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MANUAL DEL MESTRE
 

Aldo Lavagnini (Magister) 

AL MESTRE 
El tercer grau de la Maçoneria, el significat del qual teniu ara el privilegi de conèixer i realitzar, 
com resultat dels vostres esforços encaminats a la comprensió del primer i del segon, és el símbol 
natural de la perfecció humana que s'aconsegueix per mitjà de l'esforç constant a transcendir i 
superar les humanes debilitats i limitacions. 
Mestre -del llatí magister- es diu efectivament, a aquell que és “magis” (o sigui més) que els altres: 
més savi i just, més gran moral, intel·lectual i espiritualment; un home superior en tots sentits i per 
extensió aquell que ha superat l'estat purament humà de l'evolució i s'ha convertit en més que home. 
Ser mestre és, doncs, una mica més que conèixer les paraules i fer els signes d'aquest grau: la 
realització de la qualitat de tal és, per a l'home, la Suprema Conquesta a la que pot aspirar, aquella 
Conquesta que es troba simbolitzada per la mística petita branca, amb la qual els mestres maçons es 
vanen haver travat directe coneixement. La seva transcendència es troba demostrada també pel fet 
que les paraules i signes que es comuniquen en aquest grau, es consideren com mers substituts de 
les paraules i signes reals, els quals, evidentment, han de ser buscats i oposats individualment, per 
mitjà d'un esforç personal.
 
La Ignorància, el Fanatisme i l'Ambició que mantenen a l'home en un estat d'inferioritat i esclavitud 
moral han de ser individualment vençuts i superats, després d'haver-los reconegut com fadrins 
dolents en el recinte interior del nostre ésser, perquè la veritable paraula -perduda per causa 
d'aquests tres enemics naturals de l'home- pugui trobar-se, amagada sota aquell ram, manifestant la 
Força Omnipotent, amb la qual només s'aconsegueix el magisteri.
Però no és la nostra intenció, en aquestes breus paraules que dirigim al germà lector abans d'entrar 
en matèria, anticipar la revelació del Misteri Iniciàtic que es troba amagat en aquest grau, la 
importància del qual es manifesta suficientment en el nom d'exaltació donat a la cerimònia amb la 
qual es rep al candidat. Amb tal revelació volem indicar únicament el camí per al reconeixement 
individual de la Veritat. 

L'única cosa que intentem ara, és fer palesa el propòsit d'aquest "Manual" com el d'una guia que 
conduirà a la comprensió del que realment significa el Magisteri, i de com hem de dirigir els nostres 
esforços per a aquest intent, en el que poden concentrar-se les més profundes i vitals aspiracions 
humanes. 
Encara que els nostres diplomes i el reconeixement dels altres germans palesin la nostra qualitat de 
mestres maçons, el Real Magisteri de l'Art no pot ser 
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    actualment per a nosaltres mes que una aspiració, encara que sincera i profunda, a la qual únicament 
podem dirigir els esforços de la nostra Intel·ligència i Voluntat. És, doncs, necessari que 
comprenguem i sapiguem per a saber voler: d'aquí madurarà l'embranzida que, amb el poder del 
silenci de qui coneix el misteri del més enllà, ens conduirà al resultat desitjat. 
Aquest, en les seves quatre paraules, és la fórmula de la realització; cadascuna d'aquestes paraules 
tanca i sintetitza tot un esforç, l'efectivitat del qual produïx el resultat. En particular, l'esforç de 
conèixer, implica un llarg període d'estudi i meditació, que ha de comprendre els subjectes més 
diferents; per aquesta raó, encara que tota la Maçoneria pugui concentrar-se en els seus tres graus 
fonamentals o simbòlics -i la seva Doctrina ja pugui considerar-se tancada i sintetitzada en el 
primer, doncs .l'esforç per a aprendre és el qual ens conduïx a les més elevades realitzacions,- i el 
tercer grau justifiqui plenament l'atribut de "sublim", la realització perfecta del significat d'aquests 
graus (com preliminar necessari per a la seva realització efectiva i operativa) fa inevitable l'adjunt 
d'altres graus suplementaris, que ajudin al candidat per a millor comprendre i realitzar en el seu 
doble valor filosòfic i operatiu la mística Doctrina que es tanca simbòlicament en els primers.
 
Així, doncs, aquest "Manual", mentre d'una banda representa el complement dels dos que ho 
precedeixen, és igualment, una introducció i preparació per als successius, en els que es completarà 
l'estudi del que, al nostre judici, constituïx la veritable Maçoneria. 
Com els precedents, i en harmonia amb el pla que fa d'aquests "Manuals" els toms successius d'una 
mateixa obra, el present es divideix en quatre parts. En la primera s'estudia el significat de la 
cerimònia d'exaltació, així com dels signes i paraules de la mateixa. Com les dels dos graus 
precedents, aquesta cerimònia és la fórmula per a la realització individual del Magisteri, que fa del 
candidat un adepte eficient de la Gran Obra. 
Aquesta té un doble sentit, individual i col·lectiu, inseparables l'u de l'altre, com aspectes interior i 
exterior d'una mateixa cosa. En altres paraules, el que es realitza interiorment es fa potència o Força 
Operativa exterior, i per tant responsabilitat i activitat necessàries en el mateix pla, doncs, com vam 
dir en el Manual precedent, els talents que s'arribem a posseir, no es fan efectius sinó amb i pel 
mitjà de l'ús dels mateixos. 
Per consegüent, el servei és la Llei Suprema de l'Evolució Individual, i mai podrà un arribar a ser 
veritable Mestre, fins que no hagi comprès el que significa. I el Servei del Mestre ha de distingir-se 
per la qualitat fonamental de l'Amor que caracteritza aquest grau, en el que no s'ha de buscar un 
salari exterior o interior -com en els precedents graus,- per constituir aquest una identitat amb 
aquell: el mateix Servei, i l'Amor que en ell s'expressa ha de ser el salari del Mestre.
 
La segona part examina els símbols i conceptes iniciàtics propis d'aquest grau, relacionats 
respectivament amb els nombres set, vuit i nou, mitjançant els quals s'arriba a la comprensió de la 
dècada; i, a més, amb la Retòrica, la Música i l'Astronomia la tercera del “trivium” i les dues 
últimes del “quadrivium”, que, com les precedents tenen per a l'iniciat un sentit íntim diferent del 
seu sentit profà, per estendre's en una nova dimensió. La tercera part s'ocupa de la necessària 
aplicació moral i operativa que ha de fer-se dels símbols, instruments i coneixements que es 
relacionen amb aquest grau, la individual realització del qual fa de fet al Mestre Maçó i li confereix 
l'efectivitat dels drets i privilegis que es troben implícits en aquest grau i que són la conseqüència 
d'una justa i perfecta observança dels corresponents deures.
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 Finalment, en la quarta s'examina l'avenir que té destinat la nostra Institució, com resultat natural 
del seu passat, actualment operatiu. Es contesta així -pel que es refereix a la Societat- a la tercera 
pregunta de l'Esfinx, que especialment es refereix a aquest grau, i  que l'ajustada contestació 
individual, consagra com a tal al perfecte Mestre Masó. 
Estem segurs que els nostres esforços a donar a conèixer als Maçons l'essència real de la nostra 
augusta i gloriosa institució no deixaran de produir, amb la cooperació indistintament de tots els que 
ens llegeixin, el resultat que més ambicionem: una millor comprensió i realització del Pla del Gran. 
Arquitecte en relació amb la nostra Ordre, al que tots tenim el privilegi i el deure cooperar. 
La unificació maçònica, a la que especialment han de dirigir-se els esforços dels Mestres, no pot ser 
sinó el resultat natural i inevitable d'una millor comprensió del que és en realitat la nostra Ordre, 
així com de la seva unitat indivisible; el resultat dels esforços de tots els que amb bona voluntat es 
proposen i fan segons millor poden, obra maçònica. Fent, cadascú en la Llotja i Organització 
Maçònica a la que pertany, una Obra inspirada per la seva més elevada comprensió de les Fins, 
Ideals i Propòsits de la Institució, la Maçoneria progressarà efectivament per sobre de les seves 
actuals divisions externes -inevitables fins que la Maçoneria romangui principalment polaritzada en 
l'exterior. Comprenent, igualment, cada maçó l'esforç dels altres a realitzar un mateix pla, cessarà 
tot motiu de divisió, així com tota arbitrària distinció de regularitat i, en un esperit de Comprensió, 
Tolerància i sincera Fraternitat seran vençuts i bandejats els tres enemics simbòlics de la nostra 
Institució. 
Treballem, doncs, amb aquell Amor, amb el qual es complementen l'Alegria, el Fervor i la Llibertat 
del Fadrí, i ens farem dignes de la nostra qualitat de Mestres Maçons, rebent en l'obra el salari que 
ens competeix. 

PART PRIMERA 

L'EXALTACIÓ AL MAGISTERI 
Poques cerimònies poden oferir, amb igual senzillesa, un aspecte tan tràgic i un significat tan 
sublim com aquesta amb la que es rep al Fadrí en la Cambra dels Mestres. 
La seva primera acollida és, doncs, tot el contrari del que aquest hagués esperat al principi , com 
premi dels seus esforços: se l'hi introduïx brutalment en aquesta Cambra, sota l'acusació d'un crim 
misteriós que acaba de ser comès, del que no pot comprendre ni la naturalesa ni la raó. Se l'hi 
sotmet a un interrogatori sever, que 
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 només li revela les sospites que pesen sobre ell, sospites que no dissipen enterament la blancor de 
les seves mans i del seu mandil. L'hi fa passar, com prova decisiva, sobre el mateix cadàver, per a 
tenir la seguretat que els seus peus no vacil·lin en l'acte. 
I, finalment, esdevé ell mateix protagonista de la tragèdia, sucumbint al seu torn sota els cops dels 
assassins simbòlics, prenent el mateix lloc del cadàver amb el qual ha d'identificar-se, com els 
antics iniciats en els Misteris de Osiris, rebent la participació del dolor de tots els presents. 
Aquesta mort o caiguda simbòlica en poder de les forces que personifiquen la causa del mal, és el 
preliminar necessari per a la successiva anagogia o resurrecció que espera a l'iniciat en la seva 
exaltació, el seu perfecte "renaixement" en la consciència del Real que és Vida Eterna, Immortal i 
Permanent. 
No s'arriba, doncs, el Magisteri de l'Art Real sense passar per la mort -i per totes les condicions i 
circumstàncies anàlogues de la vida- amb peu ferm i segur, que tingui el poder de superar-la, com 
les altres il·lusions de les quals són esclaus els homes. 
Doncs quan cessa el temor de les coses, cessa també la nostra creença en el seu poder, i, en 
conseqüència, el seu mateix poder sobre nosaltres i sobre la nostra existència. Llavors cessem de ser 
esclaus d'elles. 
Examinem ara les diferents etapes preliminars d'aquesta regeneració o renaixement individual, 
segons se'ns presenten en aquesta cerimònia, les quals tenen el poder de conduir-nos efectivament 
al Magisteri, una vegada que sapiguem realitzar-les, com complement de les que hem après en els 
graus anteriors. 

L' ACUSACIÓ
L'acusació que duu al fadrí davant el llindar de la Tercera Càmera -acusació que es refereix a un 
crim encara desconegut per a ell - és el primer element que es presenta a la nostra consideració. Els 
altres Mestres ho reben primer com jutges inexorables de la seva conducta i de les seves intencions: 
un judici semblant al de Anubis, en aquell Ritual Iniciàtic egipci que es diu el "Llibre dels Morts". 
Les seves bones i dolentes accions passades i la seva conducta i intencions presents han de ser 
pesades amb tota equitat i justícia, doncs amb aquestes es tracta d'esmorteir aquelles, per a preparar-
se dignament al futur que li espera. 

La seva consciència, el mandil la blancor del qual s'examina primer, abans d'admetre'l, ha de ser 
límpida i sense taca (tots han de convèncer-se d'això) i les seves mans, símbols del pensament i de 
la voluntat que concorren en l'acció, han de ser igualment pures i netes, perquè es facin instruments 
d'un Poder transcendent que ho farà superior als altres aprenents i fadrins. 
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 La Ignorància, el Fanatisme i l'Ambició han de cessar de enfosquir la claredat de la seva 
manifestació exterior -la pell d'anyell, emblema d'innocència que li serveix de davantal,- així com la 
seva ment i els seus desitjos: els tres han d'haver-se purificat, en el constant treball dels dos graus 
anteriors, com preliminar necessari a l'admissió en un estat de realització més elevat. 
Obtinguda aquesta doble asseveració, se li franqueja l'ingrés en la Cambra dels Mestres, per mitjà 
de la paraula de pas que ell no coneix encara, doncs no ha arribat al Magisteri de l'Art de la 
Sublimació dels Metalls, a la qual es refereix, i tampoc ha passat per aquella mort simbòlica, que 
igualment indica. 

LA RETROGRADACIÓ 
No obstant això, com ara ha de completar la retrogradació que va caracteritzar el seu cinquè viatge 
de Fadrí, per a arribar novament al llindar de la seva recepció com Aprenent, aquesta paraula que 
representa un nou pas en darrera, del segon al primer grau, se li demana, després d'haver-lo 
despullat del mandil, que se li donà al final dels tres primers viatges de la seva iniciació.
 Efectivament, en el seu cinquè viatge, contemplant l'Estrella Flamígera que brilla a l'Occident -a 
semblança de la rosassa que es troba sobre les catedrals, que il·luminen els llamps del sol quan 
declina,- el Fadrí fa al revés el recorregut del Quart Viatge, en el qual l'esquadra del judici s'havia 
ajuntat a la rectitud de les seves aspiracions. Ara ha de realitzar, igualment al revés, els tres primers 
viatges simbòlics de les proves del Foc, de l'Aigua i de l'Aire, després dels quals se li va permetre 
veure la llum de la Veritat, que únicament brilla sobre el Camí de la Virtut. Procedint novament, del 
reconeixement de la Primera a la pràctica de la Segona -moviment dels peus esquerre i dret, - fixa 
encara la seva mirada sobre l'Estrella que reflecteix la mateixa Veritat, en la seva intel·ligència i el 
seu cor guiat per la punta de l'espasa (emblema de la Veu silenciosa de la consciència) franqueja la 
Porta del Temple amb moviment retrògrad, és a dir, al revés de com ho va fer d'aprenent. 
Les paraules greus que surten de la foscor que encara es troba, per a preguntar-li si realment és 
innocent del crim que acaba de cometre's, reproduïxen en nova forma el simbolisme del calze 
d'amargor que, així com abans havia de precedir als viatges o estats de progrés, ara segueix a la 
retrogradació que els representa. Aquesta amargor no podria ser millor representada que per 
l'atmosfera de "duel i consternació" que regna en la Tercera Cambra, que, no obstant això, és 
sobretot una emblemàtica reproducció de la Cambra de Reflexió. 
Convidat a tornar a asseure's, el símbol de la mort es fa novament palès davant dels seus ulls, 
mentre l'interrogatori al que se'l sotmet recorda el seu primer testament iniciàtic, i també 
l'interrogatori complementari que se li fa al recipiendari, abans de dur-li a realitzar els viatges. 

LA CAMBRA DEL MIG
Com el sol s'ha ocultat en la regió tenebrosa de l'Occident i també ha desaparegut l'Estrella 
vespertina que va il·luminar la seva retrogradació, en la nit que ara ho envolta, les mirades del 
candidat han de dirigir-se novament cap a l'Orient en la recerca d'un signe precursor de la Nova 
Llum del Dia. 
Aquí l'única llum és la que projecta una calavera -imatge de les ombres de ultratomba que es 
dirigeix sobre el macabre cos del crim, que ocupa el lloc de l'Ara. 
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 Aquesta és la Cambra del mig, el Centre Ocult de la Vida, amagat en les ombres de la matèria, a la 
qual no s'arriba sinó passant per la mort, o sigui, enfrontant-se sense temor amb els fantasmes del 
més enllà. 
És aquesta cambra una reproducció amplificada, més tràgica i ombrívola, de la mateixa Cambra de 
Reflexió, l'íntima cambra de la consciència, el lloc secret del cor, en el qual l'hi havia deixat en 
completa solitud, abans d'admetre-se'l en les successives proves de la iniciació. Aquí també se li 
presenta el símbol de la mort, entre els dos Principis de la Vida: el Sofre i la Sal, refigurats per les 
dues columnes que es troben en els seus dos costats, perquè realitzi el seu propi mercuri filosòfic 
individual. 

La llum que enllumena la Cambra del Mig 

Altra vegada es troba en una gruta fosca -l'antre de Mitra- i ha de visitar l'interior de la terra, és a 
dir, penetrar dintre de l'aparença exterior de les coses i de si mateix, reconeixent la Vida Eterna i 
Immortal del Ser Individual, en la mort aparent de la seva personalitat. 
Però aquesta vegada ha de penetrar més endins, més íntima i profundament, en el lloc secret en el 
qual s'amaga la Realitat Veritable de l'univers i del seu propi ésser: ha de trobar el Sol de la Vida 
enmig de la nit de la Foscor i de la Mort. 
Aquí ha d'exercir-se el seu sisè sentit -el discerniment- que constituïx la Llum Interior del seu ésser: 
aquella llum que no pot venir sinó del centre del seu propi crani, on té el seu seient aquesta qualitat, 
única que pot guiar-lo en les tenebres dels sentits, projectant la seva llum entre les ombres de la 
matèria, en la màscara de la Vida, representada pel cadàver amb que s'enfronta. 

EL MISTERI DE LA VIDA I DE LA MORT 
Per aquesta raó, les preguntes que se li fan estan sintonitzades amb el Misteri, envoltat del qual es 
troba, referint-se als problemes que tenen relació amb la vida i la mort. 
El símbol d'aquest tercer grau és, doncs, en la seva essència, la mateixa al·legoria dels Misteris 
Majors de l'antiguitat, que seguien als Misteris Menors, representats pels dos primers graus 
maçònics, Aquí com allí, el recipiendari ha de ser primer espectador i després protagonista d'un 
drama que acaba amb la seva simbòlica mort, a la qual segueix una igualment emblemàtica 
resurrecció o "aixecament", que realitza la seva exaltació. 
Abans del drama és, doncs, oportú que el candidat expressi les seves pròpies idees sobre la vida i la 
mort que ho duen a reconèixer la diferència entre personalitat i individualitat, i com la mort 
d'aquella conduïx a l'exaltació d'aquesta. En relació amb aquest problema fonamental, se li faran 
altres preguntes d'ordre pràctic sobre el dret de matar i la veritable naturalesa de la solidaritat 
maçònica, que neix del reconeixement que un tal dret en cap cas, pot enterament justificar-se. 
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 Què és la vida? Què és la mort? Només l'Iniciat en la Realitat, només qui sap penetrar-la amb la 
Llum Interior i l'ull del discerniment, pot contestar satisfactòriament per si mateix a aquestes dues 
preguntes que constituïxen un misteri profund, impenetrable i paorós per als profans, per al real 
enteniment dels quals, de res serveixen els postulats i dogmes de les diferents escoles científiques, 
filosòfiques i religioses. 
La Vida és, doncs, quelcom que es manifesta des d'endins cap a fora, i que no d'altra manera pot per 
tant reconèixer-se, en la seva íntima essència i profunda Casualitat, sinó passant per mitjà de la 
intel·ligència des de l'exterior a l'interior, i fent-se'ns, d'aquesta manera, individualment patent la 
Realitat Invisible que s'amaga i expressa en l'aparença visible, en una obra d'incessant construcció 
que origina totes les formes i substàncies orgàniques, estudiades per la Biologia. 
Quan se sap el que és la Vida, es considera a la Mort com una cessació aparent, que és realment un 
canvi en la manifestació exterior d'aquella, que mai cessa, que mai va tenir principi i, sent eterna, és 
immortal i indestructible fins a en la forma o matèria que es manifesta, doncs aquesta segueix sent 
vehicle i instrument per a noves infinites expressions externes de la Vida Interior. 
Coneixent-se aquesta Veritat i realitzant-se en l'íntim del cor la seva més profunda significació, 
queda un llibertat per a sempre del temor de la mort; atès que la visió de la Vida, com realment és 
en essència, encén una torxa davant la qual desapareixen i fugen les ombres i els fantasmes del més 
enllà. Així contesta l'Iniciat a la pregunta On anem?, que a tots, indistintament, ens presenta la 
mística Esfinx de la nostra vida exterior, l'encertada resposta individual de la qual, concreta 
l'objecte real dels Grans Misteris: a la Conquesta de la Immortalitat.

PERSONALITAT I INDIVIDUALITAT 
El discerniment entre les dues polaritats del ser humà, que es distingeixen amb el nom 
d'Individualitat i Personalitat, es fa necessari per a aquest objecte. 
"Personalitat" -del llatí persona- va significar originàriament "màscara", sent, per tant , l'antifaç o 
aparença amb la que es cobreix la nostra Vida Interior en la seva manifestació. És, en altres 
paraules, el nostre ésser físic-psíquic que constituïx a l'Home Mortal i la Ment Objectiva en la qual 
se'ns manifesta la realitat física i es cristal·litzen les nostres creences, errors i prejudicis, així com 
els vehicles o mitjans exteriors que se serveix per a constituint els seus cossos astral i físic. 
Aquesta part més material del nostre ésser, aquesta la seva pela o embolcall, neix, mor i es regenera 
reproduint-se en formes semblants. Aquestes variacions i reproduccions constituïxen el Misteri de 
la Generació amb el qual ha d'enfrontar-se el Fadrí per a conèixer el significat de la lletra G, que 
està en l'arrel de totes les manifestacions de la vida. 
La "Individualitat" és alguna cosa molt diferent, per ser el principi indivisible del nostre ésser i de la 
universalitat de la vida: és, doncs, el que hi ha en nosaltres d'Etern, Permanent i Immortal, el que 
persisteix a través de totes les mudances exteriors de la personalitat, sense que aquests puguin 
afectar-la. El reconeixement individual, o consciència intima acompanyada per una absoluta 
certesa, de la seva Realitat, és el que fa al veritable Mestre, en quan confereix i fa efectiva la 
Immortalitat. 
Morir per a la il·lusió de la personalitat i renéixer a la Llum de la Realitat que constituïx la nostra 
Vida Individual i el nostre més veritable ésser: heus aquí en poques paraules la tasca que realment li 
competeix al recipiendari, qui, en la Cambra del Mig de la seva pròpia consciència, es troba enfront 
del Misteri de la Vida i la Mort. 
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EL NOSTRE DEURE CAP A LA VIDA

El reconeixement de la unitat indivisible de la Vida Universal posa el discerniment individual de 
l'Iniciat enfront del problema del "dret de matar" i li fa reconèixer la fonamental il·lusió d'un tal 
dret, que pot sortir únicament de les ombres de la Ignorància, del Fanatisme i de l'Ambició causa de 
tots els crims i de la mateixa mort en els seus diferents aspectes. En la ignorància, doncs, es 
resumeixen totes les il·lusions que l'Iniciat ha de vèncer amb la Llum de la Realitat; en el fanatisme 
totes les passions que ha de dominar i transmutar; i en l'ambició tots els egoismes que han de ser 
superats amb l'Amor: la primera victòria es refereix a la prova de l'aire, la segona a la prova de 
l'aigua i la tercera constituïx la veritable prova del foc. 
Si la Vida és Una, matant una qualsevol de les seves expressions exteriors, ens matem a nosaltres 
mateixos, sent tot Caín germà exteriorment i idèntic interiorment amb l'Abel (1) sobre la persona 
del que hagi pogut aixecar la seva mà. Aquest crim originari és, doncs, conseqüència del pecat 
original, que és la il·lusió, simbolitzada per la Ignorància, que atreu a si, com companys naturals, al 
Fanatisme i l'Ambició. El dret de matar mai existeix per a l'Iniciat, que ha de sobreposar-se a les 
seves causes, vencent tot error i prejudici, fent-se immune a tota passió o fanatisme sectari (religiós 
o anarquista) , i superant tota ambició o desig naturalment egoista. 
Així realitza el seu deure de solidaritat envers tots els éssers indistintament, envers totes les 
manifestacions de la vida, i contesta satisfactòriament a les tres preguntes del seu testament com 
Aprenent, que constituïxen el seu Programa Iniciàtic, posant en pràctica el Gran Manament: "Ama 
al Principi Universal de la Vida amb tot el teu cor i al teu proïsme com a tu mateix". 

EL PODER DE L'AMOR
 

El Poder de l'Amor és, doncs, la Clau de tots els poders del Magisteri: l'Amor que s'expressa i ha 
d'expressar-se en creixent capacitat de donar. Únicament "esforçant-se a donar" el que té, sap i és, 
ascendirà les dues graderies que ho separen de l'estat de Fadrí al de Mestre. 
A fi de "donar" l'hi convida a fer altres dos viatges que s'ajunten als cinc del Fadrí per a completar 
el místic nombre set, els quals s'acaben prop del Segon i del Primer Vigilant, als que brinda, 
respectivament, les Paraules d'Aprenent i Fadrí. En aquests dos viatges també se sintetitzen i es 
revisen les proves esforços i progressos realitzats durant el seu pas a través dels dos primers graus. 
Comença així per a ell una nova etapa evolutiva, després del retorn que ho havia conduït altra 
vegada, en la Cambra de Reflexió, enfront de les aparences emblemàtiques de la mort, els Principis 
de la Vida i el seu propi testament iniciàtic. 
La paraula d'aprenent que li demana el Segon Vigilant és la nova fe que reneix en el seu cor, després 
d'haver-se enfrontat amb el Gran Misteri, a la llum del seu discerniment individual. La paraula de 
fadrí que li exigeix el Primer és igualment la manifestació de l'esperança, que és com l'Estrella 
Matutina que il·lumina la seva sendera, permetent-li progressar . Es troba així en condició de 
complir un tercer viatge misteriós, que ho farà "passar sobre la mort" i ho conduirà a viure realment, 
en comptes de ser simple testimoni, com 
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 protagonista, el drama simbòlic, que constituïx el subjecte central del Tercer Grau. Però, abans se li 
pregunta si està disposat per a travessar "el negre tàrtar" dels misteris del més enllà, per a poder 
gaudir de "la Pau de l'Olimpi" que res tindrà el poder de torbar, demostrant així als presents, amb la 
tranquil·la i serena seguretat de la seva marxa, que es troba immune de tota complicitat en el crim 
que se li van imputar, a l'ingressar en la Tercera Càmera, per haver "tornat", en virtut del seu 
discerniment espiritual, a l'estat edènic primitiu d'innocència (2), lliurant-se del Pecat Original de la 
Il·lusió. 

LA "MARXA MISTERIOSA" DELS MESTRES
 

El tercer viatge, d'Occident a Orient, ha de complir-se, doncs, per un nou i més recte camí 
desconegut en els primers dos graus, o sigui per mitjà de la marxa misteriosa dels Mestres, que li fa 
ingressar en la qualitat d'aquests passant per damunt del túmul amb el qual s'havia enfrontat i 
quedant a l'Orient, front del Ara, després de dues etapes que ho van conduir cap al Sud i cap al 
Nord. 
Aquest pas per un camí estrictament interdicte als Aprenents i Fadrins, per representar el “Sancta 
Sanctorum”, o bé el veritable Temple, imatge del Temple Salomònic, enfront del que es troben les 
dues Columnes (dintre del Temple Al·legòric de l'Univers i de l'Home, indicat per la Llotja en els 
dos graus), és en si emblemàtic. Es materialitza, doncs, amb aquest ingrés, el pas per la càmera del 
mitg, que es troba igualment en l'Univers i en l'home i simbolitza el sagrari íntim de la consciència, 
en el qual es realitza la unitat de l'u amb l'altre. 
Així com succeïx amb els dos estats positiu i negatiu de la consciència, el plaer i el dolor, l'expansió 
i la contracció, produïts pels dos Principis del Bé i del Mal (una de les accepcions de les dues 
columnes), aquest lloc central es troba pavimentat de quadrats blancs i negres, disposats 
alternativament, com en un tauler d'escacs, representant la unitat i continuïtat dels oposats. Com 
sobre el tauler dels escacs, aquí es juguen totes les grans partides de la vida, i les victòries somriuen 
més fàcilment a qui sàpiga conservar-se més desapassionat i serè. Per a arribar al Magisteri cal 
saber passar i romandre, amb peu igualment ferm, sense vacil·lar o deixar-se impressionar, per 
aquests dos estats oposats de la consciència, fins a convertir-se en amo sobirà i absolut dels 
mateixos. Cal sobreposar-se per complet a aquestes dues condicions contràries del nostre ésser 
interior, resistint i superant els impulsos que ens fan víctimes passives de l'u o de l'altre. 
En altres paraules, el coneixement del bé i del mal, que s'efectua per mitjà del Poder Enganyador de 
la Il·lusió (simbolitzat en la serp bíblica que conduïx a l'home al pecat, víctima i conseqüència 
d'aquesta mateixa il·lusió quan l'home es queda a l'exterior d'un tal coneixement) ha de fer-se d'una 
manera distinta per a l'Iniciat que aspira al Magisteri (que és domini complet de la Naturalesa 
Interior com Exterior), ingressant en el centre d'aquest Poder de la Il·lusió i vencent-lo i superant-lo 
amb el discerniment de la Única Realitat. 
Reconeixem així que existeix una sola Realitat, i que aquesta és el Bé; mentre tot el que se anomena 
mal, és producte i conseqüència de la mateixa il·lusió. La consciència del mal queda així vençuda i 
bandejada per a sempre, i amb la mateixa, el seu poder sobre l'home la seva arrel interior, dintre del 
seu ésser, que és causa de la manifestació física. Així queda net el cor del pecat original, i havent-se 
restituït intel·lectualment, pel seu coneixement de la Veritat, al primitiu estat d'innocència (i de tota 
complicitat en els crims ocasionats per la Ignorància, el Fanatisme i la 
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 Ambició, els quals tenen el seu origen en aquest pecat), pot dignament aspirar al Magisteri. 
Aquest reconeixement es fa en tres etapes distintes, les quals repeteixen altra vegada els tres viatges 
de l'Aprenent i les tres simbòliques proves de l'Aire, de l'Aigua i del Foc. En la primera etapa té un 
que vèncer la Ignorància, partint de l'Occident -la regió de l'aparença, dominada pel dualisme que 
representen les dues columnes, simbòliques dels dos principis oposats i complementaris- i parant-se 
al Sud, és a dir , en un estat de consciència aclarit per la Llum de la Veritat. 
En la segona dominarà el Fanatisme, passió que fa de l'home un esclau més o menys inconscient de 
la seva pròpia emotivitat. És, doncs, necessari partir aquí de la càlida regió del Sud, dominada 
encara per les passions, i parar-se davant el judici sever de la ment, que es troba a l'Orient, del 
costat Nord, que caracteritza aquest domini que un adquireix i realitza sobre si mateix. 
Finalment, la tercera etapa -partint del Nord i parant-se a l'Orient, al terme del quadrilàter de 
quadres blancs i negres- mostra la purificació completa de tot egoisme o ambició, i de la mateixa 
fredor implícita en el domini realitzat sobre les passions, arribant a la plena Consciència de la 
Unitat de l'Ésser, que resideix en l'Orient, origen de la Vida i font primera i eterna de les seves 
diferents manifestacions. 
Microcòsmicament la marxa s'efectua, amb un sentit anàleg, des del cap del cadàver simbòlic 
(victòria sobre la Ignorància, amb el coneixement de la Realitat) al pit i braç dret (domini del 
Fanatisme i dels impulsos que provenen del cor), i d'allí, passant pel ventre, per a passar-se del 
costat de la cama esquerra (domini dels instints i de l'Ambició que cerca la seva satisfacció). 
Els seus peus junts, formant una escaire obliqua, estan ara davant dels peus del mort, indicant que, 
identificant-se amb aquest, està destinat a prendre el seu lloc, per a poder renéixer en ell una nova 
vida, arribant per mitjà de la seva resurrecció espiritual, a aquell grau de major perfecció que 
resulta, d'aquest procés de palingenèsia o regeneració. 

LES SET OBLIGACIONS
 

Però abans que això pugui verificar-se, ha de segellar el recipiendari, amb els dos genolls junts 
davant de  l'Aura, com símbol d'extrema humiliació que ho predisposa a la suprema exaltació, amb 
un nou jurament, els seus nous propòsits i disposicions altruistes. 
La primera de les obligacions que el futur Mestre ha de reconèixer, per a ser digne d'aquest títol, és 
la del secret sobre el simbolisme del grau, pel que fa a tot profà i també a tot maçó que no hagi 
obtingut legalment aquest grau en una Llotja de Mestres 
La segona és la d'obeir a les "lleis i regles de l'Ordre". Amb aquestes Lleis i Regles han d'entendre's 
principalment les que no estan escrites, formant el Corpus tradicional de la Institució, del qual tot 
Mestre Maçó té el deure fer-se fidel intèrpret i dipositari, devent-se iniciàticament considerar com 
secundària en importància, l'afegida petició d'obediència a particulars Estatuts i Reglaments. 
La tercera es refereix al deure de la discreció, que el Mestre Maçó ha de practicar amb Amor i 
Benevolència, evitant relatar qualsevol cosa que pugui comprometre, delatar o perjudicar a un 
germà, "guardant els secrets dels germans com si fossin propis". 
Les dues obligacions que segueixen es refereixen a la fraternitat, que és el primer deure de tots els 
Mestres Maçons, en els seus dos aspectes negatiu i positiu. No ha de parlar 
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 malament de cap germà, ni escoltar a qui ho faci, sinó sempre defensar-lo; no ha d'atemptar a 
l'honor de les seves famílies, sinó, igualment, defensar-les quan sigui necessari; ha d'emparar i 
socórrer a tot M:.M:. "errant, necessitat o perseguit", i socórrer igualment a les seves vídues i orfes. 
Finalment, ha d'acudir a la crida de qualsevol M:.M:. que faci el signe de socors, encara que hagi 
d'arriscar la seva pròpia vida o la seva posició. 
La sisena és el deure d'esforçar-se per a fer efectiu, amb el domini de si mateix i l'activitat en Bé de 
l'Ordre, el Magisteri efectiu de l'Art. 
Quant a la setena, segella i confirma definitivament la seva qualitat de Membre de l'Ordre de la qual 
promet ser per a sempre "un adepte fidel", treballant amb totes les seves forces pel seu 
engrandiment i dignitat. 
Com per als dos graus precedents, també aquí hi ha un càstig simbòlic, al com voluntàriament se 
sotmet qui faltés al jurament: partir el cos en dues parts arrencant i cremant les entranyes i llançant 
al vent les seves cendres. 
Aquesta divisió del cos en dues parts, preliminar de la seva descomposició en diferents trossos, com 
la que s'efectua per part de Tifó, simbòlic del geni del mal, sobre el cos de Osiris, és característica 
de la divisió o completa separació entre les dues parts o polaritats Superior i Inferior, (o sigui 
oriental i occidental) de la humana naturalesa, que són respectivament la Individualitat (el Mestre 
intern o Ego Superior, immortal i diví) i la Personalitat (el seu company o Ego Inferior): el ternari 
Consciencia-Intel·ligència-Voluntat (representades, respectivament, pel pit, el cap i els braços) i la 
seva expressió exterior per mitjà dels instints (representats per les entranyes) , que, segons siguin 
dominats o dominin a l'home, contribuïxen a sostenir i elevar el temple de la seva vida individual, o 
bé a destruir-lo. La part instintiva de l'home ha de ser, doncs, "llançada i cremada" atès que no 
s'aconsegueixi dominar-la, ja que es converteix en obstacle per al seu progrés o exaltació. 
Per aquesta raó, qui no assoleix aconseguir la regeneració individual (espiritual i física) 
simbolitzada en el Magisteri, es troba subjecte a la mort i a la necessària reencarnació, arrencant-se 
i cremant-se amb aquesta separació -cada vegada que un es desencarna - als instints que 
constituïxen la personalitat, al "home mortal". 

LA LLEGENDA DEL GRAU 
La llegenda o "llegat" d'aquest grau (el testament filosòfic que cada Mestre Maçó rep amb el grau i 
del que es fa, per mitjà de la seva recepció, fidel dipositari) és l'adaptació històrica d'un relat 
simbòlic; la disfressa, sota una nova forma, més adaptada a l'esperit dels temps, de relats, mites i 
llegendes iniciàtiques anteriors, amb els mateixos elements al·legòrics i la mateixa significació 
fonamental. 
La transmissió de la veritat per mitjà d'al·legories i llegendes simbòliques és, doncs, un costum 
iniciàtic que es remunta a la més llunyana antiguitat, a la qual es van subjectar constantment els 
Savis i Iniciats de tots els països. Presentant la Veritat sota la forma d'un conte mític o històric, o 
participant d'ambdues qualitats- tenim l'avantatge que aquest conte pot ser transmès més fàcilment i 
conservar-se en la seva essència fonamental, a través de totes les edats i els canvis que es verifiquen 
en els pobles i en els idiomes. 
Mentre un conte o relat donat o enquadrat en esdeveniments o personatges històrics, s'aprèn, es 
repeteix i es recorda amb facilitat i suficient fidelitat, independentment del grau individual de 
comprensió del seu significat simbòlic -tot i que l'existència de tal significat no sigui ni 
llunyanament imaginada, 
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  no succeiria el mateix, amb la pura i directa exposició filosòfica de la Veritat que es tanca i vol 
revelar-se per mitjà de tal conte. 
Quan, doncs, es comunica o es revela una determinada Veritat, la possibilitat de la seva fidel 
transmissió és, al contrari, molt limitada, atès que estreba primerament en una clara i perfecta 
comprensió de la mateixa per part de tots els anells que serveixen per a aquesta transmissió. Quan 
sigui tal comprensió ofuscada i deficient en un només d'aquests anells, la cadena es trenca i es fa 
més difícil reprendre-la. Aquesta és la raó per la qual els purs ensenyaments espirituals i 
filosòfiques estan fàcilment subjectes a degenerar amb el temps, atès que no siguin escrites per 
genuïns intèrprets, i que aquests escrits siguin destruïts i alterats. 
A més, algunes vegades, la clara revelació d'una veritat pot ser perillosa tant per quins l'expressa 
com per quins la reben, en proporció de la seva comprensió, no solament quan aquesta comprensió 
sigui deficient, de manera que aquesta Veritat només és entesa a mig fer, sinó també quan la ment i 
els propòsits de la persona no siguin suficientment purs, i fins que procurin aquests treure el major 
profit de tal coneixement. Perquè una persona animada per dolentes intencions, és tant més perillosa 
per als seus semblants com més sap; i a més, sempre i en onsevulla hi ha ignorants, fanàtics i 
ambiciosos llests per a lapidar, crucificar o suprimir d'altra manera, a qui siguin reconeguts com 
anunciadors o promulgadores de veritats que, ells no comprenen o que consideren perilloses per als 
seus interessos. 
La mateixa llegenda del grau, així com els usos rituals maçònics, ens ensenyen que la veritable 
paraula -com símbol de la mateixa Veritat i de la seva comprensió més profunda- només pot 
"murmurar-se a cau d'orella" als que hagin donat proves de la puresa de les seves intencions, 
arribant al "grau de comprensió" que es necessita, per mitjà de l'estudi de la reflexió i de la 
meditació, sense els quals de res serviria, quan no fos perillosa, la seva revelació prematura. 
D'altra banda, el mateix que els altres símbols geomètrics i figurats, una llegenda simbòlica té 
l'immens avantatge si es fes fàcilment receptacle i punt de suport, no només d'una, sinó de moltes - 
poguéssim dir infinites - revelacions de la Veritat, sent cada revelació especialment adaptada i vital 
per a la persona que la intuïx o la descobreix. 
El seu caràcter enigmàtic i la importància que se li atribuïx, sobretot quan es dramatitza en una 
cerimònia, fan d'una llegenda religiosa o iniciàtica un poderós estímul per a la imaginació primer 
-que contribuïx en vitalitzar-la -; després, per a la reflexió i les facultats, racionals de la 
intel·ligència, i finalment per a la intuïció que s'exerceix sobre la mateixa, juntament amb les altres 
facultats, que així es desenvolupen i treballen conjuntament en la recerca de la Veritat. En altres 
paraules, es dóna, per mitjà de la llegenda, la primera lletra, perquè sigui individualment trobada la 
segona. 

LA CONSTRUCCION DEL TEMPLE 
El motiu fonamental de la Llegenda és la construcció del temple; és a dir, l'elevació dels esforços 
per a una fi espiritual o ideal. 
El Temple en si és la reunió d'aquests esforços, aspiracions i finalitats comunes, que tendeixen a la 
Veritat i a la Virtut, amb les quals únicament s'aconsegueix la pau i la dignificació de l'Esperit. Per 
aquesta raó es va triar com model el Temple de Salomó, sent aquest últim nom simbòlic de les 
qualitats interiors de l'ànima, o de l'estat de consciència que s'aconsegueix per mitjà d'aquests 
esforços. També el nom de "Jerusalem", el lloc o condició interior de reverència sagrada, és 
al·legòric de la seva qualitat.
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  Donada la universalitat d'aquests esforços i aspiracions, i per tant de l'obra unitària i unitiva que 
els realitza, el Temple s'estén de l'Orient a l'Occident i del Nord al Sud, sent el seu objecte reunir als 
homes "lliures i de bons costums" de totes les creences, religions i nacions. 

Com podem imaginar el Temple salomònic 

Així, doncs, individus de diferents pobles, diferents cultes i nacions distintes es troben entre els 
obrers cridats a donar una única forma exterior a l'Obra Universal, que ha de realitzar-se en tots els 
temps i en diferents llocs. 
Concebut per la Saviesa Espiritual, que simbolitza Salomó, el Temple s'aixeca per a la Glòria, (o 
sigui, la més perfecta expressió) del Gran Arquitecte de l'Univers, sent dedicat per a manifestar els 
seus plans evolutius per al món, els quals inclouen el Progrés de tots els éssers, de tot poble i nació. 
Qui comprèn aquests plans i s'esforça en realitzar-los per mitjà de l'elevació de la seva pròpia vida, 
dedicada constantment al bé dels altres, es fa " Arquitecte" de l'obra. Així l'obrer tiri Hiram -nom 
que significa vida elevada -, fill d'una "vídua" de la tribu de Neftalí (en la qual s'ha reconegut la 
Naturalesa, Mare Universal de tots els éssers) , expert en tot gènere d'obres i anomenat per 
deferència “Ahi” (que vol dir, "pare meu"), és enviat i recomanat per Hiram, rei de Tir, a Salomó, i 
és designat per aquest, arquitecte i cap suprem dels obrers, reunits per a la construcció del Temple. 
Els obrers vinguts de totes parts del món (en l'esperit de pau, dedicació i reverència que es troba 
simbolitzat en el nom místic de Jerusalem), tenien diferents graus de capacitat i diferents talents 
individuals. 
Era, doncs, necessari dividir-los segons les seves particulars capacitats, per a poder aprofitar la 
millor obra de cadascun. Per tant, Hiram, home just i equitatiu, constant model de rectitud i 
benevolència per als altres i entès en tota classe d'obres, els va repartir en les tres categories 
d'aprenentes, fadrins i mestres, i els va donar a cadascun la manera de fer-se constantment conèixer 
com a tals, per mitjà de "signes, tocs i paraules" apropiats. 
Havent fabricat personalment per a aquest. fi, i i aixecat davant el Temple dos grans columnes 
buides de bronze (les quals es troben descrites en el primer Llibre dels Reis, cap. VII, vv. 13-22, va 
fer Hiram que els aprenents rebessin el seu "salari" prop de la primera, els fadrins prop de la segona 
i els mestres en la "càmera del mig", és a dir, en un lloc secret que es trobava per dintre i per sobre 
dels dos; el que vol dir un estat de consciència superior als que es troben representats per les dues 
"columnes" o fonaments. 
Cadascuna de les tres categories es feia reconèixer, com s'ha dit, per a poder percebre el salari que li 
corresponia, o sigui la instrucció i els coneixements que li 

                Manual del Mestre                              14                    Traducció de “La Pedrera” (www.lapedrera.forocatalan.com)



 competien, segons el seu grau particular de comprensió i capacitat en aprofitar-los útilment, en 
l'Obra a la qual estava destinat. 
Tan sàviament dirigida i executada, amb ordre i exactitud, segons les instruccions que cadascú 
personalment rebia, l'obra avançava ràpidament, i la gran majoria dels obrers -en nombre de 70.000 
Aprenents, 8.000 Fadrins, 3.600 Mestres i tres Grans Mestres- es trobaven contents i satisfets. 
A pesar del nombre dels obrers, i si fes tot gènere d'obres, no S'escoltava cap soroll d'instruments de 
metall, pel fet que les pedres i altres materials es treballaven en les proximitats, on s'extreien, amb 
l'objecte de no contaminar el lloc sagrat, on arribaven ja preparades per a posar-se en el seu lloc. 
Aquest silenci evidencia encara més el caràcter espiritual de la construcció, doncs tota obra 
espiritual ha de realitzar-se en aquesta condició, fora de tot soroll profà. 
Durant els set anys i més que va durar aquesta construcció, tampoc va haver pluges. Vol dir que els 
treballs van estar constantment a cobert, sense que hagués cap indiscreció exterior o interior, com 
ha d'ésser en tots els veritables treballs maçònics. 
Igualment va regnar constantment la pau i la prosperitat durant tota l'època de la construcció del 
Temple, ha de  entendre amb això que aquestes condicions exteriors han de buscar-se en una 
anàloga i corresponent disposició interior; a més d'indicar-se que les obres constructives, de caràcter 
permanent, només són possibles en èpoques de pau i tranquil·litat econòmiques i socials. 
La construcció es va començar en el segon mes de l'any quart del regnat de Salomó, mentre va estar 
aquest Rei en correspondència epistolar amb Hiram, Rei de Tir, que ho va animar i va auxiliar en 
l'Obra, enviant-li “obrers experts i materials apropiats”. Amb això es vol dir que es van aprofitar en 
aquesta Construcció Unitària tendències i materials de diferent procedència, realitzant-se l'Obra en 
la més estreta i harmònica cooperació. Per aquesta mateixa raó simbòlica, Salomó, Hiram Rei de Tir 
i Hiram Abí, "el fill de la vídua", van ser els tres Grans Mestres que van presidir a aquesta 
construcció, simbolitzant la Saviesa, la Força i la Bellesa que sostenen tota Llotja i presideixen tota 
obra útil, bella i duradora. 
Finalment, el lloc especial triat per a la construcció va ser el Munti Moria, l'etimologia del qual es 
relaciona amb “mara” (visió, revelació), i té un evident parentiu amb “Meru”, el Mont Sagrat dels 
Indos, i amb Miriam o Maria; és a dir, en el mateix lloc en el qual Abraham va oferir al seu fill 
Isaac (Gen. XXII-2). Això ens dóna altres precioses indicacions sobre el caràcter eminentment 
iniciàtic de l'Obra, que únicament pot aixecar-se per mitjà d'un ideal o visió elevada, demanant-se 
com preu, la màxima abnegació i sacrifici personal. 

