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AL MESTRE SECRET 

Tot i que encara no posseïu una perfecta i clara consciència d'això, la vostra admissió en 
aquest quart grau us obre, per mitjà dels coneixements que se li relacionen, una nova 
etapa de progrés, mentre, al mateix temps, demostra les íntimes i secretes aspiracions 
del vostre cor, d'aquella Vida Elevada en el Santuari de l'Ésser i la mística presència del 
qual ens guia i ens impulsa constantment cap a endavant.

 Però estàs encara en el llindar del santuari secret on es desenvolupen els treballs 
d'aquest grau, en el qual heu estat admès exteriorment, i el real significat del qual heu de 
buscar en el silenci i en l'aïllament del que és la tomba aparent de la vostra Vida Superior. 
A la seva enlluernadora resplendor o shekinah es refereix la paraula de passada que s'us 
ha donat com mitjà de reconeixement d'aquesta íntima realitat.

 La veritable qualitat del Mestre Secret -la Saviesa Omniscient del nostre propi Ser Real- 
se us revelarà, doncs, directament en el “Santasantòrum” de la Comprensió Interior, com 
premi de la persistència dels vostres esforços en aquesta recerca silenciosa. 

La Veritat, que és el Bé -la finalitat i el terme de totes les aspiracions humanes i la 
legítima satisfacció de tot desig- es troba en essència en nosaltres mateixos, juntament 
amb la Font perenne i inesgotable de la Vida, i en cap altre lloc ens és possible trobar-la 
realment: la nostra existència personal, en totes les seves fases i possibilitats, és una 
progressiva revelació exterior de la Llum o Resplendor latent que es troba en el nostre 
ínterior i que ha d'aparèixer sempre més clara i fermament manifesta. El quart grau 
maçònic es refereix al·legòricament a aquesta recerca individual de la Font secreta de la 
Llum, de la Veritat i de la vida, perquè individualment es reveli i es manifesti a través de 
nosaltres, convertit en impuls i factor de progrés. 

No volem, no obstant això, anticipar el que ha de ser més aviat la conclusió de l'estudi al 
que està dedicat el present “Manual”, que es proposa posar en evidència la primera de les 
nou etapes que realitzen integralment el Magisteri. Però si volem, des d'un principi, posar 
l'accent que aquesta Porta mística que dóna accés al Magisteri de l'Art és interior, com el 
Camí estret i dret de la Veritat i de la Vida, que s'obre amb la clau d'ivori o de plata de la 
Innocència. 

El quart grau maçònic és un dels més universalment reconeguts en tots els ritus, tant en 
el (ritus) yorquí i en l'escocès com en els ritus i sistemes anteriors. No obstant això, hi ha 
alguns, com el francès i altres, que ho salten de pla passant directament al (grau) d'electe 
o escollit, al que dediquem el nostre cinquè “Manual”; però un atent estudi de la seva 
simbologia demostrarà a tot maçó la seva utilitat i necessitat com pedra fonamental de 
l'edifici filosòfic constituït pels graus superiors. 

En el Ritu escocès -com en els altres sistemes en els quals s'hagi verificat una 
innecessària multiplicació dels graus, per sobre d'un septenari o d'una dotzena 
fonamental-  trobem amb freqüència l'aparent duplicació d'un determinat grau, la 
simbologia del qual es troba per tant dividida entre dos o més. Aquest és el cas per al 
grau intermedi de Mestre Perfecte, els símbols del qual i cerimònies pertanyen en gran 
part al precedent, aquí considerat; no pot dir-se el mateix de la seva denominació i d'uns 
altres dels seus elements, que es refereixen a un grau superior (14è). 
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 Aquesta multiplicació dels fonamentals i genuïns graus maçònics universals, per mitjà de 
graus adjunts que compliquen el simbolisme amb elements un poc arbitraris, o bé presos 
en préstec dels primers (als quals han de lògicament restituir-se), origina certa confusió 
en les edats que pugen i baixen, i els tocs, paraules i bateries que es repeteixen en forma 
una mica capritxosa, així com altres elements que la seva superfluïdesa queda 
demostrada pel fet que aquests graus intermedis es donen per comunicació, és a dir, es 
passen, quan més, amb una lectura superficial, i si alguna vegada es treballa en ells, es 
considera com pura curiositat.(1)

D'altra banda, la mateixa selecció natural d'un nombre reduït de graus (entre els 30 
nominatius que segueixen als tres simbòlics) que no poden donar-se per comunicació, és 
una prova que només aquests es consideren com efectius i fonamentals i els altres (són) 
pràcticament inútils. 

Però aquesta selecció fa que es perdi amb els innecessaris, també algun grau important 
des del punt de vista iniciàtic, així com aquelles tradicions i elements simbòlics que han 
ser presos dels graus principals repartits entre els intermedis.

Perquè aquesta selecció (que pel fet de ser inevitable i necessària s'ha fet natural i 
espontània) ompli la seva comesa, restablint aquell Ordo ab chao que és divisa de l'Ordre, 
precisa que els Mestres sàpiguen “reunir l'espargit” reintegrant els graus fonamentals, 
primitius i universals en un conjunt harmònic que reveli el seu triple objectiu progressiu: 
iniciàtic, místic i màgic. 

Per aquesta raó la nostra obra, encara que adherida a les tradicions maçòniques i 
respectuosa amb els diferents Ritus i Sistemes actualment practicats -que considera 
diferents aspectes d'una sola Veritat universal-  més aviat que basar-se sobre un Ritu 
determinat, vol anar al fons, cap al que constituïx l'essència fonamental, l'origen comú i la 
finalitat de tots, buscant i il·lustrant la realització simbòlica d'un nombre limitat de graus, 
que vam anomenar al·legòricament els nou mestres (per la seva evident relació amb la 
llegenda de Hiram), els quals pràcticament poden fer-se coincidir amb el 4t, 9è, 14è, 15è, 
18è, 27è, 30è, 32è i 33è del Ritu Escocès, la nomenclatura del qual igualment adoptem. 
Aquests graus poden també, per raons pràctiques, reduir-se, segons l'ús més general, a 
sis únicament (dos grups de tres o tres grups de dos): 4t, 14è, 18è, 30è, 32è i 33è, que 
fan, amb els tres simbòlics i universals, un total de nou graus, set dels quals dedicats al 
Magisteri. Però, per al nostre estudi simbològic actual, hem preferir considerar-los com els 
Nou Mestres que busquen la Vida Elevada de l'Ordre i la seva veritable paraula, afegint-
los el 9è, 15è i el 27è; el futur decidirà quins graus realment han de conservar-se, i quins 
seria tal vegada més savi eliminar definitivament de la pesada estructura “escocesa, 
antiga i acceptada”.(2)

Confiem que aquest treball il·lustratiu no serà inútil per a la unificació universal de 
l'Ordre, que és la nostra Suprema Finalitat, unificació a la qual podem arribar només per 
mitjà d'una més profunda comprensió.

 Estudiar i interpretar en silenciosa comprensió és competència especial dels Mestres 
Secrets, que es reuneixen en el Santuari de l'Ésser, sota la protecció del signe del silenci. 
A aquesta meditació individual convidem als que ens llegixen, ja que existeix un sol 
centre al que arriben i cap al qual tendeixen tots els que busquen individualment el seu 
propi. 

1 Únicament en Estats Units, creiem, per mitjà de representacions escèniques, és on es dóna una idea més clara 
d'aquests graus intermedis. Però, en tot cas, els treballs, únicament es reduïxen a la col·locació del grau. 
2 El significat originari d'aquesta paraula serà explicat més endavant. 
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 PRIMERA PART 

LA UNITAT FONAMENTAL DE TOTS 
ELS RITUS I SISTEMES MAÇÒNICS

 Considerats des d'un punt de vista exterior i superficial, els diferents Ritus i Sistemes 
Maçònics es presenten com alguna cosa essencialment distinta i diferenciada. Encara que 
no es pot negar que hagi entre ells evidents punts de contacte, aquests apareixen més 
aviat com secundaris, en relació amb el que fa de cada Ritu un conjunt separat dels 
altres. 

No obstant això, en la multiplicitat i diversitat exterior de tots els Ritus i Sistemes que 
s'han proposat i usat en els dos últims segles (representant la vida moderna de la 
maçoneria), hi ha una unitat radical i fonamental, la base de la qual i origen primer ha de 
traçar-se en les èpoques més antigues i l'essència de les quals no és tan profundament 
modificada per les diferències exteriors com al principi poguéssim creure. Aquesta unitat 
substancial, manifestació d'un arquetip universal i diví, pot aparèixer alguna vegada com 
morta o perduda; però això no li impedeix renéixer perennement, com l'au Fènix de la 
llegenda, atès que la maduresa dels temps oferix l'oportunitat o la necessitat de la seva 
renovada manifestació. 

Per a trobar aquesta Unitat hem de buscar l'essència interior, l'esperit Animador de tot 
Ritu o Sistema, és a dir, el Fonament Iniciàtic de cada grau amb els seus respectives 
característiques. Cal arribar al centre radical de cada sistema, per mitjà d'una comprensió 
il·luminada que sàpiga destriar les faltes i defectes que provenen de la Ignorància, els 
excessos del Fanatisme i la perversió de l'Ambició, per a trobar aquell cor resplendent, 
com la mística Estrella del nostre Geni Individual, que els Mestres Secrets busquen 
contínuament en el Sepulcre de Hiram. 

I de la mateixa manera que els diferents radis d'una roda s'aproximen entre si, acostant-
se cadascú al centre on es fusionen, així mateix, acostant-nos amb una més profunda 
comprensió al centre de cada Ritu o Sistema maçònic arribem a la intel·ligència de la 
unitat iniciàtica sobre la qual tots descansen i cap a la qual tots convergeixen 
necessàriament, segons siguin realment bé entesos i practicats. 

Ens esforçarem, doncs, a posar en evidència aquesta Unitat en la sintètica ressenya que 
farem com primera part de la present obra sobre els diferents Ritus Maçònics en la seva 
essència, origen històric i desenvolupament. 

ELS GRAUS SIMBÒLICS 

No hi ha necessitat de demostrar com els tres graus fonamentals de tota iniciació 
filosòfica o pràctica, que avui es coneixen com graus simbòlics, han format i constituïxen 
universalment l'essència bàsica de tot desenvolupament ulterior: un atent estudi i la 
comprensió del seu valor ho fan evident. Per aquesta raó, si hi ha hagut algun sistema 
que d'alguna manera s'hagi allunyat d'aquesta veritable pedra angular de l'Ordre, la seva 
vida i la seva fortuna van ser efímeres. 

L'estudi d'aquests graus que hem fet en els tres “Manuals” precedents, ens posa en 
condició de conèixer l'essència iniciàtica dels mateixos, que pot resumir-se en les tres 
preguntes que segueixen, a les que busquen i s'esforcen per donar una resposta 
adequada: 
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D'on venim? 
Qui som? 
A on anem? 

Elles ens conduïxen a l'Estudi: primer, dels Principis Fonamentals, o sigui, de Déu i de la 
Naturalesa, amb el coneixement dels tres primers nombres; segon, de nosaltres mateixos 
i de l'essència de la nostra vida, per mitjà d'un anàleg coneixement dels tres nombres que 
segueixen als primers; tercer, del nostre Destí i de la facultat profètica que es relaciona 
amb el mateix, com expressió dels plans del G.·. A.·., amb el coneixement dels últims tres 
nombres que completen el primer novenari, base de la dècada. 

En correspondència amb aquesta base filosòfica o especulativa, ha de desenvolupar-se 
una anàloga base operativa, que pot igualment resumir-se en la contestació fàctica a les 
tres preguntes que constituïxen, des de la cambra de reflexió, el testament o programa 
del futur iniciat: 
Quin és el vostre deure cap a Déu? 
Quin és el vostre deure cap a vós mateix? 
Quin és el vostre deure cap a la humanitat? 

La contestació a la primera és l'establiment per mitjà de la FE  -primera columna de la 
vida renovada-  d'una més perfecta relació amb el Principi Etern de la vida individual; la 
contestació a la segona és l'ESPERANÇA  -segona columna- que fa fecunda, efectiva i 
productiva la primera, madurant el perfeccionament individual; la contestació a la tercera 
no pot ser sinó AMOR, principi i base de la Fraternitat, o perfecta relació amb els nostres 
semblants, amb la qual únicament s'arriba al Magisteri. La triple contestació operativa 
constituïx la clau de les paraules sagrades i de passada de cada grau. Per tant, podem així 
reunir l'essència universal dels tres graus simbòlics com base necessària de tot 
desenvolupament ulterior: 

                             APRENENT            COMPANY                  MESTRE 
Temps . . . . . . . . . Passat                   Present                     Futur 
Estudi de . . . . . . . l'Origen                 l'Essència                  el Destí 
O sigui, de . . . . . . Déu                      Home                        Vida 
Nombres . . . . . . . 1, 2, 3                   4, 5, 6                       7, 8, 9 
Arts . . . . . . . . . .. Gramàtica,             Lògica                       Retòrica            
                            Aritmètica             Geometria                  Música i Astronomia 
i 
Desenvolupament   Vertical                 horitzontal                 cèntric 
Relacions . . . . . . . amb Déu              amb si mateix             amb els altres 
Virtuts . . . . . . . . . Fe                        Esperanza                  Amor 
Facultats . . . . . . . Consciencia            Intel·ligència              Voluntat 
Etapes . . . . . . .. . Iniciació                 Elevació                     Exaltació 
Característiques . . Purificació              Il·luminació                Perfecció 
Correspondències . Naixement             Creixement                Regeneració 

Altres infinites correspondències podrien establir-se, però les que hem donat ens semblen 
suficients per a fixar d'una manera clara les característiques dels tres graus, com han 
d'entendre's universalment, per sobre de les seves diferents realitzacions més o menys 
locals i transitòries. La seva forma exterior pot, doncs, variar i progressar, adaptant-se al 
temps i a les condicions, però la seva Essència romandrà sempre la mateixa. 
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REALITZACIÓ SEPTENARIA 

D'aquest sistema fonamental de tres graus, es passa fàcilment, per extensió natural, a un 
septenari del qual ens donen la clau les edats dels mateixos tres primers graus, 
corresponent el primer temari a l'Aprenentatge, el quart i cinquè a un estat de Fadri o 
Escollit i el sisè i setè a l'efectiva realització del Magisteri. En altres paraules, hi ha una 
correspondència anàloga a la que hem establert amb les set arts, sent el primer, segon i 
tercer grau la triple realització de l'd'Aprenent, el segon, quart i cinquè la triple realització 
del grau de Company, i el tercer, sisè i setè la triple realització del Magisteri. 

Es donen com exemples típics d'aquesta realització septenària diversos sistemes iniciàtics 
orientals, com l'hindú amb els graus de Grihasta, Purohita, Fakir, Sanniasi, Nirvana, Iogi, 
Brahmatma, el mitràic amb els de corax, Criphius, Milers, Leo, Perses, Heliodromus pater, 
i l'egipci, amb els de Pastophoris, Neocoris, Melanophoris, Christophoris, Balahate, 
Astronomo i Teurgo. 

Deixem als que s'interessen per les curiositats històriques i el passat de la iniciació, 
investigar el valor efectiu d'aquestes denominacions i les seves exactes correspondències 
rituals. El que desitgem fer notar és que tot sistema septenari té una doble 
correspondència amb el sistema de dotze graus al que tendeix a produir, de la mateixa 
manera que el primitiu ternari tendeix a desenvolupar-se naturalment en un septenari. 

Les investigacions històriques confirmaran fàcilment, a qui es prengui la pena de fer-lo, 
com el creixement i desenvolupament dels graus, que ha estat sempre progressiu és, en 
el fons, governat per aquell màgic poder dels nombres que regula el creixement de tota 
cosa en correspondència amb els arquetips que són les lleis invariables de tota 
manifestació. De manera que no és possible cap allunyament dels mateixos sense la 
conseqüent necessitat de regressar després per a acostar-se al punt previst. I els 
nombres 3, 7 i 12 han de considerar-se com els que indiquen els tres punts fonamentals 
de tot desenvolupament progressiu. 

Tota addició d'un o més graus als tres primitius acabarà, amb el temps, en una realització 
septenària; i tota intenció septenària pot fàcilment estendre's en un cicle de dotze, així 
com les set Forces còsmiques  -manifestades en els colors i en les notes de la música- 
s'expressen i realitzen en els dotze signes del zodíac, en correspondència amb les dotze 
fases de la Gran Obra i les dotze Jerarquies Creadores. 

En virtut de la mateixa Llei matemàtica, així com hi ha una doble correspondència entre 
els tres graus fonamentals i els set derivats -cadascun dels primers corresponent a tres 
d'aquests o sigui als tres primers i als següents que els desenvolupen- hi ha també 
correspondència entre el sistema de set i el de dotze graus, per representar els cinc que 
segueixen als primers, un complement o aspecte successiu d'alguns dels precedents en la 
seva manifestació cíclica. 

Per aquesta raó, els set graus del Ritu Anglès del Real Arc o de Cork, corresponen més o 
menys amb els set primers (o bé els set graus fonamentals) del sistema de dotze que 
particularment estudiem, com extensió natural del ternari i del septenari en un cicle de 
perfecció que ens ajudarà per a buscar l'ordre interior en l'aparença caòtica exterior. 

Manual del Mestre Secret                                        Pag.  7          Traducció de “La Pedrera” (www.lapedrera.forocatalan.com)



 ELS SET GRAUS 
No pot negar-se, no obstant això, que un pur i senzill sistema de set graus, afegiria al 
prestigi d'aquest nombre  -que presideix totes les vuitenes còsmiques i caracteritza el 
Magisteri-  el màgic encant de la “àurea simplicitas”, que és el distintiu més evident de 
tota veritable Saviesa. És cert que, si als tres graus simbòlics únicament s'afegissin quatre 
graus successius (Mestre Secret, Mestre Perfecte, Cav.·. Rosacreu i Cav.·. Kadosch) els 
avantatges pràctics d'aquest sistema, capaç d'incloure i absorbir tot el simbolisme 
maçònic, serien sens dubte molt grans, i s'assoliria més fàcilment la unificació efectiva de 
l'Ordre i la seva regeneració iniciàtica. 

