidaris i tolerants. Lluita per millorament moral, intellectual i
material de la humanitat i una de las seves divises és la Fraternitat, base de la Llibertat
i de la Igualtat.»22
Dentro deste modo «confesional» e intimamente subxectivo de facer historia,
temos outro exemplo se cabe aínda máis esaxeradamente «místico», ao chegar o autor
ao extremo de evitar o feito de definir con pormenor esta forma de sociabilidade, entendéndoa soamente como unha sociedade iniciática e semi-secreta e coma unha sorte de
críptico e suxerente «conhecimento íntimo» que, como resulta lóxico presupoñer, ningún
investigador que non sexa iniciado nos seus místicos misterios poderá xamais coñecer
con exactitude. Referímonos ao profesor universitario e masón portugués de Oliveira
Marques, chegando este coñecido investigador no seu esaxerado e pueril atrevimento, a despreciar ao resto das investigacións realizadas por historiadores non masóns,
tanto portugueses como españois, rexeitando toda a súa obra ao faltarlles «un non sei
que» -indubidablemente máxico- que, para este vello profesor, só o historiador masón
pode posuír; ao dicir que: «Por muito grandes que sejam os méritos metodológicos, a
instrucçâo obtida pelo contacto com as fontes e a bibliografia pertinentes, falta sempre,
a todos esses historiadores, um nâo sei quê que se revela aqui e além,...»;23 é dicir que,
por moi bo que sexa o historiador, se non foi iniciado nos misterios da masonería xamais
poderá chegar ao, indubidablemente gnóstico para este autor, coñecemento sobre esta
forma de sociabilidade burguesa.
Outro escritor pertencente tamén á masonería como os dous anteriores, pero
que mostra no seu discurso un talante menos «confesional» ca eles, ofrécenos unha
definición que compila as categorías primordiales que fundamentan, teoricamente, esta
forma de sociabilidade dun xeito farto didáctico: «Na práctica, a masonería preséntasenos hoxe en día como unha sociedade de pensamento, relativamente secreta, estendida polo mundo enteiro. Baseada na liberdade de pensamento e a tolerancia, fíxase
como obxectivo a procura da verdade en todos os campos e o perfeccionamiento material e moral da humanidade. Os seus adherentes agrúpanse en loxias, capítulos, areópagos (segundo os grados da xerarquía), reunidos e constituíndo obediencias: Grandes
Loxias, Supremos Consellos, Soberanos Santuarios. As súas diversas formacións difiren polos ritos practicados, expresados en rituais.»24
Un paradigma asociativo de vella tradición democrática
Estamos, entón, ante unha forma de sociabilidade -orixinariamente masculinacon amplas, ambiciosas e trascendentais categorías, cunha clara e declarada ambición
por perpetuarse no tempo e estenderse por todo o mundo como proclama a súa utopía
fundamental, e cunha estrutura orgánica, simbólica e teórica moi definidas. Estamos
“ A masonería é unha orde de tradición iniciática que ten a súa orixe nos collegia fabrorum romanos e as
corporacións de constructores medievais. Practica o ritual da ceremonia, cre na súa eficacia e recoñece a
existencia dun principio superior que denomina Gran Arquitecto do Universo. É tamén unha escola de pensamento que estuda a ciencia dos símbolos e busca a verdade, adícase a actividades filantrópicas e está
formada por homes solidarios e tolerantes. Loita pola mellora moral, intelectual e material da humanidade e
unha das súas divisas é a fraternidade, base da liberdade e da igualdade”. Cfr.: SÁNCHEZ I FERRÉ, P. La
maçóneria a Catalunya (1868-1936). Barcelona, Ajuntament de Barcelona-Edicions 62, p. 21.
23
“Por moi grandes que sexan os méritos metodolóxicos, [e] a instrucción obtida polo contacto coas fontes e
bibliografía pertinentes, a todos eses historiadores fáltalles sempre un non sei que se revela aquí e alá…” Cfr.:
MARQUES, A. H. DE O. História da maçoneria em Portugal. Das Origens ao Triunfo. Vol. I. Lisboa, Presença,
1990, p. 11.
24
AMBELAIN, R. El secreto masónico. Barcelona, Ediciones Martínez Roca, 1987, p. 32.