EL "CRIM" 
Aquesta admirable construcció, concebuda per la Saviesa, realitzada per la Força i dirigida per la 
Bellesa, l'Ordre i l'Harmonia, era i és un model de perfecció. 
Estava molt pròxima per a ser conclosa, quan el crim més odiós que pugui ser concebut per la 
humana perversitat i realitzat per mitjà d'aquesta completa inversió dels valors, que acompanya a la 
Ignorància, el Fanatisme i l'Ambició, va posar fi d'una manera violenta i inesperada a l'existència 
del més just, bo i desinteressat entre els homes, que ha estat considerat després com l'Arquitecte' per 
excel·lència, l'elevat exemple de la qual s'esforça un a arribar, a amb el Magisteri. 
Tres obrers, de la classe dels Fadrins, jutjant-se per si mateixos dignes del mestratge, encara que no 
fossin reconeguts com a tals, i volent ser-lo costi el que costi 
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 (a pesar que no els hi jutgessin encara madurs), van tramar un complot per a apoderar-se per la 
violència de la Paraula Sagrada i de les maneres de reconèixer-se, dels mestres. 
Els tres malvats fadrins - els noms dels quals s'identifiquen en la mateixa arrel “yubel”, que 
significa "riu" o "senyal", o sigui amb el corrent de la vida i dels interessos materials, que amenacen 
totes les conquestes i els esforços espirituals -es van esforçar, amb tal intent, a obtenir la complicitat 
d'altres fadris, però únicament van assolir convèncer a altres nou, els quals també, en l'últim 
moment, sacsejats pel remordiment, van preferir retirar-se. 
Van quedar, doncs, sols els tres còmplices, i com els altres Mestres rarament es trobaven aïllats, van 
resoldre obtenir la Paraula per la força del mateix Hiram, a qui, per la seva bondat, esperaven més 
fàcilment intimidar. 

Pla del crim simbòlic 

Van triar el migdia- el moment que el Sol, havent arribat a el zenit, comença a declinar cap a 
l'occident -com l'hora més propícia, atès que a aquesta hora el Mestre acostumava quedar-se en el 
Temple per a revisar els treballs i elevar la seva pregària, mentre els altres descansaven (el Migdia 
és també el lloc on s'asseu el Segon Vigilant, representat per Hiram, en relació amb Salomó i Hiram 
Rei de Tir que, respectivament, governen l'Orient i l'Occident), i es van apostar en les tres portes del 
Temple, que per aquell temps quedaven desertes per haver sortit ja tots els altres obrers.

Quan Hiram, havent acabat la seva pregària, va aparèixer per la porta del Sud, el Fadrí que es 
trobava allí apostat ho va amenaçar amb la seva regla de vint-i-quatre polzades, demanant-li la 
Paraula i el signe de Mestre. No obstant això, el Mestre li va contestar com devia: "Treballa i seràs 
recompensat!" 
Veient el Fadrí la inutilitat dels seus esforços, li va copejar violentament amb la seva regla. I havent 
el Mestre aixecat el braç dret, a fi de parar el cop, 

                Manual del Mestre                              16                    Traducció de “La Pedrera” (www.lapedrera.forocatalan.com)



 aquest, destinat a la gola, li va caure sobre l'esquena del mateix costat i li va paralitzar dit braç. 
Es va anar llavors Hiram per la porta d'Occident, on ho esperava el segon Fadrí, que igualment li va 
demanar la Paraula juntament amb el toc de Mestre, rebent per contestació: "Treballa i l'obtindràs!" 
Veient també aquest Fadrí la inutilitat d'insistir, li assestà un fort cop en el pit amb l'escaire de ferro 
amb que s'havia armat. Mig atordit pel cop, va fer ús Hiram de les poques forces que li quedaven 
per a sortir per la porta d'Orient. Però aquí li esperava el tercer i pitjor intencionat dels tres fadrins, 
el qual, rebent igual negativa a la seva petició de la Paraula, li va donar un cop que va resultar 
mortal sobre el front, amb el mallet que havia dut amb si. 
Així va caure Hiram sota els cops dels tres assassins, que després es van ajuntar per a demanar-se 
recíprocament els signes i les paraules; i al comprovar que cap dels tres els posseïa, van quedar 
horroritzats pel crim inútil, i no van tenir altre pensament que ocultar-lo i fer desaparèixer les seves 
petjades. 
Ho van amagar a aquest efecte, provisionalment, darrere d'un munt d'enderrocs, i arribada la nit, 
van dur-se amb ells el cadàver, prenent la direcció de l'Occident i ho van amagar en el cim d'un 
pujol proper al lloc de la construcció. 

LA CERCA 
Com Hiram era sempre el primer a aparèixer en el lloc dels treballs, donant als altres l'exemple més 
admirable de puntualitat, exactitud i precisió, al no veure-se'l en el matí següent, els treballs van 
quedar en suspens, presagiant-se una desgràcia. Aquests funests pressentiments van prendre cos 
quan els nou fadrins penedits, que s'havien oposat a l'empresa dels tres malvats, van haver 
comprovat l'absència d'aquests. Llavors, havent passat el dia sense que apareguessin, es van creure 
en el deure revelar als seus respectius Mestres el complot i les justes sospites que albergaven sobre 
ells. 
Van conduir a aquests davant de Salomó, qui, després d'haver escoltat el relat dels tres Mestres i 
dels nou fadrins, va encarregar als primers que formessin tres grups, cadascun d'ells unint-se amb 
altres dos, per a recórrer els països i regions de l'Orient, de l'Occident i del Migdia, a la recerca del 
seu Gran Mestre i Arquitecte Hiram Abí i dels tres Fadrins, així com la Paraula que s'havia perdut 
per la desaparició del primer. Això indica com la veritable paraula ha de, en certa manera, 
identificar-se amb el mateix Hiram, i amb l'estat de consciència o realitat interior que simbolitza. 
Després d'haver recorregut inútilment durant tres dies tots els camins i regions properes, en el matí 
del quart, un dels Mestres, que s'havia dirigit cap a l'Occident trobant-se sobre les muntanyes del 
Líban, a la vista del port de Jopá (la ciutat marítima més propera a Jerusalem), buscant un lloc on 
passar la nit, va penetrar en una caverna i va quedar sorprès a l'escoltar veus humanes. Va 
reconèixer després que es tractava dels tres Fadrins, els quals, obsessionats pel crim comès, es 
relataven mútuament les seves particularitats. 
Va cridar llavors el Mestre en qüestió als altres dos que anaven amb ell, i aquests els van veure fer 
els signes simbòlics del càstig que volien infligir-se pel crim comès, signes que es van adoptar 
després, segons ens conta la mateixa llegenda, com mitjans de reconeixement per als tres graus. 
Però quan els Mestres es van precipitar cap al fons de la caverna per a detenir-los, els tres Fadrins, 
aterrits pel soroll, van escapar per altra sortida 

                Manual del Mestre                              17                    Traducció de “La Pedrera” (www.lapedrera.forocatalan.com)



  que tenia la caverna, i per més esforços que van fer després, no van assolir trobar les seves 
petjades. 
Havent-se fixat prèviament el setè dia per a la reunió, van resoldre posar-se novament en camí de 
tornada cap a Jerusalem, i en la nit del sisè dia, arribats ja prop de la ciutat, un dels tres viatgers es 
va deixar caure, extenuat, sobre un monticle que havia prop de la urbs. 
I va observar que havia una porció de terra acabada de remoure's, que emanava l'olor característica 
dels morts. 
Es van posar llavors els tres a excavar i, arribant a palpar un cos, com era de nit no es van atrevir a 
continuar les seves perquisicions, sinó que van recobrir el cadàver i van tallar i van posar sobre el 
monticle, per a reconèixer-lo, una branca d'acàcia, espècie d'arbre molt comú en aquesta regió. 
Van relatar, doncs, a l'endemà, en presència de Salomó, el seu doble descobriment, i aquest, no 
podent dominar l'emoció que li causava, va fer el signe i va pronunciar les paraules que es van usar 
després com signe de socors. 
I va encarregar als nou Mestres que anessin immediatament a aquell lloc amb l'objecte de 
reconèixer si es tractava efectivament del Gran Mestre Hiram, i en cas afirmatiu busquessin sobre 
ell els signes per mitjà dels quals podia reconèixer-se la paraula, i es fixessin en les paraules que 
haguessin pronunciat a l'aixecar-lo. 
Així ho van fer, i una vegada posat al descobert el cadàver, que tenia el front ensangonat, coberta 
pel mandil, i sobre el pit la insígnia del seu grau, van fer al reconèixer-lo el signe d'horror, que 
després ha quedat com un dels mitjans de reconeixement entre els Mestres Maçons. 
Van amidar llavors la fossa i van comprovar que tenia tres peus d'ample, cinc de profunditat i set de 
longitud, sent aquesta d'Orient a Occident i la primera del Nord al Sud. 
Aquestes dimensions, així com les altres particularitats del crim i del seu descobriment, ens revelen 
un drama enterament simbòlic, que s'ha inserit en el quadre històric considerat més oportú en 
l'època que es va fer tal adaptació d'una llegenda més antiga, i tal vegada diferent. 

SIGNIFICAT DE LA LLEGENDA 
Fins a aquí el relat, del que ara ens competeix buscar el sentit al·legòric, que constituïx el seu valor 
essencial i el secret més veritable del grau. 
Com en totes les llegendes, i especialment les que s'han escollit com mitjans de transmissió per a 
determinades ensenyaments i veritats, el seu significat és múltiple, i les vàries interpretacions que 
s'han donat i poden donar-se de la mateixa poden agrupar-se, segons el punt de vista, en: 

1) un significat còsmic o astronòmic, que veu en la mateixa algun aspecte del drama del món i 
dels seus orígens, així com de la vida en les diferents estacions;

2) un significat humà individual, més pròpiament iniciàtic i místic, que considera com 
psicològics els fets relatats i els personatges que es refereixen; 

3) un significat social o col·lectiu, com generalització de successos històrics i indicacions 
profètiques de l'avenir . 

El primer sentit és purament objectiu comú i exotèric, i és natural que hagi estat el primer a néixer i 
propagar-se en la nostra Ordre, que els seus ideals i finalitats han estat en els últims dos segles 
eminentment profans i exotèrics. És l'únic sentit que la majoria dels maçons li atribuïxen, sense 
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adonar-se que aquesta interpretació  està molt lluny d'explicar la raó del secret que s'envolta la 
llegenda i la seva comunicació, i com pugui aquesta conferir la qualitat de mestre maçó. 
El segon sentit, subjectiu i esotèric, segueix històricament -i també en la comprensió individual- al 
primer, identificant-nos més íntimament amb el drama relatat i donant-nos una raó de com, una 
vegada que sapiguem viure'l, pot un, pel seu mitjà, acostar-se a la qualitat real simbolitzada pel grau 
de Mestre. 
Quant al tercer sentit, pot venir independentment del segon, o bé acompanyar-lo. És clar que, en 
aquest últim cas, la seva comprensió serà més vital i més profund el punt de vista. Amb aquest 
sentit es relaciona, doncs, la missió social de l'Ordre i la capacitat d'actuar com Mestre en la vida 
exterior i en el món. 
Vegem ara més detingudament les tres explicacions fonamentals, de les quals totes les altres 
interpretacions poden considerar-se com simples variacions. 

SENTIT MACROCÒSMIC
Des d'un punt de vista simplement astronòmic, els maçons imbuïts per les idees científiques, que 
han obert el camí a la interpretació naturalística també d'altres mites i llegendes, han vist en Hiram a 
altre prototip de déu o heroi solar, com Hèrcules i Osiris, Mitra i Tammuz, Sansó, Salomó i Jesús. 
Fill d'una vídua, o sigui de la Naturalesa, en quan privada de la Llum, espiritual com material, que 
l'enllumena i la fecunda, Hiram com el Sol, la llum del qual és indispensable, per a despertar i 
animar tota la naturalesa, es presenta sempre primer en el lloc dels treballs- el Temple de la Vida 
Universal, concebut i planejat per la Suprema Intel·ligència Còsmica- en el qual tots els éssers 
humans, subhumans i superhumans (Fadrins, Aprenents i Mestres) estan emprats en alguna activitat 
constructiva, i reben el seu salari d'acord amb les seves pròpies capacitats. 
Els treballs s'obren, naturalment, en el grau d'Aprenent, quan el Sol s'aixequi sobre l'horitzó, o sigui 
el principi de la consciència aparegui en el llindar de la subconsciència, que representen les tenebres 
de la nit i de la matèria. Quan el Sol arribi al zenit, enllumenant amb meridiana claredat el món 
fenomènic que percebem per mitjà de les cinc finestres dels sentits, hem arribat al grau de Fadrí, 
que representa l'estadi evolutiu típicament humà, fàcilment associat amb els nombres 6 i 12 (l'hora 
sisena dels antics, que correspon a les dotze o migdia) , sobre el qual la Intel·ligència i la Passió es 
disputen igualment el domini. 
Precisament en aquesta etapa evolutiva humana és quan fàcilment dominen sobre la individualitat 
els tres fadrins dolents de l'home, que són la Ignorància (amb l'error que vol entronitzar-se en el lloc 
de la Veritat) , el Fanatisme ( que tributa els seus honors al primer i menysprea la segona) i 
l'Ambició, o sigui la usurpació de l'autoritat que troba el seu més estable recolzament en la primera 
i en el segon. Aquests són els que atempten a la Vida Elevada, o principi il·luminatiu de la 
naturalesa, simbolitzat per Hiram, pretenent obtenir del mateix a tota força la paraula de poder, que 
únicament s'arriba per mitjà de l'esforç individual, en el recte camí de l'Evolució sense assolir altra 
cosa sinó enfosquir - o matar simbòlicament- aquella Llum Mestra “que enllumena a tot home que 
ve a aquest món”.

CRIM ASTRONÒMIC 
En la interpretació naturalista, aquest crim és, no obstant això, purament astronòmic. Més que la 
veritable llum, el Principi Il·luminatiu i la Vida Elevada de la naturalesa, 
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 Hiram és simplement la llum i la calor material del sol, que estimula amb la seva presència i força 
creixent -segons s'allarguen els dies en el curs de les estacions- la vida orgànica, i que, després 
acaba per ser matat quan desaparegui en la regió de l'Occident o bé quan els toqui el seu torn als 
tres mesos que precedeixen el solstici de l'Hivern. 
Les dotze hores del dia i els dotze mesos de l'any representen els dotze fadrins, que tots fan la seva 
part i contribuïxen a la seva mort; però, mentre els primers nou s'allunyen, els últims tres 
persisteixen en el seu mal propòsit, i li donen els seus tres cops, al tercer dels quals sucumbeix. És a 
dir, sucumbeix el dia sobrevenint la nit (i d'aquí els 9 Mestres, o siguin les hores de la nit, que li 
aniran buscant en va, fins que els últims tres, més afortunats, arribin a reconèixer-li en les primeres 
llums de l'alba) i sucumbeix l'any, en el seu terme natural, arribant al solstici d'hivern. Dues morts 
cícliques igualment irreals, seguides infal·lible ment per una virtual resurrecció. 
Els nou mesos (així com les nou hores de la nit) s'encarreguen, doncs, de seguir i perseguir, en la 
roda de l'any, als tres Fadrins que oculten i amaguen els llamps benèfics del Sol, procedint sobre el 
camí de l'el·líptica, d'Orient a Occident, i regressant a Orient, en la recerca del sol desaparegut, al 
que assoleixen trobar i vivificar, fent-li ressorgir de la seva mort aparent i resplendeix novament en 
la Naturalesa: els tres primers que s'han encaminat cap a Occident són els que donen el senyal dels 
desapareguts i guien als altres en la recerca, descobriment i resurrecció, en la qual tots participen. 

Quant a les armes usades pels tres Fadrins dolents, són, respectivament: la disminució de les hores 
del dia, simbolitzada per la regla de 24 polzades, que dóna el primer cop; el pas sobre la línia 
solsticial, representada per l'escaire, que dóna el segon, i la rigidesa destructora de la temperatura, 
representada en el mallet, que dóna el cop de gràcia. Així mor l'any simbòlicament, per a renéixer a 
nova vida, amb els mesos de la Primavera, de l'Estiu i de la Tardor. Així igualment desapareix el Sol 
a Occident sota els cops dels seus tres últimes hores, sent buscat en la foscor de la nit per les nou 
hores que precedeixen a la seva nova albada . 

HIRAM I OSIRIS 
No es fa així difícil veure en la mort de Hiram una nova presentació i una nova adaptació d'altres 
crims simbòlics que constituïen el que pot considerar-se com el punt culminant de tots els misteris 
de l'antiguitat. Particularment, la mort de Osiris, que representa l'Esperit Creador i Principi 
Vivificador de la Naturalesa, personificada aquesta en Isis, la seva germana bessona i esposa. 
Amb la deïficació del personatge central i la representació al seu costat d'una divinitat femenina que 
juga un paper no menys important, la llegenda pren, emperò, un aspecte més solemne i profund, i 
l'al·legoria es fa metafísicament més significativa i transparent. Si bé no hi ha majors dificultats per 
a veure en Osiris al Sol, i en Isis a la Naturalesa fecundada pels seus llamps benèfics, la 
productivitat dels quals disminuïx i gairebé mor, en les hores de la nit i en els mesos de l'hivern (en 
proporció de com la latitud s'allunya de l'equador); si bé és igualment cert que la interpretació 
astronòmica de la llegenda de Hiram és filla de l'anàloga interpretació naturalista de tots els mites 
antics, aquesta interpretació manca de finalitat, i no es veuria en ella altra cosa que el simple trasllat 
poètic d'un fet natural. 
D'altra banda, no es fa difícil veure en Osiris i Isis (que resumeixen en si totes les divinitats 
egípcies) una simple personificació simbòlica dels dos Principis 
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 impersonals que, en la metafísica hindú, responen als noms de Purusha i Prákriti, també 
simbolitzats com Shiva i Shakti, i altres semblants parelles divines. Purusha o Shiva (o sigui, Osiris) 
és l'Ésser Pur, el Principi de l'Ésser, Pare de la consciència individualitzada, de la qual totes les 
formes de vida i la naturalesa en el seu conjunt, així com l'ésser de l'home, són altres tantes 
expressions. Prákriti o Shakti (o sigui, Isis) és la Substància Universal (Substància-Energia que pot 
identificar-se amb el poder de l'Ésser), o sigui la Naturalesa Mare de totes les formes de les quals la 
consciència es revesteix i en les quals s'expressa. 
En aquest domini formatiu,. no obstant això, la consciència o Ser Pur només es revela progressiva i 
evolutivament; i en el primer estat  -és a dir en les més baixes formes evolutives, que són les que 
predominen en tota la naturalesa-  anomenat talàssic, o sigui de comparativa ignorància i obscuritat, 
el mateix Principi de la consciència o de l'Ésser apareix com mort o dormit, "matat" per aquesta 
“guna” (el Principi de les Tenebres personificat en la religió egípcia per Tifó), i per tant la 
Naturalesa com vídua d'aquest Principi inspirador i fecundador, per la presència del qual i per al 
qual es produïxen totes les formes. 
Aquest Tamas o Tifó, aquesta Ignorància i Obscuritat primordial que sembla oposar-se a l'expressió 
de la Llum i a la plenitud de la Vida - que, no obstant això, després sempre acaben per triomfar- és 
el que mata amb els seus còmplices (els altres dos gunes, en quan li serveixen o estan sota el seu 
domini), trosseja (o sigui fracciona la seva unitat essencial i primordial, en multiplicitat d'expressió) 
i amaga l'Esperit en la Matèria i la Vida en la Naturalesa; i aquesta, que ja no la troba, encara que la 
tingui en si mateixa, plora com Isis a aquesta Vida i aquesta Llum, amb el dolor i les llàgrimes de 
tots els éssers vius que, sota el seu estímul, "evolucionen", buscant en si mateixos, i després 
revelant a aquesta Divinitat Latent, com perfecció. 
Aquí tenim un veritable drama, una real tragèdia -el drama de la vida i la tragèdia de l'evolució,- i, 
per tant, un misteri real, que bé mereix ser objecte d'estudi i meditació; un drama universal que 
plenament justifica la universalitat i varietat de les seves expressions i presentacions, i ens dóna una 
raó sobre per què formava el nucli vital dels misteris antics. 

EL FILL DE LA VÍDUA
 

Encara que es fa difícil veure en Hiram (tret que no ho identifiquem amb el mateix Gran Arquitecte 
de l'Univers) el Principi Creador i Esperit Universal, representat per Osiris, és evident que així hem 
d'interpretar-lo pel que es refereix a la seva mort; simbolisme de la mort o latència de l'Esperit en la 
matèria, de la Llum en les tenebres, de la Saviesa Omniscient de l'Ésser en el domini de la 
Ignorància o inconsciència. 
Però Osiris reneix en el seu propi fill Horus, que és ell mateix i, per tant, molt bé pot ser legítim 
espòs de la seva pròpia mare. En aquest fill de vídua, en el que l'Esperit Universal es presenta amb 
la mateixa identitat, encara que sota una diferent personalitat, ens és més fàcil reconèixer al Hiram 
de la llegenda maçònica. La mort de Osiris i el seu renaixement com Horus -amb els qual l'iniciat 
en els misteris egipcis hauria d'identificar-se- són, en les nostres cerimònies rituals, la mort i 
l'aixecament del mateix Hiram, que tot Mestre Maçó ha de personificar. 
Els assassins d'aquest Principi de la Consciència, o Vida Espiritual de la Naturalesa, són els tres 
gunes pervertits pel domini del primer (la Ignorància que converteix a l'Activitat i Intel·ligència en 
fanatisme i ,ambició), pels esforços conjunts dels la qual 
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 sobrevé el drama còsmic de la Involució, i la Naturalesa (Isis) treballa penosament buscant, i 
tractant de despertar la Llum i la Vida Divina perduda i ocultada en les aparences materials (la terra 
que la recobreix) . 
Els mateixos tres gunes, exaltats i ennoblits pel domini del tercer o Saviesa (que converteix als 
altres dos en la Perseverança i Ardor, o en la Fe i Esperança, amb els que es porten a terme, totes les 
empreses), són ara els tres Mestres que, havent identificat i vençut a aquests tres “mals fadrins”, 
aconsegueixen trobar, despertar i aixecar (o sigui "exaltar") aquesta Llum i aquesta Vida, perquè 
afirmi el seu domini sobre la matèria i la il·lumini amb la seva presència. És l'Evolució que segueix 
a la Involució, la qual té el seu punt crític en l'estadi humà (o grau, de Fadrí) del que ha d'arribar-se 
al Mestre, per mitjà d'un esforç conscient. 
Osiris, que així reneix com Horus, és, en la. interpretació naturalista, simplement el Nou Sol que 
sorgeix en la Nova Aurora, o la Naturalesa que es renova i regenera en la primavera, després de la 
seva mort hivernal. Per a nosaltres, no obstant això, en el Gran Drama de la Vida Còsmica, és el 
Corrent Evolutiu que s'afirma i s'aixeca victoriós sobre la mort aparent del principi de la 
Consciència en la seva involució -o sigui la Llum de l'Ésser que torna a resplendir sempre més 
clara, segons la Vida s'eleva en la seva expressió, com Intel·ligència i desig de saber, Discerniment, 
Intuïció i Saviesa. 

SIGNIFICAT INDIVIDUAL
 

Aquesta interpretació ens aproxima al significat místic individual que té la Llegenda per a cada 
Mestre Maçó, raó per la qual ha de representar la seva part, sucumbint al seu torn , com el mateix 
Hiram o com Osiris, en els antics Misteris egipcis, sota els cops simbòlics dels tres enemics, als 
quals igualment hem de cercar dintre de nosaltres mateixos. 
Hiram és, doncs, en nosaltres i per a nosaltres, essencialment l'Ideal o l'aspiració cap a una vida més 
elevada, que es troba contínuament amenaçada per la Ignorància, el Fanatisme i l'Ambició que ens 
dominen i impedeixen el nostre progrés. Quan aquest Principi regeix en la consciència i dirigeix els 
nostres pensaments i accions el Temple de la vida individual s'aixeca a la Glòria del Diví 
Arquitecte, expressant la seva Saviesa, la seva Força i el seu Amor. 
Però les nostres més baixes tendències, els nostres instints i passions egoistes, poden conjurar en 
contra d'aquest Principi i enfosquir-lo; així es verifica en nosaltres la simbòlica "Mort de Hiram", la 
mort de l'exaltat Ideal que dirigiria sàvia i intel·ligentment la nostra vida cap a una fi superior . 
Llavors els treballs "se suspenen" en senyal de duel, doncs ha desaparegut, amb el seu Ideal elevat, 
la raó  - més veritable de la nostra vida. i les nostres millors intencions -  els nou mestres triats es 
mouen en la seva recerca, fins que assoleixen novament trobar-lo, després d'una llarga peregrinació 
en regions distintes dels nostres habituals pensaments i sobre ell busquen la paraula  -la veritable 
Paraula de la Vida,-  expressió del Verb Diví, o sigui el mateix Ideal que té el poder d'aixecar-nos 
novament de la mort a la resurrecció. 
No obstant això, aquí no s'acaba el sentit místic i palingenètic de la llegenda, que és encara més 
profund, relacionant-se directament amb el triple Misteri de la Vida, de la Mort i de la Regeneració. 
Ha de, doncs, subratllar-se el fet fonamental que en la Cerimònia de l'Exaltació - com en els altres 
Misteris- el recipiendari ha d'identificar-se amb el protagonista del
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 mite o llegenda, sofrint com ell una mort simbòlica a la qual segueix una resurrecció o exaltació. 
Referent a això no hi ha diferència essencial entre la mort simbòlica que, a semblança de Hiram, ha 
de sofrir en la Maçoneria el candidat al Mestratge, i aquella per la qual havien de passar els 
candidats en els misteris de Dionís, de Adonis, de Osiris, etc. 
El mateix ha de dir-se de la passió, mort i resurrecció de Jesús, essència dels Misteris Cristians i 
punt culminant de tot misticisme, dintre de la mateixa religió. 
Sempre el candidat ha de morir per a renéixer: per a "néixer altra vegada, d'aigua i esperit", com ho 
explica el Cap. III de l'Evangeli de Sant Joan, doncs "el que no neixés altra vegada no pot veure el 
regne de Déu". 
És la mort de l'home vell, la mort de l'Iniciat, als seus errors, vicis, passions i tendències negatives, 
perquè neixi en nosaltres l'home nou, el "nen savi", en la llum de la veritat i en la pràctica de la 
Virtut; la mort de l'home esclau dels seus dolents costums, per al naixement de l'home lliure per la 
seva pròpia rectitud i hàbits constructius. La mort de la personalitat, lligada amb el sentit de la seva 
separació egoista al pecat original de la il·lusió, que és font de tots els mals, i el renaixement de la 
individualitat, lliure per la realització de la seva pròpia unitat indivisible amb el Principi U de la 
Vida, font i realitat de tot Bé. En altres paraules, la nostra mort personal en Adàn, l'home natural 
(víctima i esclau de la seva pròpia il·lusió) , i la nostra redempció i resurrecció individual en Crist 
-el Magister- o sigui l'home que s'ha lliurat per complet del domini del mal i de la il·lusió. 

EL PECAT ORIGINAL 

Es vol donar aquí donar una explicació més detallada del pecat original, com es troba redactat en el 
Cap. III del Gènesi, que té un profund valor iniciàtic. Com ho indica el fet que hem de posar sobre 
a la mateixa, l'escaire (que representa el Judici) i el compàs (símbol de la Comprensió); la Bíblia és 
una expressió de la Tradició Iniciàtica, i ha de, per tant, estudiar-se principalment en el seu sentit 
místic-al·legòric. 
En el seu conjunt constituïx una bella història simbòlica de l'home, en les seves successives 
encarnacions personals; i també la història al·legòrica de la humanitat, des de l'home natural o 
profà, esclau i víctima de la il·lusió (simbolitzat per Adàn i els seus descendents), al perfecte iniciat 
que arriba al Magisteri, convertit-se en més que un home, o sigui veritable Fill de Déu (representat 
per Crist) . 
Adàn i Crist es troben ambdós en nosaltres mateixos, representant l'u el nostre origen o punt de 
partida, "d'on venim" materialment, i l'altre la nostra Destinació Divina, la fi o terme de les nostres 
aspiracions "cap a on anem" i que assolirem per l'esforç del que som espiritualment. En l'estat 
d'evolució que actualment ens trobem, Adàn està, doncs, darrere de nosaltres, com l'impuls que ens 
ha conduït a ser el que ara som personalment; mentre Crist es troba davant nosaltres i ens indica el 
camí que hem de seguir per a arribar a el Magisteri, morint en la il·lusió adàmica per a renéixer en 
la consciència del Real, representada per Crist. 
Veiem ara, en dues paraules, el que al nostre judici, representa l'al·legoria bíblica del pecat original 
-l'arrel del qual ha de buscar-se en les anteriors tradicions caldees,-  reservant-nos en els següents 
Manuals fer un estudi més detingut sobre els diferents símbols que es troben reunits en la bella i 
significativa llegenda.
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 Adàn (Adam, el "terrestre") creat, o manifestat, directament pel principi Diví, es troba en un jardí 
anomenat Edèn, situat a l'orient, és a dir del costat de l'origen de les coses d'on procedeix la seva 
manifestació. 
Llavors, de la seva costella - d'un aspecte o costat d'ell- separa i forma a Eva, (Heva, "vida, 
existència") la seva dona, la "mare dels vivents". Això vol dir que d'Adàn, com consciència 
individual, se separa un aspecte o reflex personal, naturalment femení i passiu, pel que fa al primer, 
destinat a ser la seva companya . 
Representant la ment concreta i la Consciència Personal, Eva es troba més directament en contacte 
amb el món exterior, i sofreix així més fàcilment l'ascendent de la serp “astuta més que tots els 
animals (facultats) del camp” o sigui el Poder de la Il·lusió, que ens fa considerar-nos 
individualment com separats i distints del Principi U de la Vida. 
Escoltant la veu exterior de la Il·lusió, en comptes de la veu interior de la Realitat (que és el mateix 
Principi de la Vida) , és com l'home menja del "fruit" del Arbre del Bé i del Mal (que és la 
Intel·ligència Objectiva), i aquest últim, expressant-se en la seva consciència, en virtut del mateix 
Poder de la Il·lusió, es farà objectiu també exteriorment. 
Neix així la consciència de separació (del Principi de la Vida) que engendrarà a l'egoisme, 
representat per Caín (origen de tots els crims) , així com el temor (que origina l'adoració material), 
representat en Abel. 
Per tant, l'home s'allunya per si mateix del Principi de Vida ( el Arbre de la Vida que es troba enmig 
del jardí de la seva pròpia manifestació) i per consegüent surt del seu estat d'innocència edènica i 
esdevé esclau de la il·lusió en totes les seves formes, condemnant-se per si mateix a l'efecte 
d'aquesta il·lusió: el dolor i el treball concebut com obligació i esclavitud. 
Al Maçó Iniciat li incumbeix el privilegi i el deure llibertar-se d'aquest mateix poder de la Il·lusió i 
de totes les seves conseqüències. 

REDENCIÓ, REGENERACIÓ I RESURRECCIÓ 
La redempció del Poder de la Il·lusió s'aconsegueix per mitjà de la regeneració o "nou naixement", 
simbolitzat en el final de la cerimònia d'exaltació al grau de Mestre. Aquesta regeneració és, en el 
simbolisme maçònic, la Victòria sobre els tres enemics naturals de l'home (els seus tres mals fadrins 
que personifiquen la Ignorància o ceguesa mental, el Fanatisme o sigui la passió i l'Ambició, 
originada per l'egoisme, que són els que ho maten efectivament, -quan produïxen en ell aquell 
"sentit de separació" que ho aparta de la percepció de la Vida Una, Eterna, Indestructible i Immortal 
de l'Esperit. 
Aquests tres enemics amaguen el cadàver -l'aparença morta de la Individualitat, Principi Elevador i 
Arquitecte Il·luminat de vida personal- "sota els enderrocs del temple" de la mateixa vida, per a 
sepultar-lo després en la nit de l'oblit; i s'amaguen en una cova situada a l'occident, és a dir, en la 
nostra pròpia personalitat. Allí cal descobrir-los i reconèixer-los per tals, i llavors desapareixeran 
sense deixar cap traça. 
Regressant d'aquest descobriment, és quan podem trobar novament el nostre ideal sepultat, i 
reconèixer-lo després i aixecar-lo amb l'ajuda de les nostres facultats superiors -els nou Mestres 
inspirats per Salomó, el principi central directiu de la Intel·ligència. 
Perquè aquest aixecament i resurrecció siguin efectius, es necessita el concurs de tres facultats 
fonamentals, assistides per les altres: la Fe, l'Esperança i l'Amor, 
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 que han de dominar i guiar a l'home, en comptes de la Ignorància, el Fanatisme i l'Ambició 
Vencent individualment a la Ignorància per mitjà de la Intel·ligència i el coneixement del Real, 
s'arriba a la Fe Il·luminada i Positiva; la qual expressa la Paraula Sagrada del primer grau. Aquesta 
Fe és la que ha de triomfar de l'aparent divisió o separació entre la carn i els ossos, o sigui entre la 
causa i l'efecte, entre la forma exterior i la vida interior que l'anima. 
Amb la victòria sobre el Fanatisme, emblema de totes les passions, per mitjà de la Comprensió i 
Tolerància, ens establim més fermament sobre l'Esperança (la Paraula Sagrada del Segon Grau), i 
en aquesta actitud ens sobreposem sobre tota putrefacció exterior, que no té poder sobre l'Ideal 
establert en la nostra consciència. 
No obstant això, aquestes facultats aïllades no poden complir el miracle del despertar de la mort a la 
vida, si amb elles no s'ajunta l'Amor, la Secreta Paraula del Magisteri. Així com els dos primers 
Mestres fracassen en el seu intent d'aixecar el cos de Hiram amb els tocs i paraules dels dos primers 
graus, i pronuncien descoratjats les paraules que demostren la decepció de la Fe i de l'Esperança, 
substituint la veritable paraula del Tercer Grau. Aquestes dues facultats serien sense poder, com el 
mateix cadàver que s'esforcen a aixecar, sense l'impuls i l'alè vital que només pot donar-nos la 
tercera. 
Però, perquè l'Amor es faci actiu en nosaltres, com força omnipotent, tota Ambició egoista ha de ser 
vençuda. El mateix centre de l'Ambició, l'egoisme, ha de ser desarrelat i bandejat del nostre ésser, 
doncs es troba sempre prest i amatent per a donar el cop mortal a les nostres més nobles i elevades 
aspiracions, esterilitzant i fent impotents els esforços de la Fe i de l'Esperança. 
Només l'Amor té el poder de fer-nos ressorgir de la mort a la vida, en qualsevol condició exterior 
que ens trobem. Només aquesta facultat, una vegada que ens hàgim individualment alliberat de 
l'Egoisme, pot fer completa la nostra regeneració i complir el miracle de la resurrecció. 

HISTORIAL INICIÀTIC
 

Si la Llegenda de Hiram té un profund sentit místic, referint-se a la nostra regeneració individual 
que s'efectua per mitjà de la mort o transmutació de les tendències inferiors o negatives -les quals 
maten i sepulten les possibilitats, facultats i ideals més elevats del nostre ésser- i la nostra 
redempció de les mateixes que ens fa ressorgir cap a una nova vida; fins a alliberant-nos del poder 
del mal i de la il·lusió, i de la mateixa mort que és una de les conseqüències del pecat original (3), 
no menys important és el significat iniciàtic de la llegenda, que es refereix directament a la nostra 
mateixa Societat. 
El Temple aixecat, en perfecta harmonia d'intents i activitat, per obrers de diferentes nacions, és, 
doncs, un emblema manifest de la Maçoneria i de l'Obra Ideal Universal a la qual està dedicada. 
Així, doncs, en la història de la Construcció del Temple, es troba sintètica i magistralment 
expressada la Història Universal i Eterna de la nostra Institució, en quan pot la mateixa aplicar-se a 
tota època, condició i circumstància. 
Els Mestres Maçons hem d'esforçar-nos per interpretar degudament aquesta Llegenda, aplicant-la 
amb igual discerniment al passat, al present i al futur, que ens competeix preveure i preparar, ja que 
aquesta interpretació ha de guiar-nos en els nostres esforços en Bé de l'Ordre i fer-los efectius. 
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  El personatge central de la Llegenda és, evidentment, l'esperit animador de la Institució, el qual 
uneix i reuneix els obrers, i dirigeix i coordina els seus esforços per a portar a terme i conduir a la 
seva finalitat la Gran Obra que els nostres esforços junts es proposen efectuar, seguint els plans 
d'una Intel·ligència Superior. 
En quant als tres fadrins, que s'esforcen a subornar als altres per a efectuar el crim nefand, la 
mateixa tradició expressada en els nostres rituals els identifica amb la Ignorància, el Fanatisme i 
l'Ambició. Per aquesta raó es troben molt a propòsit i enterament justificades les sospites que 
recauen sobre el Fadrí que espera franquejar el llindar de la Tercera Càmera. 
Qui pot confessar-se, efectivament, immune de tota complicitat amb aquests tres constants enemics 
de la Institució, que nien en les coves de l'occident (el domini de tota expressió i realització 
material), i s'esforcen a aniquilar i transformar el seu Esperit? 
Qui pot dir, amb tota sinceritat, que no ha tramat amb la ignorància, assestant per mitjà de la regla 
arbitrària, o la seva comprensió pròpia limitada, contra sublims finalitats i propòsits universals de 
l'Ordre, així com contra el profund valor del seu simbolisme, el primer cop que li immobilitza el 
braç dret i fa impossible la seva perfecta expressió (gola)? 
Qui està igualment segur de trobar-se lliure de la intolerància i del fanatisme, vibrant amb l'escaire 
de ferro i del seu judici, per la condemnació d'opinions i tendències distintes, un cop dirigit al propi 
cor de la Institució, en la qual han de cabre totes les tendències, opinions i ideals que duen el segell 
de la sinceritat i de la millor bona voluntat? 
I qui ha dominat tan completament la seva ambició i els seus desitjos personals, i està cert, pel seu 
altruisme i desinterès, de no cooperar amb la ferida del mallet fatal, que destruïx constantment 
l'Esperit veritable que ha de regnar en la Maçoneria? 
La contestació sincera a aquestes preguntes i el reconeixement dels reals propòsits que ho animen 
faran veure al Fadrí, si es troba efectivament en la disposició d'esperit necessària per a poder 
franquejar la porta del Magisteri, en el que s'ingressa únicament per la càmera del mig de la nostra 
consciència individual. 

L'ASSASSINAT SIMBÒLIC 
Però -a més d'aquest assassinat, del que poden fer-se còmplices amb la millor bona voluntat, els 
seus adeptes més entusiastes i els seus més fidels obrers, quan, per estretor d'intel·ligència i de cor, 
tracten de posar i fer observar regles i límits arbitraris i condemnen als que no les observen per 
irregulars; o bé sobreposant indegudament la seva personalitat a la Impersonalitat de l'Obra - 
existeix altre crim simbòlic d'una naturalesa enterament distinta (si és que crim pot anomenar-se), 
que, a diferència del primer, ha de considerar-se com necessari i inevitable. 
Aquest crim es refereix a l'origen de la nostra Institució, amb els seus signes, paraules i símbols 
actuals i que constituïx, pot dir-se, la seva acta de naixença. 
És, doncs, característic el fet que els tres assassins estiguin armats precisament pels instruments 
distintius de les tres Llums (que representen als tres graus) per mitjà dels quals consumen el fet 
simbòlicament criminal; i, a més, reunits en una cova, que té tota l'aparença d'un Temple Maçònic 
rudimentari, facin els signes que des d'aquell moment es van adoptar en la Maçoneria com mitjans 
de reconeixement. 
Això ens ensenya, una vegada més, a dubtar de les aparences, per a veure les coses en la seva 
realitat, doncs la veritat pot trobar-se on menys l'haguéssim sospitat. 
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 I la Veritat és, en aquest cas, que els tres graus simbòlics constituïxen els mateixos assassins del 
Mestre Hiram, el qual representa i personifica la Tradició Iniciàtica Universal (noti's l'estret 
parentiu entre Hiram i Hermes, que no pot ser efecte d'una simple coincidència), que, a l'encarnar-
se, es troba efectivament amagat, sepultat i pràcticament mort en els símbols d'aquests graus. 
Encara que no hagin assolit aquests tres graus aconseguir la veritable paraula -la que dóna el 
Magisteri efectiu- , no obstant això, van tenir un èxit notable a revelar i ocultar la Tradició 
Iniciàtica, amagant-la per complet als ulls dels profans, ja sigui dintre com fora de la nostra mateixa 
Institució; i, efectivament, els símbols maçònics, com la mateixa Esfinx, són muts també 
actualment per a la gran majoria dels maçons, que no arriben a a entendre d'ells, més que el seu 
significat exterior i rudimentari. Els que busquen la Veritat han d'imitar als nous mestres, anant 
darrere dels vestigis del (mestre) desaparegut, així com dels tres culpables, per a verificar els 
primers i il·luminar als segons. 