És, per tant, oportú un preventiu estudi esquemàtic de tot sistema de set graus, la seva 
correspondència natural amb els primers set nombres, els set colors, les set notes de la 
música i els set llamps de l'evolució espiritual. 

El primer dels set graus -al que s'ingressa amb la iniciació o inici del cicle- serà sempre el 
de neòfit o aprenent, qualsevol sigui el nom que pugui donar-se-li. Correspon amb l'estudi 
dels tres primers nombres i de la gramàtica, o sigui, dels signes que són el fonament de 
les idees. La virtut que ha de demostrar-se en aquest grau és la FE, com base i principi de 
tot progrés i realització successiva. Encara que sigui tan sols primer, en virtut de la Unitat 
que representa, ha de ser una síntesi de tots els altres. 

En el segon dels set graus ésser confirma i s'establix  -per la instrumentalitat del nombre 
2-  la qualitat rebuda amb la iniciació, és el resultat d'una elevació que fa madurar la FE 
en ESPERANÇA. Competeix a aquest grau l'estudi dels nombres 4, 5 i 6 i de la lògica, que 
establix les relacions entre les idees, reconeixent el verb expressat pels signes: és l'obrer 
o “miles”, el Soldat de l'Ideal representat per l'estrella. 

En el tercer grau, amb el coneixement dels nombres 7, 8 i 9 i l'estudi de la Retòrica, cal 
manifestar la qualitat sobirana de l'AMOR, que aixeca un arc entre les dues columnes. 
Aquesta qualitat implica la mort a l'egoisme, després d'haver vençut el vici i l'error, per a 
tornar a l'estat d'innocència en el qual únicament pot l'amor manifestar-se. Per aquesta 
raó, la mort simbòlica es troba representada en aquest grau com “conditio sine qua non” 
per a seguir endavant. 

El quart grau és la conseqüència natural del precedent: mostra la Llum que ha de buscar-
se interiorment, en el centre de la Cambra del Mig convertida en Tomba i Santuari 
resplendent. Indica la necessitat de la PRUDÈNCIA i, per mitjà del coneixement integral 
de la dècada, penetra en l'estudi de l'Aritmètica, o sigui, dels Principis numèrics i 
pneumònics que regeixen l'univers. Els seus metalls són el plom i la plata i els seus colors 
el blanc de la innocència i el verd de la vida. Aquest grau, eminentment ocult, franqueja el 
pas al Santuari de la Veritat i fa del secret la base de la realització, i, per tant, és 
emblemàtic de la Secreta Doctrina de l'Ordre de la qual, amb la seva clau, ens obre la 
porta. 

El cinquè grau ha de necessàriament relacionar-se amb l'estudi de la Geometria i la 
pràctica de la JUSTÍCIA, amb la Intel·ligència Activa, que per mitjà de la intuïció ens 
conduïx a buscar les veritats que es troben amagades en les profunditats de les coses: en 
aquest grau, per tant, ha de conèixer-se la veritable paraula, de la qual el grau anterior 
indica la primera lletra. 

El sisè grau, corresponent a la Música, és aquell que ens obre la ment a la comprensió de 
les harmonies còsmiques, mentre realitza la millor harmonia de la vida individual  -per 
mitjà de la TEMPRANÇA que assegura un perfecte equilibri fisiopsíquic-  i una relació més 
íntima amb el Principi de la Vida i més perfecta amb el nostre proïsme. 
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 Ha de ser un grau al mateix temps místic i pràctic, que ens fa conèixer i practicar la 
Religió Universal de la Saviesa i de l'Amor: representa al Cavaller de l'Ideal, i es relaciona 
analògicament tant amb el grau de Mestre Secret com amb el Fadrí, dels quals constituïx 
correlativament el magisteri. 

El setè grau, amb especial correspondència analògica amb el tercer i el cinquè que ho 
precedeixen (i amb els últims quatre del nostre estudi de dotze, que representen els seus 
diversos aspectes), es relaciona amb l'estudi i el domini de l'Astronomia entre les arts -o 
sigui, amb la crescuda capacitat d'irradiar la Llum Maçònica en les tenebres profanes- i 
amb la FORTALESA, que constituïx el coronament i el resultat de les altres virtuts 
anteriors. 

EL QUART GRAU 

No obstant això, la transició de 3 a 7 no es verifica de cop: encara que potencialment 
existents “ab etern”, tots els graus es manifesten generalment un després d'un altre, per 
un procés de formació enterament anàleg al de la vegetació. En altres paraules, en un 
determinat sistema o conjunt de circumstàncies, se sent la necessitat de tal grau, i es 
forma així primer el verb que ho domina (que és, fins a cert punt, anàleg al primer brot 
d'una planta) al voltant del que es desenvolupen els símbols, signes, paraules i idees que 
se li relacionen. 

Així neix o reneix cada grau -manifestació contingent d'un arquetip preexistent en el món 
immortal de les idees-  sempre i quan sigui justa l'hora i l'edat per a obrir els treballs en 
un mateix. 

Això s'aplica igualment als tres primers com als successius: des del primer grau 
fonamental  -llavor de tots-  es va formar el segon, que contenia en si mateix 
potencialment el tercer, que es va separar en un segon temps. Però ha de notar-se que 
tot sistema d'un o dos graus no pot encara considerar-se realment maçònic: la veritable 
Maçoneria comença amb els tres graus que caracteritzen la seva base simbòlica. Doncs 
cap Lògia pot formar-se abans que hagi Mestres; i ningú pot ser Mestre sinó passant 
prèviament pels estats d'aprenent i fadrí. 

La necessitat d'un quart grau s'ha sentit constantment, com a conseqüència i efecte de 
l'activitat en els tres primers, sobres els quals, no obstant això, únicament s'han establert 
la primera i totes les successives Grans Lògies. Sent el Magisteri sempre massa simbòlic, 
va haver de buscar una distinció i un mitjà per a fer-lo més efectiu en un quart grau 
super-maçònic, que obrís noves possibilitats de progrés i que va ser naturalment l'ou o 
llavor del que van néixer o, millor dit, van prendre una forma concreta, desenvolupant-se 
successivament, els graus següents. 

És, doncs, una mica difícil traçar històricament l'origen del quart grau, i també seria difícil 
afirmar que abans no existia. Amb el nom de Mestre Escocès, un quart grau es troba a 
França i altres països en la primera meitat del segle XVIII, mentre a Anglaterra existia 
amb el nom d'Arc Real en la Gran Lògia d'Antics Maçones que es va oposar en la mateixa 
època a la que va ser fundada en 1717. Aquest quart grau va ser confirmat en 1813, amb 
la fusió de les dues Grans Lògies dels antics i dels moderns. 

Sistemes de quatre graus es van formar ocasionalment, com el Ritu de l'Ordre de la 
Felicitat, creat a París, en 1742, per alguns oficials de marina, i el Ritu del Germà Henoch 
(1773). 
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 SISTEMES DE CINC GRAUS
La creació d'un cinquè i d'un sisè grau  -distingint-se dos o tres graus en el que s'havia 
admès com suplement-  va ser molt natural, una vegada es va haver verificat l'admissió 
del quart. 

Un antiquíssim sistema de cinc graus és el Ritu dels Germans de Sant Joan, la institució 
dels quals es pretén contemporània del Cristianisme. D'aquest Ritu es va celebrar una 
assemblea el 24 de juny de 1535 amb delegats d'Anglaterra, Escòcia, Holanda, França i 
Alemanya. Els cinc graus tenen el nom d'Aprenent, Fadrí, Mestre, Mestre Escollit i Sublim 
Mestre Escollit. 

En el Ritu dels Cavallers i Germans Iniciadors d'Àsia, d'origen rosacreu, creat pel baró 
Eker en 1780 a Alemanya, els cinc graus prenen els noms de: Cercador, Pacient, Cavaller i 
Germà Iniciat d'Àsia a Europa, Mestre i Savi, Sacerdot Real o Veritable Germà Rosacreu. 

El Ritu Danès, consagrat per la Gran Lògia de Dinamarca en 1782, adjunta als tres 
primers els de Mestre Escocès i Mestre Passat (Past Màster). El Ritu Rectificat Escocès 
constituïx una reforma feta a Alemanya en la mateixa època, adoptant els dos graus 
suplementaris de Mestre Escocès i Cavallers de la Ciutat Santa; aquest últim grau, 
subdividint-se en 3 punts, forma pràcticament un sistema de 7 graus. 

També en cinc punts o graus és l'Ordre de l'Estrella d'Orient (que no ha de confondre's 
amb altra Ordre homònima, que ha desenvolupat el seu curt cicle d'existència cap a la 
culminació del primer quart d'aquest segle), espècie de Maçoneria Femenina, fundada en 
1778, al que sembla a Nova York, d'inspiració bíblica, com ho mostra la nomenclatura dels 
seus graus: 

El primer, anomenat Filla de Jepthé, manifesta el respecte i l'obediència a un vot fet 
solemnement, caracteritzant a més l'obediència filial que arriba a un grau heroic que 
només té els seus paral·lels en exemples semblants de l'antiga Índia. El subjecte d'aquest 
grau és una jove sacrificada pel pare en compliment del seu vot.(1) La seva base es troba 
en el capítol XI dels Jutges. Els seus emblemes són l'espasa i el vel i el seu color el blau. 

El segon, Ruth, indica l'adhesió als principis religiosos: Ruth, idòlatra de naixença i 
companya fidel de la mare del seu primer espòs, es va casar amb un israelita que la va 
convertir a la veritable religió; de tal matrimoni va descendir David. El grau descansa 
sobre el segon capítol de Ruth i té per símbol un garbell de blat. És evidentment, 
sobretot, un grau de fadrí, quan posa en evidència a la companya ideal de l'home, al que 
segueix i acompanya fidelment en la seva fe espiritual. El seu color simbòlic és el groc. 

El tercer, Esther, mostra la fidelitat que devem als amics: nascuda en la pobresa, la dona 
que duu aquest nom va arribar a casar-se amb el rei Asuero i va saber intercedir prop del 
seu espòs, a favor del seu poble. Es basa en el capítol V del Llibre d'Esther i té per 
emblema una corona i un ceptre creuats. Accentua aquest grau el magisteri femení, 
evidenciant la Saviesa que ho caracteritza, com base de tot poder. El seu color 
emblemàtic és el blanc. 

El Quart, Marta, és un emblema de la fe que obra els miracles. Té per argument la fe de 
Marta en Jesús, que va fer possible la resurrecció de Llàtzer, el seu germà (vegi's Joan, 
Cap. XI, 25-26). El color distintiu és el verd i el seu emblema una columna truncada, amb 
manifesta analogia al grau que ens ocupa en aquest manual.

 (1 ) Pel que sembla, en aquesta època havia sacrificis humans també entre els israelites. La història pot llegir-se al 
final del capítol XI del Llibre dels Jutges. 
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 El cinquè, Electa, mostra la necessitat de la paciència i de la submissió, encara en els 
actes notòriament injusts. L'argument es refereix a una cristiana, idòlatra de naixença, 
que es va convertir amb tota la seva família escoltant un discurs de Sant Pau i va tenir la 
necessitat de sacrificar-se per la seva fe. Segons el manual d'Instrucció, fa al·lusió a ella 
Sant Joan en la seva segona epístola. El color distintiu d'aquest grau és el vermell i el seu 
emblema dues mans creuades en forma d'aliança i una copa. La seva afinitat simbològica 
amb el grau escocès de Cavaller Rosacreu és, per tant, molt transparent. 

Les germanes, membres de l'Ordre, duen com distintiu una agulla amb l'estrella de cinc 
puntes, i a més tenen una banda amb els cinc colors de l'ordre. Entre els sistemes de 
maçoneria femenina és, indubtablement, un dels millors. 

SISTEMES DE SIS GRAUS 

Entre els Ritus maçònics de sis graus, trobem dos fonamentals, que es remunten a la 
primera meitat del segle XVIII, l'Irlandès, d'origen polític, i en el Capítol de Clermont 
atribuït a Ramsay. La nomenclatura dels tres graus adjunts és de: Mestre Irlandès, 
Perfecte Mestre Irlandès i Molt Alt i Poderós Mestre Irlandès, per al primer, i per al segon: 
Cavaller de l'Àguila o Mestre Escollit, Cavaller Il·lustre, Sublim i Il·lustre Cavaller. Els dos 
sistemes van multiplicar després els seus graus, que es van fusionar, com sèries distintes, 
i van tenir influència en els sistemes posteriors, dels quals parlem a continuació. 

Es va considerar de sis graus el Ritu dels Filadelfos, instituït en Carbona en 1780, però, 
com dos d'aquests es divideixen en tres punts, encara que sense dur nom propi, pertany 
tal vegada, més pròpiament, als sistemes de 10 graus. 

També en sis graus va ser constituït el Ritu de la Unió Alemanya, creat en 1787 per vint-i-
dos germans, amb la següent nomenclatura: Adolescent, Home, Ancià, Mesopolità, 
Diocesà, Superior. 

El Ritu dels Il·luminats Teòsofs, inspirat pel sistema de Swedenborg i establert a Londres 
en 1767, va tenir per objecte l'ensenyament i propagació de la teosofia cristiana, 
adjuntant als tres graus simbòlics els següents: Escocès Sublim de la Jerusalem Celeste o 
Teòsof Il·luminat, Germà Blau i Germà Vermell. 

Finalment, ens resta esmentar l'Ordre del Temple, apareguda en 1805, pretenent ser 
interrompuda continuació de l'homònima fundada en l'època de les Croades (i tràgicament 
suprimida en 1253), afegint als tres graus simbòlics els de: Mestre d'Orient, Mestre de 
l'Àguila Negra de Sant Joan, Mestre Perfecte del Pelicà. A fi d'ocultar el seu origen 
maçònic aquesta nomenclatura es va canviar, tres anys després, com segueix: 1. Iniciat; 
2. Iniciat de l'Interior 3. Adepte; 4. Adepte d'Orient; 5. Adepte de l'Àguila Negra; 6. 
Adepte Perfecte del Pelicà. 

SISTEMES DE SET GRAUS

 El pas de sis a set, amb un quart grau que constituïx la clau de la volta formada pel 
segon grup de tres, va ser un dels més naturals, independentment de la importància 
especial que a aquest nombre constantment s'ha atribuït, i realment té. 

El més antic, important i difós (mereixent el nom d'Universal) és el cridat Ritu de Cork o 
del Real Arc, que adjunta als tres graus simbòlics els quals segueixen: Mestre Passat, 
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Mestre de Marca (Mark Màster), Molt Excel·lent Maçó (Super excel·lent Maçó) i Real Arca 
Santa (Holy Royal Arch). No pot considerar-se molt diferent el Ritu dels antics Maçons 
Lliures i Acceptats d'Anglaterra, que els seus quatre graus suplementaris són els 
següents: Mestre de Nota, Mestre Antic, Molt Excel·lent Maçó i Real Arca Santa. 

El Ritu de l'Estricta Observança, nascut a Alemanya com reflex del discurs de Ramsay, es 
va compondre primitivament dels tres graus de Mestre Escocès, Novici i Templer, als quals 
el baró de Hund va agregar en 1770 un setè, amb el nom de “Eques Profesus” o Cavaller 
Escollit, també a Alemanya el Ritu Martinista en deu graus va ser reduït a set, amb el nom 
de Ritu del Escotisme Reformat de Saint-Matin i els quatre graus adjunts: Mestre Perfecte, 
Mestre Perfecte Triat, Escocès, Savi. 

El Ritu de Zinnendorf va néixer a Suècia en 1776 i després va ser difós a Alemanya, on va 
ser molt favorablement acollit, a pesar de la conducta no del tot sense taca del seu 
promotor. Adjunta als tres graus blaus els de Company Escocès i els de Clergue favorit de 
Sant Joan i Germà Triat que formen la Capitular. 

Ja hem donat en un paràgraf anterior la nomenclatura del Ritu Egipci, aparegut a 
Alemanya en 1767, pretenent continuar els antics Misteris d'aquell país. 

També de set graus va ser el Ritu Melesí creat a Rússia per un germà d'aquest nom, duent 
els graus adjunts el títol de: Volta Ombrívola, Cavaller i Mestre Escocès, Filòsof, Gran 
Sacerdot del Temple. Igualment quatre graus de caràcter filosòfic, adjunts als tres 
simbòlics, van formar a Alemanya la reforma de Schroeder amb el nom de Ritu Rosacreu 
Rectificat. 

EXTENSIÓ DEL SEPTENARI 

Els sistemes septenaris que acabem de veure, com extensió natural del ternari primitiu, 
es troben formats en general per tres graus de perfecció  -desenvolupament progressiu 
del quart grau-  i un grau superior, adjunt als tres simbòlics, formant un ternari amb les 
dues tríades anteriors. La distinció d'aquest últim grau, amb la formació orgànica del 
segon ternari, constituïx el principi de l'extensió del septenari en un novenari, originant el 
setè grau una nova tríada anàloga a les dos precedents. 

Per aquesta raó, els sistemes de vuit graus són rars i transitoris, i tendeixen, naturalment, 
a augmentar o disminuir en un o dos graus. Aquests sistemes han de considerar-se com 
septenaris  -formats per dues tríades i una unitat superior-  als quals s'adjunta un nou 
grau, generalment intermedi. 

A aquesta categoria pertanyen el Ritu de Swedenborg i el Ritu Modern Francès, nascuts 
respectivament en 1721 i 1761, fonamentalment septenaris amb l'adopció del vuitè grau 
de Kadosch (més pròpiament setè). Heus aquí la nomenclatura dels set graus, amb els del 
Ritu de York: 
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                 RITU DE YORK          RITU DE SWEDENBORG           RITU FRANCÈS 
                 1. Aprenent               1. Aprenent                                1. Aprenent          
                 2. Fadrí                     2. Fadrí                                      2. Fadrí
                 3. Mestre                   3. Mestre                                   3. Mestre 
4.              4.-Mestre passat         4. Electe                                    4. Escollit 
5.              5.-Mestre de marca     5. Fadrí Cohen                           5. Escocès 
6.              6.-Molt Excel·l  Maçó   6. Mestre Cohen                         6. Cavaller d'Orient 
7.              7.-Real Arca Santa      7. Arquitecte                              7. Rosacreu 
8.                                                                                               8. Kadosch 

SISTEMES DE NOU GRAUS 

Entre els sistemes de nou graus, esmentarem primer un Ritu Primitiu Anglès, compost de 
nou graus, dels quals fa esment un manuscrit de la primera meitat del segle XVIII. Els sis 
graus superiors són els següents: Mestre Perfecte o Arquitecte Irlandès, Mestre Escollit, 
Aprenent Escocès, Fadrí Escocès, Mestre Escocès, Cavaller d'Orient. 