22
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ante un tipo específico de sociabilidade formal urbana e urbanizadora -organizada desde a seu mesmo inicio- de múltiples funcións: interacción social, entretemento, formación ideolóxica e práctica democrática, apoio mutuo e beneficencia, etcétera. Pero hai
que subliñar o feito relevante da súa particularísima especificidade que, indubidablemente, vai radicar na súa propia estrutura orgánica.
Ó ser unha sociedade iniciática cunhas complicadas formas preestablecidas
por uns estatutos, os membros elixidos para ser iniciados terán que, baixo xuramento,
aceptar os principios e fins da sociedade e manter en segredo todo o que vexan e coñezan nela, a máis diso pasar por unha rigorosa selección previa, tendo ademais que
superar unhas probas de iniciación non aptas para individuos con calquera problema de
desequilibrio emocional ou psicolóxico. Isto, sen dúbida, vai a singularizar a esta forma
de sociabilidade do resto das formas de sociabilización existentes, outorgándolle uns
trazos completamente exclusivos que, ademais, ao longo da historia e en abundantes
ocasións, serán copiados en parte -ou influenciarán sobremaneira- en moitas formas de
sociabilidade política, filantrópica ou de puro esparcimento, chegando a súa influencia
incluso ao ámbito das asociacións de índole xuvenil.
Pero incidamos agora nese punto historicamente de tanta relevancia -e que,
sorprendentemente, pasou case desapercibido ata hai pouco tempo para a, polo xeral,
mediocre historiografía española sobre a masonería- da «práctica democrática», explicada xa, en 1987, polo profesor da Universidade de Innsbruck Helmut Reinalter no interesante relatorio que presentou no III Symposium de Metodoloxía Aplicada á Historia da
Masonería Española, celebrado en Córdoba en xuño dese ano, e recordada, en 1996,
polo profesor Luís Pedro Martín Martínez, seguindo este autor a tese apuntada, en
1984, por Ran Halévi.25 A masonería réxese e funciona desde o seu comezo, reglamentadamente, como unha organización que, ademais de esixir o trato socialmente igualitario entre os seus membros, se xerarquiza, estrutura e organiza seguindo unha ampla
e práctica ambición de coparticipación democrática, converténdose, entón, nunha das
primeiras formas de sociabilidade democrática da historia. A mesma aprobación última
da admisión dun novo membro, mediante a votación de todos os compoñentes da loxia
-sen importar para nada o estamento ou a clase social á que pertencese o masón e o
grado ou o cargo ostentado na loxia- polo método de bolas brancas e negras; é dicir
por medio do anónimo método do balotaxe; as obrigadas eleccións anuais de cargos ou
dignidades da loxia, realizadas tamén polo democrático sistema de votación, copiada
despois por tantas sociedades secretas, cámaras lexislativas, claustros universitarios
americanos e outras institucións, son a base estructural desa práctica democrática.
Como recorda o xa citado profesor Martín: «As loxias teñen os seus responsables e
a súa elección constitúe o limiar do comportamento democrático da sociedade masónica, a práctica da democracia interna maniféstase en todos os asuntos ordinarios
e extraordinarios, pero a elección dos dirixentes conduce a esta práctica á súa última
e verdadeira expresión. O acto da elección non está illado dos demais; en realidade
é unha necesidade para a sociabilidade masónica, porque a vida cotiá dos talleres
depende en gran parte da elección dos seus dirixentes en cambio, para alcanzar este
nivel, a institución masónica indica o camiño a tomar con regras moi precisas. Primeiro,
REINALTER, H. «Masonería y Democracia», en (José A. Ferrer Benimeli, coord.) Masonería, política y sociedad. Zaragoza, C.E.H.M.E., 1989, t. I, pp. 55-87; MARTÍN, L. P. La masonería en Castilla y León en el siglo
XIX. Salamanca, Ediciones Diputación de Salamanca, 1996, pp. 73- 74; HALÉVI, R. Les loges maçonniques
dans la France d’Ancien Régime aux les origines de la sociabilité démocratique. París, Armand Colin, 1984.