SENTIT DE LA BUSQUEDA
 

La triple recerca -la dels assassins, del cos de Hiram, qui ha ocultat la paraula vivificadora- és la 
labor essencial dels Mestres, que sempre s'esforcen a trobar una quelcom que pugui substituir millor 
el que s'ha perdut, per la complicitat de les determinants causals, personificades en la Ignorància, el 
Fanatisme i l'Ambició. 
Primer es dirigeix la recerca sobre els assassins, els localitza i reconeix. Això ha de fer-se en el 
doble sentit d'aquest assassinat, localitzant i reconeixent en els tres enemics, (com) un obstacle que 
ens impedeix fer una labor més útil i profitosa en bé de l'Ordre: hem de perseguir la Ignorància per 
mitjà de l'estudi, en qualitat d'aprenentes per mitjà de la meditació, en la nostra qualitat de fadrins; i 
amb la instrucció que s'espera de nosaltres, quan som mestres. 
El mateix hem de fer amb el Fanatisme i l'Ambició, obrint el nostre cor a la tolerància (per mitjà del 
compàs, amb una més àmplia comprensió que, sempre acompanyarà l'escaire del nostre judici), 
esforçant-nos perquè la nostra activitat sigui constantment inspirada per l'Amor, i dirigida en Bé de 
l'Ordre i dels nostres semblants. 
Amb el Coneixement, la Comprensió i la Benevolència ( tres mestres sempre capaços de trobar i 
reconèixer el que roman ocult i desconegut per als altres) que hem adquirit, com primer resultat dels 
nostres esforços, podem enfrontar-nos amb els tres assassins que es troben reunits en els nostres 
mateixos Temples, per a fer que el mort visqui en ells, com una mica més que un simple record. 
Només hem d'obrar amb extrema prudència i circumspecció, per a evitar que fugin espantats per la 
llum de les nostres revelacions, sent el deure dels veritables mestres “cooperar amb el pecador” 
perquè es penedeixi i es corregeixi, més aviat que jutjar-lo, condemnar-lo i castigar-lo. 
Una vegada trobat en els assassins el record del desaparegut, la nostra recerca ha de dirigir-se sobre 
els vestigis d'aquest. Es tracta aquí d'enfrontar-se amb totes les relíquies de les antigues tradicions i 
religions, amb totes les supersticions del passat, que poden trobar-se espargides igualment a 
Occident, com en Orient i al Migdia, cercant el significat esvaït que s'amaga sota una aparença 
moltes vegades enganyadora, amb l'objecte de reconstruir la seva Unitat Vital. 
Aquesta recerca dels nou Mestres és així molt semblant a la qual fa Isis del cos de Osiris, que es 
troba trossejat i amagat a tot arreu.
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  Tot el que es trobi en aquesta recerca ha de ser reconegut pels signes que duu. Per a això ja no és 
suficient l'obra d'un Mestre aïllat, sinó que tots han de reunir-se, confirmant-se mútuament que el 
que s'ha trobat és realment el que s'anava buscant. Així, doncs, el Mestre que trobi les despulles, les 
cobrirà piadosament, per a evitar que es disgreguin al contacte amb l'aire i amb la llum del dia; i 
posarà damunt, per a reconèixer el lloc, la simbòlica branca d'acàcia, que significa, per als que ho 
entenen, que allí hi ha vestigis d'immortals veritats. 
Només els Mestres, doncs, "coneixen l'acàcia" i saben que darrere de la mort aparent de la forma, 
persisteix la Vida Eterna i Immortal de l'Esperit. Per aquesta raó no hi ha perill que els profans, 
guiats per aquest senyal indicador, puguin desenterrar i profanar el cadàver; a més, l'horror natural 
de la mort els hi impedeix, sent també prerrogativa dels Mestres, reconèixer la realitat de la vida en 
l'aparença de la mort, i per tant, només els Mestres posseïxen la capacitat de vivificar altra vegada 
el cadàver i tornar-lo a la plena vida. 

EL "SIGNE" DE MESTRE 
Com els Aprenents i Fadrins, també els Mestres tenen un signe especial, pel mig del qual, es 
reconeixen com a tals. Aquest signe indica, doncs, la seva qualitat de mestres com a conseqüència 
de l'esforç especial en ell simbolitzat. 
Així com el signe de l'aprenent es refereix al domini de les paraules i al constant esforç que ha de 
fer l'iniciat en aquest grau, cuidant i rectificant l'expressió verbal dels seus pensaments; i el signe de 
fadrí al domini de les passions i dels mateixos pensaments, que  ha de buscar en el seu propi cor -en 
el centre de la seva consciència i del seu ésser,- el signe del mestre indica un tercer i més profund 
estudi del domini de si mateix, el dels instints, amb el qual únicament pot aconseguir-se la pròpia 
regeneració de la personalitat. 
Això és el significat real del signe de mestre i el càstig simbòlic al que es refereix, és simplement la 
conseqüència de no haver arribat a aquest domini, puix que només en l'home que s'ha regenerat, per 
mitjà del venciment complet dels instints, s'ha integrat realitzant la unitat de la Personalitat amb la 
Individualitat, i, per tant, ha esdevingut immortal i indestructible; mentre qui no ho aconseguim, 
som encara mortals i, per consegüent, subjectes a la divisió o separació periòdica entre la part 
superior i immortal que constituïx la Individualitat i la part inferior i mortal, que revesteix la 
primera i constituïx la Personalitat. 
La immortalitat efectiva - és a dir, en el món físic- així aconseguida, es troba simbolitzada en la 
mateixa acàcia i en el seu perfum (l'olor de santedat), la qual per aquesta raó, només els Mestres 
poden realment conèixer . 
Però aquesta paraula - com la majoria de les que s'usen amb finalitat iniciàtica - té un doble sentit 
etimològic. A més de fer referència a l'arbre vivaç que produïx la goma aràbiga, la paraula grega 
akakía té el significat d'innocència relacionant-se comprensivament amb el sànscrit ahimsa, la 
primera i fonamental entre les qualificacions de iama (4), la base ètica del Ioga, o sigui el camí que 
conduïx al Magisteri. 
Així, doncs, en el nom "acàcia" estan igualment indicades la finalitat i la conseqüència del 
Magisteri, que és la immortalitat, i el mitjà amb el qual s'aconsegueix, que és tornant amb saviesa al 
primitiu estat d'innocència, simbolitzat. en el paradís terrenal, en el qual l'home cessa de ser un 
esclau del mal, reconquistant en la Veritat, aconseguida per mitjà de la pràctica de la Virtut, la seva 
Divina Llibertat. El domini arribat sobre la part instintiva -que és el seient de totes les tendències 
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 atàviques i, per tant, de tot el que és conseqüència del pecat original que fa a l'home subjecte al 
poder del mal, de la misèria, de la malaltia i de la mort- és precisament el que es troba simbolitzat 
en el signe de mestre. 

LA BANDA 
Al mandil, emblema del treball, el Mestre adjunta la banda, insígnia de la seva dignitat. Quin és el 
significat de la banda, què caracteritza al mestre maçó i ho distingeix dels fadrins i aprenents? 
La banda és essencialment un cercle o, millor dita, una figura el·líptica que se sobreposa 
obliquament al cercle format inferiorment pel mandil, amb les seves lligues. La forma el·líptica i la 
seva obliqüitat suggereixen immediatament una evident analogia amb la banda zodiacal de 
l'el·líptica, o sigui amb els dotze signes i constel·lacions que marquen el camí dels astres del nostre 
sistema solar, en el seu camí aparent, i també en el real. 
Ara, com la Astrologia ens ho ensenya, cada ésser i cada cosa té el seu propi zodíac, expressió 
individual o microcòsmica d'un mateix Principi Universal o macrocòsmic. En altres paraules, hi ha 
un cercle entorn de tot centre; i aquest cercle es divideix naturalment, per mitjà de la doble acció de 
la Creu i del Triangle, en dotze parts o zones distintes - cadascuna de les quals participa, al mateix 
temps, d'un determinat element de la Creu i d'un del Triangle - que corresponen exactament als 
dotze signes del zodíac. 
Això significa que l'Estrella Flamejant, que representava en l'estat de Fadrí l'Ideal i la Inspiració cap 
a una vida superior, s'ha identificat, en l'estat de Mestre amb el mateix cor de la vida individual, del 
que el zodíac representa ara l'expressió exterior. 
La banda del mestre mostra, per tant, la identificació interior de la consciència personal amb la 
Mònada, o centre espiritual de la Vida Individual, com resultat del domini arribat sobre els instints 
per la mort del que hi ha de mortal en nosaltres i és causa interior de la mort física. L'harmonia així 
assolida i el complet desenvolupament de les facultats que així es realitza, es troben simbolitzats en 
l'estudi de la Música i de l'Astronomia que li competeix al Mestre, com complement de la Retòrica.

 Significat de la banda del Mestre 

LA PARAULA DE PAS 
És característic el fet que la paraula de pas del grau de Mestre hagi estat i sigui en algun ritu 
adoptada per al grau d'Aprenent. Com justament s'ha observat, l'Aprenent no pot tenir paraula de 
passada pel fet que ingressa per
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 primera vegada en l'Associació, mentre la paraula de pas no pot referir-se, simbòlicament, sinó al 
traspàs d'un grau a un altre. 
Però aquesta adopció no és enterament arbitrària quan reflecteix la retrogradació per mitjà de la 
qual el Fadrí ingressa en la Tercera Càmera, com si ingressés novament en el grau d'Aprenent, 
acabant per entrar en la Cambra de Reflexió. La interpretació d'aquesta paraula és una mica difícil, 
per tractar-se d'un nom propi - el nom del cinquè entre els vuit fills de Jafet, fill de Noè. No obstant 
això, el significat d'aquest nom, així com la qualitat especial de qui el personifica, poden donar-nos 
alguna llum. 
Abans de res podem interpretar-lo com directa transmissió mitjançant la Tradició Maçònica de la 
més pura Tradició Iniciàtica antediluviana, simbolitzada en Noè. En segon lloc, atès que al mateix 
personatge bíblic se li atribuïx particularment la indústria i el treball dels metalls, podem veure en 
aquesta atribució una referència important a la transmutació i sublimació dels metalls que 
constituïxen la personalitat - aquells mateixos metalls dels quals va haver de despullar-se com 
aprenent a l'ingressar en la cambra de reflexió, - els quals ha d'haver transmutat al sortir novament 
de dita quarta (que s'identifica, com hem vist, En la Cambra del Mig) com Mestre. 
Un tal significat es troba confirmat pel mateix nom de Vulcà - el forjador dels metalls i artífex 
constructor dels déus- té una manifesta analogia amb la paraula a la qual ens referim. 
Si analitzem el significat particular de la paraula, podem interpretar-lo, segons la seva etimologia 
protosemítica més acceptable, com domini o destrucció de l'arma, significat molt probable, del 
sànscrit ahimsa, o de la paraula llatina “innocentia”, que ens conduïx a realitzar la axaxia grega. 
Uns altres veuen en aquesta paraula una simple hebraització del grec “tumulum”, o sigui "aixeco el 
sepulcre (5), accepció igualment molt probable, ja sigui per la mort simbòlica que ha de sofrir-se 
ingressant en la Tercera Càmera, ja sigui per l'aixecament o resurrecció del que hi ha de mort en 
l'home ordinari, i que pràcticament constituïx el sepulcre de la Individualitat. 

EL TOC DE MESTRE 

A l'aixecament del recipiendari, que es complix en la Cambra del Mig i reproduïx el simbòlic 
aixecament, efectuat per un dels nou mestres, sobre el cadàver en aparença inanimat del Gran 
Mestre Hiram Abí, per mitjà del poder de la paraula, també fa referència el toc de mestre. 
Aquest toc es distingeix molt netament dels d'Aprenent i Fadrí, als quals ha de seguir quan 
representa aquell progrés en la facultat de conèixer la qualitat real o l'íntim ésser d'una persona, 
reconeixent el que es troba en el seva cambra del mig, el lloc secret que és el seient de la seva 
individualitat. 
A més, les mans que s'entrellacen estretament són l'emblema evident de la solidaritat maçònica, que 
és prerrogativa i privilegi dels Mestres el fer més real, efectiva i tangible, en el reconeixement de 
l'Únic Principi Central del que som tots manifestacions, distintes únicament en l'aparença exterior . 
Els cinc punts de perfecció que acompanyen al toc de mestre i la comunicació de la Paraula tenen 
un sentit anàleg, ja que per mitjà d'aquest reconeixement els nostres peus drets - la voluntat de 
progressar - marxen al uníson; els genolls s'acompanyen en un mateix sentiment de reverència; les 
mans s'uneixen en comunitat 
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 d'intents per a l'acció comuna; els pits s'acosten en unitat d'inspiració; i les mans esquerres se 
sostenen mútuament en la identitat de motius que els impulsen a l'acció. 
El seu conjunt és l'emblema més apropiat d'una realment perfecta i unísona cooperació. 

LA PARAULA SAGRADA
 

Molt difícil és dir, quina és la veritable paraula abreujada en les místiques inicials M:.B:.N:., doncs 
es pronuncia diferentment segons els ritus, significant un d'ells, a més del sentit que se li dóna per 
rituals: "la carn se separa dels ossos", la "construcció que segueix a la destrucció", i l'altra manera 
de pronunciar-la (a més del sentit ritual: "està en putrefacció"), "qui ha nascut del pare". 
Segons aquesta última manera de pronunciar-la, es troba en íntima relació amb el nom propi del fill 
incestuós de Loth, així com del país en el qual morí Moisès. Aquestes referències bíbliques no 
poden trobar-se desproveïdes de significat simbòlic; no obstant això , cal considerar com altres 
sentits el de "construcció” que es troba indicat per les tres lletres hebraiques que abreugen aquesta 
paraula, i altres sentits anàlegs que poden derivar-se fàcilment com el de: protecció o alliberament 
del fill, i el que està amagat. També és molt probable el significat de nascut del mar, segons una 
transcripció d'aquesta paraula apareguda en 1766; i altra interpretació que li dóna el significat: viu 
en el fill. El mar és, doncs el mitjà originari de totes les formes de vida orgànica, i l'aigua l'element 
bàsic de tota regeneració; i cada personalitat humana és filla d'una anterior que va haver de passar 
per la mort per a renéixer en nova forma. 

Significat cabalístic de la Paraula Sagrada de Mestre 

No hem de, no obstant això, tirar a l'oblit que sempre es tracta d'un mer substituït de la Paraula 
Veritable; i que, per tant, el sentit particular que se li dóna té un valor secundari, i el que més 
compte és el sentit real d'aquesta paraula, segons ho mostra la Llegenda, amb especial referència a 
la manera amb que va ser trobada: és, doncs, la paraula de vida que obra el miracle de la 
resurrecció, enfront de les decepcions de la Fe i de l'Esperança, representades en les exclamacions 
dels dos primers entre els tres Mestres, que aconsegueixen aixecar "de la Mort a la Vida " el cadàver 
de Hiram. Interpretant cabalísticament les tres lletres hebraiques “mem”, “beth” i “nun”, amb les 
quals pot representar-se aquesta paraula, trobarem un significat més satisfactori, per la seva relació 
amb la cerimònia de la qual constituïx la síntesi i el coronament. 
La primera d'aquestes tres lletres és la tretzena en l'alfabet hebreu i el seu nom significa aigües. El 
tretzè arcà del Tarot és el de la mort o regeneració, 
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  representant molt bé la condició preliminar del Magisteri, mentre les aigües - l'element humit, 
passiu, femení, negatiu i unitiu - indiquen amb tota claredat el baptisme de l'aigua, o sigui la 
negació del mal, necessària per al nou naixement "d'aigua i d'esperit", del com parla Jesús a 
Nicodem, en el Ev:. de S:. J:. 
La segona ho és també en l'ordre alfabètic i en el seu valor numèric i aritmosòfic; l'arcà que li 
correspon representa a Isis o la papessa, sobre el llindar dels Misteris que indiquen un vel tendit 
entre dues columnes (principis complementaris), darrere dels quals s'amaga el “Sancta Sanctórum”, 
al que es penetra per la Cambra del Mig. 
El nom de la lletra significa "casa, recinte" i, per tant, temple, lloc sagrat i ocult, o sigui la Casa de 
l'Esperit o lloc secret de la consciència, en el qual es troba el segon baptisme, o sigui la pedra 
filosòfica per mitjà de la qual s'obra la transmutació. 
Aquesta última es troba molt bé simbolitzada en el catorzè arcà, que correspon amb la lletra “nun”. 
No es pot, doncs, posar "nou vi en odres vells", sinó que aquests han de ser nous, o sigui que han de 
renovar-se segons l'essència o vi espiritual que estan cridats a contenir, per a poder-la manifestar. 

Quant al peix, significat en el nom de la lletra, indica la vida que neix i es mou en les aigües - 
l'element passiu i negatiu que ha produït la mort simbòlica de l'iniciat - una vegada que hagi estat 
perfecta la regeneració. És, doncs, característic que també el Crist - o sigui la perfecció iniciàtica - 
fos representat per un peix en les primeres èpoques del cristianisme, i alguna cosa semblant trobem 
en el déu-peix Oan dels Caldes, al com es va atribuir tota la Saviesa, així com en la mitra dels 
bisbes, reminiscència dels Misteris homònims, la forma dels quals sembla indicar que qui es 
cobreix d'ella ha nascut místicament del peix o com un peix. 
També es refereix la Paraula Sagrada del Mestre al procés pel qual s'efectua la regeneració 
iniciàtica individual, que és la forma mitjançant la qual s'arriba al Magisteri, i a la facultat o qualitat 
que realitza dit procés, o sigui l'Amor . Aquest últim sentit es fa necessari per la directa relació 
d'aquesta Tercera amb el significat evident de les Paraules dels dos graus precedents, a les quals 
segueix i de les quals és el coronament, com ho demostra la mateixa cerimònia de l'aixecament, en 
la qual el toc i la paraula de Mestre segueixen a les Paraules d'Aprenent i Fadrí. 
Així com la primera paraula es refereix a la qualitat de la Fe, que s'adquireix amb el reconeixement 
que la força es troba en una Realitat o Poder Superior a l'aparença il·lusòria i exterior de les coses; i 
la segona a l'Esperança que es realitza esperant-se que s'estableixi i es faci evident, el que s'ha 
reconegut per mitjà de la Fe; la tercera paraula no pot referir-se sinó a l'Amor, que s'obté amb la 
mort de l'egoisme i la regeneració individual, i és la Força Omnipotent, l'única que pot sostenir la 
Fe i l'Esperança aïllades, sobreposant-se a les seves decepcions i vencent-les. 
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 Finalment, si ens detenim en el significat exterior de les inicials de les tres paraules, trobem que la 
paraula de l'Aprenent es refereix a la consciència del Bé - o sigui al reconeixement que la Realitat i 
Essència Fonamental de l'Univers és bona i benèfica, i com a tal activa i operativa en el fons de tot 
ésser i de tota cosa, a pesar de la contrària aparença il·lusòria que l'iniciat ha d'acostumar-se a 
superar, cessant de ser la seva víctima i esclau. 
El Fadrí ha de, al seu torn - d'acord amb el sentit més significatiu de la primera lletra de la seva 
pròpia paraula- establir-se en la Justícia, reconeixent-la com Llei Absoluta i Universal, a la qual cap 
ésser i cap cosa poden mai sostreure's, conformant amb ella enterament tots els seus pensaments, 
paraules i accions, i confiant constantment en la seva Omnipresència, Omnisciència i 
Omnipotència. 
I el Mestre ha d'identificar-se amb la Llei Moral, fent-se guiar en tota cosa pel sentit del deure i la 
rectitud, més aviat que per la conveniència i les consideracions d'interès personal, triant 
constantment el que sigui més bo i millor en si, o siguin els valors veritables, reals i permanents per 
sobre dels valors il·lusoris, ficticis i passatgers. I igualment ha de morir - i esforçar-se diàriament en 
fer-lo- al vici, a l'error, a la il·lusió, a la consciència del mal, de la injustícia i de la imperfecció, i en 
fi a la mort mateixa, aprenent a viure en l'Eternitat. Així únicament pot anomenar-se-li “dvija”, o 
"dues vegades nascut", havent passat per la mort a la mort i de la consciència de la mateixa, a la 
Vida Real i Immortal de l'Esperit. 

EL MIRACLE DE LA RESURRECCION 

La resurrecció, que realitza la invocació vedàntica "de la mort condueix-me a la Immortalitat", la 
qual com complement de les dos precedents "de l'irreal condueix-me al Real, de les tenebres 
condueix-me a la Llum", relatives als dos graus d'Aprenent i Fadrí, constituïx el programa del grau 
de Mestre, que no pot ser sinó el resultat d'haver trobat en les profunditats de si mateix (o sigui 
descendint als inferns o a la tomba simbòlica de Hiram) la paraula de vida, que s'havia perdut a 
conseqüència del pecat original, o sigui de la il·lusió dels sentits a la veu dels quals i raons 
seductores va cedir l'home primitiu, simbolitzat en Adàn, seguint els dictats rebels de la seva pròpia 
ment, representada per Eva, la seva companya. 
El significat real de la paraula perduda, que els Mestres sempre busquen en els seus treballs, és, 
doncs, molt més recòndit i profund del que pot aparèixer a la primera consideració esotèrica. No es 
refereix únicament a la Tradició Iniciàtica i Maçònica en particular, sinó a cada Mestre que ha de 
descendir a la tomba de la personalitat, que és al mateix temps Il·lusió, Tenebres i Mort, per a 
poder-la trobar en les profunditats de si mateix, i aconseguir, així, per mitjà d'aquesta paraula, 
aixecar-se i viure en el sentit més real d'aquesta paraula. 
Aquesta resurrecció o aixecament al Magisteri és la veritable apoteosis o exaltació del que hi ha de 
més elevat i vivent en l'home: El seu Mònada o Divina Individualitat, Eterna, Immortal i 
Indestructible, que es trobava morta, oculta i dormida en les tenebres il·lusòries de la personalitat. 
Vencent al vici amb la Virtut, a l'error amb la Veritat i a l'egoisme amb l'Amor, l'Iniciat torna a 
l'estat d'innocència, amb el qual queda purificat i redimit del pecat originari de la Il·lusió i de les 
seves conseqüències - l'Egoisme, el Mal i la mort - i ressorgeix en el Real, destruint l'arrel del mal i 
aconseguint aquell Diví Alliberament, que és l'aspiració profunda de tot ser humà. 
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 Aquest és el programa real de la Maçoneria en els seus tres graus simbòlics, i en els graus filosòfics 
que hem d'interpretar i realitzar, buscant com els nou mestres la paraula perduda que obra el miracle 
de la resurrecció. 

PART SEGONA 

FILOSOFIA INICIÀTICA DEL GRAU DE MESTRE 
Havent ja contestat com Fadrí - amb l'adquirida consciència del seu Geni Individual, simbolitzat en 
l'estrella - a la pregunta Qui som? , i reconeguda la realitat del seu Ésser, Etern, Immortal i 
Indestructible, el Mestre es troba ara enfront de la tercera pregunta: 
On anem? , la perfecta contestació de la qual li permetrà treballar conscientment en el 
reconeixement i la realització de la seva veritable Destinació. 
Així com el coneixement dels sis primers nombres i dels corresponents principis geomètrics li va 
ser útil i necessari per a contestar satisfactòriament a les dues preguntes corresponents als dos graus 
precedents, se li fa ara precís meditar i aprofundir els misteris relacionats amb els nombres de la 
seva edat i dels passos i de la bateria del grau. 
Amb aquest estudi adquirirà el perfecte domini de la Retòrica, que no és per a ell- com ho és per al 
profà - ornada i vana xerrameca, sinó la capacitat de parlar en harmonia amb el Principi Geomètric 
Constructor de l'Univers, cooperant en la manifestació del Verb, que és el Principi Latent de tot ser, 
de tota cosa i de tota activitat, creació i producció. 
No obstant això, perquè aquest Verb o oculta potencialitat interior pugui realment manifestar-se, és 
a dir, perquè la Paraula adquireixi un poder efectivament creatiu i operatiu, no és suficient que 
s'inspiri en el simple coneixement de la Gramàtica i de la Lògica, o sigui dels Principis sobre els 
quals es troba establert l'Univers i de les relacions d'afinitat i casualitat que regeixen les diferents 
coses. Tampoc serà suficient, per a l'exercici de les reals prerrogatives del Magisteri, conèixer 
l'Aritmètica i la Geometria. 
Per meravelloses que siguin les possibilitats filosòfiques que s'amaguen en la Divina Ciència dels 
nombres i de les Formes - Pitàgores i Plató ens ho ensenyen, aquest estudi i coneixement ha si es 
fes vivent i actual, completant-se en el de la Música i de l'Astronomia 
Aquestes dues Arts - com les altres - no són per a l'Iniciat el que tan sols representen per al profà. 
Per aquesta raó són les últimes entre les set, relacionant-se especialment amb l'Aritmètica i la 
Geometria, amb les quals completen el “quadrivium”. 
Ningú pot ser realment músic o astrònom sense ésser al mateix temps un perfecte matemàtic, com 
ho és el Gran Geòmetra de l'Univers, els matemàtics Principis del qual apareixen manifests en la 
sublim Harmonia de les Esferes. La Música és, doncs, matemàtica parlada, i l'Astronomia 
matemàtica en acció. 

L'EDAT DELS MESTRES 

Els set anys, que constituïxen l'edat iniciàtica dels Mestres, es refereixen al coneixement i perfecte 
domini de tot el que es relaciona amb el nombre set.
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 Aquest nombre neix del sis per la cèntrica Unitat dels dos triangles entrellaçats que constituïxen 
l'emblema conegut amb el nom de Segell de Salomó. 

També ho trobem en la galleda amb la setena cara interior, el plànol en el qual ha de disposar-se 
interiorment l'home per a amidar-lo i amidar-se en ell, i que s'obté partint per la meitat la pedra 
cúbica amb el destral del discerniment. A més, és la unió del ternari dels principis amb el quaternari 
dels elements, quan aquests se sumen a aquells. 
S'obté igualment un septenari, quan s'entrellacen naturalment tres cercles, fent que cadascun d'ells 
passada pels dos centres dels altres. Això apareix pràcticament evident si s'il·luminen els tres 
cercles, amb els tres colors fonamentals, resultant de la seva combinació els mateixos set colors de 
l'espectre. El mateix es verifica combinant oportunament les tres qualitats o gunes -Activitat, 
Inèrcia i Ritme, que hem vist constituir els tres costats del Delta (fent d'aquests els diàmetres dels 
tres triangles), i s'obté d'aquesta manera el septenari dels planetes, coneguts per l'antiga Astronomia 
i Astrologia. 

En el Delta hi ha, doncs, que distingir els tres vèrtex o punts que constituïxen el seu aspecte 
espiritual, dels tres costats que, oposant-se als punts, els manifesten materialment. Els tres punts 
representen, respectivament, els tres aspectes de l'Ésser o Essència Suprema: SAT l'Ésser o Realitat 
en si ( existència absoluta); CHIT, l'Ésser com consciència (existència subjectiva); ANANDA, el 
principi de beatitud o felicitat, com atribut inseparable de l'Ésser (fulcre i principi de l'existència 
objectiva) . Quant als tres costats, corresponen pròpiament a les tres propietats de la Substància o 
principi matern i formatiu - Activitat, Inèrcia i Ritme, - que materialitzen els Principis Creatius del 
Sofre, de la Sal i del Mercuri. Podem indicar aquestes qualitats amb els tres colors fonamentals, 
vermell blau i groc, i amb els tres planetes, Mart, Saturn i Mercuri, de les combinacions dels quals 
obtenim els altres, encara que, en realitat, aquests últims, pel fet de ser centrals, constituïxen 
l'origen i són els Principis Espirituals Creatius dels restants. Així s'originen les correspondències 
que apareixen en la figura. 
Altra combinació dels tres cercles amb els planetes i metalls diferent de l'anterior, es troba indicada 
en el gravat següent. En ella es prenen com fonamentals el Sol i la Lluna, Principis Espirituals, i es 
posa sota Saturn com Principi Material, originant-se Mart de la seva combinació amb el Sol, Venus 
de la seva combinació amb 
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  la Lluna, Júpiter de la unió dels dos Principis Espirituals i Mercuri de la combinació dels tres. 

Els set colors del iris derivats dels tres primitius i fonamentals Si ajuntem els tres cercles 
verticalment, segons la Llei de Polaritat expressada en el Temari humà, Esperit, Ànima i Cos ( al 
com pot correspondre astrològicament el temari Sol-Mercuri-Saturn), obtenim una representació 
dels cinc principis de l'home: Esperit, Ànima Espiritual, Ànima Intel·lectiva, Ànima Sensible i Cos, 
amb la correspondència astrològica: Sol, Júpiter, Mercuri, Lluna i Saturn, mentre Mart i Venus 
representen els dos sexes i principis sexuals, i les dues facultats complementàries de la Voluntat i de 
l'Amor.
 

Idèntica correspondència existeix amb els metalls, efectuant-se la regeneració individual per la 
transmutació filosòfica del plom saturnià en or solar, per mitjà del mercuri de la consciència. O 
sigui, tornant la ignorància que resulta de la consciència del material (Saturn) en Saviesa o 
consciència de l'espiritual (Il·luminació Solar) per mitjà de la Pedra Filosofal (Mercuri) .
 

COLORS I NOTES MUSICALS 

Hi ha una correspondència evident i necessària entre els set colors del iris i les set notes musicals, 
així com la hi ha entre els acords dels uns i els altres, la gamma lluminosa - vermell, ataronjat, groc, 
verd, blau, indi i violeta - reproduint-se en la sonorat, re, el meu, fa, sol, la, si - de la qual constituïx 
simplement una vuitena més elevada. 
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 Si tinguéssim la retina suficientment sensible, podríem veure els sons com veiem els colors, i si les 
nostres oïdes fossin el bastant refinatges es podrien escoltar els colors amb les seves notes 
corresponents. 
Aquesta correspondència ens fa passar del domini de la Geometria al de la Música i posa aquesta en 
relació amb l'Astronomia (per ser aquesta el Domini de la Llum, i els set colors els seus aspectes) . 
Aplicant-la a la Retòrica, podem establir d'igual manera una gamma vocal- derivant les set vocals i, 
i, a, o, o, ö, ü de les tres fonamentals a, i, o, que es combinen exactament com ho hem vist per als 
colors, i una gamma consonàntica, formada anàlogament pels contactes dental, palatal, gutural, 
cacuminal, nasal, labial i labiodental (derivats de les tres articulacions fonamentals dental, gutural i 
labial). 

ELS SET PLANETES 
Els set planetes, entesos, segons la Astrologia, com principis actius igualment en l'Univers que en 
l'home, constituïxen, amb les seves correspondències múltiples i complexes, un interessantísim 

motiu filosòfic. 

Resulten aquests planetes - en el sentit de forces i principis, dels quals els cossos celestes coneguts 
amb igual nom són la personificació material- d'un temari fonamental format pels dos lluminàries i 
Mercuri, i d'un quaternari constituït pels parells de planetes, respectivament benèfics (Júpiter i 
Venus) i malèfics (Saturn i Mart), superiors (Saturn i Júpiter) i inferiors (Mart i Venus), actius (Mart 
i Júpiter) i passius (Venus i Saturn) . Els primers, (és a dir, el ternari) corresponen, doncs, al domini 
d'Orient, representats en el Delta, i els segons (o sigui el quaternari) al de l'Occident, expressat per 
les dues columnes. 
En el seu conjunt constituïxen un triangle i una creu, reproduint el símbol del sofre i corresponent a 
la combinació de les qualitats i dels quatre elements: El Sol, fusió de foc i aire, principi energètic, 
positiu, elèctric i vitalitzador, masculí i diürn. 
La lluna, combinació passiva d'aigua i terra, principi receptiu, femení i fecund, magnètic, negatiu i 
Mercuri, barreja rítmica d'aire i terra, i cinquena essència elemental, principi intel·ligent, androgin i 
mudable, electromagnètic, rebent i reflectint les influències dels altres, dels quals és, com el metall 
homònim, un mirall fidel. Júpiter, planeta benèfic per excel·lència, combinació rítmica de foc r 
aigua, elèctric, positiu, fecund, principi de la rectitud, de la justícia i de la benevolència, emblema 
del Magisteri. . Mart, combinació activa de foc r terra, elèctric, positiu, violent, masculí, principi 
creador i; destructor . 
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Venus, fusió passiva d'aire i aigua, femenina, magnètica, harmònica i fecunda, principi benèfic de 
l'amor i de l'atracció entre els dos sexes. Saturn, barreja passiva d'aire r terra, estèril i malèfic, 
magnètic, principi de la negació i de la destrucció, de la inèrcia i de la gravetat. 

ELS SET METALLS 
Es troben en correspondència amb els planetes els set metalls, que es consideren com mitjos i 
vehicles de les seves influències: l'or amb el Sol, la plata amb la Lluna el mercuri amb el planeta de 
l'homònim, l'estany amb Júpiter, el ferro amb Mart, el coure amb Venus, el plom amb Saturn. 

Tots aquests metalls es troben dintre de nosaltres, constituint les qualitats positives i negatives - 
virtuts i vicis-; de la nostra personalitat, les quals deuen transmutar se de la seva polaritat inferior en 
superior. En això consisteix la alquímia espiritual, amb la qual, en la seva paraula de passada, el 
Mestre Maçó afirma haver-se ensinistrat. 
L'or, principi espiritual i incorruptible de la fe, de la dignitat, del valor, de la noblesa i elevació, pot 
degenerar en l'orgull, en l'arrogància i en la vanitat. La plata, que s'acosta a l'or, encara que no 
assoleixi la seva perfecció, és l'emblema de l'Esperança i de la il·luminació mística; no obstant això, 
les seves tendències assimilatives degeneren en l'avidesa i avarícia. 

El mercuri, que reflecteix els altres metalls, amalgamant-se amb tots i així assimilant les seves 
respectives virtuts i defectes, representa la Saviesa, l'equilibri, la mesura i la Temprança; produïx el 
pecat cabdal de l'enveja.
 
L'estany, força cohesiva capaç de lligar-se avantatjosament amb els altres, representa la Justícia i la 
Benevolència; no obstant això, degenera, per les seves propensions exteriors, en la cobdícia i en el 
vici de la gola o golafreria. 

El ferro, el metall de la fortalesa summament útil en tot treball i activitat constructiva, tendeix a 
produir els excessos de la còlera i la violència, així com domina en tota bèl·lica fúria destructiva. 

El coure, que s'acosta pel seu color a l'or, i l'aliatge del qual ho endureix i reforça, sent pel seu 
mal·leabilitat i conservació preferit en les obres artístiques, que així es conserven a través dels 
segles, és emblemàtic de l'Amor i de tota capacitat creativa i fecunditat productiva; però degenera 
en el vici, i particularment en la luxúria. 
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 En fi, el plom, més pesat que tots els altres, és emblema natural de la prudència i de la concentració 
en un mateix, de l'austeritat, de la severitat i de l'aïllament, de la paciència i de la fermesa, de la 
prudència i de la perseverança; degenera, no obstant això , en el temor i en la preocupació, en 
l'ansietat, en l'egoisme i en la mandra. Perquè puguin, purificats de les seves escòries, combinar-se, 
fent-se útils per al nostre progrés, aquests metalls han de posar-se en el gresol de la prova, 
mantenint sempre encès el foc d'un entusiasme durador. 
Així podran forjar-se en els instruments dels nostres talents i facultats, i en les virtuts que ens 
adornen i embelleixen l'existència. 
Això és el que ha de saber el Mestre Maçó atès que, per mitjà de la seva paraula de passada 
s'assimila al bíblic-mitològic forjador de metalls. 

ELS SET DIAS 
Un exemple de la clàssica i universal importància del nombre set, representat típicament en els set 
planetes, en els set arcàngels o Intel·ligències - Forces i Poders còsmics - que els corresponen, ho 
trobem en els set dies de la setmana al seu torn relacionats amb els set dies de la creació (6). 

L'ordre dels planetes, en el nom dels set dies, s'obté de l'ordre dels mateixos segons la seva 
distància de la Terra, Saturn, Júpiter, Mart, Sol, Venus, Mercuri i Lluna, prenent-los de tres en tres; 
és a dir segons les línies del heptagrama, que també corresponen a l'acord que pot existir entre les 
notes musicals i entre els colors. El diumenge o dies Solis es troba sota la dominació de Miquel, 
expressant la consciència o "semblança" divina (Qui menjo Ell?), la Divinitat Suprema, Bal o Ell, 
cridada després pels àrabs Allah. El metall que correspon a aquest dia. és l'or, el seu color ataronjat, 
el seu perfum és el sàndal i la seva planta el llorer. 

El dilluns o dies Lunae es troba sota la dominació de Raphael (el poder guaridor de la Vida Divina), 
que correspon a la divinitat caldea Sense, sent el seu metall la plata, el seu color el blanc, el seu 
perfum el àloe. El dimarts o dies Martis (el Nergal caldeu) correspon a Gabriel (Força de Déu); el 
seu metall és el ferro, el seu color vermell, els seus perfums el pebre i el donzell. 
El dimecres o dies Mercuri i (Nabu entri els caldeus) correspon a Samael (Comprensió de Déu), 
sent el seu metall l'argent viu, el seu color el groc, el seu perfum el benjuí. 

El dijous o dies Jovis hállase consagrat a Júpiter, que correspon amb el Marduk dels antics semites i 
Zadek-El, la rectitud o justícia de Déu. El seu metall és l'estany, el seu color morat o carmesí, el seu 
perfum el safrà. 
El divendres o dies Veneris estava consagrat a Venus, l'antiga Ninna o Istar, corresponent amb 
Anael (compassió de Déu), amb el coure entre els metalls, el verd o anyil entre els colors, el almesc 
entre els perfums.
Finalment, el dissabte (o setè), dies Saturni, sota la dominació del déu caldeu Nindar i de Casiel o 

                Manual del Mestre                              39                    Traducció de “La Pedrera” (www.lapedrera.forocatalan.com)



Zafiel (virtut de Déu) entre els arcàngels, el metall dels quals, color i perfum són, respectivament,. 
el plom, el blau i la mirra. 
Així, doncs, cada planeta és realment, en el seu sentit esotèric i com expressió del septenari, un 
atribut o aspecte de l'Ésser i de la Intel·ligència Divina, al mateix temps que una particular força o 
qualitat elemental. Aquestes últimes deriven, com hem vist - igualment que els set colors que els 
corresponen,- de la combinació de les tres qualitats o gunes: Clivelles o Activitat, fames o Inèrcia, 
Satva,o Ritme; anàlogament els set atributs expressats en els noms dels set àngels poden obtenir-se 
de la combinació de les tres qualitats fonamentals de l'Ésser: Sat, Chit i Ananda (que formen els tres 
punts del Delta) i consciència, intel·ligència i voluntat, que formen els seus tres costats. 
Obtenim així la figura que es troba en aquesta pàgina, en la que apareixen també les tres virtuts 
teologals (fe, esperança i caritat) i les quatre cardinals (prudència, justícia, temprança i fortalesa). 

Aquesta correspondència material i moral constituïx la base filosòfica de la Astrologia o llenguatge 
dels astres aplicat a la realització de la Destinació dels homes, en harmonia amb els principis de 
l'Arquitectura Universal, a la qual es refereix l'estudi combinat de la Música i de l'Astronomia, en 
relació amb la Retòrica, que és competència dels Mestres. 
Una anàloga correspondència pogués establir-se amb els set rars coneguts per la literatura ocultista 
moderna: el primer rar, de la Voluntat, corresponent amb el color vermell i amb Mart; el segon 
llamp, de la Saviesa, amb el color ataronjat i amb el Sol; el tercer llamp de la pura Intel·ligència, 
amb el color groc i amb Mercuri; el quart llamp de la Intel·ligència Creativa amb el color verd i 
amb Venus, el cinquè llamp de la Intel·ligència Concreta, amb el color blau i amb Saturn; el sisè 
llamp de l'Idealisme o Misticisme, amb el color anyil i amb la Lluna; el setè llamp de la Màgia i del 
Ritualisme, amb el color violeta i amb Júpiter. L'ordre dels colors correspon aquí directament amb 
l'escala cromàtica. 

ELS DIAS DE LA CREACION 
Passant ara als dies de la creació, i estudiant-los de la mateixa manera, amb l'esquadra de la raó i el 
compàs de la comprensió, podem veure en ells les set fases successives que revelen i fan "perfecta" 
la manifestació de l'Univers. 
Aquesta creació o manifestació va ser primer en principi; és a dir, com Pla o essència latent i causal, 
per mitjà de la qual es va fer efectiva, començant amb el moviment de l'Esperit de Déu -la Realitat 
en el seu aspecte dinàmic o Poder de la Consciència- "sobre el feix de les aigües", aspecte estàtic de 
la mateixa Realitat. 
El primer dia de la creació, que correspon al Diumenge, va anar la manifestació de la Llum o 
Intel·ligència Creadora, fonament i principi de l'energia i per tant de la 
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 matèria, doncs aquesta és energia concentrada, així com aquella és concentració de Llum, 
d'Intel·ligència i de Consciència. 
En el segon dia, o sigui Dilluns còsmic, es va produir una expansió o firmament “enmig de les 
aigües”, separant-se les de baix de les de dalt, i l'expansió es va cridar cels. Aquesta segona fase es 
refereix a la manifestació de l'espai, per mitjà d'una expansió que es va fer en l'element estàtic o 
negatiu de l'ésser (les aigües), perquè anés una base ferma (o firmament) de tot el que es manifestés 
després. La manifestació de l'espai es troba molt bé simbolitzada per l'anàloga manifestació o 
separació- en conseqüència, d'una expansió, en la qual s'esforça a expressar la seva plenitud - del 
cercle del punt que ES TROBA POTENCIALMENT CONTINGUT, produint-se així aquest espai 
entre les possibilitats latents de l'ésser, i separant-se les de dalt (dintre del Punt, en una dimensió 
distinta de les quals coneixem) de les de baix (base o firmament de l'Univers visible i invisible), 
sent el seu resultat el Cel O cercle (de caelum, cavilum o koilon, buit o. buit ), en el qual s'han 
format totes les coses. 
El tercer dia, la Força o Poder Diví, simbolitzat en el planeta Mart i en l'àngel Gabriel, fa ajuntar 
-com a conseqüència de l'expansió que s'ha produït- les aigües de baix EN UN LLOC, perquè es 
descobreixi o reveli la part seca; és a dir, un principi o punt energètic-conscient i material distint i 
separat del Ser Indiferenciat, que pot identificar-se amb l'àtom primordial, formant-se així la "terra" 
(nomen l'etimologia del qual vol dir efectivament seca o cremada, en llatí, en sánscrit i en hebraic) 
o matèria, que és "substància" de tot. 
En el quart dia la Comprensió o Intel·ligència Divina - representada en Mercuri i Samael- uneix i 
combina als àtoms en successives agrupacions, més i més complexes, segons les Lleis o Principis 
Geomètrics, que expressen la Saviesa del G:. A:. Així van aparèixer els astres com "llumeneres en 
l'expansió dels cels per a enllumenar sobre la terra" i "per senyals, i per a les estacions, i per a dies i 
anys". És a dir, la Llum o Principi Intel·ligent-Energètic, es va manifestar en els àtoms que 
constituïxen la terra - principi "sec" o separat, - agregant-los i enllumenant-los amb les modalitats 
vibratòries conegudes com els quatre elements. (Vegi's el "Manual del Fadrí"). Aquesta formació de 
la matèria, per mitjà del moviment o enllumenament, va originar la distinció del temps, o sigui la 
successió i durada dels cicles i períodes (dies i anys) que es compon. 

En el cinquè dia -dia de Júpiter, Deus Pater- la Divinitat es fa Pare, naixent la rosa de la vida en la 
creu dels quatre elements, per a infondre's en aquests i dominar-los. Les aigües (superiors, o sigui 
dintre del punt de la primera manifestació) produïxen rèptils "d'ànima vivent" (la vida que 
s'arrossega en la matèria) i "aus que volen sobre la terra" (impuls evolutiu que eleva la vida en la 
seva manifestació ascendent). És l'estat vegetatiu de la vida, encara que simbòlicament es parli 
d'animals. Durant el sisè dia- dia de Venus- "va fer Déu animals de la terra segons el seu gènere" i 
"a l'home a la seva imatge", perquè sigui l'amo dels peixos de la mar, de les aus dels cels, de totes 
les bèsties, en tota la terra, i en tot animal que camina arrossegant-se sobre la terra" . 
En aquesta sisena fase hi ha dos aspectes distints, representats respectivament en els dos triangles 
del Segell de Salomó: la involució de l'Esperit en la matèria, que origina "animals de la terra", 
segons el gènere d'aquesta - adaptació a l'ambient - i evolució de la matèria animada per l'Esperit "a 
imatge de Déu". Són els dos impulsos indicats en l'estat precedent, que es fan efectius en la vida 
respectivament animal i humana, aquesta última havent de "dominar" a aquella, i tota la matèria, 
com ho indiquen el signe astrològic de Venus i la Creu Ansata o Clau de Isis. 
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 En el dia setè "va acabar Déu la seva obra que va fer, i va reposar de tota la seva obra que havia fet. 
I va beneir Déu el dia Setè, i el va santificà, perquè en ell va reposar de tota la seva obra". El setè 
dia indica, doncs- com el nombre set, -la perfecció o compliment, i per tant el descans o repòs que 
és resultat d'aquest "compliment" i de la perfecció així arribada. És la fase de "unificació" en la qual 
es verifica el Ioga: unió i identificació de Shakti amb Shiva, o de la Matèria amb l'Esperit, en els 
dos centres d'aquests que es troben en tot individu i en tota forma de vida, respectivament, com 
arrel o sustentació material (Muladhara) i essència o impuls espiritual (Sahasrara). 

El repòs que es parla consisteix, per tant, en el nirvana o Beatitud (Ananda), que s'aconsegueix per 
la unió individual de Sat (l'Ésser) amb Chit (la Consciència). 
Les set fases de la manifestació, expressades en els set dies del gènesi, poden simbolitzar-se en els 
dibuixos d'aquesta pàgina, amb els respectius nombres i correspondències planetàries, amb les quals 
demostren una clara analogia. 

L'ECALA MÍSTICA
En diversos graus maçònics es fa referència a la mística escala que "uneix la terra amb el cel", la 
mateixa que va veure en somni Jacob. Aquesta escala, emblema de les virtuts i de les qualitats 
espirituals de l'ànima, té set graons que corresponen als set planetes, indicant el progrés (o elevació 
progressiva) de l'home en successius estats de consciència, des del material al diví. 