En 1754 va aparèixer el Ritu dels Escollits Cohens de Martinez Pascalis, derivat del de 
Swedenborg, de caràcter igualment filosòfic, que es va difondre especialment a França i 
Alemanya, amb diverses modificacions. Els graus adjunts duen els noms de: Gran Escollit, 
Aprenent Cohen, Company Cohen, Mestre Cohen, Gran Arquitecte, Cavaller Comanador. 

El Ritu dels Il·luminats d'Avignon, de caràcter hermètic, creat en 1776 per l'alquimista 
benedictí Pernetty, té per als graus superiors la següent nomenclatura: Veritable Maçó, 
Veritable Maçó en la via dreta, Cavaller de la Clau d'Or, Cavaller de l'Iris, Cavaller dels 
Argonautes, Cavaller del Velló d'Or. 

Amb el nom d'Acadèmia dels Veritables Maçons, va ser constituït a Montpeller, en 1778 , 
un sistema de sis graus maçònics que duen la mateixa nomenclatura del precedent, amb 
l'excepció de l'últim, que es diu Cavaller del Toisó d'Or. 

Un Ritu Cabalístic sembla haver existit en època indeterminada amb els nou graus de: 
Aprenent, Company Místic, Mestre, Mirall de Zoroastre, Teòsof o Mestre Cabalístic, 
Sacerdot Teòsof, Cavaller de les Piràmides, Gimnòsof, Bardo. 

Sis graus superiors van constituir també, en l'última cambra del segle XVIII, la reforma de 
Fessler adoptada per la Gran Lògia Real York de Berlín. Aquests graus d'estudi duen els 
noms de: El Sant dels Sants, La Justificació, La Celebració, El Trànsit o Veritable Luz, La 
Perfecció. 

El Ritu de York es va fer a Amèrica un sistema de nou graus, amb l'adopció dels dos de 
Mestre Real i Mestre Escollt, que fan una nova tríada amb el grau de Real Arca Santa. 
Com combinació d'aquest Ritu Escocès de 33 graus, va néixer en 1825 el Ritu Nacional 
Mexicà, igualment de nou graus, amb la nomenclatura de: Aprenent admès, Company, 
Mestre Maçó, Mestre aprovat, Cavaller del Secret, Cavaller de l'Àguila Mexicana, Perfecte 
Artífex, Gran Jutge, Gran Inspector General de l'Ordre. 
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 Finalment, són de nou graus el Ritu dels Germans de la Rosa i de la Rosacreu d'Or; però, 
formant aquests graus un novenari distint del ternari simbòlic, els esmentarem novament 
entre els sistemes de dotze graus. 

SISTEMES DE DEU GRAUS 

Una vegada els nou graus s'hagin amalgamat perfectament en el conjunt harmònic d'un 
Triple ternari, s'imposa fàcilment l'adopció d'un desè grau, superior i suprem, que 
completa el septenari dels graus superiors. Així van néixer tots els sistemes de deu graus.
 

Esmentarem primer el Ritu d'Adopció o Maçoneria Femenina, creada en la primera meitat 
del segle XVIII, amb la següent nomenclatura: Aprenenta, Fadrina, Mestra, Mestra 
Perfecta, Escollida, Escocesa, Sublim Escocesa, Dama de la Coloma, Dama de la 
Beneficència o Rosacreu, i Princesa de la Corona. 

Un Ritu de Lata Observança va néixer a Viena, en 1767, a conseqüència d'una escissió 
entre alguns membres de l'Estricta homònima, amb els set graus superiors de: Germà 
Africà, Cavaller de Sant Andreu, Cavaller de l'Àguila o Mestre Triat, Mestre Escocès, Sobirà 
Mag, Mestre Providencial de la Creu Vermella, Mag o Cavaller de la Claredat i de la Llum. 

El Ritu de Sant Martí ho va formar al voltant de la mateixa època Lluís Claudi de Sant 
Martí, principal deixeble de Martinez de Pascalis, igualment amb set graus superiors: 
Mestre Antic, Escollit, Gran Arquitecte, Maçó del Secret, Príncep de Jerusalem, Cavaller de 
Palestina i Cavaller Kadosch. 

En 1780 va ser establert en Narbona el Ritu dels Filadelf, amb dues classes adjuntes a la 
primera o simbòlica, la segona de tres i la tercera de quatre graus. La cambra i sisè grau, 
dividits en tres punts, fan que la segona classe sigui en realitat de set graus que duen els 
noms de: Mestre Perfecte, Escollit, Arquitecte, Sublim Escocès, Cavaller de l'Espasa, 
Cavaller d'Orient Príncep de Jerusalem.
 

Una reducció del Ritu de Perfecció, adoptada per la Gran Lògia Real de York de Berlín, va 
ser organitzada amb els set graus superiors de: Triat dels Nou, Triat dels Quinze, Triat de 
Perignà, Escocès Vermell, Escocès de Sant Andreu, Cavaller d'Orient, Príncep de 
Jerusalem. 

Per contra, el Ritu Suec propagat per Zinnendorf es va estendre a deu graus, fins a poc 
temps practicat per la Gran Lògia Nacional d'Alemanya, fundada en 1770 pel mateix 
Zinnendorf. Els set graus que segueixen als de Sant Joan són: Aprenent i Fadrí de Sant 
Andreu, Mestre Escocès de Sant Andreu, Cavaller d'Orient, Cavaller d'Occident, Confident 
de Sant Joan, Confident de Sant Andreu, Cavaller Comanador. 

Un vuitè grau s'adjunta als set graus superiors en l'Ordre dels Arquitectes d'Àfrica, 
instituïda en Prússia en 1767, atribuint-se la iniciativa al rei Federico II, i dividint-se els 
vuit graus que segueixen al primer temple en dos grups de cinc i tres, amb els noms de: 
Arquitecte o Aprenent dels Secrets Egipcis, Iniciat dels Secrets Egipcis, Germà 
Cosmopolita, Filòsof Cristià, Mestre dels Secrets Egipcis, Arminger, Milers, Eques. 
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  EL CICLE DE PERFECCIÓ 

Desenvolupant-se els graus superiors (sobre la base i en analogia amb els simbòlics, dels 
quals constituïxen l'extensió) en tres grups de tres, van arribar naturalment als sistemes 
de dotze graus que contemplen tot cicle relacionat amb els graus simbòlics. 

Així com tot sistema superior als tres graus tendeix a créixer fins a dotze, així igualment 
tot sistema superior a dotze tendeix a reduir-se, per la importància sempre menor que 
adquireixen, com a conseqüència natural, els graus intermedis. Hi ha, doncs, un límit en 
el desenvolupament dels graus, una mica semblant a les columnes d'Hèrcules, on cal 
posar el non plus ultra d'un determinat cicle: sempre que avancem més enllà d'aquest 
límit, hauríem de repassar les mateixes etapes i, per tant, regressar. 

En altres paraules, així com el nombre 7 representa el mínim necessari per a la perfecta 
extensió del ternari primitiu, el nombre 12 constituïx el límit del seu desenvolupament 
orgànic. 

D'altra banda, és lògic que no puguin existir més que nou etapes per a aconseguir el 
nombre 9 o tres vegades tres, que representa la perfecció del magisteri. Tot augment en 
el nombre de les etapes  -constituïdes pels graus superiors-  es resol en una disminució 
del valor i efectivitat de les mateixes. Els nou graus superiors són, efectivament, els nou 
mestres que busquen el que s'ha perdut, que és la Unitat Originària, amb la qual formen 
la Dècada dels nombres. 

SISTEMA DE DOTZE GRAUS 

Entre els sistemes de 12 graus esmentarem primer el Ritu o Sistema dels Germans de la 
Rosa Cruz i dels Germans de la Rosacreu d'Or, Ordre que segons els mateixos va ser 
introduïda a Occident en 1188. La nomenclatura dels nou graus del segon és la següent: 
Zelador, Teòric, Pràctic, Filòsof, Adepte Jove, Adepte Major, Adepte Exempt, Mestre del 
Temple, Mag. 

Des del punt de vista filosòfic és també important el Ritu dels Filaletes (Amics de la 
Veritat), instituït a París en 1773, en el sí d'una Llotja anomenada Els Amis Reunits, en el 
qual van prendre part nobles personalitats de l'època. Aquest cenacle posseïa una 
important biblioteca, gabinets de física i d'història natural, i va adquirir pels seus treballs 
una justa reputació. Els nou graus que segueixen als tres simbòlics es reparteixen en dues 
classes de tres i sis amb els noms de: Triat, Escocès, Cavaller d'Orient, Rosacreu, Cavaller 
del Temple, Filòsof desconegut, Sublim Filòsof, Iniciat, Filaleta o Mestre de tots els graus. 

Es coneix de nom un Ritu dels Il·luminats del Zodíac, els graus del qual corresponen amb 
els dotze signes zodiacals. També de dotze graus va ser la Maçoneria Andrògina del 
Capítol Metropolità dels Cavallers i Dames Escoceses de França, creat en 1810 en el sí de 
la Llotja Mont-Tabor de París. 

Però el més important, maçònicament, entre els sistemes de dotze graus, és el Ritu Suec 
que es va organitzar en 1777 i del com des de llavors han estat Mestres Regnants els 
monarques de Suècia. 

En aquest sistema, als tres graus que constituïxen la Llotja de Sant Joan, segueix una 
Llotja de San Andreu o Escocesa, amb els dos d'Aprenent i Company de Sant Andreu i 
Mestre de Sant Andreu (els dos graus duen també els noms de Mestre Triat i Mestre 
Escocès). 
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 La tercera Llotja o Capítol dels Intendents es compon de quatre graus: Germà Iniciat de 
Salomó o Cavaller d'Orient, Cavaller d'Occident o Veritable Templer, Iniciat o Germà 
Favorit de Sant Joan, Iniciat o Germà Favorit de Sant Andreu. Finalment, el Capítol 
Il·luminat dels Germans Arquitectes, Suprems Cavallers i Comanadors Il·luminats de la 
Creu Vermella, comprèn els últims tres graus de Membre i Dignatari del Capítol, i Mestre 
Regnant amb el títol de “Vicarius Salomonis”. 

RITUS DE 13 I 14 GRAUS 

No molt diferents dels de 12 són els sistemes que els superen d'un o dos graus, així com 
en els sistemes de deu graus el onzè i dotzè estan potencialment continguts en el dècim. 
En els de tretze i catorze, els graus que sobren són duplicats o desenvolupaments d'uns 
altres. 

D'aquesta naturalesa és el Ritu Adonhiramita del Baró Tschoudi, aparegut en 1787 i 
derivat del Escotisme Reformat en 10 graus, que ja hem esmentat. En aquest sistema, als 
tres graus simbòlics segueixen els de: Mestre Antic o Perfecte, Escollit dels 9 o Petit 
Escollit, Escollit de Perpinyà, Escollit dels 15 o Gran Mestre Escollit, Petit Arquitecte o 
Aprenent Escocès, Gran Arquitecte o Fadrí Escocès, Mestre Escocès, Cavaller d'Orient, 
Cavaller Rosacreu, Noaquita o Cavaller Prussià. 

El Ritu dels Il·luminats de Baviera, creat en 1771 per Adam Weishaupt, encara que 
nominalment en 13 graus, pertany en realitat als sistemes novenaris pel fet que els tres 
graus simbòlics es troben precedits per quatre graus d'instrucció: Novici, Minerval, 
Il·luminat Menor i Il·luminat Major. Els sis que segueixen als blaus són tres grups de dos: 
Novici Escocès i Cavaller Escocès, Epopte o Sacerdot Il·luminat, Regente o Príncep 
Il·luminat, Mag Filòsof i Home Rei. Per aquesta raó s'acosta notablement als sistemes de 
dotze graus. 

En catorze graus, a més del Ritu dels Filadelfos de Narbona (que ja hem citat entre els 
sistemes de deu graus), fou el Ritu dels Escollits de la Veritat, creat en 1778 en el sí de la 
Lloja La Perfecte Unió de Rennes, que adjunta els dos graus sublims del Príncep Adepte i 
Escollit de la Veritat als nou superiors: Mestre Perfecte, Escollits dels Nou, Il·lustre Escollit 
dels Quinze o Mestre Irlandès, Mestre Escollit, Petit Arquitecte o Escocès, Arquitecte o 
Favorit, Gran Arquitecte o Gran Mestre Escocès, Cavaller d'Orient, Rosacreu. 

ORÍGENS DEL “RITU ESCOCÈS” 

Arribem així als orígens del Ritu Escocès, al que naturalment s'acosten tots els sistemes 
de més de dotze graus, per la duplicació o multiplicació dels graus fonamentals. 

El primer cronològicament sembla haver estat el Ritu Escocès Filosòfic de la Lògia Mare de 
Marsella, creat prop del 1750, en 18 graus, és a dir, amb els 15 graus adjunts de: Mestre 
Perfecte, Gran Escocès, Cavaller de l'Àguila Negra, Comanador de l'Àguila Negra, Rosa 
Creu, Veritable Maçó, Cavaller dels Argonautes, Cavaller del Velló d'Or, Aprenent Filòsof, 
Adepte de l'Àguila i del Sol, Sublim Filòsof, Cavaller del Fènix, Adepte de la Mare Lògia, 
Cavaller de l'Iris, Cavaller del Sol. No obstant això, més graus estaven en gestació, per 
trobar-se els catecismes corresponents en els arxius de la Lògia. 

Molt més important per la seva difusió va ser el Ritu de Heredom o de Perfecció, compost 
pel consell d'Emperadors d'Orient i Occident, que es va formar a París en 1758 sobre les 
cendres del Capítol de Clermont al dissoldre's aquest. 
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 Aquest Consell es va proposar reunir en un conjunt harmònic tots els graus llavors 
practicats i disseminats, sobre la base del sistema templer. El resultat va ser un Ritu de 
25 graus (que pot considerar-se un duplicat del sistema de 12, o com un triple septenari 
afegit al ternari simbòlic), que va ser la base del Ritu Escocès de 33 graus. Aquests graus 
van ser agrupats en set classes, els primers de les quals comprenia els tres fonamentals o 
simbòlics, als quals seguien: 

Segona classe: Mestre Secret; Mestre Perfecte; Secretari Íntim; Intendent dels edificis; 
Prebost i Jutge. 
Tercera classe: Mestre escollit dels nou, Mestre escollit dels quinze, Il·lustre escollit, Cap 
de les dotze tribus. 
Quarta classe: Gran Mestre Arquitecte, Cavaller Real Arca, Gran Escolli Antic, Mestre 
Perfecte. 
Cinquena classe: Cavaller de l'Espasa o d'Orient, Príncep de Jerusalem, Cavaller d'Orient i 
Occident, Cavaller Rosacreu, Gran Pontífex o Mestre “ad vitam”. 
Sisena classe: Gran Patriarca Noaquita, Gran Mestre de la clau de la Maçoneria, Príncep 
del Líban, Cavaller Real Arc. 
Setena classe: Cavaller del Sol, Príncep Adepte, Gran Comanador de l'Àguila blanca i 
negra, Il·lustríssim Sobirà Comanador del Real Secret. 

SIMPLIFICACIONS DEL SISTEMA 

Donat l'intricat d'un sistema d'aquesta naturalesa, pel nombre excessiu de graus, és 
natural que des del primer moment es va sentir la necessitat de simplificar-lo, i ho prova 
el fet que gairebé tots els sistemes de menys graus que hem examinat anteriorment -i 
especialment els que s'acosten a la dècada i a la dotzena-  són gairebé tots 
cronològicament posteriors, havent nascut més o menys prop de 1775 . 

El Sobirà Consell dels Cavallers d'Orient que es va separar en 1762 del Sobirà Consell dels 
Emperadors d'Orient i Occident, no va fer més que suprimir els deu graus que segueixen 
als quinze primers, quedant els mateixos reduïts a aquest últim nombre. 

Per contra, el Ritu Escocès Filosòfic, fundat en 1776 per un metge de París, sembla haver 
suprimit els primers en el seu conjunt de tretze graus superiors, que són en realitat onze 
(dividint-se el primer en tres parts): Cavaller de l'Àguila Negra o Rosacreu de la Torre de 
Heredom, Cavaller del Fènix, Cavaller del Sol, Sublim Filòsof, Cavaller de l'Iris, Veritable 
Maçó, Cavaller dels Argonautes, Cavaller del Velló d'Or, Gran Inspector, Perfecte Iniciat, 
Gran Escocès, Sublim Mestre de l'Anell Lluminós. 

Veritables simplificacions són el Ritu de Sant Martí, el Escotisme Reformat de Tschoudi i el 
Ritu dels Filaletes, dels quals ja hem parlat, i que més s'acosten, amb les seves 
respectives classificacions, interpretacions i nomenclatures, als graus iniciàtics universals, 
fonament i essència immutable de tots els Ritus i Sistemes. 

LA SEVA EXTENSIÓ A 33 GRAUS I MÉS 

No obstant això, el nombre dels graus va haver d'exercir una notable fascinació sobre els 
quals no entenien perfectament el seu significat, des del moment que, mentre va haver 
d'una banda interès en la simplificació i reducció a un conjunt harmònic, lògic i raonable, 
per l'altre va prosseguir el creixement fins a 33, transformant-se així el Ritu de Heredom 
en el Ritu Escocès Antic i Acceptat, segons avui es coneix i practica. 
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 Una vegada admès el principi, tampoc aquest nombre va ser considerat per alguns 
suficient i satisfactori, com ho mostra la creació subseqüent de sistemes respectivament 
de 81, 90 i 92 graus. El primer, en 81, és el del Capítol Metropolità de França, instituït en 
1785, sent els graus harmònics repartits en 9 sèries de 9 . 