25
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póñense condicións para ser candidato a un cargo e, segundo, o voto e o escrutinio
están sometidos a controis férreos».26
As masonerías latinas ou liberais e a súa imbricación política
Esta paradigmática e adiantada práctica de democracia interna nunha asociación tan antiga como a masonería moderna, fálanos dunha probable -aínda que afastada- influencia dos corporativos procedementos orgánicos dos gremios da construción
da sociedade do Antigo Réxime, precedente orixinario, como xa indicamos e matizado,
da súa realidade histórica e, ao mesmo tempo, pódenos estar ofrecendo a explicación
-xa intuída por Antonio Gramsci- a unha das claves se cabe máis importantes da evolución histórica universal do partido político moderno, ao ser unha forma de sociabilidade
secreta que, en España e en pleno segundo estadio do ciclo revolucionario burgués
(1816-1820), vai ser utilizada, como tivemos a sorte de descubrir fai anos,27 de soporte
organizativo por aquel clandestino movemento liberal que conseguirá facer triunfar a
súa conspiración antiabsolutista nun dos bastións daquela reaccionaria e «restaurada»
Europa proxectada por Metternich, resultando, entón, para todas as burguesías subversivas europeas dos anos vinte, en pleno paradigma romántico, como un admirado e
esperanzado arquetipo revolucionario a copiar ou seguir.
É aquí, nas heterodoxas masonerías chamadas liberais, latinas ou irregulares28
onde máis particularidades vai adquirir esta forma de sociabilidade. Nestes casos, a
imbricación ou influencia política que o pensamento liberal vai outorgarlle a este tipo
específico de masonería vaille a conceder a esta forma de asociacionismo unhas características ou categorías novas e, ao mesmo tempo -e como o lector facilmente presumirá-, uns contidos moito máis amplos e relevantes para a historia que a esta ciencia
puidéselle ofrecer un mero cronicón institucional máis sobre unha discreta entidade de
sociabilidade burguesa.29
Esta indiscutible importancia que van contraer as francmasonerías latinas ao
longo dos séculos XIX e XX, vaise a concretar por medio dos fenómenos históricos que
vai axudar a fomentar e desenvolver como, verbigracia: a historicamente apodíctica utilización desta sociedade secreta como estrutura orgánica da segunda xeración do movemento liberal español durante o Primeiro Periodo Absolutista e, como xa dixemos, o
que isto vai representar para a subversión liberal europea da primeira metade do século
XIX e o obvio prestixio ou reputación que esta sociedade vai espertar nos ambientes
revolucionarios desde estes momentos;30 a acollida e influencias que a masonería en
Ibídem, p. 77.
Supra, nota 8.
28
Aínda que non descartamos que a masonería anglosaxona ou regular non tivese tamén nalgúns momentos
da súa dilatada historia, e da súa extensa influenza xeográfica, esta influenza ou imbricación política dentro
da súa organización. O mesmo texto das súas Constitucións, citado anteriormente, dánolo a entender, cando
fai clara referencia a este fenómeno da introdución ou influencia da política dentro dos “talleres”ao decir:
”…declarémonos contra toda política que nunca conduciu nin conducirá ao ben da loxia”o subrayado é noso.
Supra, nota 6.
29
Por moi duradeira e fructífera que fora a súa vida, fomentando a amizade e ata os negocios dos seus membros –e a boa relación das súas mulleres- a nivel local, rexional, nacional ou internacional, desenrolando a
súa particular, esotérica e en tantas ocasións –salvo cando tomou os cauces deontolóxicos- baladí formación
pseudofilosófica, ou levando a cabo a súa caritativa filantropía.
30
A mesma utilización, desde esta época do nome simbólico por parte dos masóns ibéricos desde o mesmo
momento da súa iniciación co fin de sobrevivir na clandestinidade vai ser un curioso costume que trascenderá
desde o medio estrictamente masónico e desde esta crucial etapa da historia española, ao ámbito político
universal co uso do denominado nome de guerra, empregado polo liberalismo, o socialismo e o comunismo
subversibos ata a actualidade, sendo esta particularísima tradición mantida polas masonerías española e
portuguesa aínda hoxe.