Els estats o condicions de la consciència, així com els pensaments que s'eleven cap al cel com 
aspiracions i els quals es manifesten en nosaltres com inspiracions, són els "àngels i arcángeles de 
Déu" - Missatgers o expressions del Diví, - que "pugen i baixen" per l'escala, que és realment, 
segons l'expressió de Jacob, "casa de Déu i Porta del Cel". La mateixa torre de Babel va sorgir amb 
un propòsit anàleg, com ho indica el seu nom, que també significa "Porta de Déu". Els set esglaons 
o portes de l'escala es consideren, respectivament, formats de plom coure, ferro, estany, amalgames, 
plata i or corresponent als set planetes que dominen sobre aquests metalls i a les virtuts de la 
Prudència, Temprança, Fortalesa, Justícia, Fe, Esperanza i Caritat. 
No obstant això, aquí no s'acaba el significat de l'escala, que té per als Mestres el mateix valor que 
el "buit de les columnes" per als Fadrins. Hi ha, doncs, en aquesta escala un sentit individual, 
espiritual en la seva essència, encara que tingui també una expressió física i fisiològica.
 
Es refereix aquest significat als set xakres o centres vitals dels quals ens parla la doctrina del Ioga, 
que constituïxen una veritable escala mística al llarg de l'espina dorsal, precisament en el buit de la 
columna del nostre Temple Individual. De baix dalt, aquests centres d'energia, de vida i de 
consciència, es designen amb els noms de muladhara, swadhistana, manipura, anahata, vishudda, 
ajna i sahasrara, sent portes dels set mons: bhurloka, bhuvarloka, svarloka,maharloka, jana-loka, 
taparloka i satialoka, des del Món Físic Terrestre al Món de la Veritat. 

                Manual del Mestre                              42                    Traducció de “La Pedrera” (www.lapedrera.forocatalan.com)



 Els cinc primers corresponen, respectivament, amb els cinc tattvas (vegi's el "Manual del Fadrí"), 
sent centres dels mateixos en la seva expressió individual orgànica. Així, doncs, dintre del domini 
interior dels centres, el iogui adquireix un poder exterior sobre els elements. Els dos últims són 
expressions dels dos tattvas superiors, de la Intel·ligència (Mahat o Buddhi) i de l'Esperit 
(Shivatattva o Paramatma) . Fisiològicament, aquests centres es relacionen de dalt a baix, els dos 
primers amb les regions inferior i superior del crani, i els cinc següents amb els cinc grups de 
vèrtebres; cervical, toràcic, lumbar, sacral i coccigi. 

ELS SET XAKRES 
Els set xakres o padmas - rodes o lotos- manifesten al voltant del seu centre un nombre variable de 
llamps o pètals, expressions de les forces o modalitats vibratòries de les quals són exponents i que 
determinen el seu nombre, el mateix que les seves funcions psico-orgániques. Muladhara- o 
"sustentació arrel"- està en la part més baixa de l'espina dorsal, constituint el centre de gravetat de 
l'organisme. Té quatre pètals i correspon a l'element terra o Prithivi. És el seient de la Shakti Mare 
Kundalini, o sigui de l'expressió individual del principi energètic universal o força creadora, que es 
troba aquí "enroscada", o el que significa en estat latent. En aquest centre està, com animal simbòlic 
l'elefant blanc de Brahama, l'aspecte creador de la Divinitat, i a més emblema d'estabilitat i 
immanència. Swadisthana -"estatge propi"- es troba en la regió sacral, presidint els òrgans de la 
generació. Té sis pètals i correspon a l'element aigua o Apas. 
La força que habita en aquest centre es troba representada per un peix, o cocodril, cridat Makara i 
consagrat a Vishnú, l'aspecte conservador de la mateixa Divinitat. 
Manipura -"gemma lluminosa"- és el centre de la regió lumbar; té deu pètals i correspon a l'element 
foc (Agni o Texas), presidint als instints en general i especialment a les funcions digestives 
(Samana). En ell es troba representat un anyell que, analògicament, correspon a Rudra o Shiva, la 
Divinitat destructora i renovadora.   

Anahata -"so sense fricció"- es troba en el centre del pit, com seient físic de la vida individual i de 
la capacitat de moure's. Té dotze pètals i correspon a l'element aire o Varu; en el seu centre es 
representa un antílop, dintre del Segell de Salomó. En ell es troba l'Àrbre de la Vida (Kalpataru), 
que satisfà tots els desitjos, 
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 I un altar incrustat de pedres precioses (Manipitha). 
Vishuddha, en la regió de la gola, presideix a la paraula, o sigui el Verb, i a la seva manifestació 
física. Té setze pètals, corresponent a l'èter o Akasha. Es diu Porta de l'Alliberament, i es troba 
representat per un elefant blanc dintre d'un cercle emblema de la "puresa" indicada pel seu nom. 
Ajna, el sisè centre, deu el seu nom que revela l'ordre interior del Mestre, o la Veu del Silenci. Es 
troba enmig del cap, entre les dues celles, i domina sobre la Intel·ligència en general i el 
discerniment en particular; és el centre de la visió espiritual, i com a tal ha estat cridat l'Ull de 
Shiva. Té només dos pètals i, per tant l'hi pot parangonar a un globus alado. 
Sahasrara - el "miluple" o lotus de mil pètals - està en el vèrtex del cap. És el seient de Shiva, la 
Divinitat latent en cada ésser, que espera la seva unió amb Shakti, la Força que es troba enroscada 
en el més baix dels set centres, aconseguint-se d'aquesta unió (Maithuna) l'alliberament que és 
objecte del Ioga (paraula sànscrita que precisament significa Unió) . 
D'aquests Centres, tres interessen especialment al Mestre Maçó: el de la gola, el del cor" i el del 
abdomen, ja que sobre els mateixos s'efectuen els tres signes; d'Aprenent, de Fadrí i Mestre, que 
indiquen respectivament, el domini de les paraules, dels pensaments i dels instints, les tres fases 
preliminars de purificació que han de precedir á la regeneració individual. Sobre aquesta i sobre les 
particulars funcions dels centres tractarem amb més detalls en els successius "Manuals", destinats a 
la interpretació iniciàtica i filosòfica dels graus superiors que tenen per objecte la perfecció del 
Magisteri. 
Cada grau correspon, doncs, a un dels xakres o esglaons de la mística escala, per la qual cal 
descendir per a ascendir-la altra vegada fins a la sumitat. 

CORRESPONDÈNCIES FISIOLOGICAS 
A més d'indicar els set òrgans de l'acció (la gola, els braços, l'anus, els òrgans genitals i els peus, 
relacionats amb els cinc centres inferiors), aquest nombre té una notable importància en 
l'Arquitectura Orgànica del nostre Temple Individual. 
Hi ha, doncs, en primer lloc set teixits fonamentals -ossi, muscular, connectiu, nerviós, epitelial, 
adiposo i sanguini, - derivats dels tres primordials -ectoderma, endoderma i mesoderma, - que 
constituïxen l'embrió, havent els altres nascut per duplicació del teixit primitiu, que prové de la 
germinació de la primera cèl·lula original. Aquests set teixits són els pedres llaurades que 
constituïxen l'edifici del nostre organisme, en el qual, es combinen en perfecta harmonia per a 
expressar el Miracle de la Vida dintre de la mort o inèrcia de la matèria. 
Corresponen, respectivament: el primer que forma els ossos, a Saturn; el segon, que forma els 
músculs, a Mart; el teixit connectiu, a Venus; els nervis, a Mercuri; la sang, a Júpiter; la adipositat, a 
la Lluna, i la pell (de la qual tots deriven, en última anàlisi, per successives modificacions), al Sol, 
els llamps benèfics del qual necessita rebre perquè el cos es purifiqui i pugui conservar-se en 
perfecta salut. En la pell també es formen els òrgans dels sentits o finestres que il·luminen el nostre 
Temple i s'originen els elements sexuals o gònades, que ho reproduïxen. 
En les tres cavitats del nostre organisme hi ha set òrgans interns: el cervell, en la primera; el cor i 
els dos pulmons, en la segona; l'estómac, l'intestí i l'aparell excretor, en la tercera. El primer conté el 
pensament, i serveix per a manifestar-lo, d'una manera anàloga a un instrument musical; el segon 
distribuïx la 
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 sang i els altres dos absorbeixen l'aire per a injectar-lo en aquella; l'estómac elabora l'aliment 
l'intestí ho assimila, eliminant les substàncies que no pugui aprofitar; i l'aparell excretor rebutja els 
enderrocs de la construcció fisiològica. Hi ha, a més set glàndules fonamentals: la tiroides, els dos 
ronyons, el fetge, la melsa i els testicles o ovaris. 
Finalment, set èpoques fonamentals -els set anys de la Construcció del Temple, - que marquen el 
curs ordinari de la vida humana: infància, adolescència, joventut, virilitat, maduresa, vellesa i 
decrepitud, denominades, respectivament, per la Lluna, Mercuri, Venus, Sol, Mart, Júpiter i Saturn. 
Les tres primeres són de set anys; les successives, una o més vegades, set, determinant-se així un 
cicle normal distint per a cada individu. 
Com en tot septenari, les set èpoques es resolen en les tres edats de Joventut, Edat Adulta i 
Maduresa, que es troben simbolitzades en els tres graus d'Aprenent, Fadrí i Mestre, constituït el 
primer, respectivament, per tres, el segon per cinc i el tercer per set èpoques distintes, d'uns set anys 
cadascuna, formant un total de quinze, o sigui una vida normal de 105 anys, igual a la que s'obté 
considerant set anys les primeres tres èpoques i tres vegades set les quatre següents. 

LES SET ARTS 

També es relacionen amb el nombre set les set arts, de les quals ja hem tingut ocasió de parlar. 
La Gramàtica és l'estudi dels signes exteriors que representen les idees; és a dir, l'estudi del món 
físic per a la comprensió de la realitat espiritual que en el mateix es manifesta. És, doncs, la primera 
etapa en el progrés iniciàtic i filosòfic individual: per mitjà de la Gramàtica, l'Aprenent arriba a 
comprendre la Lògica, que ha de manifestar en la Retòrica. 
La Lògica (de logotips "paraula, discurs") és l'estudi dels "noms" de les coses, de les idees que a les 
mateixes es refereixen i que les relacionen lògicament unes amb unes altres, establint-se així, en la 
ment individual, una connexió interior entre les diferents realitats que es troben expressades pels 
signes o lletres de la Gramàtica. El Fadrí ha d'aprofundir aquest Art, en el qual es desenvolupa la 
seva intel·ligència, manifestant-se el seu Geni Individual; i, per mitjà d'aquest estudi, es trobarà en 
condicions d'iniciar-se en els elements de l'Aritmètica i de la Geometria. 
La Retòrica (de rhetor "orador") és la facultat o capacitat de parlar; és a dir, d'expressar el Verb 
interior que constituïx el conjunt de les possibilitats latents en tot ser. És, doncs, la identificació 
individual de la consciència amb el Verb Diví que habita en nosaltres, per mitjà de la qual adquirim 
la capacitat de manifestar-lo exteriorment. És privilegi dels Mestres dominar aquest Art, a la 
perfecció del qual s'arriba per mitjà de l'estudi i de la pràctica de les últimes dos arts del 
quadrivium, a complement de les dues primeres, en les quals s'exerciten els Fadrins. 
La Aritmètica és el coneixement dels Principis Eterns (Matemàtics i Metafísics) sobre els quals es 
fonamenta i es troba expressat l'Univers. Aquests principis són els nombres que expressen les 
primeres manifestacions de la Realitat Noumènica que constituïxen l'Essència de tot. 
Amb l'Aritmètica penetra un en el coneixement dels Misteris de l'Ésser, o sigui en els principis 
essencials de les coses, anteriors a la seva manifestació geomètrica en l'espai. 
L'estudi d'aquesta última manifestació és objecte de la Geometria, que s'ocupa de la gènesi de la 
forma com expressió dels Principis Numèrics o Noümènics en el
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  espai. Així com l'Aritmètica es refereix al Primer dia de la Creació, en el qual l'espai no s'havia 
encara manifestat en l'Oceà indistint del Ser -les Aigües Primordials,- les possibilitats de les quals 
es concentren en la Unitat del Punt Creador, la Geometria es refereix al Segon dia, en el qual 
apareix l'espai origen de tota forma o manifestació. 
La Música ens ensenya la Divina Harmonia o "connexió harmònica" que existeix entre totes les 
coses en la seva progressiva manifestació, així com la gènesi d'aquestes en la successió del temps, 
sobre el Teler Immanent de l'Eternitat. Aquest Art ha d'aplicar-se a la vida individual perquè la 
mateixa pugui fer-se intèrpret de la Simfonia Universal que uneix a tots els éssers i tota la Creació 
en una sola gloriosa expressió de la "unitat en la multiplicitat". Com tot és vibració, i tota vibració 
és so musical, la mateixa Construcció de l'Univers és una Obra Musical; per aquesta raó la Música 
ha de trobar la seva aplicació en tota forma d'Arquitectura o Obra humana. 
L'estudi de la Construcció dels mons, com resultat de la Música, ens inicia en el coneixement de 
l'Astronomia, és a dir, de la "Llei dels Astres", que és la Gravitació Universal, i, des d'un punt de 
vista més profund i essencial, l'amor. Conformant sàviament les seves accions, paraules i 
pensaments amb aquesta Llei, el Mestre esdevé un veritable filòsof, quant a l'Amor de la Saviesa 
uneix la Saviesa de l'Amor . 
Cessa d'ésser - per aquesta Divina expansió del seu Ésser, que ho assembla a un Astre radiant- 
l'esclau de les limitacions exteriors a les quals es troben supeditats els homes, víctimes del seu propi 
egoisme, i ja d'elles llibertat, es converteix en Redemptor i Alliberador dels altres. Així, doncs, 
únicament per mitjà d'aquest setè Art s'assoleix la Perfecció de la Saviesa i del Magisteri o domini 
efectiu sobre totes les coses: perquè totes obeïxen a qui es fa superior a elles.

ALTRES SEPTENARIS 

Inesgotables són les possibilitats significatives del nombre set i tot el que pot tancar la seva mística 
instrumentalitat, tant en el domini macrocòsmic com en el microcòsmic. 
Per a quedem en el camp de l'última de les set arts o ciències de les quals acabem de parlar, hi ha 
evidència de sistemes de set sols o de set estrelles, com aquell del que fa part el nostre propi sol, 
juntament amb les estrelles més properes; les set germanes de la constel·lació de les Plèiades, les set 
estrelles principals dels dos Carros o Ósses, etc. 
Sobre la nostra terra, de la mateixa manera, vam trobar set continents: els tres del món antic, les 
dues Amèriques, l'Austràlia i l'Antàrtica; i set mars: els dos Pacífics, els dos Atlàntics, l'Indico, el 
Àrtic i el Mediterrani. 
La mineralogia ens mostra justament set sistemes cristal·lins: monomètric, amb tres eixos 
ortogonals iguals; dimètric, amb dos eixos iguals i un diferent, tots ortogonals; hexagonal, amb tres 
eixos horitzontals a 60° de distància uneixo d'un altre i una cambra perpendicular; romboèdric, amb 
tres eixos equivalents, però no perpendiculars; trimètric, amb tres eixos ortogonals diferents; 
monoclí, amb un solo pla de simetria; triclini, amb tres eixos diferents i oblics, i cap pla de simetria. 
La geologia té set eres: l'era formativa del nostre planeta, l'azoica, l'arqueozoica, la proterozoica, la 
paleozoica, la mesozoica i la cenozoica. 

                Manual del Mestre                              46                    Traducció de “La Pedrera” (www.lapedrera.forocatalan.com)



 Hi ha set tipus fonamentals de plantes: les algues i fongs, les briófitas, les peridófitas, les coníferes, 
les dicotiledonees i les monocotiledonees. 
I set tipus d'animals: Protozoaris, Celentaris, Equinoderms, Verms, Artròpodes, Mol·luscs i 
Vertebrats. 
I, d'acord amb la tradició oculta, set races humanes: dues de les quals actualment extingides i 
asexuals, les tres races vivents (Negroide o Lemuriana, Mongòlica o Atlantiana, Caucàsic o Ariana) 
i dues races més, encara esdevenidores. 

EL NUMERO VUIT
Així com el nombre set és el signe del Poder i del Domini que s'aconsegueix amb el Magisteri, del 
triomf arribat per mitjà de la Saviesa nascuda de l'Amor sobre tota manifestació exterior, el nombre 
vuit indica l'expressió de l'Amor en i] equilibri que és constant irradiació. 
Aquest nombre, que és la galleda del nombre dos, denota la Perfecció que s'aconsegueix en la 
separació o estat de divisió -implícit en el nombre dos,- elevant-la a la seva tercera potència. En 
altres paraules, mentre el nombre set indica l'Amor en estat de potència el nombre vuit realitza i fa 
efectiu amb el sacrifici el Poder de l'Amor. Per tant, aquest nombre correspon també a la Mort o 
crucifixió que precedeix a la plenitud de la regeneració o Resurrecció. 
Per aquesta raó, vuit són els passos de la Marxa del Mestre, per mitjà de la qual passa un sobre la 
mort per mitjà del sacrifici de la personalitat amb el desenvolupament impersonal de la 
Individualitat que caracteritza als veritables Mestres. No obstant això, la paraula sacrifici ha 
d'entendre's rectament en el seu significat originari, que la relaciona amb el llatí sacrum facere - "fer 
sagrat" - com a conseqüència activa de la devoció, expressada en el nombre sis i realitzada en el 
nombre set. Sacrificar i sacrificar-se és, doncs, pensar, parlar i obrar en la consciència del Diví, és a 
dir, des del punt de vista interior de la Realitat, en comptes de des de l'exterior responent de 
l'aparença: manifestar a l'esperit en lloc si es fes motlle plàstic i "esclau" de les limitacions i 
condicions expressades en la matèria. 
Així, el nombre vuit s'expressa naturalment en la doble creu i en la rosa dels vents, que indiquen la 
constant irradiació de tot Centre, o sigui la contínua multiplicació o potència dels esforços 
centrípetes de la Individualitat; multiplicació que s'efectua en progressió geomètrica, fins a 
expandir-se en tot l'Univers i omplir amb el seu ésser l'espai tot. 
Les possibilitats d'aquesta multiplicació, que constituïx la Llei dels Astres (expressada pel nombre 
vuit en la seva fase inicial), no tenen límit. Un exemple evident se'ns presenta en la compensació 
que va demanar el Brahmà Sisa, inventor dels Escacs, al rajá que desitjava donar-li una prova de la 
seva gratitud: "un gra de blat per a la primera casella, dues per a la segona, quatre per la tercera i 
així seguint fins a la 64" . Encara que semblés a primera vista una pretensió molt modesta, el càlcul 
va demostrar que no li era possible al rajà satisfer la promesa que havia fet sense reflexionar.

                Manual del Mestre                              47                    Traducció de “La Pedrera” (www.lapedrera.forocatalan.com)



  Segons aquesta mateixa Llei, es multipliquen la matèria i la vida en les seves diferents espècies: 
l'espai s'ompli d'infinitat de sols i de mons (7), i aquests es recobrixen amb infinitat d'éssers; 
diferents manifestacions individuals de les infinites possibilitats latents en el Món de l'esperit, o 
sigui en "les aigües dalt dels Cels", les quals formen en la seva essència un tot únic amb les de baix 
i amb tota la manifestació. 
Aquest és el sentit del sacrifici de la vida sobre la Creu de la manifestació, sacrifici que és expressió 
i expansió de l'Ésser i dels seus més elevades possibilitats i que únicament el Mestre sap 
comprendre i realitzar . 
Així únicament pot l'Ésser arribar-se a a si mateix en la universalitat de la manifestació, i assolir la 
seva fi o terme en el setè dia del perfecte descans, quan ha aconseguit unificar-se novament, reunint 
les "aigües de dalt" amb "les de baix", en l'expansió o buit que va constituir el Principi de la creació. 

EQUILIBRI I JUSTÍCIA 
Resultant d'un doble quaternari, el nombre 8 és el símbol natural de l'equilibri en tota cosa i de la 
perfecta justícia que resulta de la Llei de Causalitat universal. 
En relació amb el nombre set, que inicia, organitza, produïx, funda i crea., el vuit és el que establix, 
preserva i consolida. El primer és la manifestació del Principi Creador o energètic; el segon, de la 
Llei o Ordre que aquesta acció establix. El primer representa l'ardor igni purificat, mentre que el 
segon és la concentració de la sal. 
Corresponen, doncs, aquests dos nombres a les dues columnes B:. i J:. sobre les quals ha d'elevar-se 
l'Arc Real del Magisteri, representat pel nombre 9 . 

Principi i Llei han de, manifestar-se coordinadament - aquesta com expressió conservadora i 
fecunda d'aquell, del que emana l'origen, la força i el vigor, - cooperant en la producció de la Gran 
Obra que és l'harmonia de l'Univers. Per tant , cada septenario potencial ha de manifestar-se en una 
vuitena vibrant, en irradiacions circulars oposades i equilibrades. 
La xifra amb que es representa el nombre 8, imatge d'una clepsidra, indica la successió del temps en 
diferents cicles, cadascun dels quals és la conseqüència de l'altre. A més, l'espiral serpentina és el 
símbol natural de la involució de l'esperit en la matèria per a elevar-la i ennoblir-la, i de l'evolució 
de la matèria per a expressar i manifestar les possibilitats latents de l'esperit. Aquesta doble corrent, 
que realitza la perfecció de la Gran Obra en l'equilibri actiu que resulta del continu fluir de totes les 
coses, està molt bé representat en la figura de Basili Valentín aquí reproduïda que és una variació 
del Caduceu i simbolitza el "Mercuri dels Savis", en el qual s'uneixen les propietats actives del 
sofre i la fecunditat productora de la sal, realitzant-se el místic connubi de dos lluminàries en els 
tres mons. 
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 En aquesta figura, així com en la xifra simbòlica del nombre 8, es troba una perfecta representació 
del nexe que enllaça els dos mons, Diví i Material, que ragen, respectivament, de les aigües de dalt i 
les de baix de l'espai produït en la segona fase de la creació, que s'uneixen en el focus o Món 
Central intern de la consciència individual, com vehicle, canal i mig d'expressió de l'u en l'altre. 
Aquesta figura ve a ser així un clar emblema d'aquell Mercuri filosòfic - veritable encarnació 
individual d'Hermes o Hiram - que l'Iniciat en el Magisteri ha de realitzar en si mateix, reunint en la 
seva pròpia consciència i intel·ligència, en místic connubi, la comprensió dels dos Mons, i 
realitzant, mitjançant l'equilibri del seu ésser, la Divina Justícia. 

ELS VUIT CABIRES 
Es relacionen amb el nombre vuit els Cabires o Kabirim - és a dir, els "Grans o Poderosos", - 
divinitats semítiques, el culte de les quals i misteris van passar després als grecs i romans, trobant-
se el seu centre especial en Samotràcia. 
Considerats com els fills de Efesti o Vulcà i d'una filla de Proteu, apareixen nascuts del Foc Diví 
que es manifesta en les profunditats de la terra, per la seva acció forjadora en les emanacions de la 
Substància Primordial (Proteu), naturalment disposada a prendre qualsevol forma. Són, doncs, 
aquests germans (quatre o vuit, segons les diferents tradicions) les Intel·ligències Elementals, i com 
a tals els obrers de la Naturalesa, generadors dels fenòmens i reguladors de les activitats exteriors 
de la vida. 
Per aquesta raó, els marins, especialment buscaven el seu propiciació. Es veneraven igualment com 
protectors de les indústries, de les quals es consideraven inventors. Els seus noms eren sagrats, 
afirmant-se que es trobaven dotats d'un màgic poder, en virtut del com qui els coneixien podien 
obtenir l'assoliment de qualsevol petició, i es considerava un crim comunicar-los a qui no fos 
iniciat. 
Segons la tradició, a un d'ells ho van matar els seus germans, al com va tornar després novament 
Hermes a la vida, amb el concurs i assistència dels altres. Hi ha en aquesta tradició una manifesta 
analogia amb la mort i resurrecció simbòlica de Hiram, que ha de ser individualment realitzada per 
tot Mestre Maçó. 

L'OCTONARI XINÈS 
Cap també en l'estudi del octonari el símbol que aquí reproduïm, que ens ve de la Xinesa i és 
conegut amb el nom de Kua o Trigrames de Fo-Hi. 
En el centre de la figura es troben representats els dos Principis Fonamentals que neixen i es 
desenvolupen del cercle o punt que constituïx la Unitat Primordial: el Principi que es manifesta com 
blanc o masculí neix d'un punt negre o femení, mentre el que es manifesta i actua com negre i 
femení neix d'un punt blanc o masculí, indicant la inversió dels valors que es realitzen en el reflex 
de la manifestació. 
En entorn del centre apareixen les vuit diferents manifestacions, filles, que realitzen la galleda 
aritmètica de la Dualitat Creadora, i poden considerar-se com els mateixos Principis o forces 
creadors i vivificadores de la Naturalesa que hem vist personificats en els cabires. 
Els vuit trigrames o manifestacions perifèriques de la triple combinació dels dos Principis centrals, 
es presenten en quatre parells, cadascun dels quals és produït
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 per l'adjunta o pel predomini d'un dels dos Principis la subdivisió quaternària dels quals apareix en 
els diagrames que caracteritzen als quatre elements. 

Hi ha, doncs, que considerar: 
Primer, una parella de dues monogrames, directes representacions dels dos Principis Centrals, de 
que les seves dúplices o tríplices combinacions resulten els següents. 
Segon, quatre diagrames concèntrics o expressió quaternària de la Dualitat Creadora, en els 
Principis que corresponen al Foc, a l'Aigua, a l'Aire i a la Terra. 
Tercer, vuit trigrames successius que expressen a cada element en la seva doble polaritat i 
instrumentalitat, com Força Creadora que neix de la irradiació octonària del Centre Originari. 
Així, el Foc produïx al mateix temps l'expansió que vivifica i la calor que abrasa, crema i destruïx; 
l'Aire es sublima en l'èter i es materialitza en el vent; l'Aigua s'eleva en els vapors que produïxen les 
pluges i es condensa en la seva circulació subjecta a la Llei de gravetat; i la Terra produïx 
l'homogeneïtat maleable dels metalls i la cohesió heterogènia de les pedres. 

ELS VUIT VENTS
 

Es relacionen igualment amb els vuit Cabires i amb el octonari xinès els vuit vents, els quatre 
principals (fills de Eos, l'Aurora, i del tità Astreo: Bóreas, Céfiro, Euro i Noto) i els quatre 
secundaris. 
A Bóreas, el vent del Nord, l'hi considerava com raptor de joves; Noto o Austro, el vent del Sud, 
duia les pluges i les tempestats; a Céfiro o Favonio, el vent d'Occident, l'hi venerava com un déu 
benèfic que afavoria la germinació, anunciant la primavera; Euro o Vulturno, el vent de l'Est (o del 
Sud-est) , que, ora sec, ora humit, es fa sentir especialment en el solsticio d'Hivern. 
Els altres quatre són, segons les atribucions dels antics: Caecias o Grec, el vent del Nord-est; 
Apelites o subsolanos, el del Sud-est; Lips o Africus, el del Sud-oest, i Schirón o Japyx, el del 
Nord-oest. 
Aquests vuit vents es troben representats simbòlicament en els vuit costats d'un antic monument 
d'Atenes, conegut amb el nom de Torre dels Vents. Els mateixos vents es consideraven tancats en 
una caverna, en la fabulosa illa Eolia - a la qual va arribar l'heroi Ulisses en un dels seus viatges, - 
sota la custòdia d'Èol, qui els deixava lliures segons l'ordre que rebia dels déus. 
Aquesta caverna, en la qual es reuneixen totes les direccions de l'espai, representa les potencialitats 
latents de la Naturalesa, que es manifesten exteriorment a diferents costats, quan les Intel·ligències 
-els déus - les invoquen o criden a l'existència. 
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 LES VUIT ETAPES DEL YOGA 
El Ioga, considerat com el procés que conduïx a la realització individual del Nirvana -repòs o 
alliberament- per mitjà de la unió divina, es compon de vuit etapes distintes, en les quals es 
procedeix des de l'interior a l'exterior . 
La primera d'elles- Iama o "esforç" per a dominar-se- correspon al desbastat de la pedra bruta de 
l'Aprenent. L'iniciat o deixeble ha d'adquirir, com qualitats fonamentals, la innocència o abstenció 
de tot el que pugui fer sofrir a un ésser vivent, la veracitat, la rectitud, la castedat i el desenganxo. 
La segona d'elles - Niyama - és el complement de la precedent, podent-se comparar amb el 
poliment de la pedra simbòlica de la personalitat. Comprèn les pràctiques de purificació exterior i 
interior, la caritat, l'acontentament, l'estudi de les escriptures i la devoció. 
En la tercera etapa - Asana o seient - es tracta d'aconseguir una postura d'immobilitat absoluta, en la 
qual puguin efectuar-se després les pràctiques fisiològiques i filosòfiques contemplades en les 
etapes següents. Pot comparar-se aquesta etapa amb el grau de Mestre per ser l'exercici de asana 
una practica deliberada de mort simbòlica, per a la consecució de la regeneració individual. 
D'aquesta es tracta en la quarta etapa, pel que es refereix a la seva base fisiològica, per mitjà de 
Pranayama- el domini, extensió i suspensió de l'alè, - sent aquest el camí per a dominar i dirigir 
totes les funcions i poders latents de l'organisme, fins a suspendre per complet tota activitat vital. 
En la cinquena etapa - Pratyahara, o sigui introspecció - es tracta de dirigir a l'interior l'atenció de la 
ment, sostraient-la al domini dels sentits i de les imatges exteriors. 
En la sisena -Dharana o "fixació" - s'aprèn la pràctica de la concentració sobre una idea o objecte 
determinat, arribant a penetrar-lo i conèixer-lo en la seva essència real més enllà de la seva 
aparença. És la condició de vidència que Balzac va cridar "specialité" (del llatí spicere "veure") . 
La setena etapa -cridada Dhyana o "contemplació" - constituïx un estat més avançat que es 
desenvolupa naturalment del precedent, obrint-se la ment al flux de la Inspiració Divina, mentre 
contempla la glòria i rep la gràcia del G:.A:. 
En l'última etapa - Samadhi o "identificació" - es compenetra el Yogi en la seva pròpia consciència 
individual amb la Consciència i l'Ésser Universal, i cessa per complet la il·lusió de separabilitat o 
distinció, aconseguint-se l'extinció del Karma i el complet Alliberament. 
Sobre cadascuna d'aquestes etapes tornarem amb més detalls en els "Manuals" següents d'aquesta 
sèrie, doncs la fi perseguida pel ioga és el mateix que busca la Maçoneria, i les pràctiques d'aquell 
es troben indicades simbòlicament en les nostres cerimònies rituals. 

EL SIGNE DEL VUIT ESTÈS
 

AL signe format per un vuit estès s'ha convingut en fer-lo emblema de l'infinit Constituït per dos 
cercles ajuntats horitzontalment en espiral, mostra el binari - les dues columnes o costats d'una 
mateixa cosa, dret i esquerre o anterior i posterior, els dos sexes i els aspectes interior i exterior, els 
dos corrents o forces paral·leles, centrípeta i centrífuga, - que té en la Unitat central el punt d'origen 
i de contacte entre els seus dos elements.
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  Així com en el centre del pit, en el cor, convergeix l'impuls animador dels dos braços, que obren 
en perfecte acord i harmonia amb la idea central que dirigeix el seu moviment, i igualment en el 
centre de gravetat de l'organisme ha de buscar-se l'origen del moviment animador de les dues 
cames, per la cooperació de les quals es realitza tot camí o progrés, així igualment deu l'Iniciat 
combinar a consciència els dos costats que constituïxen l'invers paral·lelisme de la seva pròpia 
naturalesa, perquè obrin en harmònica direcció i cooperin pel fi comú. 
Són igualment esclaridores, des d'aquest punt de vista, les dues figures aquí indicades, que es 
refereixen al perfecte equilibri de les forces que han d'individualment realitzar-se en la vida interior 
i exterior . 
Un aspecte d'aquest equilibri ha de buscar-se entre els dos sexes, de la cooperació dels quals 
harmònica resulta la societat i la vida de les famílies i de les nacions. 
Els dos sexes són, doncs, primitivament, dos aspectes o costats dirigits - com els dos braços i ras 
dues cames - cap a un únic objecte, cap a una comuna finalitat, i les seves diferents activitats han de 
coordinar-se harmònicament per a aconseguir aquesta finalitat, així com es troba coordinada, amb 
distintes i anàlogues funcions, l'activitat dels dos costats del nostre organisme. 

Trobant-se els dos sexes en estat potencial en el mateix individu - com ho demostren igualment 
l'anatomia i la psicologia, - la seva diferenciació prové de la diferent direcció presa cada vegada per 
la Individualitat, sent propòsit final d'aquesta la reconstitució o reintegració de la unitat que resulta 
del perfecte desenvolupament i de l'equilibri entre aquests dos costats de la humana naturalesa. 

Aquesta finalitat es troba simbòlicament indicada en el Diví androgin, que és propòsit de l'Iniciat 
trobar i realitzar en si mateix, com a conseqüència de la seva completa regeneració individual. Es 
combinen així i es realitzen en el seu únic centre les possibilitats iniciades en els dos infinits (+ i -) 
així com en la doble serp del 
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 Mercuri filosòfic i del caduceu. Barrejant-se en aquest centre les aigües de dalt i les de baix ( el + 
infinit i i el - infinit i de la matemàtica) l'Iniciat descansa com la mística Rosa en la Creu de la 
Perfecció, i pot llavors dir amb real coneixement: Consummatum est! 

L'OCTAEDRE 
La Creu de la Perfecció és, doncs, l'extensió en un mateix pla de la piràmide quadrangular, així com 
la Creu de la Crucifixió, resulta de l'extensió de la galleda (8). Amidant-se en la piràmide, amb el 
seu cor en el vèrtex de la mateixa, l'Iniciat assoleix la perfecció, o sigui la perfecta igualtat de les 
seves quatre dimensions. 
No obstant això, la Piràmide és la meitat del octaedre, el tercer entre els cinc sòlids regulars, 
caracteritzat per vuit cares iguals, formades per triangles equilàters. 
Així, doncs, cal considerar en aquesta perfecció els seus dos aspectes superior i inferior (els quals 
s'obtenen per mitjà de la unió i identificació dels dos vèrtex oposats del octaedre), que han de 
pràcticament coincidir, projectant-se en el quadrat central de la realització. Es realitza així, en les 
seves dues cares, la Creu Templària de la perfecta individualitat, i pot manifestar-se en aquest 
Temple interior el Pla de la Nova Jerusalem, o sigui una vida exterior renovada per la renovació de 
la Vida Interior. 

EL NUMERO NOU 
Hem vist que. el nombre set és el resultat de la combinació dels tres elements del Ternari, formant 
un quaternari que s'ajunta amb el ternari primitiu. 
Si en comptes de combinar-se, barrejant-se els uns amb els altres, els tres elements es multipliquen 
amb la finalitat de desenvolupar les qualitats que en els mateixos es tanquen en un estat latent, per a 
manifestar-los en tota la seva plenitud, s'obté així el novenari, com extensió o quadrat aritmètic del 
ternari. 
Igualment, així com el nombre set és eminentment actiu i creador (corresponent a la columna B:. 
del Temple maçònic i salomònic) i el nombre vuit passiu, equilibrant, conservador r productor 
(corresponent a la columna J:.), el nou representa el tercer element del ritme i de l'harmonia, de la 
il·luminació i de la intel·ligència, que fa fecunda la unió del septenari amb el octavari, l'Arc Real del 
Magisteri que s'estén i eleva sobre les dues columnes, o sigui l'Amor que complementa i uneix la Fe 
i l'Esperança i les manifesta en una vida i en una activitat útils i profitoses. 
Per aquesta raó el novenari - o triple ternari- ha estat adoptat pels Mestres com nombre simbòlic 
dels seus tocs i bateria. 
En relació amb el nombre set, com esforç actiu orientador en la recerca de la Veritat, i amb el 
nombre vuit, com equilibri que resulta de l'establiment en la mateixa Veritat, el nombre nou és 
l'emblema de la tradició o conservació i transmissió dels coneixements iniciàtics, en el secret 
inviolable de la comprensió individual. Per tant, aquest tercer nombre resulta l'atribut natural i 
necessari 
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 del Magisteri, que es realitza en la perfecció septenària i s'expressa en un octavari com força i 
poder d'irradiació. 
Entre els nou Mestres que van anar a la recerca de la Tradició sepultada amb l'Arquitecte Hiram 
entre les ruïnes del passat, va ser precisament el tercer grup - és a dir, el que correspon als nombres 
set, vuit i nou, - el que va aconseguir (l'èxit) en l'intent de les seves indagacions en les regions 
d'Occident: el setè Mestre va descobrir i va localitzar els assassins en la gruta de Ben-Acar (que 
significa fill del estranger o fill del més enllà) , prop de Jopá (la llum, la bellesa, la resplendor) ; el 
vuitè va trobar la tomba de Hiram sobre el cim d'un pujol, que alguns identifiquen amb el Mont 
Calvari, i va posar sobre la mateixa, per a reconèixer-la, la branca d'acàcia; però va ser únicament el 
novè Mestre qui, amb l'auxili dels dos precedents, va poder aixecar el Cos de Hiram, vivificant per 
mitjà de l'Amor filosòfic, la Tradició en aparença morta i sepultada. 
Això vol dir que la plenitud operativa del Magisteri, arribada per la instrumentalitat dels dos 
nombres precedents, únicament es realitza en i per mitjà del nombre nou. 

ELS TRES ARCANS DEL MAGISTERI 
Com aquest últim nombre es refereix a la Intel·ligència implícita en la Tradició, i la consegüent 
capacitat de transmetre-la i conservar-la, cap aquí estudiar i examinar, en la seva recíproca 
correlació successiva, els Arcans del Tarot, que es refereixen a la instrumentalitat dels tres nombres 
set, vuit i nou, i ens presenten aquesta instrumentalitat en la forma d'una imatge simbòlica i 
al·legòrica. 
Aquests tres arcans són, respectivament: el Carro, emblema del triomf; la Justícia, emblema de la 
força equilibrada en totes les seves adreces, i l'Ermità, emblema de la llum oculta i de la seva 
recerca en el silenci de la concentració individual per mitjà de la qual pot ser realitzada interiorment 
i expressada exteriorment. 
En el primer es troben representades, respectivament les qualitats i capacitats que conduïxen al 
Magisteri, per mitjà del domini i del "enyuga-mento" de la naturalesa inferior, simbolitzada pels dos 
lleons, esfinxs o monstres que han de conduir el carro de la vida o existència individual, al que es 
troben lligats. Com aquests animals són dos - com les dues rodes, amb les quals formen el 
quaternari inferior, - cal considerar aquí, referent a això, el domini sobre els parells d'oposats per 
mitjà del com únicament pot el carro establir-se en un perfecte equilibri estàtic interiorment i 
dinàmic exteriorment, progressant en el camí de l'eterna realització. 

Aquest domini s'aconsegueix per mitjà del ternari superior, format pel carro, l'Home que ho guia i el 
Sostre o baldaquí que ho recobreix. 
El carro és l'emblema de la ment com instrument passiu i relativament inert de la realització; l'home 
indica la consciència individual que s'assenta, s'establix 
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 i viu en la ment, fent de la mateixa la seva pròpia casa o món interior; el Sostre, sembrat d'estrelles, 
representa el Cel o món diví, el reconeixement i fidelitat als Principis, la Realitat Suprema que posa 
sobre el cap de l'home la corona o coronament lluminós del seu ésser, emblema de sobirania, i en la 
seva mà dreta el ceptre o capacitat de "regir". 
En el segon dels arcans aquest emblema es converteix en l'espasa de la vigilància, subjecta amb mà 
ferma i dirigida cap amunt, en perfecta rectitud d'enteniment i aspiracions, mentre l'esquerra, sobre 
el cor, sosté una balança, símbol d'equitat equilibri i precisió en tot judici i activitat mental. 
Així com en la primera figura el triomf o domini s'arriba a dinàmicament, per mitjà del moviment 
del Carro sàviament guiat, en la segona es representa l'aspecte estàtic interior d'aquest triomf, com 
establiment en una condició de fermesa i equilibri, que es fa punt central d'irradiació i gravitació. La 
mateixa tomba de Hiram, com centre de gravetat i punt central cap al qual es troben dirigits i 
convergeixen els esforços de la recerca, és un emblema de la condició mental de fermesa i 
irradiació equilibrada representada pel octavari. 

El tercer arcà mostra el moviment que es desenvolupa: en entorn del Centre Individual així arribat a 
i establert per la força, i qualitats implícites en el primer; hi ha aquí una Llum oculta o vetllada, que 
el Mestre manifesta i amaga al mateix temps per sota del mantell que ho recobreix, emblema de la 
condició de Paz i Serenitat, obtinguda amb la seva Marxa o pas sobre el octavari, que té el poder 
d'aïllar-lo de tota força contrària, de tot poder o influència exterior . 
La llum oculta que es manifesta en la iniciació, expressant-se en els treballs simbòlics, està molt bé 
representada en la mateixa forma del nombre 9, que també indica el moviment espiral que origina 
els mons, al voltant d'un centre de gravetat i Irradiació. Aquesta llum Oculta, que és la mateixa 
tradició, conservadora i irradiant de la Veritat, no pot trobar-se sinó en les mans dels Mestres, ja que 
únicament aquests poden guardar-la i transmetre-la en la seva comprensió individual, manifestant-la 
i ocultant-la al mateix temps, com ho mostra el novè arcà del Tarot: només amb aquesta Llum pot 
trobar-se el que va ser perdut i vivificar-se allò que apareix mort o latent. 

LA PLANXA PER A TRAÇAR 

La planxa per a traçar és altre interessant emblema que es relaciona amb el nombre nou, 
representant-se tradicionalment per un quadrilàter dividit en nou parts per mitjà de la seva triple 
divisió vertical i horitzontal. 
Com instrument en el qual es tracen o expressen els plans de la Construcció, manifestant-se les 
normes i regles que han de servir de guia per als altres, el seu ús competent pot ser atribut i privilegi 
només dels Mestres, a pesar que els Fadrins puguin haver de exercitar-se sobre ella per a estudiar 
els principis de l'Aritmètica i de la Geometria i les seves aplicacions a l'Arquitectura individual, 
còsmica i social. 
No obstant això, només els Mestres saben i poden manejar degudament aquest emblema del mirall 
net i clar de la Intel·ligència, per mitjà de la regla que fa constantment recta la línia traçada pel 
“lapis philosophorum” de l'enteniment profund de les coses, amb l'auxili de l'esquadra del Judici i 
del compàs de la Lògica, de la Raó i de la Comprensió. 
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 El que ens competeix ara, en relació amb aquest instrument, és examinar les seves aplicacions quan 
es troba constituït per un quadre subdividit en nou parts iguals, que representen una triple extensió o 
triplicitat del ternari. 
Les nou xifres que podem inscriure dintre dels nou quadrats ens oferixen una guia per a aquest 
examen, en cadascuna de les tres línies horitzontals en les quals les hem disposat, amb els tres 
nombres que són objecte d'estudi i comprensió, respectivament, dels Aprenents, Fadrins i Mestres. 
Quant a les tres columnes verticals, vam trobar en la primera la unitat, la seva expressió en la 
tètrada i la seva realització en un septenari; en la segona la dualitat creadora, que s'expressa 
interiorment en el Poder de la Intel·ligència (nombre cinc) i es realitza exteriorment en la irradiació 
equilibrada representada pel octavari; i en la tercera hi ha el principi del ritme en la seva triple 
expressió, com harmonia fonamental en el regne dels Principis, harmonia interior en el domini de la 
Intel·ligència i de la vida humana, i harmonia exterior realitzada per la suma de la segona amb 
l'harmonia fonamental iniciada en el ternari. 
Així, doncs, podem veure en les tres línies horitzontals els tres mons: el Món Diví dels principis i 
de la Realitat fonamental, el Món Interior de la Consciència i Intel·ligència Individual i el Món 
Exterior dels Efectes i de la realitat sensible. I en les tres columnes els tres principis de la Unitat, 
Dualitat i Trinitat, o sigui l'Activitat Creadora, l'equilibri Conservador que la complementa i el 
Ritme produït per ambdós, com suma i manifestació dels mateixos en l'espai i en el temps. 