La primera sèrie comprèn els graus que van del d'Aprenent a Intendent d'Edificis, la 
segona diferents classes de Escollits, la tercera gravita al voltant del grau de Perfecte 
Maçó, la quarta i la cinquena comprenen diferents classes d'Escocesos; la sisena reuneix, 
amb el grau de Noaquita i de Príncep de Jerusalem, diferents classes de Cavallers. La 
setena va del Cavaller de l'Àguila a l'Escocès de Sant Andreu. La vuitena té el seu centre 
en el grau de Gran Inspector Comanador i la novena comprèn els graus de: Maçó 
Hermètic, Escollit Suprem, Escocès de Sant Andreu del Card, Cavaller i Il·lustre 
Comanador de l'Àguila Negra, Filòsof Suprem Comanador dels Astres, Sublim Filòsof 
desconegut, Cavaller de la Càbala i Cavaller de la Balança. 

En 90 i 92 graus van ser respectivament els ritus de Misraïm i de Memfis, apareguts, 
juntament amb el Ritu Escocès Antic i Acceptat, en els primers anys del segle XIX. 

El Ritu de Memfis, instituït a França en 1839, es divideix en tres sèries  -Simbòlica, 
Filosòfica i Mística- i en set classes. La sèrie simbòlica, formada per les tres primeres 
classes, es compon de 35 graus que poden considerar-se com un facsímil del Ritu 
Escocès. La segona comprèn altres 33 graus que van des del de Cavaller Filaleta al de 
Cavaller del Temple de la Veritat, i la tercera comença amb el 69è de Sublim Príncep de 
Memfis, Cap del Govern de l'Ordre, i el 92è de Sobirà Pontífex dels Mags del Santuari de 
Memfis. 

El Ritu de Misraïm va venir a la llum prop de 1805 a Itàlia i es divideix en quatre sèries 
que comprenen 17 classes. La primera sèrie de 33 graus, arriba fins a la sisena sèrie de 
Real Arc, que correspon als graus 13è i 14è del Ritu Escocès; la segona, amb altres 33 
graus, correspon amb els 19 següents del mateix Ritu; la tercera i la quarta duen fins al 
grau 90, abastant tot un seguit de 20 Suprems Tribunals i Consells. 

EL RITU ESCOCÈS EN 33 GRAUS 

No se sap encara com, quan i on els 33 graus d'aquest Ritu van ser definitivament 
establerts; cert és que el místic nombre 33 no va ser estrany a la seva fortuna i ràpida 
difusió, que es va efectuar a principis del segle XVIII. És igualment cert que d'escocès i 
antic té únicament els noms, que tampoc han estat estranys a la seva acceptació. 

Aquesta qualificació remunta els seus orígens al grau de Mestre escocès, que va donar lloc 
a la Sèrie Capitular de Perfecció que, en el Ritu que ens ocupem, comprèn els graus que 
van del 4t al 14è, sense conservar tampoc aquest nom. I l'altra de “antic i acceptat” ve 
del mateix nom d'antics i acceptats maçons (ancient and accepted free masons) amb que 
es va distingir la Gran Lògia que a Anglaterra es va contraposar a la primitiva Gran Lògia 
de Londres. 

És certa la seva filiació, directa o indirecta, del Consell d'Emperadors d'Orient i Occident, 
que en 1761 havia atorgat a Esteva Marín carta patent amb autorització per a propagar a 
Amèrica el Ritu de Heredom que hem parlat; també apareix demostrat que l'Emperador 
Frèderic II no va tenir res a veure amb les Grans Constitucions de l'Ordre, datades en 
1784 poc abans de la seva mort, que se li van atribuir amb l'evident intenció d'obrir més 
fàcilment el camí per a la seva acceptació. 
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 Ningú va tenir coneixement d'aquestes Grans Constitucions abans que, al desembre de 
1802, el Suprem Consell de Charleston -el primer Suprem Consell del nou Ritu, que 
s'havia fundat el 31 de maig de l'any anterior- donés a conèixer la seva existència. 

El segon Suprem Consell va ser fundat l'any següent a Santo Domingo pel comte de 
Grasse Tilly que, havent de regressar a França, va saber crear en 1804 altre Suprem 
Consell a París i un a Milà l'any següent. Poc després es van establir Suprems Consells en 
els altres països, i en 1875 es va verificar en Laussane la primera Convenció en la qual es 
van prendre acords internacionals per a la unitat del Ritu. 

Els 33 graus s'agrupen en set classes, la primera de les quals comprèn els tres graus 
simbòlics universalment reconeguts d'Aprenent, Company i Mestre. 

La segona els cinc graus de Mestre Secret, Mestre Perfecte, Secretari Íntim o Mestre 
anglès, Prebost i Jutge o Maçó Irlandès, Intendent d'Edificis o Mestre a Israel. 

La tercera abasta els tres graus de Escollit dels Nou, Escollit dels Quinze i Sublim Cavaller 
Escollit. 

La quarta els de Gran Mestre Arquitecte, Real Arc, Gran Escollit, Perfecte i Sublim Masón. 
Aquestes tres classes completen la primera Ordre Capitular de Perfecció. 

La cinquena classe comprèn els graus de: Cavaller d'Orient o de l'Espasa, Príncep de 
Jerusalem, Cavaller d'Orient i Occident, Sobirà Príncep Rosacreu (grau 18è). Aquests 
graus constituïxen els Sobirans Capítols Rosacreus. 

La sisena classe comprèn nou graus (del 19è al 27è) que, amb els tres següents, 
pertanyen a la jurisdicció dels Consells de Cavallers Kadosch: Gran Pontífex, Mestre de 
totes les lògies simbòliques, Noaquita o Cavaller Prussià, Cavaller Real Destral o Príncep 
del Líban, Cap del Tabernacle, Príncep del Tabernacle, Cavaller de la Serp de Bronze, 
Escocès Trinitari o Príncep de la Mercè, Gran Comanador del Temple o Sobirà Comanador 
del Temple de Jerusalem. 

La setena classe es divideix en dues sèries de tres graus. Els tres primers segueixen als 
precedents com: 28è Cavaller del Sol, 29è Gran Escocès de Sant Andreu, 30è Gran 
Escollit Cavaller Kadosch. I els tres últims constituïxen els graus administratius: el grau 
31è Gran Inspector, Inquisidor, Comanador forma els Sobirans Tribunals de l'Ordre, el 
grau 32è o Sublim Príncep del Real Secret forma els Consistoris i el 33è, o sigui, de Gran 
Inspector General, els Suprems Consells. 

Entre aquests graus els tres primers, el 4t, 14è, 18è 30è, 31è, 32è i 33è són el que no es 
poden donar per comunicació, és a dir, que efectivament es verifiquen els treballs; mentre 
dels altres es donen ordinàriament algunes notícies sumàries, juntament amb els signes, 
paraules, tocs, etc., deixant-se a l'estudi individual l'aprofundir-los. 

AVANTATGES I DESAVANTATGES 

És molt possible que un tal augment dels graus hagi nascut de la intenció lloable de fer 
obligatori, d'aquesta manera, l'ascens menys sobtat, doncs és sabut que com més ràpid 
sigui l'ascens, menor serà la profunditat en la qualitat de veritable maçó que, per mitjà 
del simbolisme de cada grau, es construïx o es grava. Un major nombre de graus, que 
haguessin degut (en la intenció dels fundadors), d'escalar-se un després de l'altre, hagués 
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hagut de fer el sistema més eficaç com mètode d'educació, a més que afegir a la 
Institució (i al que els posseeixi de dret), el prestigi innegable d'aquest nombre. 
 Però aquesta bona intenció s'ha frustrat en la pràctica, en vista de la incomoditat 
administrativa que resultaria al fer-se efectiva aquesta multiplicació. Encara que es 
donessin individualment d'un en un , espargits convenientment, seria molt difícil i factor 
de veritable confusió el treballar realment en cadascun; i, d'altra banda, de res serviria el 
posseir separadament un grau en el cambra del qual no es treballa. 

Per tant, la seva simplificació s'ha imposat naturalment, de manera que els 33 graus 
només són tals de nom: el seu nombre efectiu pot dir-se que varia entre set i deu, 
incloent els tres simbòlics. I quant millor s'estudien i s'aprofundeixen abundem en el 
convenciment que els graus veritables són un nombre molt limitat, que pren un caràcter 
molt més clar i definit precisament en la seva reducció. 

“ORDO AB CHAO” 

Dóna la importància molt relativa del grau 31è, que gairebé únicament serveix com 
intermediari entre el 30è i el 32è, pot dir-se pràcticament que el Ritu Escocès és un 
sistema de 9 graus, que els seus 6 superiors formen tres sèries distintes: la primera, que 
comprèn el 4t i el 14è i constituïx la Lògia Capitular de Perfecció; la segona està formada 
pel grau 18è aïllat com Sobirà Capítol Rosacreu, i la tercera, comprèn els tres graus de 
Kadosch, Príncep del Real Secret i Sobirà Gran Inspector, que formen respectivament el 
Consell, Consistori i Suprem Consell. 

Aquests tres grups corresponen enterament, si els complementem amb 3 graus 
intermedis (5è, 15è i 27è) als nou mestres en tres grups de tres, que serveixen de base al 
nostre estudi. 

Adoptant la mateixa nomenclatura del Ritu Escocès, els nou graus superiors serien els 
següents: 

Primera ordre capitular (graus filosòfics o de perfecció): Mestre Secret, Mestre Escollit, 
Perfecte i Sublim Maçó. Segona ordre capitular (graus místics o rosacrucians): Cavaller 
d'Orient, Príncep Rosacreu, Cavaller del Sol. Tercera ordre capitular (graus màgics i 
administratius): Cavaller Escollit Kadosch, Sublim Príncep del Real Secret, Sobirà Gran 
Inspector. 

D'acord amb el Ritu de York, segons es practica a Amèrica, vam trobar una exacta i 
perfecta correspondència amb un altre d'aquests graus: 

Primer grup: Mestre Passat, Mestre de Marca, Molt excel·lent Maçó (Past Màster, Mark 
Màster, Super-excellent Maçó). Segon grup: Real Arca Santa, Cavaller de la Creu 
Vermella, Cavaller de Malta (Holy Royal Arch, Order of the Xarxa Cross, Order of Knights 
of Malta). Tercer grup: Cavaller Templer i Gran Comanador del Temple (Order of Knights 
Templars, Shrine). 

Una anàloga correspondència es fa evident amb tots els Ritus que tinguin algun valor, 
qualsevol que sigui el nombre dels graus que els componen: les diferències provenen que 
alguna vegada un grau es troba oblidat o desusat, mentre que d'uns altres es formen 
duplicats o triplicats, l'atenta anàlisi dels quals demostra que constituïxen aspectes 
arbitràriament distints d'una mateixa cosa. I quan els graus es multipliquen 
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excessivament, aquests es reuneixen en grups o sèries que més aviat corresponen amb 
un sol grau. 
 Eliminant tot el que hi ha d'inútil i arbitrari, ja sigui en el Ritu Escocès com en els de 
Memfis i Misraïm  -i el temps i l'ús contribuïxen a completar aquest treball, mentre la 
comprensió ho il·luminarà definitivament- i restituint en la seva unitat originària el grau 
que es trobi oblidat i separat en aspectes distints i diferents, sempre arribem a un sistema 
de graus que s'acosten o es confonen amb aquests tres grups de tres, o sigui amb els nou 
mestres que busquen la Doctrina Iniciàtica, la mística paraula amagada o perduda en un 
simbolisme purament formal, o malament comprès. 

Qualsevol sigui la classificació que s'adoptés en el futur, com el més convenient per a la 
Unificació i Dignificació de l'Ordre, aquesta divisió novenària (encara que comprengui tres 
graus que no es treballa), ens ha semblat la més adaptada per a poder comprendre en 
una sèrie orgànica tot el simbolisme maçònic. A aquests nou mestres hem confiat la tasca 
d'il·luminar-nos, com veritables Muses inspiradores, en la nostra tasca descriptiva, duent 
aquest ordre que palesa la veritable llum, en el cas dels ritus i sistemes apareguts en els 
dos segles passats, i dels quals hem heretat els vestigis. No obstant això, no tots aquests 
nou graus són indispensables per a una organització maçònica ideal i perfecta: 
possiblement només alguns d'ells es consideren realment útils per a la Maçoneria de 
l'avenir, que ha de néixer de la comprensió iniciàtica i operativa de l'actual. 

EL QUART GRAU 

El quart grau, del que ara ens ocupem, apareix en el Ritu Escocès parcialment confós i 
duplicat amb el cinquè, encara que el nom es refereixi més aviat al sisè grau iniciàtic 
(grau 14é del Ritu Escocès i 6é del Yorkí). 

No obstant això, la veritable essència del grau que ara ens ocupa hem de buscar-la en 
l'homònim del Ritu Escocès Antic i Acceptat, que justament es considera com primer i 
fonamental entre els graus superiors, encara que sigui necessari reintegrar-lo amb alguns 
elements simbòlics que li van ser presos pel successiu: entre ells el color verd del collaret 
i la pedra cúbica dintre del cercle, amb referència a la quadratura del mateix. 

Per tant, la següent interpretació simbòlica es refereix als dos graus de mestre secret i 
perfecte del Ritu Escocès, buscant la unitat interior de la qual van derivar i a la qual ens 
hem esforçat en reconduir-los. Que el segon d'aquests dos graus sigui un aspecte de la 
cambra, que queda d'altra banda demostrat per la seva simbologia la base de la qual és el 
nombre 4, mentre la seva paraula sagrada pertany realment a un grau més avançat. 
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 SEGONA PART
 

SIMBOLISME DE LA RECEPCIÓ
EN EL “MIG DE SET” 

El pas del tercer al quart grau és el pas del ternari al quaternari, que s'efectua per mitjà 
del nombre 3 ½, o sigui, pel centre del septenari. 

En altres paraules, una vegada arribat simbòlicament al septenari -que és l'edat del grau 
de Mestre- amb la finalitat de trobar en el mateix la potència d'irradiació octonària (l'única 
que pot conduir al triple ternari del Magisteri Filosòfic), cal retrocedir fins al centre de dita 
septenari i realitzar-lo en aquella perfecció tetràgona o quaternària que es troba 
simbolitzada per la quadratura del cercle o pel cub d'un perfecte desenvolupament 
individual, dintre de l'esfera de la seva activitat en la vida. 

El nombre 3 ½ i l'alba del quart dia de la setmana i de la creació són, doncs, els que hem 
de prendre primer en consideració, referint-nos al significat d'aquest pas. En l'Apocalipsi 
(cap. 9, vv. 1-2) (1) es fa referència a un període corresponent a tres anys i mig com 
mesura del temps durant el qual quedà lliurat als Gentils (pagans o profans) el pati del 
Temple, aquest últim ha de ser amidat perquè comprengui únicament l'altar i als que 
adoren en ell. 

Això significa que únicament es comprenen dintre del Santuari  -o arriben a la comprensió 
de la Veritat-  els que segueixen les seves pròpies aspiracions, i els seus ideals superiors i 
s'estableixen en ells (és a dir , passen del ternari de la pura Ideació al quaternari de la 
Realització, a través del nombre 3 ½), mentre que als que habiten en la percepció 
exterior  -el pati del Temple-  no se'ls amida (és a dir , no tenen necessitat de sotmetre's 
a les lleis o regles de la vida superior), sinó que se'ls deixa altre mig cicle (3 anys i ½) 
perquè aprenguin el que necessiten aprendre, abans d'arribar a l'altura de la Vida 
Superior. 

Aquesta divisió és molt oportuna, en el tema que ens ocupa, entre l'aspecte purament 
exterior, cerimonial o simbòlic de la Maçoneria  -el pati del Temple, que s'ha donat als 
gentils, o a l'enteniment profà-  i la seva comprensió i realització filosòfica -l'altar i els que 
adoren en ell, que és el veritable Santuari dels Mestres Secrets (o “Inner Shrine”) de 
l'Ordre. 

Tres anys i mig és igualment el període de temps durant el qual Jesús, segons la tradició, 
va romandre amagat en l'Egipte de la il·lusió; i 3 cicles i ½ indica, segons Daniel (XII, 7) 
la durada de la desgràcia dels fills d'Israel, o sigui, un dels més importants cicles històrics.

 1 “Em va ser donada una canya semblant a una vara, i se'm va dir: Aixeca't i amida el Temple de Déu, i l'altar, i als 
que adoren en ell”. 
“I tira fora el pati que està fora del Temple, i no ho amidis, perquè és donat als Gentils; i trepitjaran la ciutat santa 
quaranta-dos mesos”. 
Una mica semblant és l'expressió un temps, dos temps i la meitat d'un temps -o sigui, tres cicles i mig- com un cicle 
de 360 anys, s'obté el nombre 1260, que indica una de les èpoques més aproximades perquè el Sol i la Lluna estiguin 
en conjunció, novament en el mateix grau del zodíac. 
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 Per aquestes raons, aquest punt intermedi entre 3 i 4 representa constantment un 
moment crític en l'existència individual i en el progrés iniciàtic, i molt oportunament la 
xifra 3 ½ caracteritza el pas o límit que divideix la Maçoneria Simbòlica de la seva 
comprensió filosòfica o, segons l'al·legoria que se'ns presenta al principi de la recepció 
d'aquest grau, entre l'escaire del Judici -domini exclusiu de la Moral i de l'aplicació 
exterior de la Llei o regla- i el compàs de l'Enteniment. 

En altres paraules, una vegada compresa la triple manifestació exterior de la Llei o 
Principi Universal, expressat pel delta en els seus tres angles i en els seus tres costats, és 
necessari ingressar en el mig, amb altra mitja unitat: així arribem a la tètrada o 
tetragrama, que és la Paraula Perduda per la Maçoneria Simbòlica, que ha de ser oposada 
i reintegrada per la Filosòfica. 

La secreta comprensió, amb la qual arribem al centre del Ternari i realitzem el Quaternari, 
està molt bé simbolitzada per Mercuri  -l'àngel o planeta de la Intel·ligència, que domina 
sobre el quart dia de la setmana i de la creació, en el qual es manifesta efectivament per 
mitjà dels lluminàries o llumeneres i de les estrelles, aquella llum potencial o simbòlica 
(energia creadora en estat latent per falta d'aplicació) el primer origen de la qual es troba 
en el primer dia de la creació. 