26
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xeral, pero sobre todo as masonerías latinas, vanlle a outorgar ao movemento obreiro;
as sobresaintes loitas laicistas que, tanto en ámbitos políticos como sociais, manterán
sobre todo as masonerías latinas francesas, españolas, italianas e belgas co clericalismo católico, apoiando o natural proceso revolucionario burgués das súas respectivas
nacións; e a mesma e progresista inquietude que, cara ao precario ámbito social de
total sometimento no que se atopaba a muller, vai manifestar unha boa porción das
masonerías latinas, empuxadas tanto polo típico humanitarismo ilustrado que, desde a
súa mesma fundación, mantivo este asociacionismo, como por un contemporáneo proselitismo combativo -case partidario- que moitas destas «obediencias» masónicas van manifestar na labor de provocar ou fomentar as primeiras reivindicacións de índole feminista
da historia contemporánea.
A subversión liberal introdúcese na primeira masonería española e o que
este fenómeno político-revolucionario vai conseguir.
Quizá a máis rechamante peculiaridade do masonismo español sexa, seguramente, a de ser creado, iniciándose o século dezanove, por unha masonería completamente politizada como foi en realidade a masonería bonapartista, herdeira lexítima
das politizadísimas loxias xacobinas. Esta característica vai outorgarlle unha serie de
peculiaridades que irá arrastrando ata o seu desastre histórico máis profundo iniciado
a raíz da última guerra civil española. A politización da sociabilidade francmasónica na
península ibérica é para calquera historiador que escolla este tema como obxecto de
estudo, un fenómeno cheo de enormes posibilidades á hora de enfocar heurística e
epistemoloxicamente as súas liñas de traballo.
Este atractivo fenómeno da politización dunha sociabilidade mutual e filantrópica
como o hiramismo, iníciase para España seguramente en Brest, en pleno Consulado,
correndo o ano 1801, coa creación da primeira loxia española da historia La Reunión
Española e, como xa vimos, vai ter a súa irrefutable demostración documental coa súa
loxia herdeira homónima, a coruñesa Logia Constitucional de la Reunión Española.
Nesta activa vila galega da Coruña comprobaremos como se vai a ir formando un convencido e combativo movemento liberal, de clara orixe cosmopolita, que vai
determinar a forte impronta comercial do seu porto. Ao calor deste ambiente e xa en
plena Guerra da Independencia, atopámonos nesta cidade con clarísimos exponentes
da forza social que contraera esta ideoloxía como, por exemplo, o xornal El Ciudadano
por la Constitución, o Club de la Esperanza, tamén denominado «Club de Jacobinos»,
ao cal pertencerían algúns dos liberais máis destacados de Galicia e que, poucos anos
despois, compoñerán a primeira loxia masónica coñecida da historia española fundada
durante o Sexenio negro, a xa citada Logia Constitucional de la Reunión Española.
Sociedade esta que posuirá unha complexa serie de singularidades, entre as cales
vai destacar o feito de ser a primeira e única loxia da historia universal coa flamante
irregularidade francmasónica de declararse, desde o seu mesmo título distintivo, posuidora dunha clara e única tendencia política: a constitucionalista; é dicir, manifestarse
seguidora ou militante das revolucionarias ideas liberais contidas na Constitución española de 1812. Poucos anos de represión absolutista máis tarde, entre 1816 e 1817,
comprobaremos como a liberal loxia coruñesa vaise a reconverter nunha secretísima e
reducidísima loxia militar por declaradas cuestións de seguridade; é dicir, polo exclusivo
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e imperioso motivo de «eludir as persecucións da policía», ou como tamén repetirán:
«para poñerse a cuberto das pesquisas da policía».31
Como xa publicamos en anteriores ocasións e veremos máis adiante, as tres
«dignidades» ou cargos máis importantes desta nova e hiperelitista sociedade secreta denominada Los Amigos del Orden, van ser os tres militares máis involucrados na
insurrección liberal coruñesa de febreiro de 1820, conseguindo facer triunfar co seu
excelentemente planificado golpe de man o xa case apagado grito de Riego de Las
Cabezas de San Juan.32
O influxo masónico na denominada cultura obreira
En canto á influencia ou ao apoio que certas masonerías van manifestar co
obreirismo, debo sinalar que esta interesante e suxerente cuestión trateina in extenso
no artigo que publiquei na Minius do ano 2005, onde o lector poderá apreciar ata onde
chegou este labor de apoio, formación e influencias entre a masonería e o obreirismo.