EL NOVENARI TRADICIONAL 
Ens és possible ara comprendre la relació lògica que s'establix entre els primers nou Arcans que 
constituïxen el novenari tradicional. 
El nombre u - el mag o endevino - representa la unitat del Principi Originari, la consciència del qual 
ha d'establir en si qui aspiri a tota Obra Magna, a tota realització Divina. La lletra A o alef, que li 
correspon, mostra la Unitat com origen de tota Dualitat i síntesi realitzadora del Ternari. 
El nombre dos, o sigui Isis o la Papessa, és la manifestació dual de la Unitat que origina la feminitat 
receptora i productora de la Naturalesa, representada en la primera, i el poder adaptador de la 
Imaginació que ens dóna les claus del Misteri tancat pel dualisme de les dues columnes. 
La lletra B, o beth, expressa aquest dualisme que neix de la curvatura o obertura interior de la 
Unitat Mare. 
El nombre tres, la Llum Divina o Emperadora, és el Principi Constructor i Dominador del món al 
com fa referència el primer dia de la creació, el Ritme Creador que domina en tota forma de 
vibració, igualment en el món diví dels Astres, simbolitzat per les estrelles, com en el de la 
Intel·ligència, representat per les ales, i el de la vida manifestada o sublunar. 
  La lletra C, o guimel, és l'expressió natural d'aquesta vibració, que origina la G, principi geomètric 
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i gen ètic de l'Univers. 
El nombre quatre, la Voluntat o Emperador, la creu o quadrat dels elements que produïx la pedra 
cúbica de la realització, sobre la qual té el seu seient, mostra el tetragrama en el qual s'expressa la 
Unitat Fonamental, com centre d'activitat per a obrar en les tres dimensions que originen l'espai 
(igualment representat per la pedra cúbica) mitjançant el qual pot obrar la Voluntat. 
La lletra D, o daleth, és altra representació de l'espai (creat en el segon dia o fase genésica) que 
esdevé la porta de la manifestació. 
En l'Arcà precedent. veiem el reflex interior del Primer Principi com Voluntat Individual; en el 
següent, expressió al·legòrica del nombre cinc - La Raó o Papa, - veiem la Potència creadora de la 
Naturalesa, que s'expressa en la Intel·ligència Individual, per mitjà de la qual es crea interiorment la 
Causa de tot efecte o manifestació exterior. La lletra I, o he, és emblema d'aquest poder manifestat 
per la Individualitat en l'espai. 
L'arcà nombre sis - l'elecció individual simbolitzada en l'enamorat - correspon d'igual manera amb 
el tercer com aspecte interior. del Ritme Creador dels mons, que decideix la Realització de la 
Intel·ligència, representada en la xifra 6, en la lletra F, o vau, i en el dia de Mercuri, la cambra de la 
creació. 
Els tres arcans successius, propis del grau de Mestre, es refereixen anàlogament al món exterior 
dels Efectes, així com els primers indiquen el món transcendent dels Principis i els segons el món 
interior de les Causes. 
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 El setè és l'Emperador, que ha realitzat el Poder de la Unitat en la perfecció de l'acció convertit en 
el triomf o carro, vehicle o mig d'expressió. Correspon així amb la Vida que anima la matèria i la 
domina en el cinquè dia de la Creació. És el quaternari dels elements, el vehicle del temari 
Consciencia- Intel·ligència- Voluntat, el Poder Actiu que obra la realització. 
El nombre vuit és la Raó o Principi interior del Judici (nascut per la comprensió dels oposats, 
representada en l'arcà nombre dos), que es manifesta exteriorment, com principi d'Equilibri o 
justícia, o sigui la Humanitat que s'esforça en l'expressió del Principi en la imatge del qual ha estat 
creada. Correspon amb el sisè dia de la creació en el qual s'expressa la dualitat perquè pugui 
realitzar-se la seva unitat. 
Finalment, en el nombre nou, veiem el Principi de la Llum Divina, Creadora dels mons - 
simbolitzada en la Emperadora, que il·lumina l'elecció individual i caracteritza el Principi 
Llibertador de l'home, - expressada exteriorment com la Llum Oculta de la tradició i de la religió 
(dues paraules i termes equivalents, en el seu sentit interior), per mitjà de la qual la Humanitat 
assoleix la Perfecció del Magisteri, o sigui el dissabte individual, en el qual el Déu que habita en 
nosaltres descansa, per haver conclòs la seva Obra.

APLICACIONS DEL NOVENARI
 Contestant les tres línies horitzontals a les tres preguntes: D'on venim? Qui som? On anem?, 
podem naturalment representar en les mateixes els tres conceptes del passat, del present i de l'avenir
En relació amb els tres aspectes del temps, pot considerar-se la primera columna com indicadora del 
subjecte, la segona del predicat i la tercera de l'objecte d'una determinada acció. La planxa per a 
traçar, o quadrat analògic del nombre tres, ens presenta així la mateixa acció, amb referència al 
passat, al present i a l'avenir . 

D'igual manera poden atribuir-se les tres línies horitzontals, respectivament: a la idea o motiu de 
l'acció (que es refereix al Món dels Principis); a la voluntat, impuls o desig que expressa la mateixa 
idea o principi (Món Interior de la consciència); i a l'acció que la manifesta (món exterior dels 
efectes). El subjecte, el verb i l'objecte indicats per les tres columnes, es fan així, en les seves tres 
fases de ideació, volició i acció: 

1. El pensador, el "jo", centre d'una determinada activitat mental que emet una idea o 
pensament (el Mag o Endeví del Tarot) .

2. L'acció de pensar, que es troba en la mateixa relació amb el subjecte pensant que la que 
existeix entre el primer i el segon arcà del Tarot. 

3. La idea pensada, producte de l'acció de pensar (la Emperadora del Tarot), amb la com es 
completa el trinomi o línia de la Ideació. 

4. El jo que vol una determinada cosa, o sigui l'expressió o realització de la idea pensada 
(l'Emperador) . 
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5. El fet o acció de voler, o sigui la Voluntat de la qual es revesteix el Pensament, i el pensar 
convertit a voler (el Papa) .

6. El desig o voluntat fet efectiu per mitjà de l'elecció i determinació individual, transformant-
se el pensat en el benvolgut (l'enamorat) . 

7. El subjecte agent, o sigui qui realitza una determinada cosa, després d'haver-la pensat i 
estimat fent-se centre de l'acció (el Carro) . 

8. L'acció de fer, o sigui l'activitat en l'obra, d'acord amb el que s'ha pensat i estimat (Justícia) . 
9. L'acció realitzada i superada- o sigui perfecta i complerta, - i per extensió tot 

l'harmònicament realitzat: el Magisteri arribat i el Dissabte del descans. Aquest quadre de la 
realització es pot combinar amb el precedent, que es refereix als tres temps, resultant 
d'aquesta combinació una galleda que comprèn en si la triplicitat del temps, de l'acció i la 
qualitat de la mateixa. 

ALFABETS MASONICOS 
La combinació de les dues línies horitzontals i de les dues verticals en nou quadres serveix, a més, 
com base d'alfabets maçònics, que poden fer-se amb claus distintes i convencionals, com les quals 
indiquem a continuació, escrivint-se cada lletra amb l'angle o quadrat que es troba continguda i 
distingint-se la segona amb un punt i la tercera amb dues: 

Les nou xifres poden disposar-se en el quadrat en tal forma que l'addició de cada columna 
horitzontal o vertical produeixi sempre com resultat el nombre quinze, que representa la suma de les 
edats de l'Aprenent, del Fadrí i del Mestre. 
Aquesta combinació que forma el primer dels quadrats màgics ha rebut el nom particular de quadrat 
de Saturn, considerant-se com base talismànica de la influència d'aquest planeta o sigui de la virtus i 
modalitat vibratòria expressada i personificada en Saturn. Podem veure en aquest quadrat una 
correspondència entre els 
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 tres graus, representats per les tres columnes, i els tres temps, representats per les línies 
horitzontals, la primera de les quals contesta per a cada grau a la pregunta "D'on venim?", la segona 
a la pregunta "Qui som?" i la tercera a la pregunta "On anem ?" 

L'aprenent es capacita, doncs, en les infinites possibilitats latents representades en el nombre 8, es 
converteix en tal realitzant en si mateix el nombre 3, per a després progressar acostant la pedra de la 
seva personalitat a la forma cúbica representada pel nombre 4 . 
El Fadrí neix en el reconeixement de la seva individualitat independent (nombre 1) i per mitjà de 
l'ús de la seva intel·ligència (5) s'encamina cap al Magisteri (9) . i el Mestre arriba a la perfecció 
(nombre 7) per mitjà de la inspiració del seu propi Geni Individual (el nombre 6 o lletra G) , i pot 
així enfrontar-se amb els parells d'oposats indicats pel nombre 2 i dominar-los. 
Finalment, amb referència al mateix Saturn, podem expressar en aquest quadrat els tres temps en les 
seves tres formes: aorist o indefinida (estat d'Aprenent), imperfecta o activa (estat de Fadrí) i 
perfecta o complerta (estat de Mestre), resultant així els nou temps gramaticals que s'indiquen a 
continuació: 
Aorist present: penso, vull, faig. 
Imperfecte present: estic pensant, volent, fent. 
Perfecte present: he pensat, estimat, fet. 
Aorist passat: vaig pensar, vaig voler, vaig fer. 
Imperfecte passat: pensava, volia, feia. 
Perfecte passat: havia pensat, estimat, fet. 
Aorist futur: pensaré, voldré, faré. 
Imperfecte futur: estaré pensant, volent, fent. 
Perfecte futur: hauré pensat, estimat, fet.
 

 Combinant-se els nou temps amb les tres formes activa, reflexiva i passiva, obtenim altra galleda 
que ens ajuda a la comprensió filosòfica de la Retòrica, la perfecta adquisició de la qual és 
prerrogativa del Magisteri. 
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LES NOU MUSES
 

El nombre nou, aplicat a la Retòrica, o sigui a la capacitat d'usar constructivament el Poder de la 
Paraula i de la Veritat, ens posa en relació amb les nou Muses, filles de Júpiter- el Principi Pare de 
la Vida, - que troba una especial expressió novenària per mitjà de la seva unió amb Mnemosina, la 
Memòria. 
Aquestes benèfiques deïtats, que persegueixen la fi de fer cessar l'angoixa i oblidar el mal coneixen 
i resum en si pel seu origen immortal, igualment el Present, el Passat i l'Avenir, i constituïxen les 
constants inspiradores del poeta i de l'artista, com de l'iniciat i del filòsof, tres categories que podem 
relacionar fructuosament amb els tres graus de la Maçoneria Simbòlica, quan el primer constituïx la 
matèria primera del segon i aquest es fa perfecte amb el tercer.
 

 Per tant, no semblarà estranya la classificació de les nou Muses en un quadrat anàleg als 
precedents, en el qual les tres línies horitzontals indiquen respectivament el pensament, el sentiment 
i l'acció. 
Clío -la inspiració de l'oïda - és la Musa de la història, el front de la qual està cenyida pel llorer de 
la glòria immortal. 
Cal·líope -la de la veu preciosa - presideix l'eloqüència i la poesia èpica i cenyeix una diadema d'or, 
mentre empunya la trompeta de la fama. 
Urània -la inspiració celeste o divina - és la Musa de la Veritat, vestida de blava i cenyida de 
brillants estrelles. 
Erato -la inspiració de l'amor, - coronada de murta i de roses, acompanya amb el laúd de l'harmonia 
les cançons dels amants. 
Euterpe -l'encantadora - és el Geni de la Música, inspirant amb la seva flauta màgica les més 
precioses melodies. 
Polimnia -la inspiració religiosa, - vestida de blanc i recamada de pedreries, és la dipositària de la 
Tradició, que es conserva en la seva mà esquerra, mentre amb la dreta imposa el silenci. 
Melpómene - la inspiració tràgica, - bella i greu, majestuosament vestida, duu en la seva mà dreta el 
punyal simbòlic de la penetració en el misteri del més enllà, així com del dolor que ens permet 
aprofitar les experiències de la vida. 
Talia -la inspiració jovial- és la Musa de l'alegria: coronada d'heura, duu en la seva mà la màscara 
de la comèdia, desemmascarant la tràgica il·lusió creada per Melpómene. 
Terpsícore -la inspiració animadora - és la Musa de la dansa, a la qual inspira, coronada de flors, al 
so de l'arpa i de la pandereta.            

ELS NOU CELS 
Tenen aquí el seu lloc els nou cels de la concepció ptolemaica, evident corrupció material d'una 
tradició filosòfica més antiga. 
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  El més baix de tots, el cel de la Lluna, correspon amb el món astral dels teòsofs i ocultistes, que és 
el que es troba més prop del nostre món físic o sublunar i correspon amb l'estat líquid de la matèria. 
És el món dels somnis i el domini de la sensació. 
El cel de Mercuri és el món mental o devachan en llenguatge teosòfic, corresponent a l'estat gasós 
de la matèria; és el Món de la Intel·ligència, operativa i causativa en tota forma de vida i de matèria. 

El cel de Venus és el plànol búdhico o Món Espiritual, la Deu de tota Inspiració i sentiment elevat. 
Correspon amb l'estat eteri de la matèria, i és el Principi de la Vida manifesta en el món físic. 
El cel del Sol és el plànol àtmic o de l'Esperit Pur, cridat també nirvànic, corresponent a l'estat 
radiant de la matèria: és el Principi Latent de la Vida Individual. 
El cel de Mart correspon amb el foc sagrat i el Principi Energètic Creador de la Matèria, manifest 
com shakti en l'Univers: forma el món paranirvànic. 
El cel de Júpiter és un aspecte més elevat del mateix Principi, constituint el món maháparanirvànic. 
Per aquesta raó la influència de Júpiter inclina a la rectitud, a la justícia i a la benevolència. 
El cel de Saturn es troba per sobre del Temps en el qual es manifesten les coses, a les quals tendeix 
a dissoldre en la seva consciència de ananda o perfecte repòs. 
El cel de les estrelles- o cel d'Urà - és el que forma l'espai, manifestant l'aspecte chit, arrel de la 
Consciència Individualitzada de la Divinitat. 
I el empíreu o Principi Suprem correspon amb el mateix Ésser Absolut o sat, del com es manifesten 
i en el qual apareixen el temps, l'espai, la vida, el pensament, l'energia, la matèria i totes les coses. 

ELS NOU CORS D'ÀNGELES 
Els àngels - energies elementals, pensaments, aspiracions i inspiracions - es divideixen en tres 
jerarquies, cadascuna de les quals se subdivideix en tres ordres, formant amb la seva totalitat nou 
cors que prenen els noms de Serafins, Querubins, Trons, Dominacions, Virtuts, Potestats, 
Principats, Arcàngels i Àngels. 
Podem considerar als àngels com expressions conscients dels Principis que presideixen als nou 
mons o cels que acabem de parlar, corresponent els àngels al Cel de la Lluna, els arcàngels al de 
Mercuri, els Principats al de Venus, les Potestats al del Sol, i així successivament. 
Els Serafins - el nom dels quals significa "elevats" - corresponen amb els Principis Eterns que ragen 
de l'essència mateixa de l'ésser i són, per tant, immortals i indestructibles, com els quals s'estudien 
en l'Aritmètica. Expressions directes de la Unitat, presideixen l'Amor.
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  Els Querubins - o sigui "pròxims" a la Divinitat o Essència de l'Ésser- són els Principis Geomètrics 
que s'expressen en l'espai. Naixent de la consciència de la Dualitat o distinció, manifesten la 
Saviesa. 
Els Trons són els quals s'assenten en l'espai, originant i determinant amb el moviment la successió i 
distinció del temps. Expressen en el Ritme del Temari la Voluntat. 
Les Dominacions són les Lleis que presideixen la gravitació universal, que domina en tota forma o 
expressió material. 
Les Virtuts representen la força de l'expansió individual que obra en sentit oposat a la Llei de 
Gravitació, i amb la qual busca un equilibri dinàmic. 
Això es realitza en les Potestats, que originen centres d'irradiació i atracció, dels quals el Sol 
constituïx un exemple lluminós; aquest equilibri és, doncs, l'essència de tot poder. 
Els Principats són les Lleis o Principis que governen l'evolució de la vida individual i col·lectiva, 
administrant el Karma o Destinació. 
Els Arcàngels són l'expressió més elevada, per a la ment humana, d'aquestes Lleis o Principis, que 
descendeixen en l'home en forma d'inspiracions. 
I els Àngels són, en correspondència amb els precedents, els pensaments dels homes que s'eleven en 
el cel com aspiracions.

ELS NOU MESTRES 
Amb l'estudi que hem fet del nombre nou #podar<1> ara comprendre el significat dels nou Mestres 
que es van anar a la recerca de Hiram i dels seus assassins. Buscant el Principi Lluminós que eleva, 
sublima i idealitza la vida, simbolitzat en el Sol, així com la Tradició de la Veritat que s'expressa - i 
es troba per tant sepultat, - cap d'ells es va anar per les regions del Nord, sinó que es van repartir 
respectivament a l'Orient, al Migdia i a l'Occident, i van anar aquests últims els quals van assolir 
descobrir la tomba i els assassins, doncs, evidentment, aquests poden trobar-se només en el domini 
de la realitat manifesta, aixecant el cadàver per mitjà de la Paraula de la Vida. 
A més d'indicar, d'una manera genèrica, la tasca amb la qual ha d'enfrontar-se en la nostra Institució 
tot Mestre Maçó que vulgui ser digne de tal nom, esforçant-se a buscar, trobar r vivificar la Tradició 
de la Veritat "morta" en l'aparença exterior del simbolisme, els nou Mestres indiquen evidentment 
una mica més important i precís, quan la Llegenda posa l'accent que únicament per mitjà d'ells el 
magisteri simbòlic -mort o latent menjo Hiram en la seva tomba - es fa individualment efectiu. 
Aquesta peregrinació dels nou Mestres es refereix, en conseqüència, a la peregrinació individual 
que cada Mestre Maçó ha d'efectuar en nou etapes o graus successius, per mitjà dels quals trobarà i 
es posarà en condició de vivificar i fer ressorgir en si mateix aquell Hiram latent, del com amb la 
seva recepció se li va fer conèixer, amb la mort, l'existència oculta. 
L'al·lusió als graus superiors que tenen per objecte la realització filosòfica del Magisteri Simbòlic 
no pot ser més evident per a qui té "ulls per a veure i oïdes per a escoltar" el significat profund de 
les coses. Aquests graus no són, doncs, en última anàlisi, sinó diferents etapes o aspectes del 
Magisteri, i com això pressuposa al seu torn els dos graus precedents, com camí per a assolir-lo, és 
evident que tot el simbolisme maçònic ha de ser estudiat i entès filosòficament en aquests graus 
superiors.
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  Els nou mestres indiquen també quants i quins han de ser aquests graus, sent tres grups de tres, per 
a realitzar en el tres vegades tres la perfecció del Mestratge, i referint-se igualment cada grup i cada 
Mestre de cada grup a un dels tres graus simbòlics. 
Estenent en un novenari la triple distinció d'Aprenent, Fadrí i Mestre, amb la més general de 
Filòsof, Teòsof i Adepte, podem formar el següent quadre que ens il·lumina sobre el caràcter efectiu 
de cadascun dels nou graus superiors simbolitzats en els nou Mestres a la recerca de Hiram, sigui 
com anàs el nom exterior que se li doni: 

 Sobre aquesta base, identificant cadascun d'aquests graus teòrics amb els quals s'usen més 
universalment en els diferents Ritus, seguirem el nostre treball interpretatiu en els següents nou 
toms d'aquesta obra. 

Un total de set graus, en comptes de dotze, hagués estat igualment acceptable, i fins a hauria de 
preferir-se pràcticament. No obstant això, el nombre dotze permet un acord més 
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 perfecte, d'una banda, amb la Llegenda de Hiram, i per l'altre amb els diferents aspectes del 
simbolisme dels graus de diferents ritus, ajustant-se molt bé a la fusió de tots en un solament, 
universalment acceptable per fundar-se en la Llegenda universalment acceptada com base de la 
Maçoneria Simbòlica. HEPTÀGON, OCTÒGON I ENEÀGON Hem parlat ja de l'estrella de set 
puntes que es troba inscrita dintre d'un heptàgon que la circumscriu.
 
Amb el seu centre, aquesta estrella ens introduïx en el nombre vuit, i igualment la irradiació 
octogonal de l'estrella de vuit puntes, que correspon amb un doble quadrat, ens fa arribar, amb el 
seu centre, en el dinamisme del nombre nou. 
Arribem així naturalment a l'estrella de nou puntes i al eneàgon, figura aquesta última 
particularment interessant per ser els seus vèrtex els de tres triangles equilàters que ens presenten 
l'extensió cíclica del novenari. 
Podem formar-nos així una idea més clara de les relacions que intervenen entre els nou primers 
arcans del Tarot, els nou cors angèlics i els nou mestres; i quant al campament simbòlic descrit en 
un dels graus superiors, pot fer-se més senzill i expressiu, en la forma que des d'ara indiquem, 
incloent en el triangle originari dels tres graus simbòlics els tres triangles entrellaçats o concèntrics. 

LA PEDRA CÚBICA
 

La Pedra Cúbica que representa al Mestre Maçó és el símbol d'aquella “aurea medietas”, o del 
desenvolupament harmònic i equilibrat que supera totes les deficiències i controla i domina la 
tendència cap als excessos de qualsevol naturalesa, doncs tot excés en qualsevol sentit és per si 
mateix un mal, una falta de control i de discerniment, o bé d'equilibri, de mesura i d'harmonia.
 Excedir-se en qualsevol sentit és, doncs, en última anàlisi, també una deficiència - deficiència 
inhibitòria, - doncs indica la falta de la qualitat oposada que ha de controlar aquesta tendència, que, 
precisament pel fet d'excedir indegudament, es fa viciosa: és una de les "asprors" al·legòrica de la 
pedra bruta, que cal allisar, o bé una irregularitat de desenvolupament en determinat sentit, que 
l'allunya del perfecte equilibri i de la cúbica ideal perfecció. 

La bellesa i formosor de la figura humana, així com la d'un edifici o d'una obra d'art és, doncs, de la 
mateixa manera funció i resultat del grau d'equilibri, harmonia i perfecta proporció de totes les parts 
que en aquells es verifiquin: quan hagi desproporció i excés en qualsevol sentit, precisament allí es 
fa manifesta la imperfecció que l'allunya de la “aurea medietas”, i constituïx, per tant, un element 
de lletjor. La bellesa immortal i proverbial de les estàtues gregues deriva, precisament, d'aquest 
exquisit sentit d'harmonia i equilibri - i el consegüent horror per a tots els excessos - que constituïx 
la característica més excel·lent de l'antiga cultura hel·lènica. El que ells més retreien als bàrbars (o 
estrangers) era aquesta tendència habitual a la falta d'harmonia i equilibri. 
La perfecta salut i eficiència física, així com la més llarga durada de l'existència, també depenen del 
grau de just equilibri, harmonia i proporció que sapiguem manifestar en els nostres hàbits 
fisiològics; tot excés en qualsevol sentit es converteix en element destructiu, mentre la més sòbria 
frugalidad sempre caracteritza al Mestre Constructor 
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 En el camp moral, tot vici és un "mal fadrí" al que cal desemmascarar i disciplinar, perquè no 
segueixi exercint una influència destructiva sobre l'Obra de la Vida, que està emprat; una 
imperfecció de la Pedra que la fa inepta, fins que romangui, per a ocupar el seu millor lloc en 
l'edifici social i humà. 
El mateix ha de dir-se, en el Pla de la Intel·ligència, de les diferents qualitats i facultats, que el seu 
més harmònic i just desenvolupament equilibrat únicament caracteritza la genialitat veritable, o 
sigui la productiva i fecunda. Doncs el cridat "geni" no consisteix únicament en el desenvolupament 
de la facultat de la memòria, ni en el de la imaginació, com tampoc es fa amb la sola lògica, amb la 
més curosa i perfecta observació ni amb la buidada claredat del judici; no consisteix únicament en 
l'abundància de les idees, ni en l'oposat desenvolupament més perfecte de la concentració, en 
l'anàlisi més completa ni en la més diligent i fidel aplicació. 
Cap d'aquestes qualitats únicament fa al "geni" veritable, que només es realitza amb el més 
exquisidament perfecte desenvolupament equilibrat, de totes indistintament, sense que cap 
excedeixi en cap sentit, sinó que totes i cadascuna sàpiguen. sempre conservar el lloc que els 
correspon i actuar en la perfecta harmonia que es necessita per a una producció literària, artística, 
científica o filosòfica d'un gènere realment superior . 
La sola intuïció, quan no està acompanyada pel raciocini, pot donar la percepció immediata de la 
Veritat, però fa al que la percep incapaç d'expressar-la degudament; mentre el raciocini sense la 
intuïció ens fa donar mil marrades i passejos, més o menys satisfactoris i feliços en el camp de les 
concepcions i creacions intel·lectuals, sempre ens tanca el pas de les regions superiors, on 
resplandece la veritable llum, i on únicament pot percebre's la raó íntima de les coses, i trobar-se la 
solució millor i més satisfactòria de qualsevol problema que ens ocupi.. 
El que es necessita és una feliç cooperació i un harmònic desenvolupament d'ambdues facultats, que 
són com dues cares paral·leles igualment necessàries i indispensables, per a donar com resultat la 
pedra cúbica, obtinguda amb el desenvolupament harmònic, equilibrat i paral·lel de tots els talents, 
facultats i tendències. 

LA PEDRA CÚBICA DE PUNTA 

L'estudi del novenari s'acaba amb la pedra cúbica de punta, que, en les seves nou cares, reuneix en 
si mateixa la perfecció de la galleda i l'elevació equilibrada de la piràmide de base cuadrangular .

 Obrint aquesta pedra i estenent les seves cares, segons apareix en la figura, obtenim altra vegada el 
símbol de la creu com expressió perfecta del Magisteri, per la unió . 
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 de dues creus, formada la primera pels cinc quadrats que constituïxen les cares inferiors de la 
pedra, i la segona pels quatre triangles del seu vèrtex. 
La primera creu, quadrilàtera, és la creu de la matèria o de la naturalesa, formada pels quatre 
elements que es desenvolupen, com cares del Akasha o Quinta essència -la matèria radical o 
Mulaprakriti, - indicada pel quadre central. La segona creu, formada pels quatre ternaris o triangles 
que emanen d'un centre o punt originari - el vèrtex de la pedra, - és la creu filosòfica o espiritual, 
expressió tetràgona de la Trinitat o Temari Diví, crucificat en la matèria, a la qual ha de dominar pel 
sacrifici que manifesta en la mateixa la consciència i la Vida de l'Esperit. 

En aquesta pedra trobem, doncs, els Arcans més profunds del Magisteri, sobre els quals no ens és 
possible estenem en aquest "Manual", que ha de considerar-se com simple introducció del 
Magisteri. 
És característic el fet que les dues creus estan formades igualment per dotze costats iguals, en 
manifesta correspondència amb els signes del Zodíac (dels quals parlarem en el pròxim tom 
d'aquesta obra) i amb les dotze hores o divisions de la nit de la Matèria i del dia de l'Esperit. 
La primera es troba formada, a més, per la unió de dotze punts, mentre la segona resulta únicament 
de nou. I la suma dels dos ens dóna el místic nombre 21, el triple septenari dels Arcans del Tarot, 
que és al mateix temps la suma triangular del nombre sis. 
Com nou són les cares. de la pedra, nou igualment són els seus vèrtex i setze els seus cantons, 
nombres aquests que s'oferixen a la meditació del Mestre, una vegada que s'hagi comprès bé el 
novenari que resulta, aritmèticament, d'un triple temari i, geomètricament, de quatre triangles que 
parteixen del mateix vèrtex. 
Finalment, la pedra cúbica de punta es presenta a la nostra consideració com imatge del perfecte 
equilibri i de l'estabilitat tetràgona que el Mestre ha d'arribar a en la seva manifestació terrestre, 
mentre la seva consciència individual s'estén i s'eleva a les regions de l'esperit. No obstant això, no 
hi ha elevació que no sigui el resultat d'una corresponent humiliació: cal descendir als inferns, 
visitant l'interior de la terra, per a tenir l'impuls necessari que ens faci pujar cap al més alt dels Cels. 
Per tant, la pedra cúbica de punta es troba potencialment continguda en la pedra cúbica ordinària, en 
la qual ha de resoldre's, descendint el seu vèrtex cap al centre de la galleda, que és la Cambra del 
Mig, en la qual s'aconsegueix i realitza el Magisteri.
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  PART TERCERA 

APLICACION MORAL I OPERATIVA DE LA DOCTRINA 
SIMBOLICA D'AQUEST GRAU

 Així com en el grau d'Aprenent es troba representat simbòlicament l'esforç que fa el candidat a una 
vida superior per a encaminar-se en la sendera de la Veritat i de la Virtut que a la mateixa conduïx, i 
en el grau de Fadrí s'indica aquell estat de fermesa que es madura i es fa fecunda aquesta aspiració - 
transformant-se l'aspirant en Obrer conscient i voluntari de la Llibertat i del Progrés, - el grau de 
Mestre és el símbol de la perfecció que individualment s'aconsegueix per mitjà d'aquest esforç, i 
amb el seu establiment efectiu i operatiu. Indica, doncs, aquest grau la palingenèsia integral de la 
naturalesa humana, amb la qual el "home" es converteix en més que home per mitjà del Magisteri o 
domini exercitat en tots els components del seu ésser, en tots els aspectes del món interior de la seva 
personalitat; en els instints, no menys que en els pensaments i en les paraules. 
Com la mostra el signe de Mestre, el domini dels instints és la tasca especial més particular de 
l'adepte d'aquest grau, adjuntant-se aquest esforç per a dominar la part subconscient i instintiva, que 
constituïx els fonaments o fonaments de la nostra naturalesa, al domini dels pensaments i de les 
paraules en el qual va començar a exercitar-se en els dos graus precedents. 
Únicament quan un arriba a dominar els seus instints, convertint-los de vicis o lligams que lliguen 
al món de la matèria i de la il·lusió en les aspiracions més nobles del seu ésser, les virtuts actives 
que expressen el més elevat, o sigui "la imatge i semblança de Déu", llavors es fa efectiva la 
regeneració individual de tota la naturalesa humana, i aquesta es sublima i perfecciona, conquistant-
se de fet la Immortalitat: Absoluta Llibertat i Alliberament sobre la terra. 
Per tant, l'aplicació moral i operativa de l'ensenyament al·legòrica d'aquest grau ha de comprendre 
en primer lloc aquesta tècnica de la Regeneració Individual, amb la qual l'home mor efectiva i 
completament respecte dels seus vicis, errors i passions, llibertant-se del poder esclavitzador de la 
Il·lusió. Mor per a l'egoisme de la personalitat, i les limitacions exteriors que són els seus efectes 
purificant-se i redimint-se per complet del pecat original, i renaixent a l'estat d'innocència, en 
l'Amor que allibera i sublima, en la Veritat i en la Virtut que fan desaparèixer tota ombra, taca, 
tenebra o foscor, del seu ésser com de la seva vida. 

LA MORT INICIATICA
 

La primera i fonamental ensenyament que dimana de l'estudi que hem fet en la primera part sobre el 
significat de la cerimònia amb la qual es confereix aquest sublim grau de Mestre, es refereix a la 
necessitat de morir. No obstant això, no es tracta de la mort ordinària, com l'entenen els profans i 
que infon tan gran terror als éssers vulgars, sinó de la mort iniciàtica o filosòfica, a la qual feia 
referencia Giordano Bruno escrivint que "coloreixo che filosofano dirittamente intendono a morire" 
(9). 
Aquesta mort és exactament el contrari de la mort ordinària, quan és mort per a la il·lusió, per al 
"pecat" i, per tant, per a la mateixa mort. Amb això l'iniciat 
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 mor per a tot el que és origen i causa de mort dintre del seu propi ésser, renaixent així de tot 
impediment i limitació. 
Tal mort no pot ser conseqüència sinó d'una "recta, justa i perfecta filosofia", d'un real coneixement 
i d'una efectiva penetració de la Veritat que es tanca en l'aparença exterior de l'existència i de les 
seves limitacions, i és en si Vida veritable, i, per tant, Eterna i Immortal. El "amor a la Veritat", que 
és el que realment fa a un filòsof, ens conduïx a la mateixa Veritat per mitjà d'una mort progressiva i 
completa per a l'error i per a tota forma d'il·lusió. 
És una mort i un renaixement que es verifica durant cada dia ja cada moment i que ens conduïx a 
reconèixer i realitzar el que veritablement som. Ens lliberta de les escòries que constituïxen la part 
il·lusòria- màscara o persona- del nostre ésser i fa manifest i actiu en nosaltres el Potencial Latent i 
Il·limitat de l'Esperit: el nostre veritable "jo", Etern, Immortal i Indestructible. 
A aquesta mort  -en la qual ens hem iniciat com aprenentes i per a la qual ens hem preparat com 
fadrins-  vam cooperar conscientment, com mestres, amb els nostres pensaments i propòsits diaris, 
amb les nostres paraules i accions, segons aquests es trobin orientats filosòficament, és a dir, per un 
profund, intens i més que humà amor cap a la Veritat. Un Amor que és Virtut (quan expressió de la 
vis vitae interior) i veritable Força Omnipotent. 
Un exemple poètic d'aquesta qualitat preliminar necessària que fa al veritable filòsof i; per tant, a 
l'Iniciat i al Mestre, ho trobem en aquella narració índia en la com un aspirant es presenta a un 
Mestre, desitjós que aquest li ensenyés la Veritat. No obstant això, el Mestre, encara que sense 
oposar-se exteriorment al seu desig, amb sorpresa del nou deixeble, mai es resolia a iniciar les seves 
lliçons i es mantenia en complet silenci. Cansat d'esperar inútilment, aquest aspirant es va dirigir al 
seu Mestre preguntant-li quan començaria a ensenyar-li una mica. Com estaven prop d'un riu, 
aquest últim, per tota contestació, li va submergir el cap en l'aigua i la hi va mantenir fins que el 
deixeble, pròxim a ofegar-se, va fer els més desesperats esforços per a salvar la seva vida. 
Preguntant-li la raó d'una tan estranya conducta, li va contestar el gurú simplement: "Quan tinguis 
un desig tan viu i violent de conèixer com el que has manifestat per a treure el cap fora de l'aigua, 
torna a mi i podré ensenyar-te amb profit". L'esperit filosòfic que es requereix com condició 
preliminar per a una veritable mort iniciàtica no podria expressar-se amb més claredat., 
Amb aquest esperit ingressa el candidat en la nostra Ordre com veritable "Aprenenta", i en virtut 
d'aquesta capacitat, voluntat i ferm propòsit d'aprendre arriba finalment a reconèixer la seva mística, 
ocult ensenyament. Únicament amb aquest esperit pot despertar-se el necessari discerniment que 
inicia o introduïx a tal mort i pot fer-la efectiva. Mai podrà l'home morir per a l'error i la il·lusió fins 
que no hagi après a destriar entre aquesta i la Realitat. 

EL DISCERNIMENT 

Així, doncs, viveka -la qualitat sobirana del discerniment - és la qualificació preliminar requerida 
per tot gurú o Mestre, de tot aspirant per a ser admès com chela o deixeble acceptat i reconegut per 
al Ioga. Seria perfectament inútil i estèril emprendre aquest estudi i les pràctiques que ho 
acompanyen, sense posseir primer aquesta qualitat preliminar i fonamental, i sense la qual Ioga i 
Magisteri esdevenen paraules sense sentit, així com la mateixa mort iniciàtica que els realitza.
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  Aquest discerniment és conseqüència de la maduresa de la consciència individual, sobre la qual 
cessen gradualment de tenir poder les coses i circumstàncies exteriors que constituïxen el domini de 
la Il·lusió i de l'Aparença. 
Només llavors es reconeixen com a tals i comença a establir-se el sentit i domini de la Realitat 
ultrasensible, que és el fonament i l'essència real de totes les coses visibles i sensibles, en la qual i 
per la qual únicament aquestes existeixen. 
Des que el primer grau de tal discerniment realitzat per l'Aprenent, o sigui qui aprèn a veure o 
destriar la llum, no s'hagi madurat i establert com estat ferm i condició permanent de la consciència, 
com qualitat interior dominant entre les altres facultats de la intel·ligència - estat aquest del Fadrí, - 
és inútil parlar de mort iniciàtica: mort per a l'Error, el Vici i la Il·lusió, i renaixement en la Veritat i 
en la Virtut, que constituïxen i estableixen el domini de la Realitat. 
Com pot parlar-se de Ioga, o sigui d'unió divina individual, quan el Diví en nosaltres encara no s'ha 
conegut i reconegut? 
Com pugues igualment parlar-se de Magisteri i aspirar a la qualitat de Mestre, quan no sabem en 
què consisteix "ser més que home" i no hem reconegut encara en el nostre Jo Immortal al nostre 
individual Magister? 
I com podem trobar en la cambra del mig del nostre ésser la veritable mort iniciàtica, si no ens hem 
preparat i no ens encaminem cap a la mateixa per mitjà d'un esperit i una vida realment filosòfics? 
Aquesta és la veritable Filosofia que pot entendre, realitzar i fer efectiu el Magisteri Simbòlic. 
En primer lloc, hi ha, doncs, que esforçar-se per a adquirir discerniment. Per aquesta raó, en aquest 
"Manual", que tracta del Magisteri Simbòlic, hem de limitar únicament a aquesta qualitat preliminar 
i fonamental -la que en la seva perfecció realitza la perfecció del Ioga i del Magisteri, amb la qual 
s'identifica - l'estudi de l'aplicació moral i operativa de la doctrina simbòlica del tercer grau. 

COM S'ADQUIREIX EL DISCERNIMENT 
El discerniment s'adquireix per mitjà de l'estudi, la reflexió i la meditació, amb l'observació i 
l'experiència rectament enteses i interpretades amb el més alt i profund desig de conèixer la Veritat i 
la Realitat final i fonamental que en els objectes de la mateixa es tanquen. 
També s'adquireix per mitjà de la pràctica de la Virtut, aprenent a preferir i anteposar els motius 
més nobles i elevats de les accions als motius menys nobles i més egoistes. Triant conscientment 
entre un motiu i altre, entre l'una i l'altra determinació, vam manifestar amb aquesta elecció un 
primer grau de discerniment individual, ho usem i vam expressar: de tal manera aquest talent - el 
més preciós i sobirà entre tots, ja que és l'únic que pot fer efectiva la nostra sobirania - es 
desenvolupa amb l'ús i multiplica les seves possibilitats obrint-nos les portes de la Llibertat i del 
Progrés. 
Per aquesta raó la Maçoneria ens ensenya fonamentalment a pensar per nosaltres mateixos i a fer el 
bé pel bé, independentment i per sobre de tota altra consideració, doncs només en aquesta sendera 
individual de la veritat i de la Virtut pot trobar-se el discerniment necessari per a poder franquejar la 
porta de la cambra del mig i aspirar realment al Magisteri, mitjançant la transmutació dels metalls 
de les nostres facultats - simbolitzada en la paraula de passada, - que s'efectua amb la projecció de 
la nostra pròpia Pedra Filosofal.
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  Realitzant aquestes dues coses és com esdevenim realment Maçons: el nostre discerniment creix i 
es desenvolupa, i d'un Magisteri purament simbòlic podem passar així a un Magisteri efectiu, real i 
filosòfic. 

PENSAR PER SI MATEIX 
Pensar per si mateix amb un propòsit bé orientat i fermament establert per a conèixer la Veritat i 
superar així tota forma d'il·lusió, desenganxant-se de les opinions, idees i teories expressades per 
uns altres, però també servint-nos intel·ligentment de les mateixes: heus aquí la primera condició 
per a encaminar-se per la sendera de la Veritat i de la Llibertat amb l'ús i el desenvolupament del 
nostre discerniment individual. Això no deu conduïm a menysprear sense consideració tot el que 
ens venja del món exterior, tota idea o impressió que pot ser-nos útil com material de construcció 
del nostre edifici intel·lectual. Per contra, quan arribi a nosaltres en la forma que anàs ha de ser 
atentament estudiat i considerat; però ha de ser-lo realment, examinant-se i transmutant-se en el 
gresol de la nostra Intel·ligència. Només així aprendrem a pensar per nosaltres mateixos. 
Mai hem de deixar que uns altres pensin per nosaltres, o facin per nosaltres l'elecció que, en cada 
circumstància, és prerrogativa, deure i privilegi de la nostra individualitat: només així podem 
desenvolupar la nostra sobirania espiritual sobre les coses i circumstàncies, quan aquestes cessen de 
vam determinar o determinar fatalment la nostra elecció, i nosaltres mateixos triem el que realment 
volem i vam desitjar que es manifesti o expressi en la nostra existència, realitzant-se el que es troba 
en estat facultatiu i latent en les Infinites Possibilitats de l'Ésser . 
Com no pot haver veritable elecció sense discerniment - sent llavors la nostra mateixa llibertat una 
mera facultat o potencialitat latent, - tampoc pot haver veritable discerniment sense elecció. Són 
dues coses inseparables que es desenvolupen la una amb l'altre, i, fortificant-se, ens impulsen cap a 
endavant pel camí del Progrés i de la Llibertat fins a vam lliurar de qualsevol limitació il·lusòria - 
per real que pugui semblem, - tant interior com exterior. 
Són les dues columnes que obren i guarden l'ingrés en la tercera càmera, com l'espasa flamígera 
dels Querubins a l'ingrés del Paradís perdut. 
Són igualment les dues línies verticals que es troben en aquell traçat enigmàtic que reproduïm a la 
dreta i que els Mestres han de conèixer i realitzar en la seva vida diària. 

La línia d'esquerra - que correspon a la columna B:. i el nombre 7 - és la que indica el nostre 
discerniment individual i la nostra facultat de pensar per nosaltres mateixos, duent així en les 
nostres pròpies mans les regnes del carro dels nostres pensaments, en el domini passiu de la 
Fatalitat, representada pel nombre 6, o sigui l'elecció en el seu estat facultatiu i potencial, tal com la 
simbolitza el sisè arcà del Tarot, o bé en el domini actiu de la Supremacia indicada pel nombre 9, 
que només pot donar-nos la llum interior (simbolitzada en el novè arcà). 
La línia de dreta - que correspon analògicament amb la columna J:. i el nombre 8- és la qual indica 
de la mateixa manera la perfecta i justa elecció, feta amb l'espasa del recte judici i del discerniment, 
molt bé representats pel vuitè arcà.
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  I quant al cercle - o sigui, al mateix temps, el 0 de l'inici, el 6 de la subjecció o domini passiu de la 
fatalitat que conduïx a la involució, el 9 de la supremacia o domini actiu del Principi Espiritual 
representat en la Llum Interior, i el 8 de l'Infinit al com tot tendeix i en el qual tot es realitza i es fa 
perfecte - és el mateix Progrés que s'aconsegueix en el Cicle complet de l'evolució. 

FER EL BÉ 
"Fer el Bé", és a dir, obrar en tota condició i circumstància d'acord amb els nostres Principis, 
tendències i aspiracions més elevats, és el complement natural de pensar per si mateix, la segona de 
les dues columnes del Magisteri, per mitjà de la com s'establix en perfecta justícia la capacitat 
discriminatoria de la Intel·ligència, indicada per la primera Columna. 
El bé ha de fer-se per si mateix, perquè és Bé i bo, útil i necessari el fer-lo; per individual elecció de 
la Llum Interior, independentment de tota consideració, regla o raó exterior: independentment de les 
lleis, regles, costums i deures que s'hagin establert, indicat o impost des de l'exterior per les 
religions, tradicions, usos i costums, o per l'opinió pública; és a dir, per sobre de l'aprovació o 
desaprovació dels homes. 
La Llum Interior deu indiquem en cada circumstància el que és bo i millor en si, una vegada que 
hem crescut pels nostres esforços i per sobre de les lleis, regles i consells exteriors que ens han 
guiat en la primera part del nostre camí durant el desenvolupament de la nostra personalitat 
humana, "però que no sabrien igualment conduir-nos en la segona: l'expressió plena i lliure de la 
nostra Divina Individualitat. Ningú és Mestre realment - és a dir més que els altres - sinó en la 
mesura que es deixa guiar per aquest intern Guia, o sigui per un clar discerniment interior del Bé, 
Noble, Digne, Recte i Elevat, del que correspon realment a l'equilibri i justícia del Regne de Déu, 
representat pel dècim arcà, que pot considerar-se també com la objectivació del mateix símbol del 
cercle entre les dues línies paral·leles que acabem d'estudiar . 

Fer el bé pel bé exigeix i expressa totes les qualitats que caracteritzen al veritable Mestre. Només 
quan l'acció es troba purificada de tot motiu o intenció egoista i personal, vam arribar a l'estat 
d'innocència original, simbolitzat en el nom de la mística branquilló, que ens reintegra a l'estat 
edènic "de plena possessió i domini sobre l'Arbre de la Vida, els fruits amargs i dolços de la qual 
hem tastat i assaborit durant llarg temps, en el camí de totes les nostres experiències humanes, 
després d'haver assaborit per la nostra pròpia elecció el tràgic fruit de l'Arbre del Bé i del Mal. 
Aprenem a ser Mestres cessant de deixar-nos guiar pel nostre gust personal, i "obeint a la Veu de 
Déu", o sigui a l'expressió del Principi més alt, noble
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 i impersonal que constituïx l'Arrel de la nostra Individualitat i la Llum Interior que ens il·lumina i 
ens dóna el veritable discerniment. 