EL MESTRE “PERDUT” 

En el llindar del Santuari d'una més profunda comprensió, el mestre simbòlic se'ns 
presenta amb característiques semblants a les del profà que demana la llum. Això no ha 
de meravellar-nos perquè tot progrés es verifica i es realitza per mitjà de cicles successius 
en els quals es repeteixen, en una nova forma, les característiques dels cicles precedents. 

Tot cercle es divideix, doncs, en sis sextants iguals al ràdio, amb el qual fan set. Per tant , 
en els set anys que conduïxen al Magisteri simbòlic, es recorren respectivament els tres 
sisens inferiors (que corresponen amb l'ús de l'escaire) i els tres superiors (que 
corresponen al compàs) després dels quals ingressem novament en el domini de l'escaire 
allunyant-se del compàs de la raó, el Mestre es troba perdut efectivament. 

No obstant això, com la Instrucció del tercer grau ens ho ensenya, tot mestre perdut pot 
trobar-se novament entre l'esquadra i el compàs, és a dir, en el centre del cercle, que 
representa l'ús harmònic i perfectament equilibrat d'aquestes dues facultats:el judici i de 
la comprensió, mentre cadascuna d'elles per si mateixa ens faria extraviar i perdre la clau 
dels coneixements, que ha de ser el resultat dels nostres esforços filosòfics. Així doncs, 
una vegada recorregut tot el cercle, necessita dirigir-se cap al centre de la comprensió, en 
comptes de tornar al domini il·lusori de l'escaire. 

L'acàcia de la Innocència i de la Immortalitat no pot trobar-se fora d'aquest centre, ni 
amb una sola de les facultats, el perfecte equilibri de les quals es troba simbolitzat per la 
disposició dels dos instruments. 

Els mestres perduts  “com astres llançats lluny de les seves òrbites i enlluernats per 
l'esplendor dels seus propis llamps”, busquen i clamen per un Guia “que us salvi de 
situació tan llastimosa”. Doncs aquest Guia, que és Hiram -la nostra Vida Eterna o 
Individualitat Espiritual-  ha mort o desaparegut en les tenebres del nord, del costat 
d'occident, per efecte de la conspiració dels tres malvats companys: la Ignorància, el 
Fanatisme i l'Ambició. 
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 Buscant un Guia, o una Lògia de Mestres Perfectes, els Mestres perduts es troben entre 
companys que, com ells, busquen la Veritat, o l'Ideal desaparegut que els orienti i els 
dirigeixi en els seus treballs que es troben suspesos, mentre Adonhiram “guarda les eines 
en les columnes, esperant que es presenti el més apte per a dirigir les obres”. 

EL SEPULCRE DE HIRAM 

Aquí arriba la necessitat d'ingressar en el sepulcre del Gran Desaparegut, per a buscar 
aquella Llum Orientadora que és l'única que pot guiar-nos en les tenebres de la ignorància 
que ens trobem, per falta del discerniment que només es troba en la Cambra del Mig o 
centre del nostre ésser. 

El Sepulcre de Hiram és, en aquest grau, una duplicació de la Cambra del Mig de 
l'anterior, així com aquesta, al seu torn, repeteix el símbol de la Cambra de Reflexió que 
admet al profà en el Temple perquè arribi a l'estat d'Aprenent per mitjà dels tres viatges 
al·legòrics. Una vegada arribats els set anys de la Perfecció, cal buscar en el centre 
d'aquesta edat la perfecta realització del Ternari Ideològic en un Quaternari Operatiu, 
segons ho mostren els primers set arcans del Tarot (1) . 

La recerca en el centre de l'ésser, com de l'edat, és doncs, el símbol fonamental que se'ns 
presenta en aquesta cíclica repetició de la Cambra de Reflexió, de la Cambra del Mig i del 
Sepulcre de Hiram. 

Una vegada més el candidat per a un estat o condició superior de progrés, sobre el Camí 
Filosòfic de la Iniciació, es troba enfront dels emblemes i a l'aparença de la mort, perquè 
sàpiga buscar, trobar i manifestar la Realitat de la Vida; en la foscor i en les tenebres 
exteriors, que vénen a ser l'oportunitat per a l'expressió de la Llum interior. 

Però, quan el mestre perdut cessa de ser víctima de l'aparent, i dirigeix tota la seva 
atenció a l'interior al centre del lloc (o condició) que es troba, heus aquí la Llum, feble al 
principi, però la intensitat del qual va creixent amb el poder del discerniment, que 
comença a manifestar-se: és la urna d'or en la qual es troben les cendres de Hiram i el 
seu cor embalsamat. 

Aquest cor tan noble i elevat, ple d'Amor, de Benevolència i de Saviesa ha mort realment? 
Pot haver cessat d'existir? Aquest astre radiant de Llum, aquest Obrer Perfecte que era 
per als altres un guia i un exemple, aquest Mestre tan hàbil a expressar i traduir els plans 
del G.·. A.·., o sigui, les Lleis de la Creació, aquest Filòsof discret i solitari, profund 
coneixedor de tots els misteris, igualment amic i company dels reis com dels més humils 
obrers, el silenci dels quals era no menys eloqüent que les seves paraules, pugues haver 
cessat d'existir?. Aquell Ideal Lluminós que ens guiava i dirigia en les nostres més 
elevades aspiracions, en els nostres pensaments més nobles, en els nostres desitjos més 
profunds, ha desaparegut realment per a sempre de l'horitzó de la nostra consciència, en 
el sepulcre de les circumstàncies, necessitats i consideracions materials? 

Heus aquí la silenciosa i solitària meditació a la qual ha de lliurar-se el mestre simbòlic 
perdut en la il·lusió de les consideracions profanes, davant de la mística urna d'or, la 
Realitat Immortal, el contingut de la qual encara ignora i desconeix. I en aquest sepulcre 
ha de romandre fins que una Llum enlluernadora, que emana d'aquell centre d'Infinites 
Possibilitats, l'aparti per a sempre del domini del dubte i de la il·lusió. En les tenebres ha 
de manifestar-se la Llum que ha de guiar-lo. 

(1) Vegi's l'estudi d'aquests en el Manual del Mestre 
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 En el Regne de la Mort i de les ombres ha d'aparèixer la Vida que tot ho anima cap a una 
Meta que no és menys real, encara que desconeguda. 

EL DIVÍ COR 

El cor misteriós que el Mestre Secret ha de buscar i trobar en la tomba de Hiram, o sigui, 
en la naturalesa i en l'aparença material, no pot deixar d'estar relacionat amb el místic cor 
de Dionís, tradició particularment afí, pel seu caràcter, amb la maçònica. 

El Fill de Zeus -o sigui l'expressió de la Divinitat- va ser, segons el mite, assassinat i 
trossejat pels Titans, així com ho va ser el mateix Osiris a Egipte, pel seu malvat germà 
Tifó. De tot el seu cos, el cor va ser l'única part que va poder preservar-se, atès que els 
mateixos Titans es van menjar els trossos, després d'haver-los bullit i rostit. 

Els Titans (o fills de Tetis, la Substància primordial) són, evidentment, els principis 
formatius de la naturalesa, que poden identificar-se amb els tattvas hindús (2), sent la 
seva l'acció reveladora del principi espiritual de la Consciència (Dionís), al principi, 
aparentment destructora. Doncs l'Esperit s'oblida de si mateix durant el procés de la seva 
involució material, i apareix com si fos absorbit per les propietats de la matèria, que li fa 
bullir per la sensació i cremar pel desig (les proves simbòliques de l'aigua i del foc). 

Però Pallas o Minerva, la pura Saviesa Virginal que emana directament del cap de Zeus, 
fecundada per la Ment (Metis), assoleix apoderar-se del cor  -l'essència central i 
permanent del Principi Diví de la consciència- oblidat pels Titans, i d'aquesta manera 
Dionís és ressuscitat com Yacho (o Bacus) en cada iniciat, així com Osiris en Orus, i com 
també deu ser-lo Hiram en cada Mestre veritable o secret. 

LES PIRÀMIDES D'EGIPTE 

En connexió amb l'emblema del Sepulcre de Hiram cal estudiar el simbolisme esotèric de 
les piràmides, que es troben clarament en el grau escocès del Mestre Perfecte. 

Se'ns diu que les Piràmides d'Egipte que es veuen és clar que van servir a Adonhiram de 
model per a traçar el plànol d'aquest sepulcre o obelisc commemoratiu, que va ser aixecat 
en el costat nord del “Sanctasantórum”, no molt lluny del lloc on els tres fadrins, després 
d'haver comès el seu crim, van ocultar provisionalment el cadàver sota un munt 
d'enderrocs. 

El fet que d'aquestes piràmides va ser tret el model del Mausoleu simbòlic -que tanca la 
vida de de la nostra Institució-, és un emblema molt clar de la procedència dels nostres 
símbols, al·legories i ensenyaments iniciàtics, que han de considerar-se com adaptacions 
de les que tenien antigament per centre aquell país abans de l'èxode dels Iniciats. 

És sabuda la doble finalitat iniciàtica i profana que estaven dedicats aquests monuments, 
la grandiositat de concepció i perfecta execució dels quals ens omplen encara de sorpresa.
 

(2) El nombre 12 dels Titans té la seva correspondència hindú en 12 tattvas, quan es considerin (com s'acostuma en 
aquells sistemes filosòfics) a més dels 5 tattvas elementals (bhutas), els cinc elements subtils de la sensació 
(tanmatras), amb els principis de la intel·ligència (Rages i Buddhi), que també són aspectes de la substància o 
Prakriti. 
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 És, doncs, cert que la majoria d'elles -les menors i posteriors- van servir com reals 
sepulcres dels quals van ordenar la seva construcció; però això no es pot dir de totes, i 
especialment és cert que la major i la més antiga (que pot considerar-se com model o 
original de les altres), mai va servir per a tal objecte, sinó que tenia un propòsit molt 
diferent. 

A més de ser  -per les particulars, exactes mesures i proporcions de la seva construcció, 
així com per la seva perfecta orientació i disposició geogràfica-  un veritable Temple o 
Monument de Saviesa, la seva funció especial iniciàtica apareix evident a qui la considera 
amb suficient atenció. I l'iniciat en la càmera central de la Gran Piràmide, en la qual es 
troba una espècie d'urna simbòlica i buida, presenta una analogia massa estreta amb el 
mestre secret, que es tanca en solitària meditació en la Tomba de Hiram, perquè pugui 
deixar de prendre's en consideració. 

Particularment, les Piràmides -com el Mausoleu simbòlic de Hiram- ens suggereixen la 
idea d'un Temple construït com imatge al·legòrica de l'Univers i de la seva realització 
sobre una base quaternària -els quatre elements, que es manifesten en els quatre punts 
cardinals i en les quatre estacions de l'any i constituïxen la quadratura de tot cercle- 
partint d'un principi o vèrtex unitari, per mitjà d'un ternari, manifest en un quàdruple 
aspecte en les seves quatre cares, per a formar els dotze signes del zodíac, com ja s'ha 
vist anteriorment (vegi's el Manual del Fadrí). 

La forma de la Piràmide i la del Sepulcre de Hiram són, doncs, emblemes simbòlics dels 
Principis que obren en la Naturalesa i manifesten progressivament la Vida: aquelles, com 
aquestes, són expressions de la mateixa fórmula matemàtica i evidencien la realització 
d'una Unitat Transcendent o Celeste  -el vèrtex de la Piràmide i el Principi Unitari de la 
Vida-  en un quaternari terrestre, per mitjà de la trinitat que manifesta la primera en el 
segon i serveix d'intermediari actiu i conscient entre els dos. 

Podem aplicar aquest mateix símbol o fórmula matemàtica a una Llotja Maçònica, que és 
en si un quadrilong, en el qual es manifesta la Unitat Ideal  -Logos o Ideal que constituïx 
el Principi Central de la seva expressió-  per mitjà d'un Ternari expressat pel delta i 
realitzat pels tres que la dirigeixen. 

A més, aquest símbol traça des d'un principi el programa d'estudi del Mestre Secret, que 
ha de concentrar-se d'especial manera sobre els primers quatre nombres, ingressant en el 
0 del cercle, descendint del nombre 1 que neix del centre al nombre 4 que ho manifesta 
en la base o perifèria, i després regressant al centre per mitjà de la suma triangular 
d'aquests mateixos nombres, que conduïx a través de la dècada, novament al 0, del que 
es manifesta la unitat. 

Havent així reconegut el significat interior i exterior del Sepulcre de Hiram, el mestre 
perdut ha trobat novament aquell centre simbòlic del que no pot desviar-se, i aplicat en 
aquest centre la punta del compàs, amb una comprensió més profunda dels Principis, pot 
ara encaminar-se amb fermesa i seguretat en les noves etapes del progrés que li esperen. 
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SANTUARI DE LA VIDA
La Mort i els seus símbols són en Maçoneria la preparació i la porta d'una millor 
comprensió de la vida. En aquest sentit ha d'entendre's la silenciosa meditació que el 
Mestre perdut fa en la tomba de Hiram para trobar-se a si mateix en el sentit de la més 
profunda Realitat. Sortint del Sepulcre porta, per tant amb ell, la urna d'or que conté el 
cor de les seves més elevades aspiracions, i la clau d'ivori, que és la comprensió 
il·luminada que ha pogut realitzar dintre del seu propi cor, entre l'esquadra del Judici i el 
compàs de la Raó. 

L'ivori és, doncs, en totes les tradicions orientals, un dels emblemes de la mateixa 
Saviesa. A més de relacionar-se amb l'elefant, considerat com símbol de la intel·ligència 
(1), és un dels materials usats de preferència en la confecció de relíquies i objectes de 
veneració. Podem citar com exemple el famós ullal de Buda, que es conserva des de 
segles en un santuari de la illa de Ceilan, i que té per això analogia amb la clau d'Ivori del 
M.·. S.·. 

Sortint de la Sepultura en la qual ha assolit la millor comprensió de la Vida que 
testimonien els objectes que duu amb si, el candidat és admès en la Cambra Verda, 
emblema de l'esperança immortal que ha nascut en el seu cor, com a conseqüència dels 
seus estudis i meditacions. Els emblemes de la mort han servit per a revelar-li el que la 
Vida és realment i la seva essència indestructible, sobrevivint a la destrucció i als canvis 
que produïxen la regeneració de totes les formes. 

Aquí caben les primeres preguntes que han de fer-se al graduant, a fi de despullar-li del 
vel d'ignorància que encara ho recobreix. Quin concepte teniu de la vida? Quines idees us 
heu format sobre la seva íntima essència animadora, o sigui sobre la realitat que es tanca 
i revela en les diferents formes que la manifesten? Creieu que aquest principi interior de 
la vida pot cessar d'ésser o existir pel fet que hagi mort o cessat de ser una expressió 
exterior? 

La vida ha de reconèixer-se com essència espiritual, com una manifestació de l'Ésser que 
procedeix des d'endins cap a fora, i, per tant, alguna cosa molt distint, en essència i 
realitat, d'un simple reflex o reacció a les accions exteriors, o bé conseqüència automàtica 
d'activitats fisicoquímiques, que són realment efectes i no causes de la mateixa. En altres 
paraules, cal reconèixer la Consciència com centre veritable i principi interior de la vida, 
així com el caràcter indestructible d'aquest Centre o Principi, i la seva necessària 
permanència a través de tots els canvis que puguin verificar-se en la seva manifestació. 

La creença o temor que la vida pugui cessar de ser no pot basar-se sinó en la il·lusió que 
aquesta sigui l'efecte de l'activitat orgànica i inseparable de la seva manifestació 
fisiològica. Però quan arriem a la convicció que la seva essència és espiritual i que és 
independent de les manifestacions exteriors, ens llibertem per a sempre d'aquella creença 
o temor que caracteritza la seva consideració superficial. 

Una tal permanència o supervivència naturalment pressuposa la preexistència. Pot ser 
immortal únicament el que mai va tenir naixement. Per tant, si el principi interior de la 
vida sobreviu a la mort de la seva manifestació exterior, és perquè la seva existència ha 
de considerar-se anterior al naixement d'aquesta. 

En altres paraules, la Vida, com Principi, participa de la immanència que caracteritza a 
l'Ésser en proporció de la seva transcendència. 

(1) El déu hindú de la Intel·ligència -Ganesha- es representa amb cap d'elefant, i també Buda “el Savi” pren a 
l'encarnar-se, la forma d'un elefant blanc, duent un lliri en la trompa, que penetra d'aquesta manera miraculosament 
en el costat dret de la seva mare, la reina Maya, esposa del rei sudhodana de l'estirp dels Sakys. 
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 Com la nostra consciència, la nostra Vida Real es troba establerta en l'eternitat; i si 
transcendim el punt de vista il·lusori de la nostra personalitat limitada, arribant al cor del 
nostre ésser, aquesta realitat se'ns farà individualment evident, com la Clau d'Ivori que 
ens permet la Perfecta Comprensió de la vida. 

Una vegada reconeguda la naturalesa permanent del Principi de la Vida dintre del nostre 
propi ésser, aquest coneixement ens farà comprendre com aquesta mateixa Vida es troba 
en tota la naturalesa, sense excepció: en els minerals, com en els àtoms i en els astres, 
no menys que en els éssers orgànics. La naturalesa en el seu conjunt cessarà d'aparèixer-
nos sota l'aspecte inanimat de la tomba de Hiram, i es farà, com el nostre propi cos, el 
temple vivent de la Vida Única. 

EL PRIMER VIATGE 

Aquest reconeixement preliminar és el principi dels viatges o etapes d'experiència i 
progrés que esperen al candidat. El primer d'aquests viatges està relacionat amb 
l'arquitectura de la Tomba de Hiram i de la Piràmide, i més precisament amb la seva base 
quatrilateral, referint-se a la manifestació de la vida en el quaternari o creu que la 
realitza. 

En aquest viatge s'examinen especialment els quatre angles del Temple, on es troben 
quatre columnes simbòliques, o quatre grups de quatre columnes, sostenint les estàtues 
de les quatre divinitats tutelars: Minerva i Apol·lo a l'Orient, i Hèrcules i Venus a 
l'Occident, símbols de la Saviesa o Intel·ligència Creadora de l'Ideal o Impuls Evolutiu que 
és la raó profunda de tota aspiració, de la Força o Activitat realitzadora, de la Bellesa o 
Harmonia Generadora. 