De todos os xeitos, en relación a este tema da historia social e das mentalidades recordo agora uns exemplos e informacións, como xa fixemos noutra ocasión,33 de
rechamantes datos ou contrastadas informacións históricas que nos falan deste irrefutable labor de apoio e influencias, como: aquela axuda institucional que a masonería
inglesa lle dispensou aos primeiros internacionalistas cando, como recorda Anselmo
Lorenzo Asperilla -citando a obra Garibaldi de Rafael Farga Pellicer-, permitiu que os
delegados obreiristas convocados pola denominada Festa da Fraternización Internacional proxectada por Karl Marx, celebrada o 5 de agosto de 1862, reunísense nun dos
seus locais;34 a rechamante asunción de simboloxía ostentosamente francmasónica por
parte do movemento obreiro, realizándoa tanto a Asociación Internacional de Traballadores como as agrupacións e sindicatos socialistas desde a súa fundación no século
XIX ata a actualidade; o apoio e a clara influencia que innumerables loxias realizaron
con respecto ao sindicalismo obreiro, como as loxias ferroviarias norteamericanas do
século XIX con respecto ós obreiros sindicados nas denominadas «fraternidades ferroviarias»;35 ou a sintomática pertenza á francmasonería de destacados teóricos ou
líderes do obreirismo de todos os tempos como Buonarroti, Proudhon, Blanc, Blanqui,
Bakunin, Faure, Fanelli, Lafargue, Lorenzo, Salvochea, etcétera.36
O enconado versus entre as masonerías liberais e a Igrexa Católica
O fenómeno histórico da declarada e recíproca inimiga entre a Igrexa Católica
e, fundamentalmente, as chamadas masonerías latinas da segunda metade do século
XIX, é un tema de investigación que, neste momento, podemos dicir que se atopa suficientemente estudado.
Cfr.: VALÍN FERNÁNDEZ, A. J. V. La Masonería y a Coruña... Op. cit., p 53.
Para ter máis información sobre este trascendental fenómeno histórico, vid.: Supra, nota 7.
33
VALIN FERNÁNDEZ, A. J. V. «La logia masónica, entidad de ocio y formación», en VV.AA. XI jornades
d’Estudis Històrics Locals. Espai i temps d’oci a la història. Palma, del 14 al 17 de desembre de 1992. Palma,
Institut d’Estudis Baleàrics-Govern Balear, 1993, pp. 237-242; «La masonería, una discreta forma de sociabilidad democrática», en (Alberto Valín, dir.) La sociabilidad en la Historia contemporánea. Reflexiones teóricas y
ejercicios de análisis. Ourense, Duen de Bux, 2001, pp. 75-96. Do mesmo autor, ver tamén, Laicismo, educación, y represión en la España del siglo XX. (Ourense, 1909-1936/1939). Sada (A Coruña), Ediciós do Castro,
1993; «La masonería y el movimiento obrero: imagos e ideas para una reflexión teórica», en Stvdia Historica.
Historia Contemporánea, Universidad de Salamanca, vol. 23, 2005, pp. 23-63.
34
LORENZO, A. El proletariado militante. Memorias de un internacional. Madrid, Zero, 1974, pp. 61-62. Citado
por: VALÍN FERNÁNDEZ, A. J. V. Laicismo, educación, y represión... Op. cit., pp. 62-63.
35
PETERSON, F. El movimiento obrero norteamericano. Buenos Aires, Marymar, (s. a.: ¿1965?), p. 262.
36
Sobre este tema, vid. e. g.: VALÍN FERNÁNDEZ, A. J. V. Laicismo, educación,... Op. cit.; «La masonería y
el movimiento obrero: imagos e…» Op. cit.
31
32
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Como xa dixemos noutra ocasión,37 pódense contar por milleiros os masóns
belgas, italianos, franceses e españois, así como a moitas das súas loxias e ata as súas
propias «obediencias» que, durante o último terzo do século XIX e, sobre todo, ao calor
das loitas antipapales que teñen lugar no proceso de unificación italiana, van manter unha
declarada loita laicista -ás veces soterrada ás veces manifestamente pública-, chegando
a desenvolver auténticas «campañas anticlericais»,38 tanto de ámbito nacional como internacional, contra calquera forma de influencia clericalista católica. Sobre este punto e no
que concerne á historia española, aconsello ao lector a lectura do traballo realizado polo
profesor José-Leonardo Ruiz Sánchez, «Reflexiones sobre la controversia clérico-masónica en la Restauración y en la Segunda República» publicado no dossier «Los estudios
sobre la historia de la masonería hoy» que cordinei recentemente para o número 23, ano
2005, da revista salmantina Stvdia Historica, Historia Contemporánea.