 LA PEDRA FILOSOFAL 
Amb aquest doble esforç - "pensar per si mateix" i "fer el bé pel bé" -arribem a desenvolupar i crear 
en nosaltres la veritable pedra filosofal, amb la qual pot únicament obrar-se aquella perfecta 
transmutació o treball dels metalls, simbolitzats en la nostra paraula de passada i especial 
prerrogativa del nostre Mestre Hiram Abí. 
Les columnes, de pedra massissa en el grau d'Aprenent, es troben realment buides i de metall en el 
de Fadrí. Aquest pas de la pedra al metall és altament significatiu, quan es pensa que els dos 
representen diferents aspectes de la nostra personalitat. 
No obstant això, Aprenentes i Fadrins es queden en l'estudi, respectivament exterior i interior de les 
dues Columnes- establertes per un Mestre, - prop de les quals reben el seu salari, d'un tresor que es 
troba ocult juntament amb els instruments del treball que es fa sobre les pedres, dintre de les 
mateixes. Només els Mestres tenen el privilegi d'ingressar en aquella cambra del mig que es troba 
més enllà de les Columnes, i on es guarda el secret de la seva formació i establiment. 
La fosa de les columnes i el treball especial fet sobre els capitells - segons el relat del Llibre dels 
Reis, - així com la paraula o nom que els va ser donat per l'Arquitecte de la nostra Vida Individual, 
són, doncs, coses de la més alta importància, i com Mestres simbòlics que aspirem al Magisteri 
Individual i efectiu tenim el. privilegi de meditar sobre elles. 
I això especialment en vista de que ordinàriament s'aplica aquesta doble qualitat: respectivament 
exotèrica o bíblica (expressada en els llibres) i esotèrica o iniciàtica, segons versió maçònica, al 
"obrer expert en tot gènere de treballs, i especialment en obres de metalls" en la primera, i com " 
Arquitecte del Temple de Salomó", en la segona. 

VISITA "INTERIORA TERRAE" 

Per a trobar la Veritat i realitzar en el seu fur íntim la mística pedra filosofal, no ha d'un quedar-se 
en la superfície de les coses, sinó que ha d'anar endins i penetrar, en la seva íntima essència, en el 
seu ocult propòsit i realitat profunda: no d'altra manera pot ser novament vivificada, per mitjà de la 
comprensió individual de l'Iniciat, una tradició morta en l'aparença, per efecte de la ignorància de 
qui la van rebre i van transmetre. 
Aquesta labor de penetració comprensiva correspon al treball dels Mestres privilegiats per a trobar, 
dintre de la terra acabada de remoure's, el cos de l'Arquitecte Hiram Abí, així com a l'esforç per a 
aixecar-lo i fer-lo ressorgir. 
Onsevulla ha de "excavar i enfondir", l'Iniciat, amb l'esforç de la seva intel·ligència, per a cercar el 
que es troba amagat sota la superfície d'una aparença enganyadora, i que passa, en conseqüència, 
desapercebut per a la mentalitat profana. Cal visitar l'interior de la terra per a poder descobrir el que 
s'amaga en les seves entranyes i treure profit de tots els tresors que es tanquen  -per a qui saben 
reconèixer-los-  en les coses més senzilles, considerades ordinàriament com desproveïdes de tot 
valor. Efectivament -com ens ho diuen els filòsofs hermètics medievals-, la matèria primera de la 
que es treu la pedra filosofal es troba onsevulla, i els "pobres la 
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  posseïxen així com els rics. Coneguda per tots, tots la desconeixen: l'home vulgar la rebutja amb 
menyspreu mentre el filòsof la recull amb veneració". 
La visita que ha de fer-se "en les entranyes de la terra" per a trobar en la tomba de Hiram la paraula 
perduda (o sigui l'oculta veritat), és la mateixa visita que el Maçó ha de fer individualment en la 
pedra cúbica de la seva personalitat purificada, per a descobrir el seu centre i aixecar-lo, per mitjà 
de la extroflexió de la piràmide quadrangular potencialment continguda dintre de la pedra cúbica 
ordinària i l'aixecament de la qual produïx la pedra cúbica de punta, característica del Magisteri. 
Pràcticament hi ha identitat entre la pedra així obtinguda, visitant l'interior de la galleda, i la pedra 
filosofal que obra la transmutació dels metalls. 

RECTIFICANT INVENIES OCCULTUM LAPIDEM 
L'esforç de penetració de la intel·ligència constituïx la primera labor; no obstant això, no és 
suficient per a formar una veritable "pedra filosofal. Aquesta requereix, per a ser tal, la llarga i 
pacient elaboració d'una constant rectificació. 
El filòsof no s'improvisa, sinó que arriba a ser tal mitjançant un judici perfecte, en el que la 
"esquadra és l'instrument del discerniment i el compàs es troba manejat per aquella amplitud de 
visió que dirigeix els passos de la justa comprensió. Per aquesta raó trobem la primera al capdavant 
i el segon als peus de la tomba de Hiram. 
La constant rectificació que ha de verificar-se en la ment del Filòsof o Mestre "expert en tot gènere 
d'obres" mai ha de cessar atès que en ella estreba tot veritable progrés i tota possibilitat del mateix. 
Quan un Mestre "es perdés", sempre podríem trobar-lo entre l'esquadra i el compàs; això vol dir que 
si alguna vegada un Mestre no es trobés a l'altura de la tasca que li incumbeix, podria trobar-se 
novament a si mateix, i trobar la seva harmonia amb el Suprem Poder, adquirint les qualitats que li 
falten per mitjà d'un recte discerniment (esquadra) que li conduirà a la justa i perfecta comprensió 
(compàs) que necessita. 
Entre aquests dos instruments es troba, doncs, la Cambra del Mig de la Veritat i de la Virtut, en la 
qual el Filòsof s'establix i torna consagrat i elevat com Mestre. Així es realitza la Pedra Filosofal 
amb la matèria primera de la Intel·ligència, oportunament rectificada per mitjà d'aquell treball que 
constituïx el seu magisteri. 
La Pedra Filosofal és, doncs - com ho diu el significat de les dues paraules que componen aquest 
terme, -la pedra o fonament de l'amant de la Veritat, o sigui d'aquell que busca i troba en l'amor de 
la Saviesa la suprema Saviesa de l'Amor. Conciliar l'Amor amb la saviesa i la Saviesa amb l'Amor, 
de manera que siguin cadascun d'ells el complement de l'altre i el mitjà pel qual s'arriba a la seva 
perfecció; i ambdós sostinguin com columnes, l'Arc Magistral, o camí per a arribar a ser "veritable 
filòsof": així és com s'arriba a la categoria de Mestre en la Perfecta Filosofia, a semblança dels nou 
mestres idos a la recerca de l'Arquitecte dels més elevats Ideals i de la seva paraula vivificadora. 

L'ÚS I LA TRANSMUTACION DELS METALLS 
La transmutació i l'ús sàviament entès dels metalls que concorren a formar el Temple de la nostra 
vida individual, i oportunament treballats, afinats i temperats els instruments de. les nostres obres, 
és, com hem dit, prerrogativa dels Mestres, puix que els Aprenents i Fadrins es limiten a utilitzar i 
servir-se de les obres fetes amb tal intent pels primers. 
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 Encara que la Pedra Filosofal sigui necessària únicament per a transmuta'ls, no podem forjar-los i 
utilitzar-los en les formes més convenients i adequades sense servir-nos d'aquella mateixa calor que, 
oportunament graduat, es necessita per a la seva transmutació. 
El foc vital és, doncs, el mitjà que hem de servir-nos per a utilitzar, forjar i transmutar els metalls de 
la nostra personalitat en harmonia amb els plans directius de la Intel·ligència, amb l'objecte que 
puguin realitzar les obres per a les quals estan destinats. i el foc viu i ardent de l'entusiasme - 
alimentat per la flama de l'Amor que mai s'apaga - ha de ser el mitjà del que ens servim, d'acord 
amb les justes mesures de la nostra Intel·ligència i l'esforç actiu i forjador de la Voluntat, per a 
dominar, utilitzar i educar sàviament els instints que sostenen el Temple de la nostra vida i ens 
serveixen en totes les tasques de l'existència. 
Aquest és el treball que el Mestre ha de realitzar en si mateix per a aconseguir aquell grau de 
domini individual que caracteritza el Magisteri i distingeix al tercer dels dos primers graus 
maçònics, d'acord amb els signes de cada grau. 
Per a arribar a valor i efectivitat- aquell valor que caracteritza i distingeix els metalls nobles dels 
innobles, -el domini dels instints ha de ser una labor contínua, de cada dia i de cada moment, que 
requereix una vigilància constant i ininterrompuda, perquè mai li falti i estigui sempre regulat la 
calor que es necessita per a conduir a bon terme la Gran Obra de regeneració individual, sense la 
condició de la qual aquesta es faria malbé, i els esforços quedarien sense assolir la finalitat 'cap a la 
qual estan dirigits. 
Així ha de morir el Mestre per als seus instints inferiors, com mor el plom al transformar-se en or, 
quan l'hi sotmet a les operacions necessàries amb l'acció de la pedra filosofal en les circumstàncies 
degudes. No d'altra mort pot tractar-se en el nostre simbolisme, ja que en les nostres labors mai es 
tracta de destruir, sinó constantment d'utilitzar i transformar per a una contínua i incessant 
renovació constructora.

ELS SET VICIS I VIRTUTS 
No obstant això, no es tracta pròpiament, en les nostres labors, de transmutar els metalls d'una 
espècie a una altra, sinó més aviat cada metall segons la seva espècie, d'inferior en superior, és a 
dir , d'un estat impur i corruptible a un altre d'absoluta puresa i incorruptibilitat. 
Sota aquest aspecte el plom, purificat i perfeccionat segons la seva espècie, no és menys útil i 
valuós que l'or, puix que no és menys pur i incorruptible en el seu estat de perfecció originària 
aconseguida amb el procés de regeneració de cada estat mental i emotiu impur en un metall pur i 
noble. 
Així, doncs, havent vençut en si la Ignorància amb la Saviesa, el Fanatisme amb una Comprensió 
eclèctica, tolerant i il·luminada, i l'Ambició amb l'Amor i la Benevolència - o sigui, usant la regla 
amb Intel·ligència, l'esquadra amb Discerniment, i el mallet amb una finalitat altruista, impersonal i 
constructiva, - el Mestre pot obrar la transmutació purificadora dels set metalls fonamentals i de 
totes els seus aliatges i combinacions, perquè puguin servir-li en els seus propòsits constructors. El 
plom de la mandra o negligència ha de ser considerat primer, doncs amb aquesta qualitat negativa 
cap esforç es farà efectiu ni donarà el resultat que ens proposem: tots els bons propòsits quedarien 
en un estat de lamentable ineficàcia, i la vida seria un fracàs per falta d'energia i perseverança. No 
obstant això, aquest mateix metall tan menyspreat constituïx en el seu estat de perfecció la virtut 
cardinal de la Prudència, que sempre ha d'acompanyar la Saviesa en els seus propòsits, 
contraposant-se a tot entusiasme irreflexiu i a l'acció impulsiva i intempestiva.
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 Ve després el coure de la sensualitat i de la luxúria, qualitat aquesta que subjuga a l'home, fa d'ell 
l'Esclau deixes més baixes tendències animals, prostituint la flama sagrada de l'Amor sobre l'altar 
de la passió, que crema la vida i embruteix l'ànima enfosqueix la intel·ligència i sobretot el 
discerniment, mentre d'altra banda exalta boja i desenfrenadament la imaginació, que es complau 
igualment en els errors i en els vicis, impulsant-nos per la sendera de la degeneració. Però aquest 
mateix metall, en el seu estat mes pur i refrenat, és l'Amor que eleva, ennobleix i embelleix la vida i 
per tant l'atribut més essencial del Magisteri. Per aquesta raó van anar de coure les principals obres 
que s'atribuïxen a l'arquitecte Hiram, i especialment les dues columnes i la font que se'ns parla en la 
Bíblia. 
Ha de, a més, considerar-se que el coure- encara que tingui la tercera categoria com exponent del 
valor monetari, després dels dos metalls considerats com més preciosos, - no ha de conceptuar-se 
com menys valuós, sinó tot el contrari, per la mateixa raó que, aliant-se amb ells, no només, els 
enforteix i permet millor la seva conservació, sinó que també és el metall més universalment difós i 
de més freqüent circulació, l'únic que pot, per la seva capacitat de subdivisió monetària, proveir a 
totes les menudes necessitats diàries. Per tant, la qualitat de l'Amor, per degenerada que pugui ser 
superficialment en el verdacho de la sensualitat, una vegada present com metall constituent de la 
Individualitat sempre farà de qui la posseeixi un home o una dona realment superiors. 
Quant al ferro de la ira i de la violència" instrument de tots els crims de l'egoisme, ha de notar-se 
que, mentre d'una banda es forgen amb ell les espases i punyals que maten, així com els rifles, els 
canons i altres instruments bèl·lics, és també el metall amb que es fan els més útils instruments de la 
construcció, puix que ens serveix especialment per a tallar les pedres, llevar-los les seves asprors, 
allisar-les i reduir-les al seu estat de perfecció per als propòsits als quals estan destinades.
 
Aquest metall, tan útil en les nostres labors, correspon a la virtut cardinal de la Fortalesa, a l'energia 
i fermesa de propòsit, només amb la qual poden portar-se a terme les més excel·lents resolucions. 
Per aquesta raó ha d'ésser de ferro l'esquadra que ens serveix per a "rectificar" els nostres intents, 
paraules i accions, i comprovar la perfecta rectitud de la pedra que treballem; (així com, amb el 
coure de l'Amor a la Veritat, ha d'estar fet el nostre compàs); però hem de cuidar de no servir-nos 
d'aquest instrument amb fanatisme i intolerància per a jutjar els propòsits, paraules i intents dels 
altres. 
L'estany de la gola i la golafreria ha de ser igualment transmutat en aquella. Temprança i sobrietat 
que establix sobre una sòlida fundació, el vigor i la longevitat del nostre organisme. Així com la 
intemperància pot considerar-se com l'origen o el mitjà que es desenvolupen totes les malalties, per 
efecte de l'estat de continu desequilibri que establix en el nostre organisme, la sobrietat i la 
temprança recta i judiciosa constituïxen el mitjà per a preservar-lo per més llarg temps en les 
millors i més desitjables condicions. 
Els apetits no han de, doncs, destruir-se, sinó regular-se i dominar-se temperant-se amb harmònica i 
perfecta saviesa, doncs l'estany que els correspon té, entre els metalls, una funció anàloga al ciment 
o argamassa que uneix les pedres, constituint així els fonaments del nostre ésser. 
El mercuri de l'enveja és summament deleteri, puix que corroïx i afebleix els altres metalls de 
l'organisme i fa la nostra intel·ligència esclava de les més funestes i mortals il·lusions. Ha de, doncs, 
aplicar-se sàviament, establint-se en, un esperit de perfecta Justícia, que ens impedirà sobretot ser la 
primera entre les víctimes de nosaltres mateixos i conduir a la ruïna la nostra pròpia existència. 
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 Vénen d'aquest metall, igualment líquid i pesat, sensible a tots els canvis de temperatura i de 
pressió, tots els dimonis dels laments, ressentiments i recriminacions; la debilitat i pietat cap a un 
mateix que impedeix el reflex de la perfecta Justícia, igualment en el món interior de la 
intel·ligència i en el món exterior de la vida. El savi té el deure arrencar d'arrel aquestes 
excrecencias morboses de la personalitat, fent que el mirall de la seva intel·ligència, en comptes de 
reflectir en formes il·lusòries ?per efecte de la seva natural curvatura -les imatges exteriors, es 
disposi en plana i perfecta horitzontalitat, perquè representi fidelment la imatge i semblança de la 
Divinitat que té el deure i el privilegi d'expressar. 
Passant a la plata de l'avidesa i de l'avarícia, que és el metall que més fàcilment s'uneix amb el 
mercuri, hem de considerar en ell, un dels més baixos aspectes de l'egoisme i dels pitjors. enemics 
del benestar social, instrument de totes les traïcions i vileses, mig de totes les vendes i esclavituds, 
tant morals com materials. Hem d'execrar aquest metall, en el seu aspecte inferior pel qual infinits 
Judes es van fer còmplices dels pitjors crims: els pobles i nacions entre els quals mai domini seran 
els més elevats en altura moral i veritable riquesa. No obstant això, transmutat sàviament aquest 
metall es converteix en l'Esperança que "establix" i fa fecunds i fructífers els esforços de la Fe, i 
aleándose amb el coure de l'Amor amida el valor efectiu i operatiu dels homes. 
Finalment, l'or, que en el seu aspecte més degradat representa la supèrbia i l'orgull, sent el símbol de 
totes les ambicions (solidificades per l'egoisme), és també la Fe que constituïx la Força veritable de 
la Individualitat. Per aquesta raó ha de purificar-se amb especial cura, evitant totes les incrustacions 
egoistes que poden produir-se en el gresol que s'elabora, perquè fos amb la plata de l'Esperança i el 
coure de l'Amor, com una benedicció entre els homes, puguin aixecar-se, en temples 
resplandecientes i lluminosos, els més elevats Ideals i més nobles aspiracions. 

SOBRIETAT
 

El domini dels instints comença amb la sobrietat i la frugalitat en els aliments. 
En això ha de distingir-se l'Iniciat de l'home vulgar, puix que, mentre aquest fa del menjar una de 
les finalitats de l'existència, en vista de la qual concentra moltes vegades totes les seves energies i 
recorre a tots els mitjans lícits i il·lícits, el primer reconeix la superioritat de la V anada sobre 
l'aliment, i la necessitat de subordinar aquest a les exigències espirituals d'aquella. 
No hem, doncs, vingut al món per a menjar, i buscar per tots els mitjans la forma de satisfer aquesta 
necessitat. 
Sí bé és necessari menjar per a conservar el nostre organisme en un perfecte estat d'equilibri actiu i 
eficiència, la finalitat de la nostra existència no és l'aliment ni la recerca del mateix expressió de les 
nostres divines qualitats, l'exercici i el desenvolupament de les nostres facultats, l'ús dels nostres 
talents i poders, i la manifestació de les nostres potencialitats latents en un esforç i una activitat 
constructiva que siguin útils als quals ens envolten i al món en general. 
Per tant, l'Iniciat, lluny de considerar el menjar com l'objecte dels seus esforços, del seu treball o 
activitat, mentre no descura de cap manera el seu organisme, considera aquest com l'instrument de 
la seva activitat i dels seus esforços, i qualsevol labor o treball que faci, sempre ho realitza 
A:.L:.G:.D:.G:.A:.D:.U:., o sigui pura i simplement per a cooperar a l'expressió d'un Pla o Idea 
Divina, buscant com Mestre el seu salari en la "Cambra del Mig" del seu propi cor.
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   Com en les altres activitats, hem de buscar en l'aliment la Glòria,o millor expressió del Diví en 
nosaltres. No hem de per tant menjar per a sadollar l'estómac o satisfer un hàbit o una necessitat 
social, sinó amb l'objecte de proveir al nostre Temple Individual dels materials més adaptats per al 
seu millor aixecament, a fi que: la imatge i semblança divina - en la qual hem estat interiorment 
creats - trobi sempre en el nostre organisme físic una expressió més plena, pura i perfecta. 
La sobrietat s'imposa com regla absoluta i “conditio sine qua non” de l'efectivitat del Magisteri. Qui 
aspira al domini - que és superació de l'Inferior i supremacia del Superior- no ha de deixar-se 
dominar pel que ha de ser dominat: els instints han de ser subjugats i lligats al Carro Real del 
Magisteri, perquè s'estableixi la Perfecta Justícia del Regne i la Llum Interior s'expressi 
exteriorment amb el domini que li competeix sobre la Roda de la Destinació. (Vegin-se les làmines 
7, 8, 9 i 10 del Tarot que es troben en les pàgines precedents). 
Menjant únicament amb l'objecte d'afavorir la renovació i reconstrucció del nostre Temple Orgànic, 
evitarem els excessos, negligències i errors que són causes de la majoria de les malalties que 
afligeixen als homes i els duen gairebé sempre prematurament a la tomba. 
El Mestre Maçó ha de buscar, trobar i dominar al pitjor enemic de la seva vida, de la seva salut i del 
seu benestar, que atempta diàriament contra el Temple de la seva vida individual segons els Plans 
Ideals o Divins: si no ho domina, ha de resignar-se a ser dominat per aquest enemic, i lliurar-li per 
complet el control de la seva existència moral i material. 
Llavors, el signe amb el qual vol fer-se reconèixer com Mestre, tindrà com significat el de la 
separació inevitable entre la part inferior i superior del seu ésser. 

LA BASE DE LA REGENERACION INDIVIDUAL 
Per la seva ignorància, l'home menja amb excés i ingereix aliments massa inadaptats per a la 
perfecta conservació, eficiència i constant millorament del seu organisme, que, en comptes de 
regenerar-se contínuament com hagués de, en el curs de la seva existència, es troba subjecte a una 
fatal i progressiva degeneració. 
El fet que la degeneració senil és la regla gairebé universal de la humanitat, mentre la regeneració 
es considera com una mica excepcional i miraculós, mostra que pels seus hàbits físics i morals - que 
constituïxen altres tantes conseqüències del "pecat originari" - els homes, abans que afavorir-la, fan 
ordinàriament el possible per a impedir la perfecta manifestació de la Vida Divina en els seus 
organismes. 
Com l'alimentació és la base innegable de la Piràmide de la nostra existència, és natural que aquí ha 
de començar, trobant i establint la seva base orgànica, aquell procés de completa regeneració 
individual que constituïx el símbol fonamental d'aquest grau. Per tant, el Mestre ha d'aprendre a 
menjar, ja no per a satisfer els seus apetits i desitjos, sinó per a afavorir una millor expressió de la 
Vida en el seu organisme, disciplinant aquests últims en vista de la fi superior que es proposa. 
A aquest propòsit cal considerar tres punts fonamentals: quantitat, qualitat i ús (o sigui manera per a 
menjar) . 
Pel que fa al primer punt, la quantitat, ha de reduir-se, doncs és un fet innegable del com cadascun 
pot convèncer-se per l'atenta observació de si mateix, que sempre mengem més del necessari, tot i 
que ens sembli menjar poc. No es deu no obstant això, exagerar fins a l'extrem oposat i, sobretot, no 
hem de procedir violentament; però és cert que la moderació afavoreix tant la bona digestió com el 
domini d'un mateix, i que la quantitat d'aliment realment necessari 
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 pot reduir-se - com alguns l'han pràcticament demostrat- a un mínim gairebé increïble, sense que 
l'organisme sofreixi de cap manera, sinó que, al contrari, es purifica i regenera. 
El secret d'aquesta reducció consisteix en l'ús que es fa de l'aliment; és a dir, en la seva perfecta 
assimilació i la consegüent reducció a un mínim - variable també segons la qualitat dels aliments- 
de les substàncies que s'excreten per no ser assimilades. Sobre aquest assumpte no cal deixar-se 
enganyar per les conclusions científiques sobre les "quantitats mínimes" d'aliments necessaris per a 
les diferents categories d'individus doncs en realitat no són altra cosa sinó l'estadística dels hàbits 
alimentosos ordinaris, i hi ha experiències - que cadascú pot repetir i confirmar sobre si mateix - 
que aquest cridat "mínim" ha de considerar-se; en realitat, com un "màxim de tolerància orgànica" i 
pot beneficiar-se reduint a la meitat, tercera o quarta part, amb la condició que aprenguem a menjar-
lo degudament. En efecte, no hi ha gens més absurd i menys savi que el fet d'omplir l'estómac amb 
quantitats d'aliment que no poden ser totalment assimilades, que sobrecarreguen i fatiguen 
inútilment els nostres òrgans digestius, produint per la seva fermentació impureses que podem 
deduir de la qualitat dels residus excretats. 

FRUGALIDAD 

El segon punt que cal prendre en consideració és la qualitat dels aliments, triant els més convenients 
des del triple punt de vista higiènic, moral i espiritual. 
Aquesta elecció ens conduïx necessàriament a la frugalitat- del llatí frux "fruit", - o sigui a 
considerar constantment com base de la nostra alimentació el precepte bíblic que es refereix a la 
humanitat abans del "pecat original" de la Il·lusió que va conduir a alterar-lo: "Heus aquí que us he 
donat tota herba que dóna sement, que està sobre la faça de tota la terra; i tot arbre que hi ha fruit 
que dóna sement, ha per a menjar". 
Els fruits i llavors dels arbres i de les herbes: heus aquí, en una paraula, quin ha de ser la base 
alimentosa de qui aspira a la Regeneració Individual- la frugalitat que se li demana a l'Iniciat en la 
Veritat i en la Virtut del que vulgui arribar al Magisteri real i efectiu. 
Menjar carn i matar per a menjar són, en realitat, dos errors, dues conseqüències de la ignorància 
dels homes sota la influència del pecat originari de la Il·lusió. L'abandó complet d'aquests hàbits 
atàvics és la primera etapa del domini dels instints que hem d'aconseguir en el Magisteri. 
Des del punt de vista higiènic, gens més impropi com material de construcció del Temple de la 
nostra vida orgànica que l'ingerir carn. D'ella prové la destrucció i duu amb si els principis de la 
mort i de la putrefacció, a més del segell del dolor amb que s'obté, violentant amb un dret molt 
discutible (i que prova la obtusió del sentit moral) una expressió de la Vida que té finalitats pròpies 
molt diferents que les de servir per al nostre menjar. 
No hi ha necessitat que ens detinguem a considerar que la carn conté en si principis tòxics, que 
s'assimilen alimentant-se amb la mateixa, que sobrecarreguen l'organisme i són l'origen de moltes 
malalties, inclinant a una vellesa precoç ja una mort prematura. 
Des del punt de vista moral, menjar carn representa implícita complicitat, amb la com un es fa, 
conscient o inconscientment, mandatari d'un crim que no cessa de ser tal pel fet de no ser 
comunament reconegut: un crim contra la Vida que l'Iniciat ha d'aprendre a respectar en totes les 
seves manifestacions indistintament.
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 Tot el que prové de la mort i del dolor ha de ser evitat per qui aspira a progressar, sent 
constantment el progrés moral inseparable tant del material com de l'espiritual. 
No obstant això no cauen en aquesta delimitació aquells productes que no necessiten de la mort i 
del dolor de l'animal i que, en certa manera, poden considerar-se com si pertanyessin a la mateixa 
categoria dels fruits dels vegetals, com la llet i la mel. Els uns com els altres no s'obtenen violentant 
o destruint una lliure expressió de la Vida Universal, sinó més aviat cooperant amb ells per mitjà del 
seu cultiu, contribuint al seu perfecte desenvolupament i utilitzant per a fins superiors el que 
produïxen i tendeixen a produir en sobreabundància, en relació amb la seva primera finalitat 
ordinària. 
Com es veu, en un i en altre cas la diferència és enorme i essencial. Ajudant i afavorint la perfecta 
expressió de la vida cooperem amb els plans del G:. A:. prenent d'aquella el que ens oferix en 
compensació, com material de construcció dels nostres Temples orgànics. Des del punt de vista 
espiritual ha de notar-se que tota substància material pertany i tendeix a la finalitat per a la qual s'ha 
format com a tal en la seva constitució actual. Per tant, la carn, elaborada i construïda per les 
passions que els animen, tendeix a enfortir i enforteix efectivament a l'animal en l'home, allunyant-
lo del control i del domini sobre els seus instints inferiors i obstaculitzant l'expressió de les seves 
finalitats i ideals superiors. Mentre que en les fruites en general, i dels arbres en particular, es 
reflecteix aquella mateixa inclinació i aspiració superior que ha d'impulsar al Masón a sobreposar-
se i aixecar-se sobre la gravetat dels seus instints i tendències materials, impulsant igualment les 
plantes a créixer verticalment de baix dalt i de la Terra al Cel. 
Finalment, en les fruites es troba present el Principi de l'Amor, així com la Força Generativa en la 
qual es concentren les potencialitats vitals de la planta, juntament amb l'esforç de donar-se i 
multiplicar-se, qualitats aquestes idèntiques a les quals conduïxen al Magisteri, en el qual han 
d'aplicar-se les potencialitats de la generació per a la regeneració. 

EL TERCER PUNT
 

El tercer punt, o sigui com hem de menjar per a aconseguir el millor resultat útil dels aliments, no 
és menys important que els precedents. 
En dues paraules podem dir que consisteix simplement en no empassar mai l'aliment sinó en 
assaborir-lo i conservar-lo en la nostra càmera bucal, fins que es trobi completament dissolt per la 
saliva i hagi desaparegut per si mateix. 
Efectivament, l'empassar qualsevol cosa - aliment o beguda- ha de considerar-se com un procés i un 
hàbit anormal per a l'home, l'organisme del qual, i especialment l'aparell digestiu, estan constituïts 
d'una manera particularment refinada, pel que fa als dels animals, per a les finalitats superiors que 
es troben destinats. I a pesar d'això, alguns animals poden donar lliçons a l'home sobre la manera 
per a menjar . 
És, doncs, deure, prerrogativa i privilegi de l'home dominar i superar la naturalesa. Però això no 
s'obté anant en la seva contra, ni tampoc subjectant-se passivament als instints i hàbits animals, sinó 
educant i guiant aquests, per a expressar un Ideal superior de perfecció. 
Això és el que hem de fer aprenent a menjar d'una manera digna de la nostra humanitat i de les 
nostres aspiracions superiors, elaborant en la forma més 
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  assimilable els materials que ingressen en el nostre Temple orgànic per a ser utilitzats en l'Obra de 
la Vida. 
Deixant cada mos d'aliment en la antecambra del nostre aparell digestiu fins que sigui enterament 
dissolt o emulsionat per la saliva- formant una espècie de crema lleugera, sobre la qual poden 
exercir l'acció perfecta, per a la qual estan destinats els altres sucs digestius, - vam realitzar com 
devem el nostre paper en el procés de la digestió, i podem tenir la seguretat que el sencer procés 
serà complet i perfecte. 
La digestió bucal comporta, doncs, una triple acció mecànica, física i química, quan l'aliment, a més 
de ser reduït en partícules mínimes - al ser comprimit entre la llengua, les dents i el paladar, - ha de 
dissoldre's i ser neutralitzat o alcalinitzat per la saliva. I la perfecta acció del suc gàstric sobre 
l'aliment així preparat depèn sobretot d'aquesta neutralització o alcalinització salival. 
Per a menjar així es necessita un poc més de temps, especialment al principi. No obstant això , 
aquest temps no serà mal empleat, en vista de la perfecta digestió que així s'obté. Qui objectés que 
no disposa de tal, se li pot contestar que és molt millor tractar de trobar el temps necessari per a 
menjar en perfecta pau i curosament, que sobrecarregar-se l'estómac amb material inadaptat per a la 
perfecció de l'Obra que volem es compleixi en el nostre organisme. 
Menjar en pau és la primera condició per a una bona digestió bucal, així com per a la subseqüent 
digestió gàstrica i intestinal. La condició interior- mental i espiritual- de perfecta tranquil·litat és el 
primer punt i la base de tot el procés. Mai, doncs, s'ha per a menjar de pressa, ni amb impaciència o 
en un estat d'irritació, preocupació i ansietat: aquestes emocions són veritables verís amb els quals 
es condimenten els aliments, i no cal meravellar-se si la dolenta digestió i els dolents humors que 
circulen en tot l'organisme són conseqüència inesperada d'una causa tan senzilla. En efecte, està 
demostrat que, sota l'acció d'emocions d'aquesta naturalesa, la saliva i altres sucs orgànics s'alteren 
fins a transformar-se en verins: vegi's, doncs, si és convenient servir-se d'ells per a la nostra 
regeneració orgànica. 
En conclusió, és necessari menjar "en pau i a poc a poc", en la consciència que estem triant i 
preparant, des del Magatzem Universal de la Naturalesa que ens els proporciona, els materials més 
adaptats per a la renovació del nostre organisme i la perfecció de l'Obra que es complix en 
nosaltres, assaborint tranquil·lament cada mos d'aliment i deixant que es dissolgui per complet per 
l'acció harmònicament combinada de la llengua, de les dents i de la saliva, sent aquesta última la 
que fa el treball fonamental, del que depèn principalment la digestió. 

TEMPRANÇA 
L'aplicació d'aquest procés, tant en les begudes que tinguin sabor com en els aliments sòlids, és el 
millor mig per a evitar la intemperància: cessant d'empassar-los se'ns fa impossible prendre 
qualsevol licor en quantitat que pugui danyar el nostre organisme, ja que tal sistema repel·leix 
l'excés naturalment. 
La temprança o moderació en les begudes és la germana natural de la sobrietat i frugalitat en els 
aliments, mentre la intemperància -la falta d'aquell tremp necessari als nostres metalls perquè el 
nostre organisme sigui un perfecte instrument en la Gran Obra de la Construcció Universal- sempre 
va acompanyada de la falta de sobrietat i frugalitat, que amb aquestes desapareix d'una manera 
natural i gairebé sense sacrificis.
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  No hi ha necessitat de discutir llargament sobre els efectes de l'alcohol. El seu mateix nom àrab 
(igual al de l'estrella Algol, que representa el Cap de Medusa, tallada per Perseu) vol dir 
senzillament el dimoni. 
I que sigui efectivament un dimoni o malèfic esperit, quan es possessiona de l'home, és evident i 
fàcilment demostrable pels seus efectes, que van des de la borratxera al “delirium tremens” ja la 
bogeria, consignant-se en els descendents sota la forma de paràlisi i altres tares hereditàries. 
Ens sembla suficient dir que, sent un producte de desintegració, que s'origina també en el nostre 
organisme, entre els quals s'eliminen per la pell, tenen, igual que la carn, una tendència vibratòria 
disgregant, dissolvent i destructora, assecant els nostres teixits i destruint les cèl·lules nervioses, les 
quals gradualment es troben substituïdes per cartílags. 
Moralment tendeix a eliminar la capacitat de pensar independentment (ja que estimula la 
imaginació i la il·lusió) , i de jutjar serenament, així com afebleix el sentit moral i la llibertat 
individual. Tots els tirans i governs saben que és més fàcil dominar i dirigir com esclaus a un poble 
de bevedors que a un poble de abstemis, i és igualment sabut que en estat d'embriaguesa se li pot fer 
acceptar a un qualsevol suggestió i complir actes en contra de la seva decoro i sentit moral. És 
massa notòria la influència de l'alcohol sobre els crims perquè hagi necessitat d'insistir en això. 
El trinomi sobrietat – frugalitat - temprança ha de formar, per tant, la divisa de tot Mestre Maçó que 
vulgui ser digne de tal nom i estar constantment a l'altura de la sublimitat d'aquest grau, que no 
cessa de ser tal pel fet que alguns o molts puguin esdevenir indignes d'ostentar-lo. Sense les tres 
qualitats esmentades el domini dels instints implicat en el signe de Mestre no és més que una simple 
formalitat i un símbol incomprès, i de res serviria buscar en els graus superiors aquella perfecció del 
procés de regeneració individual que té en aquest trinomi la necessària base física, moral i 
espiritual. 
Qui desitja ser mestre aprèn a superar els seus instints i dominar-los governant-se amb perfecta 
saviesa: no hi ha altre camí per a arribar a ser més que home. 

L'ÚS DE LA PARAULA 
Els mestres han de distingir-se per l'ús de la paraula que demostra la perfecció per ells arribada a o 
que s'esforcen constantment a arribar a, mitjançant la retòrica 
Saber parlar, expressant en paraules el Verb de la Vida, és veritablement la característica del 
Magisteri. 
No es necessita per a això ésser orador, en el sentit que es dóna ordinàriament a aquest terme: 
existeix, indiscutiblement, també un Magisteri de la Oratòria, que, com tota cosa, s'aconsegueix per 
mitjà de l'esforç individual; no obstant això, la paraula del Mestre es distingeix de la de l'orador pel 
fet fonamental que mentre aquest posa tota la seva atenció a adornar, fer convincent i agradable la 
seva al·locució, preocupant-se molt més de la forma i de la impressió que facin les seves paraules 
que de la substància, aquell concentra la seva atenció en aquesta, que s'esforça a expressar en la 
forma més senzilla i assimilable per als seus oïdors. 
Mestre és, doncs, qui s'ha establert en la Font de la Vida per mitjà d'un esforç constant en la sendera 
de la Veritat i de la Virtut, i les seves paraules, a un temps senzilles i profundes, tenen un sentit per 
als homes qualsevol sigui el seu estat d'evolució progrés i desenvolupament intel·lectual, puix que 
són veritables paraules de vida,
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  expressions de l'Amor de la Saviesa i de la Saviesa de l'Amor que les origina. 
Per tant, el Mestre en tota l'extensió de la paraula no es preocupa a fer llargs discursos, exposicions 
brillants i convincents argumentacions: veritable filòsof, deixa aquestes coses a qui es complau en 
la vanitat exterior de la forma, mentre fa aquesta un motlle plàstic i pur de la inspiració que 
caracteritza constantment totes les seves paraules, la fi de les quals és simplement l'expressió de 
l'esperit que les anima. 
La Paraula del Mestre és constantment l'esperit que vivifica: la paraula que desperta als morts, en 
les profunditats de les tombes que els tanca, i els ressuscita; la Paraula Taumatúrgica en la qual 
vibren i es reflecteixen l'ardor de la Fe, la fermesa de l'Esperança i la Força Omnipotent de l'Amor. 
Aquesta és la retòrica en la qual han d'exercitar-se els Mestres. 

ARMONIA CONSTRUCTORA 

L'aplicació de la música a la retòrica fa que la Paraula dels Mestres es trobi constantment animada 
per un esperit d'harmonia constructora, que té el poder d'unir i sintetitzar en un esforç comú les 
tendències més diferents. 
Aquesta Paraula, interpretada com tolerància comprensiva, i que revela un ardor serè i pacífic, 
despullat de tot fanatisme i de tota Ambició, és, efectivament, l'única que pot complir el miracle de 
la resurrecció dels Ideals i Aspiracions morts en l'íntim de tot ser humà, sepultats per les 
preocupacions i la ignorància reflectida en les consideracions ordinàries de l'existència. 

L'Art de l'Harmonia és, doncs, l'ànima veritable de l'Art de la Construcció: tota activitat 
constructora és obra i resultat d'una harmonia interior, que la dirigeix, les notes de la qual 
s'expressen en les formes visibles. I això s'aplica tant al món físic, com al món moral i espiritual: tot 
indistintament és producte de vibracions que construïxen quan són harmòniques i destruïxen quan 
són inharmòniques. 
Una Llotja maçònica existeix i treballa amb real eficiència, en la mesura en la qual els seus Mestres 
saben expressar i acordar harmònicament els seus Ideals en una perfecta simfonia, en la qual es 
concilien les aspiracions i els desitjos de tots els seus membres. El mateix ha d'ocórrer en tot Cos 
Superior, en tota Gran Llotja, Agrupació o Federació Maçònica. 
La base del Governo Maçònic ha de cercar-se precisament en aquest Art de l'Harmonia, que sap 
ajuntar i dirigir, cap a una mateixa finalitat constructora, indistintament tots els esforços, les 
aspiracions i les tendències. 
La Vida mateixa és, en la seva expressió, una Harmonia, i la Mort no és altra cosa sinó la destrucció 
d'aquesta Harmonia, que constituïx el nexe entre les diferents parts de cada individualitat. 
El miracle de Orfeu, que amb la seva lira fa acostar els arbres i les roques, detenir els rius en el seu 
curs, apaivagar les tempestats i reunir als seus peus, amansades, a les més temibles feres, ha de ser 
profundament meditat pels Mestres: tots tenim en nosaltres un poder semblant, quan fem vibrar en 
el nostre cor la Lira de l'Harmonia les notes inspirades de la qual poden canviar per complet 
l'actitud dels éssers, de les coses i de les circumstàncies exteriors.
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 LA LLEI DELS ASTRES 
No obstant això, no pot haver una perfecta harmonia desconeixent la Llei Fonamental que ha de 
dominar-la, l'única que pot realitzar el miracle que de la mateixa s'espera. Per tant, el coneixement 
de la Música ha de completar-se i fer-se fecund amb el de l'Astronomia, que ens ensenya la Llei 
Suprema que ho regula i governa tot. 
La Llei de Gravitació de l'Astronomia, la Llei d'Atracció de la Física i la Llei d'Afinitat de la 
Química, que governen respectivament els astres, els cossos i les agrupacions atòmiques i 
moleculars, no són altra cosa sinó aspectes exteriors d'una mateixa Llei d'Amor que domina 
sobirana en els mons moral, intel·lectual i espiritual. 
L'Amor ha de ser la nota clau de tota Harmonia Constructora, si volem que aquesta arribi a la 
finalitat cap a la qual està dirigida: un Amor despullat de tot egoisme i de tota ambició personal, que 
no tingui altre intent sinó el Bé dels altres i la perfecció de l'Obra: un Amor que resplendeixi 
constantment en l'esforç i desig de donar, com un Sol brillant en la seva irradiació octonària, en 
totes les adreces de l'espai. 
Per aquesta raó, per a ser mestre, en el sentit real de la paraula, cal haver matat l'egoisme, origen de 
tots els mals i misèries: haver aixecat de la seva tomba - que és la il·lusió de la personalitat- a la 
Individualitat morta pels errors i consideracions materials dels seus enemics: la Ignorància, el 
Fanatisme i l'Ambició. 
Morir per a les consideracions i interessos personals, aprenent a treballar únicament en bé del món, 
en la tasca que particularment ens sigui assignada: heus aquí la idea directiva i fonamental de tots 
els Mestres, que para ser tals han d'obrar com els astres que ens donen contínuament la seva llum, 
ens guien i ens il·luminen, satisfets amb això, sense esperar tampoc el nostre reconeixement dels 
seus beneficis. 
Com donen els astres la seva llum, així cada Mestre ha de fonamentar el seu deure a donar 
instrucció, simplement perquè la seva Llei és donar-la, així com la Llei dels Astres és brillar i 
il·luminar: la instrucció dels Mestres és, doncs, aquella Llum simbòlica que ha de rebre's en totes 
les Llotges Maçòniques. 

EL TREBALL NOCTURN 
A pesar que molts Rituals facin obrir (sense distinció per als tres graus) els treballs al migdia, 
tancant-los a la mitjanit, en realitat l'edat maçònica implica constantment una hora diferent de 
treball i, mentre l'hora més apropiada per a obrir-los en el grau d'Aprenent és la sortida del sol, o 
sigui el Principi de la Llum, i el migdia - la seva plenitud - per al de Fadrí, els treballs dels mestres 
han d'obrir-se més pròpiament a la posta del sol, que simbolitza la Mort de Hiram, com l'hora més 
adequada per a revisar i perfeccionar els treballs que s'hagin fet, mentre els altres descansen. 
Aquesta hora simbòlica té també referència amb el grau de domini de si mateix que ha d'arribar a 
tenir: mentre el matí correspon a la primera expressió de l'activitat sobre la qual l'Aprenent ha 
d'exercir el seu control, el migdia i la tarda tenen relació amb les regions de la ment il·luminades pel 
sol de la consciència individual - l'Estrella Flamígera, - i anàlogament la nit simbolitza la regió 
obscura de la ment subconscient i dels instints, sobre la qual el Mestre ha d'estendre la seva 
vigilància. Vigilar mentre els altres dormen en la inconsciència i en la ignorància: heus aquí la tasca 
superior dels Mestres.
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  Vigilar per a prevenir els crims que d'altra manera s'abatrien sobre els homes per la malícia dels 
seus fadrins dolen ts: els errors, les passions i els instints. Prevenir la Ignorància per la instrucció, el 
Fanatisme per la comprensió i la benevolència, l'Ambició per l'amor i la bondat. 
El Regne de la Llum ha de, doncs, preparar-se i buscar-se en la quietud i en la foscor: la Llum ha de 
trobar-se endins, perquè pugui vessar-se i expandir-se lliurement fora. Ningú pot cridar-se Mestre 
en tant no hagi après a buscar individualment aquesta llum en el treball nocturn i solitari de la seva 
pròpia consciència, en actitud meditativa. 
La nit de la consciència és l'hora més apropiada per a vèncer la Il·lusió que s'aprofita de la falta de 
vigilància dels homes per a dominar-los, així com la foscor és la condició més apropiada i oportuna 
per a la manifestació de la Llum. 
En fi, el treball nocturn dels Mestres es refereix simbòlicament a la regió subconscient de la ment, 
la qual especialment els MM:. han d'esforçar-se a dominar: a la repetició i afirmació silenciosa de la 
Veritat, així com a la contemplació incessant dels més alts Ideals, ,perquè aquests puguin expressar-
se interiorment i manifestar-se exteriorment. 