La primera ocupa l'angle del Nord-est, on constantment es col·loca la pedra fonamental 
(2) , el primer terme del Quatrinomi de la Realització, i correspon a l'Àngel entre els 
animals sagrats de Ezequiel, i al cap humà de l'Esfinx. Minerva no va poder sortir d'altra 
part que del mateix cap humà de Júpiter, expressió de la seva intel·ligència, així com els 
brahamans van sortir de la de Brahama. 

L'olivera de la Pau és la planta especialment consagrada a aquesta deessa, que, per tant, 
s'identifica simbòlicament amb el mateix Salomó, un rei universalment conegut i famós 
per la seva saviesa, i el nom de la qual significa literalment pau. Quant a l'ègida amb el 
cap de Medusa que duu en la seva mà esquerra, és emblema de l'aspecte negatiu de la 
mateixa Saviesa, la incomprensió de la qual infon a la plebs ignorant els temors més 
supersticiosos. 

L'estàtua d'Apol·lo que s'eleva a l'Orient, del costat Sud, mostra l'Ideal Interior que 
acompanya la Saviesa (Intel·ligència)  i eleva les nostres aspiracions: és la Saviesa 
il·luminadora i radiant, i per tant, fecunda, productora de tot el que és bell, noble i 
formós. Per aquesta raó és conductor de les Muses -Musageta- perquè les inspiracions 
únicament descendeixen i es manifesten com resposta a les aspiracions. 

La cítara i l'arc amb les fletxes són atributs d'aquest déu: la primera és un emblema del 
cor les cordes del qual o fibres interiors vibren en els nostres desitjos; i el segon mostra 
els pensaments i aspiracions que es dirigeixen cap a objectes determinats. Quant al llorer, 
és el símbol de la Victòria que acompanya a l'Home, segons l'elevació de les seves 
aspiracions.

(2) “Jehovà, amb saviesa, va fundar la terra; va afermar els cels amb intel·ligència... la Saviesa va edificar la seva 
casa, va llaurar les seves set columnes” (Prov. 3-19 i 9-1). 
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 Correspon amb l'àguila de l'Esfinx, al mateix cor i a les mans de la Divinitat Creadora. 
Maçònicament pot identificar-se amb Adonhiram -el Senyor de la Vida Elevada- indicant el 
voler, com segon terme del Quaternari. 

Hèrcules, l'heroi que va conquistar la seva immortalitat amb el triomf del Principi Diví 
sobre les debilitats humanes, ocupa l'angle del Sud-oest. La pell de lleó que duu com 
trofeu, en memòria del primer dels seus treballs zodiacals, indica els instints animals 
dominats i subjectes a les aspiracions i inspiracions superiors, i la maça o clava que 
constituïx la seva arma, anàloga al ceptre, és emblema del Poder de la Unitat que només 
pot assegurar el triomf. Aquesta clava serà, naturalment, d'alzina, l'arbre que li correspon. 

El lleó ho representa entre els quatre animals, constituint la part inferior de l'Esfinx que 
mostra l'atreviment que fa efectiu el voler. Com emblema de la Força i de l'heroica virtut, 
maçònicament correspon a Hiram, Rei de Tir  -la Vida Elevada que domina o regeix la 
Força- trobant-se amb Minerva i Venus també en les Lògies simbòliques. 

Finalment, en l'angle nord-oest del Santuari, trobem a Venus, la deessa de la veneració i 
de la venusitat, el venerable Principi de la Generació, que simbolitza el Toro -animal 
consagrat a Venus-  en la vida animal. El mite occidental de Venus Afrodita o Ciprogenia 
hauria de, doncs, completar-se i complementar-se amb l'oriental de Ishtar o Astarté, que 
descendeix als inferns -part inferior de la naturalesa- per a buscar i reclamar l'objecte de 
les seves aspiracions, personificat en Adonis. 

Indica el silenci fecund de l'oració i de l'acció que descendeix a les profunditats per a 
elevar-se a les sublimitats, i, per tant, correspon amb el toro entre els quatre animals i 
parts de l'Esfinx, i al saber callar per a una acció fecunda, en el Quatrinomi de la 
Realització. Igualment correspon amb Hiram, l'Arquitecte del Temple, el descens del qual 
a la tomba  -com el de tot M.·. M.·.-  és preliminar i condició necessària per a la seva 
exaltació. El mirte consagrat a la deessa equival a l'acàcia com emblema d'Innocència i 
Immortalitat. 

EL SEGON VIATGE 

Havent descendit a les profunditats dels elements, podem elevar-nos a les sublimitats 
metafísiques de la Intuïció, que el Segon Viatge ens presenta, a l'Orient, sota la forma del 
“Santasantórum”, l'ingrés de la qual estava prohibit als tres graus simbòlics sense 
excepció. La qualitat del filòsof és “conditio sine qua non” perquè la seva Porta 
(simbolitzada en l'envelat multicolor de la Il·lusió amb el qual es manifesta exteriorment 
la llum blanca o shekinah, l'esplendor de la Realitat) pugui obrir-se individualment. 

En aquest Santuari s'ingressa, doncs, amb la comprensió i el discerniment  -els dos pilars 
que delimiten la seva porta, amb el valor numèric respectiu de 9 i 10, que la seva suma 
19 correspon amb l'Arcà de la Llum enlluernadora del Sol-  que ens franquegen el camí 
per a la Pentecosta de la realització espiritual o Baptisme de l'Esperit, la segona etapa de 
tot renaixement. 

La Llum Infinita que apareix davant la nostra consciència, una vegada s'estripi (o es 
penetri) l'envelat multicolor de la il·lusió, pot al principi ofuscar l'enteniment, i la nostra 
raó es fa muda i impotent per a descriure-la o expressar-la convenientment. A aquesta 
sensació interior fan referència el signe d'adoració (que es troba en el cinquè grau del Ritu 
escocès) i el signe del silenci, que caracteritzen els Mestres Secrets. També la paraula 
“mystos” -amb la qual es designaven antigament els neòfits- té relació amb la condició de 
mudesa o silenci que acompanya en la seva primera etapa la revelació de tot misteri. 
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 No obstant això, després del enlluernament momentani ocasionat per la sobtada claredat, 
el recipiendari comença a distingir a l'Orient un Delta lluminós dintre d'un Cercle Infinit, i 
en el Delta veu el reflex de la seva pròpia Individualitat sota l'aspecte d'una Estrella 
resplendent, en el centre de la qual es troba un punt que és al mateix temps Llum i 
Tenebra, per ser Origen i Essència Infinita de l'una i l'altra. 

Aquest centre se li apareix com un jeroglífic misteriós i mutable. Al principi és com un 
vòrtex, (del) que tot raja i tot devora i al mateix temps, cap i cua de la Serp de l'Eternitat 
després aquest remolí apareix com una espiral o una serp de foc, que, enroscada en el 
punt, obre les seves espires i pren la forma de la lletra G, amb les seves múltiples 
interpretacions (3) . 

La lletra G, al seu torn, es tanca formant el jeroglífic de la Sal, en que el seu mig apareix 
el centre vital de la Consciència que constituïx el Mercuri Filosòfic, i llavors, en el seu lloc, 
resplendeix, dintre d'un nimbo blau, l'Ull Diví, que és “la Llum Veritable que enllumena a 
tot home que ve a aquest món”. 

Però no s'han acabat les metamorfosis d'aquest punt radical que és Origen, Essència, 
Substància i Realitat de tot; el nimbo blau i l'Ull es dissolen en una llum groga, i la pupil·la 
lluminosa es manifesta com la desena lletra de l'alfabet hebreu -la mà creadora o Principi 
de l'Univers, la Divinitat sota l'aspecte de Brahama, que el seu bufo manifesta tot 
l'existent. 

Descendeix llavors una línia vertical i apareix la lletra vau, símbol de Vishnú, el 
Conservador, i aquesta línia corbant-se, es converteix en una cua d'una Serp que abasta 
tot el cercle de la Creació, per a precipitar-se des de l'infinit en l'O del seu propi cap; es 
forma així la lletra thet, que indica a Shiva, el Destructor. 

Aquí s'acaba la visió del Mestre Secret en l'Orient de la Infinita Saviesa: al precipitar-se la 
cua en el cap de la Serp, que l'empassa àvidament, el cercle que envoltava el Delta 
lluminós es fa un cercle negre d'Infinites tenebres, una immensa boca voraç que tot ho 
empassa, el azoth cabalístic que és el principi i fi de la manifestació. Desapareix el Delta, 
en el qual es dissol l'Estrella Flamejant, i queda en el centre una blanca clau que descansa 
sobre la lletra Z, i aquesta, al seu torn, s'oferix dels dos costats de la clau, com un alfa i 
un omega. 

EL TERCER VIATGE 
La segona etapa del místic progrés ha acabat; cal emprendre un nou viatge, descendint 
de l'Orient cap a la regió del Sud, o sigui, des del coneixement dels Principis a la seva 
aplicació més fecunda. 

Aquí apareix un nou símbol del tot desconegut en els graus anteriors: l'Arca de l'Aliança o 
Arca Real de la Saviesa, que es troba o manifesta la Llei de la Vida. (1) 
La càndida clau, amb la qual l'Arca pot obrir-se, representa l'enteniment espiritual, assolit 
per mitjà de la visió interior, amb el qual es comprèn la Llei de la Vida. 

(3) Vegi's el Manual del Company, pàg. 117-124 de la segona edició. 

(1) Aquesta Arca és simbòlicament idèntica al misteriós cofre buit que apareix en el lloc més sagrat de la Gran 
Piràmide, atès que els dos tenen exactament les mateixes mesures.
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  I la nova esperança que ara guia al Mestre Secret és el contrari de la desesperació que 
ho va fer ingressar i tancar-se en el Sepulcre de Hiram, en la desolació del Nord i de 
l'Hivern, quan la naturalesa apareix morta, havent desaparegut la vida de la terra i de la 
majoria dels vegetals. 

Però la fe que brolla del coneixement de la Veritat fa renéixer en l'Orient l'esperança 
perduda. I, efectivament, aquesta reneix amb la Vida en la Primavera, que la terra es 
revesteix d'un mantell verd i tota planta rebrota i floreix, preparant-se per a vessar les 
seves aromes delicades en el Santuari de la Naturalesa. I així com les flors amb els seus 
perfums i brillants colors constituïxen el pas de la Primavera a l'Estiu, així ha d'espargir el 
Mestre Secret l'aroma de les seves virtuts sobre la Columna dels Perfums, acostant-se al 
símbol de la mística aliança amb el Principi de la Vida Interior del seu ésser. 

L'ARCA DE L'ALIANÇA
 

Enllumenada per un canelobre de set llums  -que fa referència als set Elohim o Principis 
Creadors, manifestats en els set planetes, així com als set focs o Centres Vitals de l'home 
i a les set virtuts- es troba ara, davant el recipiendari, l'Arca de l'Aliança, sobre la qual dos 
querubins d'or s'agenollen en muda adoració, un enfront de l'altre, amb les seves ales 
desplegades i juntes sobre els caps. 

Els dos querubins constituïxen el primer símbol que hem de prendre en consideració. 
Kerub en hebraic significa “pròxim” i caracteritza aquell estat de consciència de proximitat 
interior amb el Principi de Vida que fa possible i manifesta l'aliança representada per 
l'Arca i el seu contingut. Els querubins, per sobre de l'Arca, formen el propiciatori, altre 
nom revelador de l'estat de consciència que s'aconsegueix amb aquesta “proximitat”, o 
sigui, amb el reconeixement de la nostra unitat i directa relació amb el Principi Essencial 
de tot: la pau que ve del nostre establiment en la Realitat, i la conciliació o propiciació que 
així es realitza de tots els conflictes, contrarietats i dificultats de l'existència. 

L'Arca està formada de fusta d'acàcia, revestida d'or per dintre i fora. Aquest metall, amb 
el que han estat llaurats a martell també els querubins, és simbòlic de la Fe, matèria 
primera necessària per a l'establiment individual d'una tal aliança; quant a l'acàcia, la 
incorruptibilitat d'aquesta fusta és altre símbol evident de la incorruptibilitat de tot 
pensament pur dominat pel sentit de l'Eternitat. 

La corona d'or que adorna l'Arca en la seva part superior, formant fulles, flors i fruits, 
representa la corona de pensaments elevats i fecunds que acompanyen constantment tal 
estat de consciència. 

Amb la blanca clau, al·legòrica de la puresa de les seves intencions, que el Mestre Secret 
duu del seu últim viatge, li és possible esbrinar el contingut de l'Arca. No obstant això, la 
fragilitat del material que es compon requereix un extrema cura: la clau pot trencar-se 
fàcilment  -com ho indiquen alguna vegada les al·legories relatives a aquest grau-  i el 
contingut de l'Arca roman ocult i impenetrable, si no concorren a formar-la l'or de la Fe, la 
plata de l'Esperança i el coure de l'Amor. 
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 Així doncs, si la clau d'ivori fracassa en el seu intent, l'esperança que ho sosté pot, en 
unió dels altres dos metalls, formar el material necessari per a forjar una nova clau 
segons el model rebut, tasca aquesta que no li serà en extrem difícil, doncs tot Mestre ha 
de tenir coneixement de l'art de treballar els metalls. (2) 

Dintre de l'Arca es troben les dues Taules de la Llei, un got d'or ple de manà i la vara de 
Aarón. Les Taules de la Llei són de marbre blanc, és a dir, de la pedra més pura i refinada 
i tenen gravats en lletres hebrees els deu manaments rebuts per Moisès en el Mont Sinaí: 
els quatre deures de l'home envers Déu en la primera, els sis restants que ha de guardar 
amb els seus semblants, en la segona. 

La Llei no pot gravar-se ni en el metall ni en la fusta: únicament la pedra blanca o matèria 
primera purificada del nostre ésser, en la seva expressió orgànica (3), a pesar de la seva 
fragilitat, es considera com material idoni per a rebre-la i conservar-la. Aquesta pedra 
blanca és la mateixa pedra bruta originària sobre la qual s'exerceixen els primers esforços 
de l'Aprenent, dirigits al domini de si mateix, que el Company ha de transformar en pedra 
blanca, de la qual se serveix el Mestre com planxa per a traçar, esforçant-se en 
transformar-la en pedra filosofal. A ella fa referència l'escriptor de l'Apocalipsi al parlar 
d'una pedra blanca que serà lliurada a qui vencés les proves que es troben en la Sendera 
de la Perfecció, sobre la qual es troba gravat un nou nom per tots desconegut, menys per 
qui ho rep. 

La Llei de la Vida ha de, doncs, ser individualment rebuda i gravada en el Sinaí o 
muntanya al que s'ascendeix amb l'elevació dels pensaments, conservant-se després en 
l'Arca o lloc secret del nostre cor. Cap Llei o Regla exterior pot ser efectiva per llarg 
temps: únicament pot ser un mitjà provisional per a arribar a reconèixer i realitzar la Llei 
o Regla interior que la mateixa Vida grava en les dues taules o aspectes complementaris 
de la nostra consciència, que es dirigeixen respectivament cap a endins i cap a fora. 

El got de manà i la vara de Aaron que es conserven igualment en l'Arca, juntament amb 
les dues Taules de la Llei, són els emblemes de la Gràcia i del Poder, que ragen de la 
perfecta observança de la Llei en els seus dos aspectes: els dons de l'Altíssim que es 
reben en proporció de la nostra Fe, Esperanza i Amor, amb el reconeixement que Ell és la 
Gran Font de tot, el sol Poder i l'única Realitat. 

EL QUART VIATGE 

Amb el reconeixement i la pràctica de la Llei Interior, que el Mestre Secret guarda i 
conserva en el seu propi cor, serà millor entès el significat de la mística branca que va 
permetre reconèixer la tomba de Hiram, la fusta de la qual incorruptible és el material 
emprat en la construcció de l'Arca. 

És, doncs, necessari, una vegada reconeguda la Llei com expressió dels Principis, 
conducta per la seva aplicació, que únicament pot verificar-se en l'occident de la vida 
material, o sigui, en el domini dels sentits, perquè no quedi en estat de pura teoria no 
efectiva. 

Aquesta aplicació de la Llei, que es verifica en el quart viatge del Mestre Secret, així com 
la paraula de passada que a la mateixa conduïx, es troba en el Ritu Escocès com símbols 
del grau successiu, entre els quals és fonamental el problema de la quadratura del cercle.
 

(2) Com ho indica la paraula de passada a aquest grau. (Vegi's el Manual del Mestre). 
(3) És sabut que el marbre és pedra calcària, i, per tant, la seva constitució semblant a la dels nostres ossos, o sigui, 
a la part més interior i permanent del Temple de la vida orgànica, que ho sosté i caracteritza la seva conformació. 
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 Com resa la instrucció d'aquest grau (1): “el Mestre Perfecte coneix l'esquadra, el 
triangle, el cercle i la seva quadratura”. La primera és la rectitud del judici i el 
discerniment espiritual que el Mestre Secret ha trobat en la seva peregrinació solitària a la 
Tomba de Hiram; el segon indica molt bé el coneixement dels Principis, o sigui, de la 
Divinitat en el seu triple aspecte de Creador, Conservador i Destructor, arribant a després, 
en el seu viatge cap a Orient; el tercer anàlogament representa la Llei com expressió dels 
principis en el cicle de l'existència; quant a l'última és l'aplicació pràctica de la mateixa 
llei, per mitjà del Recte Judici de l'esquadra 

LA QUADRATURA DEL CERCLE 

Aquest clàssic problema, que s'ha considerat com una impossibilitat matemàtica, té en la 
Geometria de la Vida individual una important i definida aplicació (2) . 

Aquell mateix cercle o Cicle de la Vida manifest en l'espai i en el temps, que s'ha 
reconegut a l'Orient com expressió d'un principi diví en els seus tres aspectes  -que és 
també Principi Animador del nostre ésser com Ull de la consciència i Geni Individual que 
es troba en el centre de l'estrella-  ha de ser individualment rectificat pel mestre Secret; i 
a aquesta rectificació es refereix l'ús harmònic i perfecte de l'Esquadra amb el Compàs, 
prerrogativa del Magisteri, sense la qual cosa tot Mestre es troba perfectament perdut. 