A masonería e a súa preocupación feminista
Doutra banda, non albergamos ningunha dúbida ao dicir que unha importante
zona da primeira parte da historia do feminismo universal vaise a situar nese espacio
de sociabilidade formal denominado loxia masónica. Inicialmente, entre as columnas
masónicas de certas loxias continentais francesas do século dezaoito, ao inventar estas
a denominada «masonería de adopción ou de damas», proxectándose esta igualitaria
inquedanza, máis tarde, entre as simbólicas columnas de loxias doutras nacións europeas como, por exemplo, as españolas. O momento máis importante historicamente
desta igualitarista e importante labor que certas masonerías liberais van desenvolver
con respecto a sensibilizarse pola precaria e tutelada situación da muller do seu tempo,
non chegará a ter o seu auténtico marco cronolóxico ata o último cuarto do século XIX,
serán, fundamentalmente, masonerías de nacións como a española e a francesa.
Xa no século anterior, o dezaoito, a francmasonería da Francia prerrevolucionaria, rompendo a ortodoxia contemplada nas xa citadas Constitucións, incumplira
ostentosamente cunha das obrigas fundamentais desta forma de sociabilidade, a correspondente a non aceptar ou admitir nas súas loxias ás mulleres. O artigo terceiro
do devandito reglamento expresabao con meridiana claridade: «As persoas admitidas
como membros dunha loxia deben ser homes de ben e leais, nacidos libres e de idade
madura e discretos, nin escravos, nin mulleres, nin homes inmorales e escandalosos, e
ademais de boa reputación.»39
Serán, como dicimos, os masóns franceses os que, en 1773, e facendo caso
omiso a esta rotunda e misoxínica condición escrita,40 inicien o seu desviacionista camiño cara á heterodoxia masónica, creando a denominada «francmaçonnerie d’ adoption»
ou de damas. Malia que estas «loxias de adopción» van estar, nun principio, completamente tuteladas pola masonería masculina, non hai dúbida que, historicamente, sentarán un relevante precedente. Como explica Pierre Mariel, por algo un dos primeiros
autores41 en proclamar a igualdade entre os sexos foi o francmasón Guillemin de
Saint-Victor; é dicir, que unha das primeiras manifestacións impresas protofeministas
da historia universal débese á pluma do masón francés citado coa súa Epístola ás
En relación a este interesante tema ao que facemos referencia agora do combate declaradamente laicista
e, en ocasións, radicalmente anticlerical desenrolado polas masonerías liberais en contra do poderoso clericalismo sostido polo catolicismo, remitimos ao lector as nosas obras: Galicia y la masonería en el siglo XIX.
Op. cit.; y Laicismo, educación y represión..., Op. cit.
38
Como eles mesmos denominaban.
39
VALÍN FERNÁNDEZ, A. J. V. Galicia y la masonería... Op. cit., p. 370. Supra, nota 3.
40
Donde a muller vai ser “arroupada” por unha non moi recomendable compañía para a época, ao ir ubicada
na redación feita polos clérigos das Constitutions entre escravos e homes inmorais.
41
Pierre Mariel chega a proclamar que o texto de Guillemin de Saint-Victor ao que fai referencia, é a primeira
declaración de reivindicación feminista igualitaria da historia.