QUARTA PART

 LA MASONERIA DAVANT L'AVENIR
 

Preveure i preparar l'avenir, basant l'activitat present en l'experiència i el coneixement del passat, ha 
estat sempre tasca i privilegi dels Mestres. 
Per a complir amb aquesta tasca és necessari, doncs, el discerniment que només pot adquirir-se en 
la Cambra del Mig de la nostra Intel·ligència, després d'haver passat i superat la simbòlica prova de 
la Mort i Resurrecció, característica d'aquest grau. L'estudi que hem fet, en els dos graus precedents, 
sobre els Orígens i el Desenvolupament històric de la nostra Institució, esforçant-nos a contestar les 
dues primeres preguntes de l'Esfinx, juntament amb el progrés que hem arribat a ingressant en 
aquest tercer grau ens posa ara en condició d'afrontar aquesta tasca, per a contestar 
satisfactòriament la tercera pregunta del Monstre mitològic, amb aquell coneixement de causa que 
constituïx el Pla de la Intel·ligència Creativa de l'Univers. 
El coneixement, que és discerniment i visió del Pla del Gran Arquitecte, s'arriba a individualment 
per mitjà de l'estudi, de la meditació i de l'activitat, amb les quals esdevenim Obrers conscients, 
fidels i disciplinats d'aquesta Intel·ligència i amb ella cooperem per a l'expressió d'aquest Pla. 
El Pla del Gran Arquitecte relatiu a la nostra Institució es revela individualment a la comprensió de 
la nostra Intel·ligència en la forma del més elevat Ideal que de la mateixa Institució ens formem, o 
vam arribar a veure interiorment. Aquest Ideal, manifestant-se des de l'interior de la nostra facultat 
comprensiva, troba en nosaltres el mitjà i instrument necessari per a la seva expressió, fent del do 
de la profecia, nascut d'aquesta clarividència, la més poderosa facultat constructora i realitzadora, 
com ho demostra el mateix poder d'aixecar i ressuscitar als morts, prerrogativa del Magisteri Real 
del nostre Art.
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UNITAT DE LA INSTITUCION 

A pesar de les seves diverses encarnacions i manifestacions en èpoques i llocs distints - natural 
conseqüència d'una necessària adaptació a la forma particular que es converteix en vehicle, mig i 
instrument per a la seva expressió, -l'antiga Ordre de la Llum o Fraternitat Universal, avui coneguda 
amb el nom de Maçoneria, ha estat constantment i segueix sent, dintre de les seves mateixes 
divisions exteriors, originades pels seus tres enemics simbòlics, una i indivisible. 
Aquest és el primer i més universal entre les fites  (landmarks), o pedres mili àries i fonamentals de 
la Institució, que hem de reconèixer tots els quals sincerament volem el Bé de l'Ordre. El simple i 
universal reconeixement d'aquest landmark és, doncs, condició necessària i suficient per a l'efectiva 
unificació de l'Ordre; les divisions exteriors entre els maçons seran insignificants, s'esvairan i 
cessaran per complet quan hagi millor comprensió i universal reconeixement entre les diferents 
obediències - algunes vegades en conflicte - i els seus membres respectius. 
Un dels caràcters dominants de la Maçoneria ha de ser l'eclecticisme, que permet l'harmonia més 
completa entre diverses tendències, amb aquella tolerància que neix de la comprensió i la solidaritat 
fraternal, sense dividir mai, sinó cimentant la Unitat Indivisible de la Institució. 
En el seu esperit i en la seva essència fonamental, la Maçoneria mai ha cessat ni mai pot cessar de 
ser una i indivisible, a pesar que sembli exteriorment dividida: un mateix Ideal, un mateix esforç 
igualment laudable, útil, profitós i necessari, igualment directe en Bé de l'Ordre i de la Humanitat, 
anima als membres de diferents obediències, i si alguna cosa els separa, no són sinó les barreres 
arbitràries i il·lusòries creades per la Ignorància, el Fanatisme i l'Ambició. Destrueixi cada Mestre 
Maçó en si mateix aquests enemics tradicionals, i serà digne de tal nom,- havent aportat el seu 
concurs en l'efectiva Unificació de l'Ordre. 
La Ignorància ha de ser destruïda pel coneixement de la Veritat; el Fanatisme per la comprensió, 
base de tota veritable tolerància; l'Ambició per l'amor fraternal. Així es realitza el trinomio 
Llibertat-Igualtat-Fraternitat que conduïx al reconeixement de la igualtat de drets per a totes les 
tendències, la llibertat de les quals, tolerància i comprensió produïx la fraternitat que ha d'existir de 
fet entre tots els maçons, sense distinció com nucli de la fraternitat universal de la humanitat. 
En altres paraules, hem de reconèixer que en la veritable Maçoneria no poden existir divisions reals 
de cap gènere, per ser UNA la seva Ànima i la seva Essència i únic el seu Esperit. Les divisions que 
poden existir en ella són, per això mateix, fictícies; i la seva Unitat Interior es farà tant més efectiva 
com més gran sigui la comprensió individual que la realitza. No es busquin en l'exterior les barreres 
que divideixen als maçons, ni la destrucció de les mateixes; sinó que cada maçó, amb una cada 
vegada major comprensió, tracti de destruir en si mateix aquestes barreres. La Maçoneria serà 
unificada de fet, com ho és en principi i per dret. 
La comprensió d'aquesta Unitat ha de buscar-se en els orígens i principis de la Institució; és a dir, a 
l'Orient, i no a l'Occident: mentre aquí, en el domini de la realitat visible, regnen les dues columnes 
antagòniques que originen el contrast de quadres blancs i negres, entre la llum i la obscuritat, entre 
la veritat i l'error- que molt bé pot representar el mosaic que ens oferix el quadre exterior de la 
Maçoneria Moderna, - a l'Orient, o sigui a l'interior, brilla la Llum blanca unitària i unificadora del 
Delta, o siguin els Principis Eterns sobre els quals es fonamenta la nostra Ordre, i per que la seva 
més perfecta comprensió es realitza. 
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 És privilegi dels Mestres asseure's a l'Orient: establir-se en la consciència i comprensió dels 
Principis que constituïxen els Plans Geomètrics, Universals i Perfectes del Gran Arquitecte, per a 
així millor dirigir els treballs maçònics en harmonia amb aquests Plans. A l'Orient hem de, doncs, 
asseure'ns per a treballar amb veritable eficàcia i utilitat en bé de l'Ordre: a l'Orient simbòlic, on 
brilla i resplendeix constantment la Unitat Essencial i Originària, manifesta en la multiplicitat de 
l'aparença exterior. De l'Orient porta la seva vida i força animadora- la seva Ànima Immortal com la 
Vida mateixa - la nostra Institució i brilla amb tota claredat en la seva Gloriosa Realitat. 
Dirigim a l'Orient les nostres mirades: reconeguem la unitat de la Institució i de l'Ideal que anima 
indistintament a tots els seus fidels Obrers, i serem dignes de la noble tasca que ens incumbeix de 
preveure i preparar - o sigui profetitzar constructivament - el seu avenir . 

EL DO DE PROFECIA 

El do de la Profecia neix de la facultat de veure i expressar el Verb Creador, inherent en tota cosa, 
de la qual constituïx el Bufo Vital Animador, abans de la seva manifestació exterior. És la comunió 
individual amb aquest Verb, que coopera amb la seva expressió. 
No és una facultat passiva, com es creu ordinàriament, ni el mer fruit de la imaginació, sinó que és 
essencialment creadora, quan contribuïx a manifestar el que després serà d'universal reconeixement 
i acceptació. Tots els grans inventors, filòsofs i idealistes; tots els fundadors de moviments, els 
innovadors i capdavanters d'idees progressistes, els pioners en tots els camps de la vida i de 
l'activitat han estat i són veritables profetes, ja que van parlar el Verb Creador i van contribuir a la 
manifestació d'un Logotips desconegut per als altres, aquell Logotips que necessàriament es troba al 
principi de tota cosa. 
Speculare és "veure, mirar", així com ho indica la seva etimologia: especular sobre el futur és 
arribar a veure'l, anticipar-lo en la nostra consciència- ja que en el Regne Absolut de l'Ésser, origen 
de tota existència, tot es troba eternament present - i contribuir a manifestar-lo. És una facultat que 
tot el món exerceix més o menys inconscientment, però que és prerrogativa i privilegi dels Mestres, 
que s'asseuen a l'Orient de la Realitat, el fer-la perfecta segons la perfecció interior del Verb, doncs 
tots els errors de la visió es traduïxen en imperfeccions de la realització. 
La imaginació es converteix en l'instrument de la seva adaptació i expressió. Per tant , és necessari 
que aquesta facultat que s'esforça a reproduir les nostres especulacions estigui perfectament 
dominada i controlada per la Intel·ligència. Això és el que caracteritza el veritable do de la profecia, 
propi de les naturaleses superiors, el qual no ha de confondre's amb facultats semblants que es 
manifesten en éssers encara esclaus de la il·lusió, de l'error i de les passions. La clarividència de 
l'Iniciat no consisteix, doncs, a veure en el astral o en una bola o en un mirall màgic un reflex 
il·lusori de coses, persones, fets i esdeveniments que hagin succeït o hagin de succeir, sinó en la 
relació o contacte directe íntimament establert en la consciència amb l'Origen mateix de les coses, 
amb el Verb o Logotips que les manifesta. 
Aquesta facultat (en comptes d'un esforç sobre els nervis òptics que afebleix la vista física, i moltes 
vegades produïx la ceguesa, o bé de la cridada "clarividència" instintiva o mediumnímica, que té el 
seu centre en la regió dels instints) ha d'esforçar-se a aconseguir l'Iniciat que aspira al Magisteri. En 
comptes de ser el vehicle passiu de 
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 les sensacions, impressions i emocions, la Imaginació ha de convertir-se en l'Instrument fidel, 
perfectament controlat per la Intel·ligència, que realitza i fa fecunda la Inspiració, per mitjà de la 
visió de la Realitat, és a dir del que és, condició necessària per a existir i, per tant, manifestar-se 
exteriorment. 
Veure la Realitat: el que existeix com Principi Potencial Diví, Essència i Substància Eterna i 
Immanent, esperant en la visió individual l'oportunitat per a manifestar-se en una forma 
proporcionada a la perfecció o claredat d'aquesta visió o especulació. Heus aquí la clarividència 
dels Mestres, el veritable do de profecia. 

L'ESSÈNCIA REAL DE LA MASONERIA 
Aquesta Realitat, aquesta essència real de la Institució, és la que devem esforçar-nos a veure per a 
poder cooperar i contribuir eficaçment, preparant el futur amb veritable esperit profètic. 
L'estudi del passat ens serveix de guia per a comprendre el present i, per mitjà del compàs simbòlic 
d'aquesta comprensió, donat suport sobre el mateix present, traçar el "cercle" o abast de les 
possibilitats futures. 
Aquesta essència és espiritual. És a dir, existeix i es manifesta primer que tot individualment en 
l'esperit dels seus adeptes. És el que els anima, els incita i els uneix, impulsant-los a realitzar la 
Institució com resultant dels seus mancomunats esforços. L'essència de la Institució és, doncs, 
aquell màgic poder o la força atractiva que ajunta els esforços aïllats en un comú Ideal. En una 
Paraula, és l'estendard o signe de reconeixement que constituïx el Verb o Logotips, Centre o Altar 
de la Llotja a; és a dir, de l'esforç constructor que es manifesta amb la cooperació de tots per a 
realitzar aquest Verb, Paraula o Ideal. 
Així entesa, l'essència de la Maçoneria és efectivament universal, i sobre ella es basa tot esforç 
comú per a la realització d'un mateix, Ideal, tota activitat constructora segons un Pla uniformement 
reconegut i igualment aplicat; en una paraula, l'essència i el fonament de tota societat i de tota 
civilització. 
Tot esforç o activitat col·lectiva així dirigida per un Principi, Idea, Logotips o Paraula, és 
potencialment una llotja "maçònica" o constructora, pel fet d'ajuntar i unir diferents individualitats 
que cooperen en aquesta realització. 
Quant a la forma exterior, presa per aquesta agrupació constructora, pot variar indefinidament en les 
seves particularitats; però, a pesar de les seves variacions, sempre haurà unes característiques 
universals que constituïxen un centre comú d'atracció en el qual haurien de modelar-se les diferents 
agrupacions lliurement formades. Així, d'aquesta llibertat inicial i fonamental naixerà 
espontàniament una igualtat de formes, que es traduirà pràcticament en una fraternitat que ajuntarà 
indistintament a quants constitueixin aquestes agrupacions. 
Així passem al Regne Ideal dels Principis que constituïx l'orient simbòlic al com tendeixen tots els 
esforços i aspiracions particulars, a la individual comprensió i establiment en aquests Principis que 
realitza el Logotips, Verb Creador o Paraula d'Unió que uneix a les diferents individualitats en un 
comú esforç constructor, el qual tendeix, naturalment, a la uniformitat per la mateixa Unitat dels 
Ideals o Principis sobre els quals es funda. Així la llotja simbòlica queda establerta en tota la seva 
extensió, des de l'Orient on té el seu origen, fins a l'Occident al que es dirigeixen les seves finalitats 
i en el qual es reposen, es concentren, es conclouen, es clausuren i es fan actualment efectius tots 
els esforços 
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  Per a formar part d'una tal agrupació és necessari ingressar en la comprensió de l'Ideal, Paraula, 
Verb o Llacs que l'anima i constituïx el seu Centre d'Unió o fonament organitzador. Aquesta és 
l'essència de la iniciació. 
Una vegada que s'estableixi en aquesta comprensió dels Principis, sent tal establiment fecund en 
esforços i resultats constructius, l'Aprenent es converteix naturalment en Fadrí dels quals, com ell, 
es troben igualment establerts en la comprensió constructora d'un Pla o Ideal comú. i quan en 
aquesta comprensió comença a manifestar-se com "genialitat individual" -la lletra G que es troba 
enmig de l'Estrella de la Personalitat -ingressa en la Cambra del Mig de la mateixa i realitza el 
Magisteri Ideal de l'Art, podent així ser Guia i Mestre, ja que ha esdevingut més que els altres. 
Encara que reunits en una mateixa Llotja o centre ideal comú, els Aprenents, Fadrins i Mestres que 
contribuïxen a formar-la es diferencien pel grau de comprensió de la Paraula, Ideal o Pla de la 
Llotja; aquest "grau de comprensió" diferent és el que fa o hauria de fer i determinar la respectiva 
edat maçònica. 
Pràcticament, cadascun d'aquests graus té una paraula i signe de reconeixement distint, amb els 
quals es reconeixen entre ells, mentre no poden ser reconeguts pels quals encara no van arribar amb 
el grau. Però aquestes paraules i signes es complementen i es completen, com lògicament ha d'ésser 
per constituir diferents graus de comprensió de la mateixa Idea Fonamental o Logotips - essència de 
la Llotja. 

LA UNITAT MASONICA 
Així, doncs, la Llotja és la unitat constitutiva de la Maçoneria, o sigui aquella Unitat Fonamental 
que, multiplicant-se i :propagant-se, origina unitats anàlogues o semblants, que constituïxen en la 
seva complexitat la Augusta Institució. 
La Maçoneria radica en les Llotges, així com aquestes radiquen en els Principis de l'Ordre dels 
quals s'han manifestat i segueixen manifestant-se de l'interior a l'exterior. Al seu torn , cada Llotja 
constituïx un esforç distint per a realitzar l'Ideal, els Principis i Finalitats de la Institució; per tant, 
aquella ha de considerar-se com la veritable individualitat maçònica, en tot anàloga als individus 
que formen la societat. És una particular encarnació de l'Essència o Ànima Grup Universal de la 
Institució, limitada per determinades condicions de temps i d'espai, així com per la individual 
comprensió dels seus components. 
L'esforç de realitzar o fer activa una Llotja, aixecant les seves columnes, plasma un Ideal o una 
particular comprensió de la Institució, l'Esperit Etern i Immortal de la qual, s'encarna en aquest 
esforç que uneix als seus membres en la comunitat d'aquesta comprensió. La Llotja viu segons 
l'Harmonia que es realitza i la cooperació que es fa possible entre els membres que la componen, ja 
que així com l'harmonia fa constructius tots els esforços, tota dissonància es fa un element 
destructor, i quan aquesta predomina i no pot concertar-se i resoldre's harmònicament, la Llotja mor 
abatent les columnes, que són el símbol de la Porta o Ingrés establert en l'occident de la realitat 
visible. 
Però la Institució roman, sobrevivint a tots els esforços particulars que van haver de superar-se o 
traslladar-se, i el seu "Ànima Grup" seguirà reencarnat-se en altres esforços semblants, al sumar-se 
en un comú Ideal o activitat constructora. Els mateixos membres d'una Llotja dissolta, així com els 
quals se separen de la seva Mare Llotja, cooperaran en aquesta constant regeneració per mitjà de 
diferents unitats exteriors, que esdevenen cada vegada més receptives i fidels expressions de l'Ideal 
Interior que les anima, conduint a la Maçoneria a evolucionar constantment, 
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 desembolicant-se la seva Ànima Universal amb el desenvolupament i l'experiència acumulada en el 
conjunt de les diferents encarnacions. 
Només el Mestre, penetrat amb el coneixement del seu gènesi en l'essència eterna de la Institució 
pot comprendre com, qualssevol que siguin, hagin estat o arribin a ser les divisions o distincions 
aparents en les seves manifestacions exteriors, la Maçoneria no pot mai deixar de ser una i 
indivisible. Si apareix dividida, només ho és il·lusòriament per als seus membres: aquesta divisió no 
és real ni permanent, a pesar de la seva actualitat. 
Tot el que pugui haver d'arbitrari en diferents obediències tindrà forçosament una existència 
temporal i transitòria, doncs els núvols mai poden quedar-se permanentment davant del sol, i tota 
obscuritat o tenebra ha de ser penetrada i vençuda per la Llum. Encara que a l'ingressar en la Llotja 
l'Iniciat hagi de parar els seus peus entre les dues columnes - símbol de tota divisió - que es troben a 
l'Occident, la seva mirada es fixarà en l'Orient, d'on ve la Llum, i en aquesta Llum mai la Maçoneria 
apareixerà realment dividida. 

CONSTRUIR LA UNITAT 
Fixant la nostra mirada en l'Orient, amb clarividència profètica i realitzadora, hem de construir a 
l'Occident aquella Unitat, que és en l'Orient un fet absolut, permanent i indestructible. 
La Unitat no pot construir-se sinó per mitjà de la mateixa unitat; és a dir, hem de construir la Unitat 
de la Institució per mitjà de la unitat maçònica sobre la qual es basa en la seva expressió exterior, o 
sigui la Llotja. 
La comprensió de la unitat indivisible de la Institució, dintre de les diferents unitats que la 
componen i en les quals es manifesta, serà la pedra fonamental i angular d'aquesta construcció, que, 
inspirada en els plans de la Intel·ligència Creativa a la glòria de la qual existeix i segons els quals 
constantment es desenvolupa i s'expressa en formes sempre superades i renovades, per a adaptar-se 
a les noves necessitats interiors i exteriors d'aquests plans. 
No es pot construir la Unitat reconeixent la divisió i fomentant-la en les arbitràries distincions de 
regularitat i obediència. No pot haver, en el fons, major i millor regularitat que la de seguir les 
regles fonamentals i genuïnes de la Institució, segons la seva propi Ideal ho indica des d'endins als 
components de cada Llotja particular, ni una més elevada i legítima obediència que la que cada 
maçó s'esforça a realitzar envers el mateix Gran Arquitecte, per mitjà d'una millor comprensió dels 
seus Plans i de la seva cooperació conscient i intel·ligent amb els mateixos. 
Ha de, doncs deixar-se la màxima llibertat, tant a les Llotges com als Maçons individualment, en els 
seus esforços sincerament encaminats en Bé de l'Ordre, sent aquesta condició necessària per al seu 
progrés, així com el mitjà amb el qual pot efectiva i perdurablement construir-se la Unitat 
Maçònica. 
L'autonomia de les Llotges, dintre del reconeixement de la Unitat Indivisible de la Institució, ha de 
ser plena i absoluta, sense cap restricció o limitació exterior, i a cada Llotja ha de considerar-se-la 
sobirana en la seva Tercera Càmera, amb la unanimitat dels membres que la componen. 

LA LLOTJA "JUSTA I PERFECTA" . 
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 No obstant això, per a tenir dret a aquesta completa autonomia i independència i ser capaç de 
realitzar-la i conservar-la, la Llotja ha de ser efectivament justa i perfecta, en el sentit que han de ser 
el més possible veritables mestres aquells que la dirigeixin. 
En aquest sentit, ha de considerar-se simple la Llotja formada per un sol Mestre  -sigui qualsevol el 
nombre efectiu dels components de la seva tercera Càmera-, justa, la que es troba integrada per dues 
i perfecta, la Llotja que concorren tres Mestres per a dirigir-la. Entenent com ha d'entendre's la 
qualitat de Mestre, molt poques són les Llotges que amb tot dret puguin anomenar-se simples, un 
nombre menor encara les quals poden dir-se gairebé justes, i quant a les Llotges perfectes, podem 
comparar-les a la misteriosa au Fènix de l'antiguitat, de l'existència de la qual ningú dubtava, però 
que pocs ulls podien afirmar haver-la vist realment. 
Encara que sigui donat a molt pocs maçons veure una Llotja realment justa i perfecta, perquè per 
ventura no hagi tal vegada més que una sola en tota la superfície de la terra que estigui integrada 
per tres Mestres, tota Llotja pot i ha d'acostar-se a la qualitat de tal, esforçant-se a fer els seus 
treballs veritables i efectius per a la realització de les finalitats de la Institució, de la qual cada 
Llotja és legítima representant. 
Per tant, la construcció de la unitat de la Institució es resol en la construcció de la perfecta unitat 
maçònica que la representa: formar Llotges realment simples, un dels components del qual estigui 
efectivament animat pel .esperit hiràmic, amb l'esperança que arribin a ser un dia justes i perfectes. 
Heus aquí l'única manera que es pot realment contribuir a la Unitat i Unificació de la Maçoneria 
Universal, que depèn de les Llotges particulars més aviat que dels organismes en els quals i sota els 
quals creen aquestes convenient reunir-se i agregar-se. 
Les Llotges que se senten en si mateixes veritables i legítimes representants de la Institució no 
necessiten tutela, i per a elles la carta patent i el reconeixement de determinats Alts Cossos és cosa 
de secundària importància; es troben perfectament lliures, en la Sobirania del seu Magisteri, 
d'acceptar o no acceptar una particular Autoritat exterior . 
No pot dir-se el mateix d'aquelles Llotges en les quals no hagi ni tan sols un sol Mestre entre els 
quals la dirigeixen. Aquestes Llotges necessiten tutela, quan per si mateixes, sense un 
reconeixement exterior, no se senten legítimes representants de la Institució i, per tant, no sabrien 
desitjar, fer, ni conservar la seva llibertat, sobirania i independència. 
Això no significa que una "Llotja", realment digna de tal nom pel fet d'estar regida si més no per un 
Mestre, ha de ser forçosament lliure i no acceptar o reconèixer cap Alt Cos o Autoritat Maçònica, 
sinó que pot ser-lo quan hagi de ser-lo, doncs en cas contrari el veritable Iniciat prefereix en general 
reconèixer les lleis i sotmetre's a les autoritats exteriors, encara que reconegui les seves 
imperfeccions, abstenint-se de tota insubordinació, simplement per ser aquesta un element de 
desordre. No obstant això, segueix conservant la més plena llibertat de pensament i d'acció obrant 
constantment en perfecta harmonia, per a l'afirmació d'aquells Principis que alguna vegada poden 
necessitar o fer desitjable una completa independència. 

FORMACION D'UNA LLOTJA 
Es fa aquí necessari posar l'accent en el fet que una Llotja es constituïx únicament "per la lliure i 
espontània voluntat" dels que la formen. Per raons i consideracions exteriors és convenient 
sol·licitar prèviament o demanar després la carta patent i el reconeixement de determinat Alt Cos 
que es consideri en aquella
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  Jurisdicció el legítim representant de la Institució. Però aquests es troben subordinats a la lliure 
voluntat dels que constituïxen la Llotja o la dirigeixen, en virtut del dret inherent en el Magisteri 
Maçònic, el lliure exercici del qual cap veritable Maçó pot mai contestar . 
És, doncs, legítim i desitjable que les Llotges es confederin i s'uneixin entre si, per a formar Alts 
Cossos de diferent denominació, als quals poden delegar i reconèixer part de la seva autoritat i 
drets: l'Autoritat i els drets indispensables per a fer efectiva l'organització d'aquests. Però ha de 
considerar-se un abús d'aquesta autoritat i d'aquests drets el de legislar, jutjar o excomunicar per 
compte d'altres Llotges que tenen el mateix dret d'acceptar o no tal autoritat. Tampoc és legítim per 
a aquests Alts Cossos prohibir als membres i Llotges de la seva Obediència tota relació amb les 
Llotges que no reconeguin tal Obediència, així com negar el dret de visita als membres d'aquestes 
Llotges considerant-los irregulars. 
Amb tal conducta aquests Alts Cossos i Lltges per si mateixos s'exclouen de la Universalitat de la 
Institució, creant barreres i divisions arbitràries en la seva Unitat Indivisible. 
Tota Llotja, de qualsevol manera constituïda per Mestres Maçons - que  exerceixen el dret lliure i 
sobirà que ningú va contestar abans de 1717, - pot i ha de considerar-se legítima i regular 
representant de la Institució, amb l'única condició que observi les seves Lleis i Regles Tradicionals, 
universalment reconegudes. 
No pot dir-se el mateix de les Grans Llotges i Alts Cossos Maçònics, doncs els seus drets i 
l'autoritat que exerceixen es troben subordinats als de les unitats maçòniques que els constituïxen o 
contribuïxen a formar-los: la seva legitimitat i regularitat són les que les Llotges en particular i la 
Maçoneria Universal els reconeixen. 

SOBERANIA DEL MAGISTERI 

Com la Maçoneria Universal es compon d'Aprenents Fadrins i Mestres -els alts graus  s'incloent en 
el Magisteri, del que constituïxen, no obstant això, un desenvolupament natural i necessari, - en el 
tercer Grau radica la Sobirania i, per consegüent , el Govern de la Institució. 
Qualsevol que sigui, doncs, el grau del seu íntim desenvolupament, tot Mestre exerceix el seu 
magisteri entre els Mestres, és a dir, entre els que són més que els altres. Per tant , el Venerable 
d'una Llotja, així com el mateix Gran Mestre, és, simplement (en tot el que concerneix a la seva 
qualitat exterior, així com als seus drets), el primer entre els seus iguals (10). 
Efectivament, el Venerable és únicament un Mestre triat entre els Mestres que formen la Llotja - 
com membres dotats del ple gaudiment de la qualitat i dels drets maçònics - i governa la Llotja amb 
l'Autoritat que aquests li han reconegut i delegat. Igualment, el Gran Mestre és el Mestre triat entre 
els Mestres que concorren a formar una Gran Llotja o Jurisdicció Maçònica, a la qual governa amb 
la mateixa Autoritat reconeguda i delegada. 
Així és que el Govern de la Institució es troba efectivament en el seu Magisteri, i així igualment 
hauria de ser-lo el de tota societat o Nació, per ser el mestratge el que únicament dóna la capacitat, 
ja sigui de governar, com de triar amb discerniment. Per tant, el tercer grau ha de constantment 
considerar-se com sobirà, i han de ser universalment reconeguts els drets inherents en aquesta 
Sobirania - entre els quals es troba el de fundar Llotges, amb el concurs d'altres dos maçons - com 
un de les fites  (Landmarks) essencials de l'Ordre. 
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 Aquesta fita ( Landmark), que universalment fa reconèixer com a tal, en el ple gaudiment dels seus 
drets, al Mestre Maçó que va rebre la seva investidura en la Sobirania de la Tercera Càmera d'una 
Llotja justa i perfecta, és un altre element necessari per a reconstruir la unitat de la nostra Institució, 
en harmonia amb els Plans del Gran Arquitecte, la individual comprensió del qual constituïx la 
veritable reialesa del Magisteri. 

EMANCIPACION DE LES LLOTGES 
El reconeixement de la Sobirania del Magisteri Maçònic emancipa naturalment a les Llotges de tota 
autoritat fictícia o arbitrària, així com de tota obediència que no es basi sobre els Principis genuïns i 
reals de la Institució; els quals, per a ser tals, han de ser universalment reconeguts i acceptats. 
Tota Llotja que es basa sobre aquests Principis se sent i és realment representant legítima i regular 
de la Institució, i les altres Llotges que se sentin i siguin igualment tals, no poden deixar o faltar de 
reconèixer-la i reconèixer als seus membres. Precisament en tal universal reconeixement hi ha 
aquella Unitat Real i Indestructible que en va podríem buscar exteriorment abans d'haver-la trobat 
en l'interior . 
L'emancipació de les Llotges no consisteix efectivament en no reconèixer l'Autoritat legítima i 
regular dels Alts Cossos que representin i expressin la lliure voluntat dels Maçons components, sinó 
únicament (no reconèixer) els abusos i usurpacions d'una tal Autoritat. Mentre existeixin aquests 
abusos i usurpacions haurà constantment cismes i divisions en les organitzacions maçòniques i 
necessitat de Llotges que busquin i afirmin exteriorment, en el nom d'aquella llibertat que és la 
primera prerrogativa del Maçó, la seva autonomia i independència com Llotges lliures formades per 
maçons lliures. 
Aquest moviment és necessari per al progrés i la regeneració de la nostra Institució. D'altra manera 
mai podria aquesta llibertar-se del pes mort dels errors, prejudicis, lleis, regles i definicions 
arbitràries, que -encara que animades inicialment per la millor bona voluntat, i útils durant cert 
temps - han de ser superades, amb la Ignorància que les va originar. 
Són, doncs, aquests errors, prejudicis, lleis, regles i definicions arbitràries els que divideixen la 
Maçoneria i originen tots els cismes, els quals realment impedeixen aquella unitat exterior que 
correspongui perfectament a la unitat interior Indivisible i Indestructible de la Institució. 
Per tant, l'emancipació de les Llotges no és en si mateixa emancipació de l'Autoritat dels Alts 
Cossos, sinó dels errors i prejudicis que segueixen acceptant; de les lleis, regles i definicions 
arbitràries que sancionen, dels abusos i usurpacions que cometen. Quan cessin aquests, se 
suprimeixin aquelles i s'abandonin els primers, desapareixerà la necessitat, possibilitat i utilitat, 
encara que sigui particular, de tot cisma, separació o divisió, cessant al mateix temps les violacions 
de la universalitat de la Institució. 
Únicament les Grans Llotges i Alts Cossos que s'emancipin de les causes de divisions, en comptes 
d'establir-se sobre les mateixes, són els que poden sobreviure i cooperar al Progrés i a la necessària 
regeneració maçònica.

DISCIPLINA I LLIBERTAT 
El Govern de l'Ordre ha de ser lliure disciplina i disciplinada llibertat. Són aquestes les dues 
columnes o Principis sobre les quals únicament pot formar-se i descansar el Govern del Magisteri.
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  La disciplina maçònica mai ha de ser imposada, sinó sempre lliurement reconeguda i acceptada. 
Com la Maçoneria té per objecte fonamental el de formar homes veritablement lliures, tota 
imposició de qualsevol naturalesa viola aquest Principi, i mai pot considerar-se com base de la seva 
disciplina, que és reconeixement i ensenyament progressiu de la Veritat i de la Virtut. 
Indubtablement, la llibertat ha de ser disciplinada, atès que s'aprèn per mitjà de l'estudi de la Veritat 
i es realitza amb la pràctica de la Virtut. La Lliberteu Maçònica és, doncs, conseqüència de la 
Disciplina Maçònica, entesa com escola de la Veritat i de la Virtut, i no té res que veure amb la 
llicència profana, que és, en realitat aquella esclavitud del Vici i de l'Error que fa necessaris els 
vincles exteriors. 
La lliure disciplina de la Maçoneria i la llibertat disciplinada que en la mateixa s'aconsegueixen han 
de ser ben enteses i realitzades pels Mestres; sense elles cap pot ser digne de tal nom, quan en virtut 
d'elles es converteix en més que els altres. 
Adquirir aquestes qualitats és esdevenir veritable Mestre, subjugant els errors, vicis i vincles de la 
personalitat a la comprensió virtuosa de la Individualitat, que troba en la reialesa del seu Ésser la 
Suprema Veritat i la més perfecta Llibertat. 
Harmonitzar, doncs, en el Poder Sobirà de l'Amor, la més perfecta disciplina amb la més plena 
llibertat heus aquí l'ideal cap al qual han d'esforçar-se constantment els quals vulguin ser realment 
Mestres en la nostra Institució. L'Arc del Magisteri, aixecat per la Lliure Maçoneria, mai pogués 
realitzar-se i cobrir dignament l'Edifici simbòlic de l'Ordre sense el concurs d'aquestes dues 
qualitats que mútuament es complementen, interpretant en el seu significat moral les dues 
Columnes que es troben a l'ingrés del Temple de la Veritat i de la Virtut. 
Que ho sàpiga i recordi sempre qui desitja fer una útil i profitosa Labor Maçònica, sobreposant 
constantment el compàs de la Llibertat més il·luminada i comprensiva a la justa i perfecta 
Disciplina de l'esquadra. 

LA "GRAN LLOTJA" 
Abans de 1717 la denominació de Gran Llota va ser presa ocasionalment per alguna Llotja 
particular que, per la seva preeminència, va voler distingir-se de les altres. També després, en 1725, 
va assumir aquest títol la Llotja de York, a pesar que no tingués cap altre Taller sota la seva 
obediència. 
Però des del principi del segle XVIII, amb la fundació de la Gran Llotja d'Anglaterra, aquesta 
denominació pot considerar-se pròpia de tota agrupació de Llotges, que en aquesta forma es donen i 
es reconeixen un govern, una disciplina i una obediència comunes. La primera Gran Llotja en 
aquest sentit va ser originàriament la simple unió o assemblea dels membres components de les 
quatre Llotges que, en aquesta unió, van buscar el mitjà de salvar-se d'una completa dissolució. No 
obstant això, és indubtable que la fortuna del nou organisme - que va ser la llavor de la qual va 
brollar i s'ha desenvolupat la Maçoneria en la seva forma actual- no es va deure menys als Principis 
Ideals dels quals es va fer promulgador, que al simple fet de la unió i del reconeixement 
complementari d'un Govern o Autoritat Central, personificada en el Gran Mestre; el que tant pot 
afavorir com obstaculitzar el progrés de la Institució. 
Des de llavors, a semblança de les Llotges, les Grans Llotges es van multiplicar en tots els països, 
formant-se una Gran Llotja si més no en cada nació o estat. Aquesta agrupació de les Llotges en 
Grans Llotges, benèfica pel fet de la unió que així s'estreny i es fomenta entre els seus components, 
presenta l'inconvenient que alguna vegada aquest Govern Central pot usurpar els drets de les llotges 
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particulars  i legislar en nom de la Institució, amb definicions i limitacions arbitràries que revelen la 
incomprensió de les seves veritables finalitats i fins a palesen la ignorància de qui les dirigeixen. 
Així, en diverses jurisdiccions, aquesta unió - que hauria de ser, segons ho deixem dit, "lliure 
disciplina i disciplinada llibertat" - pot arribar a ser veritable subjecció, les cadenes de la qual rebla 
amb jurament de fidelitat a lleis, reglaments i definicions en part arbitràries, aïllant-se així i 
excloent-se l'agrupació de la Universalitat de la Institució, de la qual cessa de ser legítima 
representant, a pesar que es cregui amb dret de jutjar i excomunicar en el seu nom als Maçons i 
Llotges que no reconeixen l'autoritat així usurpada i les limitacions de les quals exigeix 
l'observança. 
Doble conseqüència de la manifesta irregularitat de tal procediment - doncs com tota Llotja és en 
principi una legítima representant de la Institució, cap grup o agrupació de Llotges té el dret de 
legislar arbitràriament sobre les altres - ha estat i és la divisió de la Maçoneria en una mateixa 
Jurisdicció; així com la falta d'universal reconeixement entre organitzacions i autoritats maçòniques 
de diferents jurisdiccions i països. 
No obstant això, si aquest "reconeixement universal" no és sempre possible actualment entre les 
agrupacions de Llotges - per les mateixes limitacions que elles s'han imposat i ho condicionen, - és 
possible i necessari entre les Llotges i Maçons en particular de qualsevol Orient o país; realitzant-se 
així pràcticament onsevulla aquella Fraternitat Universal, que neix del reconeixement de la igualtat 
de drets i de la llibertat individual dels errors i prejudicis. 

GRANS LLOTGES, GRANS ORIENTIS I FEDERACIONS 
A causa de la usurpació de drets i abusos de l'autoritat atorgada i reconeguda únicament per a 
cimentar la unió entre els maçons, noves Grans Llotges, més d'una vegada, han sorgit per a 
enfrontar-se amb les que ja existien en una mateixa Jurisdicció. Algunes d'aquestes noves 
agrupacions han pres, per a distingir-se, el nom de Grans Orients, mentre un menor nombre, més 
recentment, ha preferit ajuntar-se en la forma més liberal de Federacions. 
Cadascuna d'aquestes tres formes pot dur, i durà indubtablement, una útil contribució al progrés de 
la Causa Maçònica, sent la utilitat i efectivitat de tal contribució proporcionada a l'obstinació que 
cadascuna posi a vèncer i bandejar als tres enemics clàssics de la Institució, personificats en els 
assassins de l'Arquitecte del Temple de Salomó, i objecte d'especial estudi d'aquest grau. 
Amb aquella perfecta tolerància que neix de la comprensió, amb la qual es bandegen la Ignorància i 
el Fanatisme, devem tots els maçons, per sobre de la nostra Ambició personal, cooperar segons el 
nostre propi Ideal particular - la nostra part en el Pla General de l'Obra, que ens ha estat 
especialment assignada i encomanada pel mateix Gran Arquitecte – a que es faci, en l'Organització 
Maçònica a la qual pertanyem, una veritable labor en Bé de l'Ordre i de la Humanitat, reconeixent 
l'efectiva unitat indivisible de l' un com de l'altra. 
Que cada Gran Llotja faci honor al seu nom! Sigui efectivament una Gran Llotja, elevant-se per 
sobre de les mesquineses, incomprensions, ambicions i interessos personals i diferents formes 
d'intolerància, forjant per a les Llotges depenent l'exemple i l'Ideal d'aquella Labor Maçònica 
educadora, orientadora i constructora en tots els camps de la vida que ha d'assegurar a la nostra 
Institució un més brillant avenir. Sigui aquest Ideal un veritable Gran Logos, Paraula o Verb 
incitador, que per 
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 sí mateix serà suficient en assegurar-li la més perfecta disciplina en la més plena llibertat. 
Que cada Gran Orient sigui realment un Gran Orient: una Lluminària i Font d'aquella Llum 
Maçònica o constructora que contínuament busquem en totes les nostres tingudes! La funció de 
l'Orient és, doncs, la d'orientar, il·luminar i dirigir els nostres passos cap a la Llum, els nostres 
esforços en direcció de la Veritat i de la Virtut. Si aquesta és la funció i el deure del simple Orient 
d'una Llotja, amb més raó el Gran Orient, que aspira a dirigir constructivament els esforços de 
diferents Tallers, ha de ser realment un Centre de Llum, un Sol que s'aixeca en tota la seva força i 
brilla manifestant el Verb Creador d'un veritable Mestre entre Mestres. 
Que cada Federació sigui una Aliança, un pacte d'unió segellat entre les Llotges que la componen, i 
realitzi el significat de la mística corda amb nusos que s'estén per sobre de les dotze columnes dels 
nostres Temples! 
Que d'aquest Pacte, d'aquesta lliure unió entre iguals es manifesti una veritable Fraternitat fundada 
sobre la més plena i completa llibertat dels seus components, i que aquesta unió s'estengui 
indistintament a tots els Maçons, Llotges, Grans Llotges i Organitzacions Maçòniques establertes i 
espargides sobre tota la superfície de la terra! L'organització maçònica de l'avenir no pot, doncs, 
sorgir sinó de la cooperació i dels esforços constructius i unitaris de totes les organitzacions 
maçòniques actualment existents. 

EL "CIMENT" DE LA UNION
 

El ciment o argamassa que farà efectiva en una Unió veritable la Unitat de la Maçoneria Universal, 
no pot ser sinó l'Amor Fraternal que neix de la consciència de la mateixa: Unitat - Unitat d'Origen, 
d'Ideals i de Finalitat- entre tots els membres i agrupacions components de la nostra Institució. 
Però, perquè aquest ciment sigui profitosament espargit, es necessita primer que els materials siguin 
convenientment llaurats, escairats i rectificats. Cap edifici, cap Construcció Ideal del gènere que la 
Maçoneria vul aixecar i aixeca contínuament amb els seus esforços a través dels segles, pot fer-se 
sense els materials adequats, cadascun dels quals ha de prendre l'exacte lloc que li correspon en el 
Pla Universal de l'Obra. 
D'aquí la necessitat de preparar els materials i fer que cadascun estigui veritablement en el seu lloc. 
Totes les organitzacions maçòniques actuals - totes les Llotges, Grans Llotges, Grans Orients i 
Federacions, tots els Ritus i les Obediències totes - estan cridades a aquesta Obra, en la qual es 
tracta de construir la unitat de la Maçoneria Universal. 
Cada Maçó en particular, cada Llotja i cada Agrupació Maçònica és al mateix temps un dels 
materials i dels Obrers i Arquitectes que ha de fer perfectament la part o feina que, en la seva pròpia 
Ideal o Verb particular, el Gran Arquitecte li ha encomanat. Que cadascun faci la seva part i s'esforci 
a perfeccionar el seu propi material o l'obra que li ha estat assignada, en les circumstàncies, 
condicions i oportunitats que es troba, esforçant-se a estar a l'altura del seu propi Ideal, més aviat 
que tractar d'imposar-lo als altres. L'Obra és Universal i un mateix Gran Arquitecte la dirigeix en 
tots els seus particulars, encara que no sempre pugui aparèixer, a la nostra visió limitada, la unitat 
del Pla i de l'Obra. 
Que tots els Maçons l'han de saber i en particular els Mestres, perquè, despullant-se dels seus errors, 
falta de comprensió i ambicions personals, puguin cooperar 
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 impersonalment,-- com els veritables Mestres - en aquesta Obra que els Mestres dirigeixen i a la 
qual tots, indistintament, en la seva qualitat de maçons, han estat cridats. Els veritables Mestres 
apareixeran quan serà necessari, per a donar els últims tocs als materials llaurats i espargir sobre 
ells, amb la Flama de l'Amor, el Ciment que fa la Unió permanent i veritable. 

LA UNITAT DE L'EDIFICI 
Mai es perdi de vista la Unitat de l'Edifici i la necessària conseqüent Universalitat de l'Obra a la 
qual estan cridats i participen efectivament pels seus esforços - de qualsevol manera que estiguin 
dirigits - tots els Maçons sense distinció. Amb la visió de la Unitat de l'Edifici i la consciència de la 
Universalitat de l'Obra, ens serà possible remeiar a tots els errors que provinguin de la nostra curta 
vista, usant constructiva ment l'escaire del judici i el compàs de la raó, com han d'aprendre'l i fer-lo 
tots els Mestres Maçons. 
A tot arreu del món, en tots els Orientis, les Llotges i les Agrupacions Maçòniques, som obrers al 
Servei d'una mateixa Intel·ligència Creadora, d'un mateix Gran Arquitecte, per a l'expressió d'un 
mateix Pla, en el qual tenim el privilegi i la gloriosa oportunitat de cooperar, segons la nostra bona 
voluntat i enteniment. 
No hi ha raó per a perdre i malgastar els nostres esforços en una crítica inútil i destructiva, o  tancar-
se en limitacions que ens impedeixen fer una labor més útil I. profitosa en Bé de l'Ordre, ja que una 
mateixa Intel·ligència, un mateix Gran Arquitecte, realment la dirigeix i ens dirigeix. Basta només 
que sapiguem i vulguem reconèixer-lo aixecant els nostres ulls per sobre de la boira adormidora de 
la Il·lusió, que ens manté en la Ignorància, ens fa víctimes i instruments del Fanatisme i esclaus de 
l'Ambició. 
Hi ha unitat indissoluble en el Pla de l'Edifici, en l'Edifici mateix i en totes les seves parts, a pesar 
dels diferents esforços individuals que, encara que aparentment encaminats en diverses direccions, 
convergeixen realment cap a la mateixa finalitat, cap a un mateix Ideal, cap a una mateixa Paraula 
de Vida, que és aquell Verb que es troba en el principi de la nostra Institució. 
D'aquesta Unitat Indissoluble hem de ser conscients en tot moment, qualsevol sigui la nostra part i 
la nostra tasca en l'Obra, si volem que els nostres esforços es trobin dirigits constructivament al Bé 
Real de l'Ordre. 
Només així ens farem mereixedors de la nostra dignitat de Mestres. 