La necessària correlació d'aquest últim amb la primera o fase preliminar de recepció en 
aquest grau, pot ser suficient per a demostrar que el problema de la quadratura del cercle 
pertany, en realitat, al quart grau maçònic i que únicament una arbitrària i innecessària 
multiplicació de graus pot haver-lo separat temporalment. 

El caràcter simbòlic i moral d'aquesta quadratura sembla evident quan es considera que 
també es troba representada per un cub dintre d'un cercle o triple cercle, sent sempre el 
seu significat l'expressió i adaptació tetràgona dels principis en el cicle de la vida i de les 
necessitats. 

Així com el cercle és l'emblema de tota expressió que surt d'un centre, segons un ràdio o 
compàs determinat, que constituïx el seu principi o element creador, la línia i l'angle recte 
representen aquesta expressió com directa irradiació. En el primer cas tenim, doncs, la 
manifestació ondulatòria dels sons, i en el segon l'expressió rectilínia de la llum (les 
vibracions de la qual són perpendiculars a la direcció rectilínia del ràdio). Moral i 
maçònicament cal combinar aquests dos elements de la vida individual en una única i 
perfecta expressió. 

Com ho mostra la figura, la perfecta expressió d'aquesta quadratura ve a ser la creu 
dintre del cercle que, com la pedra cúbica oberta en la seva extensió piramidal (vegi's el 
“Manual del Mestre”), relaciona íntimament els primers graus maçònics amb els superiors. 

(1) Cinquè en el Ritu Escocès. 
(2) Una vegada més, el simbolisme de la Gran Piràmide és summament eloqüent en aquest punt, atès que l'altura de 
la mateixa és el ràdio d'un cercle exactament equivalent al quadrilàter de la seva base. 
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 Aquesta solució matemàticament infantil d'un problema tan important i considerat com 
insoluble, pot no satisfer a totes les intel·ligències; no obstant això  -moral com 
matemàticament-  la quadratura exterior ha de ser precedida per una corresponent 
quadratura interior. És a dir: els quatre angles rectes de l'expressió tetràgona de la 
personalitat han de trobar-se primer en el centre del cercle, com la creu de la qual cal 
treure l'escaire, que ens permetrà mesurar l'expressió circular en els seus quatre angles, 
resolent així el problema també exteriorment. En altres paraules, la Creu serà la Llei 
interiorment reconeguda que, expressant-se o exterioritzant-se en un judici perfecte, 
permetrà l'expressió tetràgona de cada punt del cicle de l'existència (1) 

Finalment, referint-se a la pedra cúbica dintre del triple cercle que veiem en el mandil del 
grau 5è escocès, reconeixerem en aquest cub la perfecció individual secretament 
aconseguida a amb l'observança de la Llei Interior i que ha d'expressar-se exteriorment 
en pensaments, paraules i accions. 

La Pedra Cúbica de la Perfecció Individual (en el mitg del Cercle de l'Existència , dintre de 
la qual es troba el Sepulcre Piramidal de Hiram amb el seu cor palpitant, es fa ara una 
sustentació adequada, o sigui, la base que s'expressa la Llei tancada en l'Arca de l'Aliança 
entre Déu i l'Home; i per sobre de les ales dels Querubins que fan possible aquesta 
aliança, resplendeix el Delta amb l'Estrella que manifesta la seva expressió individual i 
constituïx el veritable Mestre secret en l'home: la consciència, que és el vehicle a través 
del que progressivament apareixen i troben la seva expressió sempre més perfecta les 
Infinites Possibilitats de l'Ésser, que és la Realitat i la Vida Immortal, Eterna i 
Indestructible de la Creació. 

Per aquesta raó, la Maçoneria ensenya i exigeix dels seus membres, abans de res, una 
més perfecta, justa i fidel observança dels seus respectius deures: 1r, amb el Principi 
Universal de la Vida, per mitjà de l'estudi i del reconeixement de la Veritat; 2n, amb la 
manifestació individual del mateix Principi, per al seva més perfecta i elevada expressió; 
3r, amb la vida exterior, fent per als altres el que un desitjaria per a si mateix. 

JURAMENT 

Ja hem dit en els nostres precedents “Manuals”, que el jurament maçònic, més que una 
obligació exterior, ha de considerar-se com símbol del reconeixement interior dels deures 
relatius a cada grau, que és en la seva essència un grau de comprensió. Per tant, ha de 
considerar-se com abusiu, basant-se sobre una falta de comprensió del que és en realitat 
la nostra Institució, qualsevol jurament en el qual se li demani al candidat una mica més 
que el reconeixement dels deures relatius al grau que se li dóna simbòlicament.

(1) Quant a la relació

 amb la qual s'amida la circumferència pel diàmetre, té també una importància mística demostrant com tota expressió 
o realització concreta té per principi un ternari (el nombre 3) al que cal adjuntar una mica més  -és a dir, una nova 
unitat d'altre ordre, que cridarà en existència un quaternari, en el centre unitari del qual  apareix l'estrella de cinc 
puntes (l'home), que tendeix a la perfecció novenària-  perquè la mateixa pugui efectuar-se, amidant perfectament el 
cercle i facilitant la seva quadratura. És, doncs, necessari que la creu sobresurti fora del cercle segons el valor exacte 
d'aquesta relació perquè la quadratura exterior pugui realitzar-se. 
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 Els deures i obligacions que en aquest quart grau han de reconèixer-se, són: 1r, el secret 
sobretot el que es relaciona amb els treballs del Santuari i Misteris del grau; 2n, l'estudi al 
que tot Mestre Secret té l'obligació de dedicar-se per a millor conèixer-se a si mateix i 
igualment reconèixer el Principi Universal de la Vida present en tots els éssers; 3r, 
respectar els drets i la llibertat individual dels altres, sense abusar mai dels seus poders o 
facultats; 4t, rectificar tot pensament, paraula i acció, segons la Llei o Principi del Bé, 
interiorment reconeguts. 

La primera d'aquestes obligacions és evident: els secrets de cada grau no poden 
comunicar-se ni ésser d'utilitat alguna fins que el candidat no hagi arribat a el 
corresponent grau de comprensió, que ha de considerar-se com condició necessària per a 
rebre'ls i aprofitar-los útilment. No obstant això, aquesta obligació de tots els graus ha de 
ser considerada pel mestre Secret d'una manera més especial, en virtut del seu nom que 
fa del silenci el fonament del seu progrés filosòfic. 

L'estudi és altra de les obligacions més especials dels mestres secrets: encara que la 
Veritat es trobi present dintre de nosaltres en estat d'omnisciència latent, la seva 
revelació és progressiva i es manifesta buscant-la amb l'estudi. Aquest grau, que pogués 
anomenar-se també Aprenent Filòsof, ha de convertir, per tant, l'estudi en un dels quatre 
punts cardinals de la seva realització. En les tingudes d'aquest grau no haurien de tractar-
se altres assumptes fora de l'estudi i de l'admissió de nous candidats; també haurien de 
fer-se especialment en aquest grau, exercicis de meditació en el silenci. 

El respecte a la llibertat individual és un tercer punt de cabdal importància: la llibertat és 
un dret fonamental de tot ser conscient, i el nostre primer deure cap als nostres 
semblants. Tota evolució o progrés procedeix sempre d'un principi de llibertat, així és que 
tota força o voluntat que s'oposi a la llibertat individual i l'obstaculitzi o limiti sota 
qualsevol pretext, és una força que s'oposa al progrés i a l'evolució, i demostra, per tant, 
que procedeix de l'Error i de la ignorància, doncs aquests únicament, en realitat, són els 
que lliguen o esclavitzen als homes. 

Última i no menor obligació dels Mestres Secrets és la d'esforçar-se activament per a una 
justa i perfecta expressió de la llei o Principi de Vida -que és la Llei i el Principi del Bé- en 
el triple cercle dels seus pensaments, paraules i accions. 

Aquest punt ha de considerar-se amb tota atenció per ser el que realitza i fa perfectes els 
principis i aspiracions que es tanquen en els antecedents, constituint el coronament dels 
esforços realitzats en els tres primers graus: així com l'Aprenent s'exerceix en el domini 
de les paraules, el Company en el dels pensaments i emocions i el Mestre en el dels hàbits 
i instints de la vida orgànica, el Mestre Secret farà del domini dels instints la pedra cúbica 
de la realització, per a expressar la seva més elevat ideal en els tres cercles concèntrics 
que, com ones, formen en entorn nostre els pensaments, paraules i accions. 

TRANSLACIÓ DEL COR 

Amb aquest propòsit i el reconeixement íntim de la seva necessitat, el recipiendari es fa 
digne de traslladar el cor de Hiram -els Ideals de la seva Vida Elevada- llevant-lo del 
sepulcre de les consideracions materials, per a posar-lo sobre l'altar dels seus més elevats 
pensaments. 
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 Acompanyat pel M.·. de Cer.·., torna sobre les traces del seu viatge precedent i ingressa 
altra vegada en el Sepulcre -en el que no és difícil reconèixer una identitat de construcció 
amb la Pedra Cúbica de punta- amb el propòsit de treure aquell filosòfic cor, ardent 
d'Amor i de Saviesa, incorruptible i immortal pel seu origen i naturalesa divina, i convertit, 
d'ara endavant , en Guia i Inspirador de tots els seus pensaments, paraules i accions. 

Executada la primera part d'aquesta noble i necessària tasca, ha de parar-se a l'Occident i 
dipositar allí la preciosa càrrega, mentre es prepara el Santuari de l'Ésser per a rebre'l 
dignament. 

El llorer i l'olivera que ho coronen són l'emblema de la Victòria aconseguida sobre si 
mateix, sobreposant els seus Ideals als seus vicis, errors i passions, i de la Pau de l'ànima 
que es deriva d'aquesta conquesta -la Pau que segueix a les tempestats interiors, a la 
lluita fosca amb els instints i tendències negatives- enterament desconeguda per qui no 
hagi triomfat alguna vegada victoriosament en la lluita sobre les tendències inferiors. 

Únicament quan sabem dur els nostres Ideals en l'Occident de la vida material, podem 
efectivament merèixer aquesta mística corona. Aquí Adonhiram  -el Senyor de la Vida 
Elevada- ho acompanya, juntament amb el M.·. de Cer.·., en el seu viatge dret des de 
l'Occident a l'Orient, mentre els altre MM.·., representant els seus pensaments 
disciplinats, formen la volta d'acer -una veritable fortalesa mental- per sobre dels seus 
caps. 

Dipositada sobre la Pedra Cúbica de l'altar la Urna d'Or amb el Cor de Hiram, aquella 
reproduïx novament la figura de la pedra cúbica de punta, en la imatge de la qual havia 
estat construït també el Mausoleu, però amb la diferència essencial que el Cor Ideal de la 
Vida Superior estava llavors ocult en la part inferior de la pedra, i després s'ha alçat en 
una posició de domini (Adon-hiram). 

Per tant, la translació del cor de Hiram és una translació vertical que es verifica des del 
centre de la pedra cúbica cap amunt: és el mateix cor o centre de la pedra que s'aixeca 
en la punta ideal de les seves aspiracions, com ja es va indicar en el “Manual del Mestre”. 

Hi ha una estreta relació entre l'elevació del cor o Centre latent de la gravetat individual i 
l'aixecament de la serp o força serpentina, objecte del Ioga, del que parlarem més 
endavant . 

La volta d'acer formada pels GG.·. al voltant del grup, al que s'ha unit descendint de 
l'Orient el Mateix Salomó, i que ocupa ara els quatre costats de l'altar, humanitza 
novament aquest símbol de la pedra cúbica de punta, que constituïx la mesura interior del 
triple cercle de pensaments, paraules i accions, que irradia constantment en l'ambient que 
ens envolta. 
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 En el ritual del cinquè grau escocès es troba una translació o aixecament d'un gènere 
distint: la translació del cadàver de Hiram des del Santuari a una cambra o estança 
subterrània, sota mateix santuari, en el qual es verificaven els convenis d'aquest, durant 
la seva vida, amb Salomó i Hiram rei de Tir, i l'aixecament d'un cadàver de la seva tomba. 

El primer és un símbol de prudència: la Veritat ha d'amagar-se constantment en les 
profunditats de les tradicions que únicament poden conservar-la i transmetre-la en la 
seva puresa. El mateix “Sanctasantòrum” no es considera lloc adequat per a la seva 
perfecta revelació, i cal descendir a una cripta o lloc amagat en les entranyes de la terra 
per a arribar a conèixer-la. 

Quant al cadàver que s'aixeca per mitjà de cordes (el color verd de les quals és un 
emblema de l'esperança de millorar-nos que mai ha de desaparèixer), representa a 
l'home mort en els seus vicis, errors i passions, la individualitat de les quals s'aixeca en la 
vida renovada il·luminada per la Veritat i manifesta com Virtut. 

CONSAGRACIÓ 

Efectuada la translació o aixecament del Cor o centre de la Vida Elevada per sobre de 
l'Altar, s'efectua la consagració del Mestre Secret que, agenollat davant de la mateixa, 
tendeix les seves mans per sobre de la urna d'or -símbol equivalent a l'Arca de l'Aliança- i 
delimita així amb els braços, una de les quatre cares superiors de la Pedra Cúbica de 
punta, o de la Piràmide Ideal que s'eleva sobre l'Altar. 

Els quatre cops misteriosos que se sumen a la fórmula posen l'accent sobre l'observança 
de les quatre virtuts cardinals -prudència, justícia, temprança i fortalesa- en les quals ha 
d'exercir-se el Mestre Secret (1) que aspira a la perfecció, així com al quatrinomi que la 
realitza: els quatre punts de tota realització. 

És, doncs, necessari SABER per a voler: ningú pot voler sinó el que coneix, sabent que 
pot aconseguir-lo. No obstant això, així com el voler no és perfecte sense el saber, tampoc 
el saber pot considerar-se perfecte sense el VOLER, sent la unió de la Saviesa amb l'Amor 
i del coneixement amb la Voluntat, o sigui, de la Veritat amb la Virtut, l'única que fa al 
Filòsof o Mestre Perfecte. 

Però, amb només saber i voler es formen les intencions i els propòsits, i perquè siguin 
efectius és necessari que s'actualitzin o realitzin. Això s'assoleix únicament ATREVINT-SE, 
amb el que s'aconsegueix Domini i Sobirania i es transforma el potencial latent en 
activitat i poder manifest: fer és, doncs, necessari després de saber i voler. No obstant 
això, així com sense atreviment no hi ha acció, tot atreviment que no sigui bé reglat, 
amidat i definit, conduïx naturalment a la imprudència i ens aparta dels límits que ens 
havíem proposat, amb resultats passatgers i destructius, més aviat que durables i 
constructius. 

1 Aquestes quatre virtuts maçòniques completen, en la Maçoneria Filosòfica, el coneixement de les tres virtuts, que 
separadament s'aconsegueix en els tres primers graus (fe, esperança amor). 
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 Per aquesta raó, hem d'igualment aprendre a CALLAR-NOS, pensant i amidant tota acció 
en el silenci de la reflexió, i buscant a l'interior, en el secret de nosaltres mateixos, la Llum 
de la inspiració que ens dirigeixi en una activitat constructora, en harmonia amb els plans 
del G.·. A.·. 

EL CEPTRE 

En aquest grau (i en els que li segueixen de la sèrie filosòfica o Ordre Capitular de 
Perfecció) el ceptre substituïx al mallet, per a donar sobre l'espasa els cops simbòlics de la 
consagració. 

Trobem aquest emblema en tres diferents formes en el primer, quart, setè i novè arcà del 
Tarot, respectivament, com vara màgica, ceptre i pastoral, representant el Poder de la 
Saviesa i en la Voluntat (mà dreta) com capacitat i efectivitat de domini. 

Ambdós aspectes d'aquest símbol es relacionen amb els dos aspectes de la lletra iod, 
coneguda pel mestre Secret en el seu viatge oriental, manifestant-se com principis i 
potencialitats actives en l'home. 

En el mag o titellaire, representat en el primer arcà, veiem la Intel·ligència que s'apropia 
aquest Poder per mitjà del seu reconeixement de la unitat de tot. En l'emperador, la 
Intel·ligència, asseguda sobre la pedra cúbica (o Quaternari de la Realització), esdevé per 
mitjà del mateix Principi interiorment reconegut, voluntat dominadora. En el carro del 
triomf o domini efectiu, aquest mateix Poder posa en moviment la pedra cúbica de la 
personalitat inferior, transformada en un carro perfectament conduït o dirigit per la 
Individualitat desenvolupada en la seva triple potencialitat. I en l'ermità o mestre secret, 
l'iod es perllonga en el vau, que és el lligament que uneix la terra amb el cel.

 

LA MARXA 

En els dos graus de Mestre Secret i Mestre Perfecte, segons el ritu Escocès, la marxa és 
igualment de quatre passos; no obstant això, únicament en el segon es dóna la marxa 
veritable d'aquest grau, reproduint els quatre passos, les quatre etapes de la peregrinació 
que hem vist efectuar-se segons els punts cardinals, d'Occident a Nord, de Nord a Orient, 
d'Orient al migdia i després novament a Occident. 

Aquesta marxa és molt característica per al grau que es tracta, fent referència als quatre 
punts que en el mateix han de realitzar-se en els seus diferents aspectes, simbolitzats per 
les quatre estacions de la Naturalesa, de la Vida Humana i de la Iniciació. 
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 També mostra la perfecta quadratura del cercle de la nostra existència individual, que ha 
d'efectuar-se amb quatre passos diagonals en entorn de la creu perfectament orientada 
que amida la nostra expansió harmònica en les quatre direccions de l'espai, sobresortint 
en cadascuna d'elles -sobre aquest cercle- en exacta proporció amb la relació indicada per 
∏ (pi), rectificant-se d'aquesta manera (com ho mostra la proporció entre els dos catets 
de tot triangle rectangle, evidenciada en l'immortal Teorema de Pitàgores) tot punt del 
cercle amb l'esquadra o angle recte interior estesa entre els dos extrems. 

ELS SIGNES
 

El signe del silenci és únicament el primer dels quatre signes d'aquest grau, sent altres 
dos el d'adoració i reconeixement, que es donen en el successiu. 