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Señoras,42 sendo ademais este masón o probable autor, segundo nos di Mariel, dos
primeiros rituais da denominada «masonería de adopción.»43
De todos os xeitos, como xa adiantamos, haberá que esperar ata o último cuarto do século dezanove, para comprobar como algunhas masonerías latinas ou liberais
cheguen a completar, coherentemente, este discurso ideolóxico feminista sen utilizar
xa ningún tipo de pretexto tutelar con respecto á completa admisión da muller nas súas
loxias. Historiograficamente, ata 1990, críase que era á masonería francesa a quen lle
correspondía a progresista autoría de ser a primeira en introducir con total rango igualitario á muller entre as súas columnas, referímonos á creación da ata entón primeira
loxia coñecida, sexualmente mixta, da historia da humanidade, aquela loxia parisina,
fundada por Georges Martin coa súa esposa e Maria Deraismes coas súas politicamente avanzadas amigas, o 4 de abril de 1893.44
A partir da data antecitada de 1990, ano da publicación da tese doutoral do autor
destas liñas45, descubriuse, para sorpresa de investigadores como o hispanista italiano
Oreste Macrì, que non era á progresista masonería francesa senón á española a quen
lle correspondía sentar o primeiro precedente histórico coñecido de ter loxias normais
-non, obviamente, de «adopción»- onde non só se ingresaba á muller en «talleres» ata
ese momento exclusivamente masculinos, senón que as masonas admitidas chegaban
a posuír cargos de loxia relevantes, como son os casos, constatados cronoloxicamente
desde 1891, da loxia de Rute (Córdoba) Nova Uter nº 43, onde, tanto a dignidade de
Limosneiro como a nada insignificante de Tesoureiro estaban desempeñadas por dúas
masonas, segundo infórmanos o Boletín de Procedimientos do 11 de xaneiro de 1891,46
e o caso mellor coñecido das loxias de Monforte de Lemos (Lugo) Valle Hermoso nº 77
, Unión nº 98, e a Gran Logia Provincial nº 19 , onde, desde o 29 de abril de 1891, imos
atoparmos cunha moza masona levando a responsabilidade de ostentar, en loxia, os
cargos de Segundo Vixiante accidental e o de Limosneira, sendo, un ano máis tarde,
nada menos que o Gran Segundo Vixiante da Gran Logia Provincial nº 19.47
A pesar do evidente valor histórico destes precedentes españois, a relevancia
internacional, tanto a nivel puramente masónico como tamén feminista, vaina a posuír
a loxia «dos Martin», como era coñecida nos ambientes hiramitas ou masónicos do París
da época48 e, sobre todo, a indubidable proxección universal que van ter os seus traballos
de claro pálpito feminista ao fundar, poucos anos máis tarde, en 1896, unha «obediencia»
«Así, miñas Donas, destruindo os sentimentos ridículos que un falso amor propio podería producir, os
recoñecemos tan libres e tan razoables coma nos...» Citado en: MARIEL, P. Rituales e iniciaciones en las
sociedades secretas. Madrid, Espasa-Calpe, 1978, pp. 175-179.
43
Ibídem, p. 179. Aquela masonería feminina a que o “irmán” Mozart adicaría a súa célebre e alegórica estravaganza de fadas, na popular e aparente forma de singspiel, intitulada A Frauta Máxica. Non se esqueza
o lector que nesta auténtica Grösse Oper, o persoaxe principal é Pamina, a personificación mozartiana da
“nova” muller, aquela que é aceptada no Templo da Sabiduría, é decir na masonería.
44
(Daniel Ligou, dir.) Histoire des Francs-maçons en France. Toulouse, Privat, 1987, p. 320.
45
VALÍN FERNÁNDEZ, A. J. V. Galicia y la masonería... Op. cit., pp. 369-378.
46
Ibídem, p. 107.
47
Ibíd., p. 369. Sobre a muller na historia da masonería española a Dra. Ortiz Albear publicou, recentemente, o
primeiro libro adicado a este tema. vid.: ORTIZ ALBEAR, N. Las mujeres en la masonería. Málaga, Universidad
de Málaga, 2005. Desta mesma autora aconsello tamén a lectura da seguinte monografía: «La integración de
las mujeres en la masonería española a través del Rito de Adopción (1868-1939)», publicada no volumen 23,
2005, da revista salmantina Studia Historica. Historia Contemporánea. Vid., tamén: RANDOUYER, F. «Presencia femenina precoz en las logias españolas (1868-1898)». (José A. Ferrer, coord.). La masonería española en
el 2000. Op. cit., pp. 603-626; LACALZADA DE MATEO, M. J. «Du foyer à l’espace public. Les femmes et la
Franc-maçonnerie en Espagne (1868-1936)». (Luis P. Martín, dir.). Les franc-maçons dans la cité. Les cultures
politiques de la Franc-maçonnerie en Europe XIXe-XXe. Rennes, P. U. R., 2000, pp. 125-145.