UNIVERSAL RECONEIXEMENT 
El reconeixement de la unitat espiritual de l'Edifici Universal de la Maçoneria duu com a 
conseqüència necessària el reconeixement universal que ha de practicar-se entre els Maçons i 
Llotges de tots els Ritus i Obediències, i entre els mateixos Ritus i Obediències que cooperen, 
acostant-se mútuament en comptes de combatre's amb el Fanatisme que neix de la ceguesa d'una 
recíproca incomprensió. 
El reconeixement universal entre tots els Ritus i les Obediències- incloent les Llotges Lliures que 
existeixen a tot arreu del món i que són les primeres que ho practiquen, des d'abans de 1717, - que 
duu amb si la necessària abolició de tota arbitrària distinció de regularitat, serà el primer pas cap a 
l'efectiva unitat i unificació de la Maçoneria Universal. 
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 Als Maçons i a les Llotges que objecten que, les Organitzacions Maçòniques a les quals pertanyen, 
els prohibeixen i els impedeixen fer-lo, com seria el seu més gran i veritable desig, els preguntem si 
la llibertat, a més de ser la primera condició per a ser admès en la Institució, no és també el seu 
primer propòsit i Suprema Finalitat; i els convidem a reflexionar si té més valor la seva qualitat de 
membres de la Maçoneria Universal o la de membres d'aquella particular Organització Maçònica, i 
si té aquesta el dret d'impedir-los la pràctica d'un deure implícit en la seva categoria de maçó, per 
sobre de tota organització o obediència. 
És, doncs, un de les fites (landmarks) més fonamentals i inamovibles de la Institució el que tot 
maçó ha de ser reconegut com a tal en tot l'Univers i per qualsevol altre maçó o organització 
maçònica. El dret de visita en qualsevol assemblea de la Fraternitat - amb l'única condició que 
tingui el grau corresponent i es faci reconèixer que la posseïx legítimament - és una conseqüència 
d'aquest reconeixement universal que la Maçoneria imposa a tots els seus membres indistintament, i 
per al qual es van adoptar els mitjans de reconeixement. 
És, doncs, sempre possible reconèixer la qualitat, real de maçó del que posseeixi els signes i 
paraules corresponents, i reconèixer si realment ha pres part en treballs maçònics, així com la 
qualitat i naturalesa d'aquests treballs; i és molt rar el cas en el que un maçó autèntic estigui 
desproveït enterament de tot document que palesi la legítima possessió dels signes i paraules del 
seu grau. 
Finalment ha de dir-se que qualsevol Gran Llotja o Organització Maçònica, per autocràtica que 
sigui, sempre ha de ser, en alguna forma, l'exponent dels seus membres. Així, doncs, si aquests, 
obrant segons la seva consciència, s'allunyen d'un reglament basat sobre una comprensió imperfecta 
de la veritable naturalesa de l'Ordre - també si aquell reglament està sancionat per juraments, que 
per aquesta mateixa raó manquen de valor maçònic, encara que segueixin tenint un valor individual 
- per a observar un dels Principis Fonamentals i Immutables de la Maçoneria Universal, ningú pot 
realment condemnar-los; i així obrant cooperen que aquests errors i prejudicis siguin - com han de 
ser-lo - definitivament superats. 
És, doncs, cert que el reconeixement universal és una absoluta necessitat per a l'efectiva Unitat 
Universal de la Institució, i com aquesta forma part del Pla del Gran Arquitecte, podem profetitzar 
amb tota seguretat, la seva més tard o primerenc segur adveniment. 

LA CO-MASONERIA I EL PROBLEMA DE LA DONA 
Aquest reconeixement universal entre totes les Llotges, Obediències i Ritus, inclosos els que s'han 
considerat fins a ara com "irregulars" - definició inconsistent, que pot trobar -el seu lloc en una 
forma de fanatisme sectari, però que hauria d'excloure's per complet de la Maçoneria que aspira a 
ser integrada per "homes lliures" i a formar-los, - ens enfronta amb la realitat de la Co-masonería, i 
conseqüentment amb el problema de l'admissió de la dona en els treballs maçònics. 
Abans de res... pot realment definir-se com irregularitat el fet de seguir Regles en alguna cosa 
distintes especialment de les que segueix, qui així la defineix amb incontestable arbitri, a força de la 
seva pròpia regla? No seria més aviat la irregularitat una absència de regles que una regla que es 
diferencia en una mica de la correntment admesa i acostumada ? 
Pot dir-se que amb aquesta definició es tiraria baix tot l'Edifici Maçònic. Però es tracta d'una 
il·lusió, igual a la que fa ratllar de "irregularitat" una regla
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  simplement distinta, i que bé pot ser millor que la que seguim, doncs, pel que fa a aquesta, la que 
anomenem regularitat, pot ser la veritable irregularitat. 
L'Edifici Maçònic té una base espiritual massa profunda i permanent, perquè pugui tirar-se a baix 
pel simple abandó d'una regla que pot ser útil, necessària i convenient durant un període determinat, 
però que caminant el temps es fa inevitablement (com tota cosa que persisteix a la seva real 
necessitat) una superstició, és a dir, un obstacle per al progrés, que, com a tal, ha de ser una 
contínua superació. 
Molt lluny de desitjar - com la nostra obra ho demostra-  una ruptura i l'abandó de les Tradicions i 
Regles que representen el preciós llegat del passat, ens esforcem, per contra, que siguin millor 
conegudes i interpretades. 
La Maçoneria es troba molt bé representada en aquell déu de l'antiguitat del que hem parlat en la 
Primera Part del "Manual de l'Aprenent". Aquest déu que, a més de presidir la iniciació, es posava 
en efigie sobre aquells termes o fite materials dels quals van prendre el seu nom  les fites 
(landmarks) de la nostra Institució, tenia dues cares que es consideraven oposades constantment al 
passat i a l'avenir . 
Així ha d'ésser - i és realment - nostra Augusta Societat i les seves mateixes fites (landmarks). 
Basant-se aquella com aquests en la Tradició del Passat, sobre la qual fixa constantment una de les 
seves dues cares, ha de tenir igualment l'altra fixa en l'avenir, per a saber-se enfrontar i correspondre 
dignament amb el seu present .tasca, traient profit del primer i preparant i anticipant al segon. Això 
ha de fer-se per a aquell pretès landmark que, segons alguns, exclou terminantment a la dona de la 
Maçoneria. És una fita  (landmark) real o fictici, transitori o permanent? Sapiguem jutjar d'això, 
amb el necessari discerniment, igualment a la llum del passat, del present i de l'avenir. 
Va ser sempre exclosa la dona de la iniciació que constituïx la característica fonamental de la 
Maçoneria? 
La tradició iniciàtica ens diu el contrari, puix que en els Antics Misteris de Grècia i d'Egipte va ser 
gairebé sempre admesa a l'una amb l'home. Un atent estudi històric fet sobre l'assumpte podria dur 
a la llum fets i conclusions molt interessants sobre aquest punt. 
És cert, d'altra banda, que no va ser costum de les Corporacions de Picapedrers i Constructors de 
l'Edat Mitjana - com no ho va ser dels antics “Collegia Fabrorum” i dels anteriors dionisíacs - 
admetre en el seu sí a les dones, per la manifesta raó del treball o activitat material a la qual es 
dedicaven. i quant a l'admissió de la dona en els principis renovats de la Maçoneria com Institució 
Moderna - arran de la Declaració de Principis de la Gran Llotja d'Anglaterra, - van fer doble 
obstacle el fet d'haver estat derivada directament d'aquestes corporacions, en un primer temps, i, en 
un segon, les violentes persecucions de les quals va anar objecte la nostra Societat en gairebé tots 
els països i que en alguns no han cessat encara (11). Si l'home podia desafiar el perill de pertànyer a 
una societat prohibida, no es podia admetre a la dona en les mateixes condicions.
 
Però les temptatives d'admetre a la dona no han cessat: el Ritu Adopció, va constituir-se i instituït 
expressament per a la dona, des de la primera meitat del segle XVIII és una prova d'aquest desig, 
que havia de traduir-se en una final inestabilitat. No obstant això , les puerilitats i innovacions 
d'aquest Ritu, que ha de considerar-se més aviat com una contrafeta que com veritable Maçoneria, li 
van impedir, a pesar del patronatge oficial de la Maçoneria Francesa, arribar a l'èxit universal que 
els seus fundadors tal vegada esperaven 
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 Altres ritus, entre els quals es conta la pretesa Maçoneria Egípcia de Cagliostro, van obrir 
igualment les seves portes a la dona. Però la seva definitiva admissió no havia de verificar-se sinó 
més tard, amb la creació de la Maçoneria mixta anomenada "El dret humà", la primera Llotja del 
qual es va fundar a París en 1893, arran de la iniciació, en una Llotja masculina (excomunicada per 
aquest fet), onze anys abans, de la senyoreta Deraismes. 
Aquesta Organització universal, a la qual difícilment pogués negar-se-li el nom de maçònica, 
compte en l'actualitat amb centenars de Tallers simbòlics i Càmeres superiors. És, doncs, un fet 
incontestable i es fa necessari el seu reconeixement per la Maçoneria Oficial, ja sigui en vista de la 
Unificació de la Maçoneria, ja sigui pel fet que actualment, sí pot i ha de disciplinar-se segons cada 
Jurisdicció ho estimi convenient, ja no pot negar-se-li a la dona la participació en la Gran Obra 
realitzada per la nostra Institució.

LES FITES (LANDMARKS) VERITABLES 
Tornant al subjecte de les fites (landmarks), sobre els quals hem parlat fins a ara ocasionalment i 
que es consideren com principis fonamentals immutables de la nostra Institució, és el nostre deure, 
com Mestres Maçons perfectament conscients en la nostra missió privilegiada de profetitzar i 
preparar l'avenir de la Maçoneria, considerar primerament, si és que la Maçoneria està basada sobre 
les fites (landmarks) o si és que les fites estan basats sobre la Maçoneria. 
La diferència és essencial, i no consisteix en un mer joc de paraules, doncs en el primer cas és la 
lletra la que compte i té una importància sobirana, limitant si és necessari les possibilitats de 
l'esperit. En el segon l'esperit és el que té realment importància, i quant a la lletra, pot i ha de 
conformar-se amb aquell. 
Estimem que a cada Maçó ha de deixar-se'l en la més plena llibertat d'acceptar la una o l'altra 
d'aquestes dues accepcions, segons el seu propi discerniment li indica. No obstant això, aquesta 
elecció determinarà la seva conducta i ho posarà, segons ho ha triat, en el camp rígidament 
conservador o bé en el camp progressista de la Maçoneria. 
Encara que l'actitud dels .primers sigui necessària per a posar un fre i contrabalançar en certa 
manera els excessos als quals poden ser i són moltes vegades duts els segons, com aquí es tracta 
essencialment de preparar el futur, ens vam dirigir especialment a aquests últims, que millor ens 
podran entendre. 
Per a nosaltres, l'essència i els fonaments de la Maçoneria són espirituals. No consisteixen, doncs, 
exactament en determinats principis expressats amb paraules, sinó que aquests poden igualment 
manifestar com limitar, pel fet de revelar-los i fixar-los en paraules, l'essència i els fonaments 
exquisidament espirituals de la Institució. 
En altres paraules, l'essència real de les fites (landmarks) ens sembla molt bé representada per la 
figura del déu Jano que als mateixos presideix: els principis espirituals que els constituïxen són 
eterns i invariables, com el mateix déu, que les seves dues cares representen un sol i' únic ésser; 
però, quant a la seva expressió exterior, pot variar i varia contínuament, d'edat en edat, segons la 
comprensió dels homes i l'esperit dominant en cada època. 
Així, doncs, mentre no posem en dubte que la Maçoneria estigui basada sobre certs principis 
fonamentals i immutables, que és deure i privilegi del Mestre Maçó estudiar i reconèixer, i sense els 
quals la Maçoneria cessaria de ser tal; no creiem que necessàriament puguin i hagin  aquests (els 
mestres),  d'identificar-se amb la seva lletra, amb la que se'ns han transmès (els principis); la 
legitimitat de la qual (de la lletra), a més, pot ser i ha estat moltes vegades discutida.
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 LLEIS "NO ESCRITES" 

Efectivament, les fites  (landmarks) van ser primitivament les lleis i regles no escrites de la 
Institució, i tals haguessin de, al nostre judici, haver romàs per a sempre. Aquesta definició fa 
palesa, una vegada més, el caràcter exquisidament espiritual de tals regles. Com "lleis i regles no 
escrites" representen el que cada Maçó entén individualment de les Finalitats i Principis de la 
Institució, l'esperit de la qual romandrà sempre el mateix, a pesar de la diferent expressió exterior 
que pugui trobar en la comprensió dels homes. 
Per tant, les distintes fites (landmarks) i declaracions de Principis fins a ara formulats de la 
Institució, han de considerar-se com diferents versions pràcticament equivalents del que determinats 
individus o grups d'individus van arribar a entendre, a les quals a tots incumbeix el deure examinar 
lliurement i el consegüent dret d'acceptar o no acceptar, segons ho dictamini la nostra consciència, 
sense que això invalidi en gens ni mica la nostra qualitat de lliures maçons. 
Hi ha hagut, doncs, una tendència - lloable per cert en la seva finalitat d'assegurar a la Societat una 
estable i ferma base exterior- a considerar aquestes fites (landmarks) com veritables dogmes, que 
com a tals no es diferencien molt dels quals caracteritzen les diferents Esglésies. Mentre la 
Maçoneria no té dogmes ni imposa creences de cap gènere, doncs la Veritat, el Camí de la qual 
indica la Maçoneria, ha de ser lliurement entesa i individualment realitzada. 
Aquesta tendència d'alguns grups particulars a dogmatitzar en nom de la Institució va ser vivament 
contrastada des de les primeres Declaracions de Principis de la Gran Llotja d'Anglaterra per les 
altres Llotges llavors existents, les quals - a pesar de la bellesa i acceptabilitat d'aquests Principis- 
es veien lesionades en el seu dret d'interpretar lliurement la Maçoneria, sent la causa que no 
s'adherissin a aquesta. Això ha estat constantment després font fecunda de cismes maçònics. La 
mateixa escissió provocada després per Lorenzo Dermott, que va originar l'oposició dels antics als 
moderns maçons, es va deure a aquesta mateixa raó, per la qual, segons aquells, s'havien aquests 
allunyat del veritable esperit i dels principis de la nostra Institució. 

LLIURE INTERPRETACION 

Aquesta lliure interpretació, o sigui el dret d'entendre i interpretar lliurement els Principis i Regles 
de la Institució, ha de considerar-se com un de les veritables  fites (landmarks), un dels immutables 
fites sobre els quals poden donar-se suport de manera estable la seva unitat i universalitat. 
És, doncs, lloable l'esforç d'una determinada agrupació maçònica a fixar en uns quants principis o 
regles, i en els seus Estatuts, Reglaments particulars, el que ha entès de la Institució. Però no pot 
dir-se el mateix de la intransigència dogmàtica amb la qual es vol imposar a uns altres - que tenen el 
mateix dret de lliure acceptació i interpretació- aquesta interpretació particular dels Principis i 
Regles de l'Ordre com Estatuts i Reglaments. 
Per consegüent, les veritables fites (landmarks) o Principis Reals, Eterns i Immutables de la nostra 
Institució no són ni poden ser altra cosa sinó les seves Lleis i Regles no escrites. Pel sol fet que 
s'escriguin cessen de ser veritables fites (landmarks) i esdevenen lliures interpretacions dels 
mateixos. Sobre aquestes fites (landmarks )s'ha fundat sempre la Maçoneria i sobre les  mateixes es 
fonamentarà sempre: segons 
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 l'entenem, podem cooperar en la construcció de la unitat maçònica i preparar l'avenir de 
l'Associació que ens acull entre les seves Columnes. 
Tota fita (landmark) real ha de tenir el caràcter de la Veritat, és a dir, ha de provar-se per si mateixa i 
no imposar-se com una creença. De la mateixa manera que vam provar i vam comprovar la Llei de 
gravetat, així hem de provar i comprovar l'efectivitat de les fites (landmarks), per a no confondre 
entre els mateixos també els errors i les falses interpretacions, prejudicis i superstició del passat. La 
Veritat es distingeix, doncs, per la seva consistència i durabilitat, que és la que la diferència de 
l'error i de la il·lusió: ha de ser tal en tots els temps i per això universalment acceptable i acceptada. 
Per aquesta raó, només en el grau de Mestre podem ocupar-nos de les fites (landmarks): únicament 
els Mestres estan en condició d'interpretar-les i jutjar d'elles. Els Aprenents i Fadrins han 
d'acontentar-se amb els Principis, Regles i Lleis que se'ls donen exteriorment, com una guia 
necessària, fins que no hagin crescut fins al punt de trobar en si mateixos les Regles, Lleis i 
principis Universals no escrits de la Institució. 

GOVERN DE LA INSTITUCION 

Una vegada reconeguda la veritable naturalesa de les fites (landmarks) de nostra Augusta Societat, 
estem en condició de tornar a examinar quin ha de ser el seu Govern. Governar en la seva accepció 
etimològica és un equivalent de "pasturar" o "conduir els caps de bestiar" (12). Per a governar es 
necessita, doncs, tenir l'aptitud del pastor, saber conduir, saber guiar, és a dir, exactament el contrari 
de tota autocràcia ignorant, de tota opressió intolerant, de tota vana ambició. 
Com espiritual és la nostra Institució, igualment espiritual ha de ser el seu govern: no ha de ser un 
govern que lligui, sinó que lliberti, guiï i il·lumini en la sendera de la iniciació individual en la 
Veritat i en la Virtut. Un tal govern res té a veure amb l'administració que constituïx avui dia 
l'essencial preocupació de les organitzacions i autoritats maçòniques. 
Per tant, govern i administració han de ser dues coses distintes, que no han de confondre's en la 
mateixa autoritat, doncs la una exclou naturalment l'altra. 
En la família, imatge de la Societat, la primera de les dues atribucions pertany al Pare, la segona a la 
Mare. I en la Llotja Maçònica el Govern es troba representat per les tres Llums i l'Administració 
pels quatre oficials que s'asseuen a l'Orient, en els dos extrems de la barana: el Secretari, l'Orador, el 
Tresorer i l'Hospitalari Les tres Llums dirigeixen i il·luminen la Llotja, i aquests quatre funcionaris 
tenen els llibres - respectivament, de les tingudes, de les lleis i reglaments, del tresor i de la 
beneficència - i l'administren. 
Mentre les tres Llums donen les directives generals - a força de les Lleis i Principis no escrits de la 
Institució, segons es veuen i reconeixen respectivament en l'Orient de la Pura Veritat, en l'Occident 
de la seva coherent aplicació i en el Migdia de la seva il·luminada actuació, aquests quatre oficials 
els auxilien, traduint en el plànol material el que es deliberi i dictamini en l'Ideal. 
La funció del Venerable és la de "dirigir - il·luminar la Llotja amb la Llum de la seva Saviesa 
relativa a la nostra Ordre". Aquesta llum ha de venir directament de l'Orient, és a dir, del Món Diví 
dels Principis, per directa inspiració. En altres termes, la Paraula del Venerable no ha de tenir cap 
inspiració exterior, sinó que ha de ser com el sol que s'aixeca en l'Orient, que expressa el que és en 
si mateix. 
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 El Primer Vigilant, que s'asseu a l'Occident, ha de vigilar que aquesta llum sigui recollida i aplicada 
en el món material, és a dir, ha de cuidar sobretot de l'aplicació pràctica dels principis que es 
reconeixen en l'Orient o estat oriental de la consciència. La seva funció és, doncs, deductiva, 
qualitat aquesta dominant en el segon grau maçònic, mentre la inducció predomina en el primer 
(representat pel segon Vigilant) i la inspiració en el tercer. 
Quant al Segon Vigilant, que s'asseu al Sud, la seva funció és la de vetllar per l'harmonia entre la 
Inspiració que prové de l'Orient i la deducció i aplicació dels Principis que es realitza en l'Occident. 
Ha de ser, doncs, un constant element d'unió que harmonitza en la Consciència les dues funcions de 
la Intel·ligència i de la Voluntat, representades pels dos primers. 
Podem ara entendre amb més claredat quin ha de ser la funció complementària dels quatre oficials 
administratius. 
La funció principal del Secretari és la de traçar les planxes i cuidar els arxius de la Llotja. En 
aquests han d'incloure's les entrades del tresor i les despeses que es deliberin en la Llotja o en el 
Consell de les Llums. En altres paraules, la seva funció és la de gravar o escriure allò que es parla. 
Anàloga i inversa és la tasca de l'Orador, la funció del qual consisteix a parlar del que s'ha gravat o 
escrit. Per aquesta raó es confien especialment a la seva custòdia les lleis i regles escrites, sent la 
seva funció recordar-les i harmonitzar-les amb les quals no estan escrites i que provenen de les 
Llums, principalment de l'Orient. 
El Tresorer recull i custodia les entrades del tresor i proveïx per a les despeses, duent compte exacte 
de tot. 
La seva funció es troba subordinada, igual que la de l'Hospitalari, que duu un anàleg compte i 
proveïx la Beneficència de la Llotja, a la del Secretari i de l'Orador, que administren aquests 
comptes en harmonia amb les decisions i deliberacions de la Llotja i del Consell de les Llums. 

GOVERN DE LA GRAN LLOTJA 
Anàlegs al Govern i a l'Administració de la Llotja seran el Govern i l'Administració de la Gran 
Llotja, o d'altra organització equivalent amb diferent nom. 
Abans de res, què és la Gran Llotja? 
Es dóna aquest nom a la representació d'una determinada agrupació de Llotges, particularment a les 
Llotges d'una jurisdicció: Orient, Estat o Nació. 
Es tracta, doncs, de veure si les Llotges components d'aquesta agrupació .o jurisdicció estan 
realment representades i com, ja sigui pels Venerables (o Past Màsters), com naturalment hauria de 
ser, ja per representants especialment triats. En un com en altre cas, la validesa del Govern i de 
l'Administració d'una Gran Llotja depenen de l'efectivitat d'una tal representació. En el cas que 
aquesta representació no sigui efectiva, ja per falta dels legítims representants de les Llotges, ja 
perquè no tinguin facultat d'intervenir com els competeix en les deliberacions, aquesta validesa es 
troba naturalment anul·lada. 
La legitimitat d'una Gran Llotja o agrupació equivalent - com Govern i com Administració - depèn 
d'aquest fet senzill. 
Atès que la funció de govern competeix únicament als Mestres, la Gran Llotja serà pràcticament el 
mateix que la Tercera Càmera d'una Llotja, sent els seus membres
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 els Mestres que representen amb plens poders les seves respectives Llotges, en la tercera càmera de 
les quals adonaran del que en la mateixa Gran Llotja es deliberi, duent en aquesta les decisions 
d'aquella. 
Sent els Venerables els triats dels Mestres, és clar que la Gran Llotja ideal serà pràcticament un 
Consell de Venerables (o bé un Consell de Past Màsters), en el que - com en la Tercera Càmera 
d'una Llotja - únicament descansa la seva sobirania.

EL GRAN MESTRE 
Així com el President d'una Llotja és el Mestre triat entre els Mestres que la componen, així també 
el President de la Gran Llotja serà el Gran Mestre triat entre els Mestres Venerables que componen 
la mateixa. 
Serà, doncs, el Venerable d'una Llotja (o bé un dels seus Past Màsters) que sigui reconegut digne i 
triat pels altres, el que presideixi el Consell, perdent amb aquest fet la presidència de la seva Llotja 
per a assumir la de la Gran Llotja. 
En aquesta forma senzilla, d'una Gran Llotja formada pel consell dels Venerables o Past Màsters de 
qualsevol Gran Orient - o sigui d'aquell Orient en el qual hagi el nombre suficient de Llotges per a 
construir-la, - que el seu Gran Mestre és simplement el triat entre els que han estat Venerables, amb 
els quals obra en ple acord i harmonia, serien eliminats més fàcilment molts abusos que avui es 
lamenten, entre els quals la centralització excessiva i autoritària dels poders i el fet fonamental que 
molt pocs són els organismes maçònics actualment existents que realment representin les 
aspiracions i desitjos de les Llotges que els componen. 
Quant a les Llotges que es troben aïllades o en reduït nombre en determinats Orients, quedarien en 
la seva facultat de romandre lliures o adherir-se a la Gran Llotja formada per aquelles Llotges amb 
les quals tinguin més properes relacions, entre les quals podrien triar el seu representant. 
Els poders i prerrogatives del Gran Mestre poden seguir sent els que indiquen les fites (landmarks) 
generalment reconeguts, doncs la vigilància del Consell - amb el qual hauria de sempre obrar en 
harmonia - exclou els abusos. 
No obstant això, ha d'exceptuar-se el dret de concedir dispenses, que ja no tenen raó de ser, de 
fundar Llotges, que és un dret que competeix a tots els Mestres, i d'abatre-les, perquè seria un abús. 
Únicament la gairebé unanimitat dels altres membres del Consell podria decretar la no legitimitat 
d'una Llotja determinada i, conseqüentment, no reconèixer-la i excloure-la de la Gran Llotja, per 
raons reals i evidents per a tots. 
Considerant-se al Gran Mestre com el primer entre els Venerables, la seva autoritat hauria de ser 
especialment moral, educativa i representativa, amb el consegüent dret de presidir qualsevol 
assemblea de la Fraternitat, rebent en les seves mans el m:. dels Vven:. de les Llotges de la seva 
Jurisdicció, a més del de convocar i presidir les tingudes de la Gran Llotja, d'instituir Llotges 
d'ocasió i de fer en aquestes maçons a la vista, és a dir , sense necessitat de les proves de la 
iniciació, i conferir graus abans que hagi transcorregut el temps necessari, sota la petició o amb el 
consentiment de les respectives Llotges que pertanyen.

ELS ALTRES DIGNATARIS 
Els altres Dignataris o Alts Funcionaris de la Gran Llotja, poden ser els set corresponents a aquells 
que hem parlat i que en una Llotja ordinària presideixen al seu Govern i Administració. El nombre 
de set Llotges ha de, doncs,
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 considerar-se com a mínim per a formar una Gran Llotja en un determinat Orient: quan hi ha 
menys de set Llotges pot molt bé formar-se un Consell de Venerables, però no una Gran Llotja. 
Tres d'aquests Dignataris, per la seva especial importància, activitat i funció representativa, el Gran 
Mestre, el Gran Secretari i el Gran Tresorer, han de sempre retribuir-se o gratificar-se amb una 
quantitat mensual fixada per la Gran Llotja, proporcionalment als seus ingressos, sense excedir-se 
mai, en el total de les retribucions, de la meitat d'aquests ingressos, sent l'altra meitat destinada a les 
despeses en benefici de l'Ordre o de l'agrupació que sancioni el Consell. 
Quant a la contribució de les Llotges particulars a les despeses de la Gran Llotja, el més just i 
convenient seria que aquestes contribuïssin amb una quota mensual proporcionada als seus 
ingressos, que els membres de la Gran Llotja fixessin unànimement, com per exemple, un delme 
sobre la totalitat dels mateixos. 
Amb aquesta formació de Grans Llotges en tots els Orients on hagi un mínim de set Llotges, 
aquestes podrien ajuntar-se lliurement, eliminant-se amb la vigilància i la cooperació dels seus 
components els abusos i usurpacions que es lamenten en els organismes centralitzadors i fent-se una 
labor col·lectiva veritablement útil en Bé de l'Ordre. 

FEDERACIONS NACIONALS 
Existint una Gran Llotja en cada Orient d'importància - o simplement un Consell de Venerables 
quan per diferents raons, no s'estimi convenient conducta a la constitució de la Gran Llotja, - seria 
convenient cimentar la unió d'aquelles i d'aquests (entesos com formacions provisionals, 
constitutives de les primeres) per mitjà de Federacions Nacionals, podent-se considerar cada 
Federació com el Gran Orient d'un determinat país. 
Els tres tipus d'organització maçònica, que ara es troben lluitant uns contra altres per a assegurar-se 
cadascú la seva hegemonia, desconeixent als altres, poden així unificar-se en aquesta síntesi que els 
integra i posa a cadascú en el lloc que li correspon en la Gran Família Maçònica, que és una i 
indivisible, a pesar dels obstacles i barreres que poden aixecar entre els seus membres la Ignorància, 
el Fanatisme i l'Ambició. 
La Federació Nacional, integrada pels representants de les Grans Llotges, que es mantenen en 
activa correspondència i es reuneixen cada any en una Gran Convenció, estarà presidida per un 
Molt Poderós Gran Mestre - Sobirà en la Jurisdicció del País, - triat entre els ex Grans Mestres de 
les diferents Grans Llotges. Donada la importància de la tasca que se li confia i la responsabilitat 
que pesa directament sobre ell- devent-se considerar al Gran Mestre Sobirà del Gran Orient com la 
Potencia Maçònica equivalent al Govern Civil d'aquell país, - és convenient que ell mateix trii i 
nomeni  els seus col·laboradors donant-se-li amb el càrrec la confiança que necessita, per a la més 
plena i perfecta eficiència de l'obra. 
Els membres del Gran Orient- o sigui del Comitè Permanent representatiu de la Federació - que 
col·laboren amb el Sobirà Gran Mestre, seran: un Diputat Gran Mestre, en funció de Primer Gran 
Vigilant; un Gran Inspector General, en funció de Segon Gran Vigilant (als quals pot donar-se'ls 
també els noms de Primer i Segon Tinent de Gran Mestre), un Gran Mestre Secretari, un Gran 
Mestre Orador, un Gran Mestre Tresorer i un Gran Mestre Hospitalari. 
És convenient i desitjable que aquests sis Grans Dignataris, que han d'auxiliar al Sobirà Gran 
Mestre d'un país, siguin igualment escollits de preferència entre 
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 aquells Vven:. GG:. que ja van ocupar honorablement el càrrec de Grans Mestres en alguna Gran 
Llotja, doncs tot nou càrrec, grau o responsabilitat que se li dóna a un Maçó ha de ser, a més d'una 
nova oportunitat de treball, premi i resultat de la seva precedent labor per al Bé de la Institució. 

ELS GRAUS SUPERIORS 

Considerant-se els graus filosòfics com graus superiors d'interpretació i realització del Magisteri 
Maçònic, s'imposa una síntesi que els integri, fent que col·laborin mútuament per a la perfecta 
realització de la Gran Obra Individual i Social, en lloc de la independència; fins a ara proclamada 
pels uns i els altres, eliminant-se al mateix temps els motius d'indeguda hostilitat com 
d'interferència 
És, doncs, necessari que aquests graus cessin de donar-se arbitràriament, així com de vendre's, sent 
aquesta la principal acusació en la seva contra, i es concedeixin únicament com premi i resultat - i 
conseqüentment com nova oportunitat de progrés - de la labor que els Mestres Maçons, que es 
jutgen dignes d'ells, van fer en la seva respectives Llotges simbòliques. 
Hem vist en la Segona Part com aquests graus, perquè hagi la necessària correlació amb la 
Llegenda de Hiram - que és al mateix temps el coronament dels graus simbòlics i la base dels 
filosòfics, - han de ser nou (13) en tres grups de tres. Aquests tres grups, a més de relacionar-se amb 
els tres graus fonamentals - dels quals constituïxen la multiplicació novenària, - poden servir molt 
bé: el primer com base de la Gran Llotja i de la seva relació amb les Llotges particulars; el segon 
com un nou camp d'estudi i de progrés que s'obre als quals cobrixen o van cobrir la dignitat de 
Mestres Venerables de les seves respectives Llotges, i el tercer com base de la Federació Nacional i 
de l'Organització i del Govern Universal de l'Ordre 
Sobre els particulars d'aquesta atribució - que ha d'estar simbòlicament relacionada amb el doble 
valor filosòfic i operatiu de cada grau - parlarem en els següents toms d'aquesta Obra. 

CONFEDERACION UNIVERSAL
 

La doble organització simbòlica i filosòfica que acabem d'esbossar, amb l'ús d'aquella facultat 
profètica constructiva que tots els Mestres tenen el deure exercir i desenvolupar, oferix la base més 
convenient i oportuna per a la Unificació de l'Ordre en una Gran Confederació Universal que 
constitueixi el seu únic Suprem Consell i Suprem Gran Orient. 
Aquí acaba, amb la mitjanit que correspon a l'última polzada de la regla, el treball nocturn dels 
Mestres Simbòlics, doncs l'estudi, la discussió i la comprensió del que es necessita per al Govern 
Universal de l'Ordre poden fer-se únicament quan, en el Grau Suprem de la Maçoneria, es realitzi 
realment la perfecció del Magisteri. 
El progrés de la Institució, cap a les més elevades finalitats que li incumbeixen en l'època actual, ha 
de ser, doncs, la conseqüència necessària i natural de la seva Regeneració Iniciàtica. 
REGENERAR-SE: fer realment efectiu el Magisteri Simbòlic representat en la Llegenda de Hiram, 
- heus aquí la paraula perduda en la qual hem de resumir i
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 resumim, com Mestres, els nostres esforços en Bé de l'Ordre, contestant -en el que a aquesta es 
refereix-  a la tercera pregunta de l'Esfinx. 
Com Mestres, hem de, doncs, compenetrant-se íntimament de l'esperit de l'Art- en el qual ens hem 
establert fermament com Fadrins, després d'haver-lo entès com Aprenents, - que, lluny d'odiar les 
sàvies reformes, sapiguem efectivament preveure-les i preparar-les amb les nostres conscient i 
voluntària cooperació. Entenent les fites (landmarks) segons el seu esperit- com lleis no escrites i 
fonaments constants i universals de l'Ordre- i segons el seu símbol, que és el déu bifront dels antics 
Misteris - avui personificat a Sant Joan, la festivitat dels quals igualment recorre en els dos solsticis, 
- estarem a l'altura de la tasca que ens correspon i, estudiant el passat, concentrarem en el present 
els nostres esforços per a la preparació de l'avenir . 
El nostre deure, doncs, sempre correspon al present, com l'únic punt de contacte del cercle de la 
nostra existència particular amb la línia de l'Eternitat, que no coneix principi ni fi. Aprofitem 
dignament el present, amb la nostra mirada que abasta igualment el passat i l'avenir, i els nostres 
esforços no seran inútils per al Progrés de la Institució. 

CONCLUSIÓ 
Hem fet el possible per a compendiar, en les pàgines que precedeixen, la simbologia, les 
atribucions, prerrogatives i deures del grau de Mestre. No obstant això, únicament hem assolit 
esbossar sumàriament la Filosofia del Magisteri, que abasta molt més del que sigui possible 
condensar en un "Manual" d'aquesta grandària. Per tant , l'estudi que aquí es fa del Magisteri 
simbòlic ha de ser considerat simplement com la introducció d'aquesta Filosofia, que tindrà un més 
complet desenvolupament en els nou toms següents de l'Obra. 
Es tracta d'un tema immens, inesgotable en les seves infinites possibilitats, que han de ser 
desenvolupades individualment, ja que l'única cosa que pot fer-se és fixar, sobre la base dels 
símbols que es presenten a la nostra consideració, algunes idees radicals i fonamentals, i treure de 
l'harmònica combinació de les mateixes les conclusions i aplicacions que ens són més útils i 
profitoses en la nostra actual existència. Aplicant els coneixements que hem obtingut, la nostra ment 
s'obrirà a noves idees ja noves i més fecundes realitzacions. 
La Filosofia Maçònica, ha doncs, d'aplicar-se a la vida: els seus símbols han de ser viscuts 
pràcticament per a esdevenir realitat en la Cambra del Mig de les profunditats del nostre ésser. No 
d'altra manera s'aconsegueix fer operatiu i fecund, en vista de l'Ideal de Perfecció que volem arribar 
a, un esforç que d'altra manera romandria sempre en un plànol exclusivament especulatiu i estèril. 
Per tant, amb la visió penetrant que s'aconsegueix en la mateixa Cambra del Mig, hem de veure el 
Pla, 
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  o sigui l'essència interior de les coses, i distingir així clarament la seva íntima realitat de l'aparença 
externa. 
No obstant això, aquest Pla, que prové de la nostra percepció especulativa- que correspon al Món 
dels Principis Eterns i de les potencialitats latents de l'ésser - ha de ser il·luminat i vivificat per 
l'esforç individual que ho realitza, i constituïx la seva carn i la seva sang. D'aquesta manera 
s'aconsegueix aixecar als morts, o sigui les potencialitats ocultes i dormides una vegada que s'hagin 
reconegut com a tals en esperit. 
La Llum del Nou Dia, que els Mestres esperen en la preparació silenciosa dels seus nocturns 
treballs, necessita, doncs, perquè pugui aparèixer, la coparticipació activa dels seus esforços: el Nou 
Sol, o sigui Hiram rediviu, no s'aixecarà sense aquesta conjuració dels Nou Mestres que 
aconsegueixen vivificar-lo pel màgic poder d'una paraula que realitza un Nou Verb, un nou Ideal 
que il·lumini als ques caminen i s'arrosseguen en les tenebres dels sentits. 
La Maçoneria  -que no és actualment més que un símbol del que ha d'ésser en realitat-  ha de donar 
al món aquesta màgica paraula que assoleixi aixecar-lo de les tenebres de la ignorància, esclarint i 
fent cessar per a sempre la obscura nit del materialisme que ho domina. El món és, doncs, un mort 
que dorm en la tomba de les consideracions materials i necessita ser aixecat per mitjà d'una nova 
Llum de debò, d'un nou Ideal animador, que únicament els Mestres posseïxen i, poden donar-li. i 
per a aquesta fi és necessari que Hiram  -l'Ideal Maçònic latent i mort en una organització purament 
simbòlica i exterior-  sigui igualment aixecat i vivificat en la comprensió individual dels seus fidels 
adeptes. 
Els misteris, que fins a. ara han romàs massa misteriosos per als Maçons, han de ser el místic llevat 
que aixequi i faci fermentar la massa sencera de la humanitat, per a l'adveniment d'una Nova 
Civilització, basada sobre una més justa interpretació i establiment dels Valors Espirituals, en lloc 
dels materials que fins a ara dominen en les consciències. 
Bandejant per a sempre del Temple Individual de la nostra consciència als tres clàssics enemics del 
Magisteri, la Maçoneria ha de convertir-se en el Temple Universal de la Saviesa, aixecat amb 
l'esforç i l'activa cooperació dels obrers de totes les nacions, el Temple en el qual se cimenti i 
realitzi la fecunda Solidaritat de tots els pobles i la Fraternitat de tots els homes. 
Siguin els Mestres conscients d'aquest deure, cooperant perquè s'obrin per a la humanitat els nous 
horitzons que han d'orientar-la cap a la Llum d'un Nou Dia: cap a la Nova Civilització més 
lluminosa, en la qual es fixen les mirades expectants de tots els homes. 
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 NOTES  

(1) Caín i Abel corresponen simbòlicament als dos germans Asvini de la tradició ària, els dos 
bessons Càstor i Pòlux, fill d'home el primer (i per tant mortal) i de Déu el segon (immortal), 
o siguin la Personalitat i Individualitat de l'home, sempre associades la una a l'altra i 
inseparables per a la seva més plena, completa i perfecta expressió. En el mite bíblic, la 
llegenda iniciàtica es troba subdividida en les dues històries paral·leles i inverses de Caín i 
Abel i de Esaú i Jacob, on l'home de la terra mata primerament al seu germà celestial, mentre 
aquest assoleix després d'adquirir novament el dret de precedència que divinament li 
correspon, però que humanament no es vol reconèixer-li. 

(2) En grec akakia, segons es veurà més endavant.
(3) Tornarem a insistir en lloc oportú sobre aquest interessant argument. (N. de l'A.) 
(4) A propòsit de la paraula Iama és interessant notar que, en sànscrit, correspon amb el nom del 

déu de la mort, indicant la mort iniciàtica dels instints, o sigui la regeneració amb la qual 
s'arriba a el Magisteri. 

(5) Segons la interpretació de Reghini en “Li parole sacre i vaig donar passo dei primi tre gradi 
massonici”

(6) Els mateixos antropòlegs remunten l'origen de la setmana al culte dels nombres sagrats, 
encara que sense donar cap explicació satisfactòria sobre la raó de dita culta o veneració, la 
importància de la qual sobretot se'ns fa evident per la seva relació amb l'Arquitectura 
Còsmica. Els antics semites semblen haver posseït la setmana des de les èpoques mes 
remotes, com parteix integrant de la tradició cultural, religiosa; i ells han estat qui la van 
transmetre a l'Occident Juntament amb l'estudi de la Astrologia, i a l'Orient amb la religió 
islàmica. 

(7) Segons les recents observacions astronòmiques, els milions de galàxies o sistemes estel·lars 
que componen el cosmos, es van allargant i allunyant contínuament els uns dels altres en 
totes les adreces. 

(8) Vegi's "Manual del Fadrí". 
(9) "Els quals rectament s'apliquen a la filosofia tendeixen cap a la mort", o sigui, s'esforcen en 

posar-se en harmonia amb aquells valors eterns i permanents de l'Ésser que estan per sobre 
de les contingències fenomèniques de la vida i de la mort.

(10) Els graus filosòfics han de ser realment tals, és a dir, espirituals; en una Llotja Blava, i 
especialment davant dels Aprenents i Fadrins, els quals es troben honrats amb ells ni es 
distingeixen exteriorment dels altres Mestres. 

(11)  Més aviat sembla haver pres nou vigor, especialment en el vell Continent, amb el 
prevaler de "totalitarismes" de diferents colors, igualment contraris a la nostra institució. 

(12)  Del sànscrit gau, go "vaca, cap de bestiar" i bharati "ferre" d'un primitiu sentit 
pastoral; la paraula ha passat al sentit nàutic i després al polític. 

(13)  O bé, formar un mateix total de nou, junts amb els tres primers graus. 
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-El miracle de la resurrecció 33
PART SEGONA
-Filosofia iniciàtica del grau de mestre, 34
-L'edat del mestre, 34
-Colors i notes musicals, 36
-El set planetes, 37
-Els set metalls 38
-Els set dies 39
-Els dies de la creació, 40
-L'Escala mística 42
-Les set Xakres 43
-Correspondències fisiològiques 44
-Les sets Arts, 45
-Altres Septenaris, 46
-El número vuit, 47
-Equilibri i Justícia 48
-Les vuit Cabires 49
-L'Octonari Xinès 49
-Els vuit vents, 50
-Les vuit etapes del ioga, 51
-El vuit estès, 51
-L'Octaedre, 53
-El número nou 53
-Els tres arcans del Magisteri, 54
-La Planxa de traçar, 55
-El Novenari tradicional 56
-Aplicacions del novenari 58
-Alfabets maçònics, 59
-Les nou Muses, 61
-Els nou cels, 61
-Els nou cors d'àngels, 62
-Els nou mestres, 63
-La pedra cúbica, 65
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-La pedra cúbica amb punta, 66
PART TERCERA
-Aplicació moral i operativa,68
-La mort iniciàtica, 68
-El discerniment, 69
-Com s'adquireix el discerniment, 70
-Pensar per si mateix, 71
-Fer el bé per el bé, 72
-La Pedra Filosofal, 73
-Visita “interiora terrae”,73
-Rectificant invenies occultum lapidem, 74
-L'us i la transmutació dels metalls, 74
-Els set vicis i les set virtuts, 75
-Sobrietat, 77
-La base de la regeneració individual, 78
-Frugalitat, 79
-El tercer punt, 80
-Temprança, 81
-L'us de la paraula, 82
-Harmonia constructora, 83
-La llei dels astres, 84 
-El treball nocturn, 84

QUARTA PART
-La Maçoneria davant l'Avenir, 85
-Unitat de la Institució, 86
-El do de la profecia, 87
-L'essència real de la Maçoneria, 88
-La unitat maçònica, 89
-Construir la unitat, 90
-La Llotja justa i perfecte, 90
-Formació d'una Llotja, 91
-Sobirania del magisteri, 92
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-Emancipació de les llotges, 93
-Disciplina i Llibertat, 93
-La Gran Llotja, 94
-Les Grans Llotges, Grans Orients i Federacions, 95
-El ciment de la unió, 96
-La unitat de l'edifici, 97
-Universal reconeixement, 97
-La co-maçoneria i el problema de la dona, 98
-Les fites (landmarks) veritables, 100
-Lleis no escrites, 101
-Lliure interpretació, 101
-Gobern de la Institució, 102
-El govern de la Gran Llotja, 103
-El Gran Mestre, 104
-Els altres dignataris, 104
-Federacions nacionals, 105
-Els graus superiors, 106
-Confederació Universal, 106
-Conclusió, 107
-Notes, 109
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