48 VV. AA. Histoire des Francs-maçons... Op. cit., 320.
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masónica denominada tamén «Dereito Humán» e que, moi pronto, chegará a posuír unha
auténtica e ben coordinada estrutura internacional. Como nos din os profesores Jacques
Brengues e Daniel Ligou, nada máis constituída a loxia inicial, «on parle immédiatement
du rôle da femme dans a société, de ses droits civils et politiques, ...»49
Recapitulación
Espero que a esta altura do discurso o lector poida ir facéndose unha introductoria e obxectiva idea sobre esta singular forma de sociabilidade que, doutra banda, rolda
xa os tres séculos de prolífica vida e que, como sucedeu ao longo de toda a súa extensa
historia, aínda hoxe segue suscitando controvertidas polémicas. Como o mesmo lector
estará pensando é, en realidade, o que este fenómeno social e ideolóxico pódenos
ofrecer cando o traballo do investigador intenta «deconstruir» -valga o estructuralista
neoloxismo- este complexísimo obxecto do estudo histórico e antropolóxico denominado francmasonería.
Moitas son as posibilidades de desenvolvemento que posúen estes distintos
ámbitos da investigación masonolóxica que aquí unicamente esbozáronse. Por exemplo, por que entendo esta sociabilidade como unha cultura política; a versatilidade e
diversidade que encerra hoxe a palabra masonería ou, dito doutro xeito, o que vén
ser na actualidade esta complicada e variadísima asociación onde podemos atopar,
desde multitudinarias e economicamente poderosas institucións conservadoras como
a tradicional e exclusivamente masculina masonería británica ou a estadounidense, a
precarias asociacións de claro corte liberal e progresista e de total heterodoxia en relación ás Constitutions de Anderson; como pode chegar a definirse a este curioso modelo
asociativo; que motivacións primordiais son as que manteñen a estes homes e mulleres
organizados nela; o seu mesmo enfoque como sociabilidade de amplo, antigo e arquetípico rexistro democrático; as súas claras e trascendentais influencias dentro do proceso
revolucionario burgués, desde o feito inicial de funcionar como unha entidade máis de
difusión do criterio liberal, pasando por servir de útil estrutura orgánica para a supervivencia na clandestinidade do movemento revolucionario da devandita ideoloxía,50 ata
o feito de desenvolver o seu combativo labor laicista e anticlerical, tanto desde o humilde sostenimento dunha escola laica local51 como desde a pública promoción, apoio
e sostemento das chamadas campañas anticlericais;52 as súas curiosas interrelacións
co movemento obreiro como o lector da revista Minius do ano 2005 pode comprobar
lendo a miña colaboración sobre este tema,53 e a súa destacada participación dentro da
historia da emancipación da muller.
“Fálase inmediatamente do papel da muller na sociedade, dos seus dereitos civís e políticos,...”. Ibídem.
50 Véxase, sobre este tema, o meu artigo «Botas y espadas en la secreta sociedad de la espada y el compás:
la masonería y los militares en la Historia de España», publicado en el Anuario Brigantino 2004, nº 27, pp.
223-242.
51
Ou o directo enfrontamento mantido polo masón e pola loxia correspondente co teocrático cacique de turno,
como nos mostra, constantemente a historia das masonerías latinas ao longo do século XIX. Sobre este tema,
véxanse, por exemplo, os casos da auténtica persecución clerical que sufriron os masóns galegos : Manuel
Castro López, Ricardo Miser Viriato e Gabriel Serafín Salgado de Guevara; ou o caso das loxias lucenses
estreitamente “vixiadas” polo bispo Aguirre; ou o daquel escandaloso affaire, materializado na forma de violentas manifestacións anticlericais, ocasionado polo cardeal Martín de Herrera na Coruña no verán de 1891,
cando lles negou aos familiares do masón republicano Federico Tapia soterrar no cemiterio os seus restos.
Vid.: VALÍN FERNÁNDEZ, A. J. V. Galicia y la masonería... Op. cit.
52
Chegando incluso nesta loita pola secularización a identificarse con certos gobernos ou con certos movementos revolucionarios.
53
VALÍN FERNÁNDEZ, A. “El movimiento obrero y la masonería: una reflexión teórica en torno al encuentro
de dos culturas políticas y sus representaciones”, en Minius, nº XIII, pp. 201-225.
49