El signe del silenci mostra el domini de les paraules -que el Mestre Secret ha de realitzar 
en un grau major que l'Aprenent- i la virtut de la prudència. Indica, per tant, la pràctica 
de la meditació i la reflexió silenciosa a la qual és necessari acostumar-se per a poder-se 
encaminar i progressar en el Magisteri Filosòfic. 

L'home que parla molt no pot ser igualment amant de la reflexió i és naturalment 
imprudent: la facultat de pensar i de parlar es desenvolupen generalment una a costa de 
l'altra, i qui s'acostuma a la meditació busca naturalment el silenci i l'aïllament. A més, el 
domini del pensament -i en general el domini d'un mateix- comença amb el domini de la 
paraula: qui no sap dominar la seva llengua, tampoc sabrà vèncer un pensament molest, 
un impuls irreflexiu o una violenta passió. La Veritat i la Virtut difícilment acompanyen a 
l'home de moltes paraules, i prefereixen més aviat la senzillesa i la modèstia. 

Per aquestes raons hem d'aprendre a callar, amb la finalitat d'aprendre a pensar i 
expressar després dignament el Verb de Vida que es manifesta en el nostre cor com Veu 
del Silenci. 

El segon signe -d'adoració- mostra l'elevació dels pensaments que es dirigeixen cap 
amunt , per a després baixar verticalment en l'esforç que els realitza. És, doncs, un signe 
màgic, d'adoració efectiva i realitzadora, que indica com la visió ideal ha d'agafar-se amb 
les dues mans que s'entrellacen per sobre del cap i utilitzar-se i aplicar-se pràcticament 
en el domini dels instints, de la naturalesa i de la vida animal. 

Ensenya aquest grau un nou aspecte del domini d'un mateix, a continuació dels que s'han 
après en els tres graus anteriors. En aquests tal domini descendeix, com hem vist, de la 
gola al cor i d'aquest a la regió de l'estómac, indicant el domini del ventre per mitjà de la 
temprança i de la sobrietat; en el quart grau cal aprendre el domini del sexe i de l'instint 
de la reproducció, per a poder després aprofitar les Forces Creatives de la generació en el 
sentit de la regeneració, en comptes de deixar-se dominar i arrossegar pel corrent negatiu 
de la passió que conduïx a la degeneració. 

Un tercer signe, propi d'aquest grau encara que generalment desconegut, és el signe de 
l'Arca de l'Aliança que es fa amb les dues mans juntes sobre el epigastri. És un emblema 
de fidelitat als principis i a la Llei interiorment reconeguda i constituïx l'ordre més apropiat 
per al grau que considerem. 
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 El signe de reconeixement és un signe de rectitud, de fidelitat i fermesa: els peus i els 
genolls s'ajunten en les comunes aspiracions que dirigeixen els primers en una mateixa 
sendera i fan doblegar els segons en una mateixa devoció. I el moviment que executen 
les mans dretes indica que en el cor ha de trobar-se la Llei o Principi que ha de governar 
la nostra vida. 

Aquests quatre signes representen un conjunt harmònic que sintetitza admirablement al 
significat dels signes dels tres graus precedents, en un nou grau d'expressió. Primer el 
silenci, com mitjà de purificació i elevació de l'ésser; segon, l'esforç de realitzar l'Ideal 
més elevat en tota la seva expressió; tercer, la virtut de la fidelitat i de la perseverança 
indispensable a tot objectiu; quart, la rectitud en l'expressió de la Llei Interior que ha de 
guiar-nos en totes les nostres accions. 

El toc d'aquest grau, que ha de seguir al signe de reconeixement, representa evidentment 
un nou progrés en relació amb els contactes que ens efectuen per a reconèixer-se en els 
tres primers graus maçònics. 

Amb aquest avenç arribem al colze, mesura antiga i universal, particularment important 
per a nosaltres per ser la unitat que es van servir els constructors de la Gran Piràmide. 
Aquesta unitat seria una mesura ideal representant exactament la deumilionèsima part 
del ràdio polar de la terra.(1) 

Quant al toc de bateria que es donen per al quart grau en el Ritu Escocès, pertanyen 
realment a altres graus i els estudiarem en el seu degut lloc. 

La paraula de passada que dóna el Ritu Escocès per al 4t grau s'interpreta ordinàriament 
en els rituals i instruccions com resplendent. No obstant això, aquesta paraula de cap 
manera té aquest sentit, i hauria en tal cas alterar-se la seva pronunciació. 
El significat d'aquesta paraula, segons la seva pronunciació corrent, és flor, mentre que 
suprimint l'última vocal pot significar -plenitud, sobreabundància, el que es mou i viu, 
placa d'or, capoll, adorn-. Per tant, molt bé pot interpretar-se com el reconeixement de la 
vida, necessari per a passar de la Càmera Fosca a la Càmera Verda, o sigui, de la Tomba 
de Hiram al Santuari (2) . 

La flor que es refereix, és aquest mateix coneixement que s'obre o brolla en el cor del 
recipiendari: l'esperança immortal que neix havent reconegut la mort com aparença irreal 
i il·lusòria.

El significat esplendor o resplendent, sens dubte estaria també apropiat per a aquest 
grau, caracteritzant la il·luminació interior que conduïx a ingressar en el Santuari de la 
Veritat; però en aquest cas hauria d'adoptar-se altra paraula que comencés amb la 
mateixa lletra. 

1 La base de la piràmide de Khufu amida en cada costat 365 colzes i ¼, indicant d'aquesta manera els dies solars de 
cada any, i un dia més que es complementa cada quatre anys. I la seva altura de (148 m. 208) multiplicada per mil 
milions, representa -tal vegada amb una aproximació major de la que ha pogut calcular-se recentment- la distància de 
la Terra al Sol! 
2 Compari's el so d'aquesta paraula amb el sànscrit jiva que vol dir “unitat de vida, ser vivent” (cf. El llatí )
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 Aquesta lletra és també inicial de la paraula de passada en el Ritu de York, paraula que 
significa estatge i es refereix a l'establiment en la nostra consciència dels Principis de la 
Veritat. La paraula que es dóna en el 5è grau escocès és una prova més que aquest grau 
hauria d'identificar-se amb el 4t, per relacionar-se directament amb el 3r, amb el qual 
s'aprèn com mitjà necessari per a un progrés ulterior (3) . 

Es pot per tant, molt bé adoptar-se aquesta paraula per al 4t grau, on el seu significat 
troba una nova aplicació. A més, en la seva forma hebraica, el significat de la seva 
primera lletra -dent- mostra una curiosa analogia amb el material que es compon la 
mística clau que permet l'ingrés en el Santuari. I la mateixa dent ha estat venerat com 
emblema de Saviesa. 

El coneixement de l'acàcia restableix en nosaltres la innocència edènica i ens reintegra a 
un estat de puresa i incorruptibilitat. Així arribem al dret d'acostar-nos novament a l'Arbre 
de la Vida, que es troba enmig del jardí de la nostra expressió orgànica, i acostar-nos al 
Poder de la Flama, representat per l'Espasa Flamígera del Querubí que guarda dit arbre (o 
facultat) de tota profanació. 

L'espasa flamígera és la lletra Zain, inicial de la paraula de passada, que indica, a més del 
seu valor numèric 7, la necessitat de realitzar filosòficament l'edat simbòlica del Mestre, 
perquè ens sigui possible acostar-nos -en estat de puresa, innocència i conseqüent 
incorruptibilitat- al Foc Diví que, amb la regeneració, ens fa partícips del seu Poder 
Creador. 

Aquest últim es troba molt bé representat per la paraula sagrada que significa mà, com 
símbol del Diví Creador manifest en tota obra o activitat, sent justament el Principi o 
primera lletra, amb la qual reconeixem el veritable nom o l'essència veritable de la 
Divinitat. Les tres lletres d'aquesta paraula signifiquen, com hem vist, el principi, el mig i 
la fi, o sigui, la Divinitat en les seves tres manifestacions de Creador o causa primera, 
Conservador o causalitat immanent i Destructor o finalitat transcendent. 

També representen les tres lletres, respectivament: el punt o Principi Primordial de la 
manifestació; la línia vertical que s'expressa per a convertir-se en diàmetre del cercle de 
la manifestació; i el mateix cercle, o cicle, de la manifestació, indicat per la tercera, que 
és al mateix temps el límit i la finalitat de l'univers, en la qual tot es resol. Els tres 
nombres que corresponen amb aquestes tres lletres -10, 6, 9- són emblemàtics de la 
perfecció radical (el nombre 10, o sigui, el punt dintre del cercle) de la seva expressió 
binària en els dos triangles entrellaçats, i de la seva resolució en el cercle i punt originari. 
(Els nombres 6 i 9, com espirals invertides, són símbols naturals de la involució i evolució, 
o sigui, els dos processos de creació i destrucció de la combinació de la qual resulta tot 
cicle).

 3 És interessant notar, a propòsit de l'aixecament que es fa al·lusió, que en aquest últim Ritu la paraula sagrada es 
troba substituïda per l'expressió: “Què farem amb aquesta pedra?”, a la qual es contesta: “Aixecar-la”, fent un anàleg 
moviment amb les mans. 
Aquest toc és també simbòlic de l'Arca de l'Aliança, els dos polzes aixecats representant els dos querubins, l'u enfront 
de l'altre, que es toquen superiorment amb els extrems de les ales. 
En el quart i cinquè grau del Ritu de York hi ha un signe d'ordre que pot considerar-se esotèricament com pregunta o 
resposta al signe de silenci del Ritu Escocès, amb el qual de totes maneres es relacionen lògicament ambdós, referint-
se a la Veu del Silenci que pot escoltar-se únicament quan hem après a callar. Això ens fa reflexionar en la divisió dels 
signes i elements simbòlics dels graus iniciàtics que s'ha efectuat alguna vegada en Ritus distints i en la necessitat de 
buscar a tot arreu la Unitat Integral que volem reconstituir. 
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 La suma dels tres nombres (25 = 2 + 5 = 7) ens dóna el nombre set que correspon al dia 
o període de descans en la perfecció que segueix a tot cicle d'activitat. 

Finalment, la mà aixecada, expressada per la primera lletra de la paraula sagrada, a més 
de ser la mà creadora, és la mà que beneïx, emblema del Poder que es conquista elevant 
els nostres pensaments i aspiracions, així com els desitjos i els motius de les accions. I 
ens suggereix que, així com hi ha una sola Realitat o Principi de Vida, així també hi ha 
una sola mà o Principi Actiu en l'univers, idèntic al Principi del Bé que ho inspira i ho 
dirigeix i que hem de considerar la nostra mà -i tota la nostra activitat- com símbol i 
manifestació actual de l'Única Mà, o de l'Únic Poder, que obra en totes les coses, purificant 
les intencions que ens animen perquè puguem ser millors vehicles per a la seva expressió 
creativa i constructora. 

Aquest és tal vegada el secret més profund i important d'aquest grau, que ens fa partícips 
i cooperadors directes del Poder Creador de l'Univers, en qualsevol acte que realitzem, per 
humil o elevat que sigui; la mà que treballa i s'esforça en una activitat material, la mà de 
l'artista que crea, la mà fraternal que se'ns uneix en acte de solidaritat i la mà del Mestre 
que beneïx, són igualment expressions del Poder de la Unitat, del que tots hem d'adquirir 
consciència. La consciència que la nostra mà és una expressió directa de la Mà Creadora, 
la identifica amb la mà del Querubí que duu l'Espasa Flamígera, amb la qual guarda i 
protegeix l'Arbre de la Vida, i ens donarà aquell Poder que únicament pot confiar-se a la 
innocència i puresa de les intencions. 

Fem, doncs, de la nostra mà aixecada aquell ús que manifesti en ella la paraula sagrada 
d'aquest grau, o sigui, el secret més recòndit i vital dels Mestres Secrets! Sigui nostra mà 
pura com els nostres pensaments, paraules i intencions, perquè en tot el que realitzem es 
manifesti la G.·. D.·. G.·. A.·. a qui pertany! 

COLLARET I DAVANTAL

 El ritual del Ritu Escocès prescriu per al quart grau banda i mandil blancs, folrats i 
rivetats de negre; no obstant això, el color més apropiat per a aquest grau és el verd, que 
en aquest Ritu, igual com en el de York, es prescriu per al cinquè, unit al blanc, emblema 
de la innocència i puresa que es requereix dels Mestres Secrets, establint-se en la Idea de 
la Vida Immortal i d'una Esperança que mai mor. 

Per tant, el mandil blanc i folrat de negre (colors que es refereixen, respectivament, a la 
Llum del Santuari i a la Foscor del Sepulcre), hauria de dur en la seva vora el color verd 
de la vida manifesta en la naturalesa. L'ull diví brodat en la solapa blava (emblemàtica del 
firmament) fa evident al·lusió al principi universal i individual de la consciència, la Unitat 
de la qual el M.·. S.·. tracta de reconèixer. 

Quant a la pedra cúbica de tres cercles concèntrics, que és el símbol més apropiat per al 
centre del mandil, es refereix no solament a l'ideal d'una recta i coherent expressió 
individual en les tres esferes del pensament, de la paraula i de l'acció, sinó que també ens 
incita a meditar sobre l'activitat del Gran Principi Constructor en els tres mons. 
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 És justament en aquest triple cercle (o manifestació cíclica, tant còsmica com individual) 
que ha de buscar-se la quadratura -o perfecta mesura rectangular- per mitjà de l'escaire 
que se li aplica en cada punt en tot moment i circumstància. 

La banda o collaret que s'usin també han de ser verds, com ho és tota manifestació del 
cel sobre la terra; mentre el negre, que pròpiament correspon amb la seva part interior, fa 
referència a l'aspecte negatiu de la vida i a la nit que complementa el dia en tots els cicles 
de la naturalesa. 

Les dues branques d'olivera i llorer recorden al M.·. S.·. la pau que només pot aconseguir i 
mantenir per mitjà d'una constant victòria, o del domini de l'Ordre i de la Llum que 
aconsegueix establir sobre els seus instints i tendències negatives; el que només pot 
realment assolir-se anteposant l'Ideal al manifest i l'espiritual al material, segons ho 
indica el Diví Triangle d'or sobreposat, amb la lletra que correspon amb la Paraula 
Creadora. 

La joia, que és la clau d'ivori amb la qual s'obren la urna d'or i l'Arca, és un símbol evident 
de fidelitat i de prudència, de discreció i de secret; és, a més, emblemàtica de la capacitat 
de penetració de la ment que es col·loca en un punt de vista central: en el centre del 
cercle o en la Càmera del Mig, entre l'escaire i el compàs, on constantment pot trobar-se 
tot el que s'hagi perdut. 

Sent l'ús de la Clau inseparable de la seva posició cèntrica, seria molt convenient 
incrustar-la en el mig d'una medalla, disc o anell de plata, el metall que millor s'associa 
amb les manifestacions de la Vida en la naturalesa, i el més sensitiu a l'acció de la llum, 
raó per la que té una importància bàsica en la fotografia. 

EL PANTACLE I LA COPA 

La clau incrustada o en relleu enmig d'un cercle o medalla de plata (en l'inrevés del qual 
pot gravar-se un triangle amb la lletra iod en el centre) ve a constituir un pantacle: el 
tercer instrument màgic que s'uneix al ceptre i a l'espasa. També és un emblema de la 
unitat dintre del cercle o O inicial de la manifestació, de la unió de la qual resulta el 
nombre 10 que particularment es refereix a aquest grau. 

En comptes de la lletra hebraica podriem igualment posar dintre del triangle el símbol de 
la tetraktis format per deu punts amatents triangularment, representant petites maragdes 
sobre un fons de plata. 
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 Falta, en aparença, en la simbologia del Quart Grau, la cambra dels elements o 
instruments que veiem sobre la taula del primer dels arcans (vegi's la figura en la pàg. 
39): la copa. Però no és així. 

Hi ha una identitat fonamental entre la copa o calze, l'àmfora i el cor -el qual hem 
considerat últimament- i la seva importància en tota la cerimònia de la recepció. Els 
egipcis simbolitzaven el cor, anomenat ab, en un àmfora de la forma que es veu en la 
figura, doncs com a tal pot considerar-se realment, a més de conservar-se en aquesta 
àmfora el cor i les altres vísceres dels difunts. 

El cor ve a ser així la mística copa de la intuïció, i de la Intel·ligència que s'obre cap 
amunt per a rebre la inspiració que la plena i la fa fecunda, quan concep i pot expressar el 
Verb Diví, fent-se vehicle per a la manifestació de l'Elevada Vida Interior. Per aquesta raó, 
en el moment culminant de la recepció, cal posar aquesta copa, urna o àmfora per sobre 
de l'Altar, obrint-se en correspondència del vèrtex de la Pedra Cúbica que l'Altar mateix 
representa. 
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 TERCERA PART

 “ORDO AB CHAO” 
FILOSOFIA INICIÀTICA PER AL GRAU DE MESTRE SECRET 

És universalment coneguda la importància que en la filosofia pitagòrica es donava als 
nombres. I encara que sigui difícil dir sobre el particular quin va ser precisament 
l'ensenyament de Pitàgores sobre aquest important tema, no obstant això, sabem amb 
certesa que el poder dels nombres i les seves individuals característiques servien de base 
per a explicar la constitució de l'univers i el procés de creació o formació. 

Per aquesta raó, tant en l'escola pitagòrica com en la platònica, i en les que es reprenen 
amb elles, es considerava l'estudi de les matemàtiques com fonament necessari de tot 
real coneixement. I no es pot negar que també la ciència moderna, encara que en forma 
molt diferent, ha hagut de seguir el mateix camí, de manera que la base matemàtica de 
l'univers és un fet indiscutible, reconegut i provat en tots els temps. 

Cap altra ciència fora de les matemàtiques pot realment considerar-se com ciència 
exacta: i com més ens allunyem dels principis matemàtics, tant més lluny estarem del 
domini de la veritable ciència, substituint aquesta amb l'empirisme, és a dir, la construcció 
i acumulació d'hipòtesi i regles provisionals, caracteritzades per la seva relativitat i 
conseqüent inestabilitat. 

En lloc d'això, els principis matemàtics tenen per característica la seva immutabilitat i 
immanència, en la universalitat de l'espai i en l'eternitat del temps: són els mateixos i 
sempre podem confiar en ells amb la plena seguretat que, mentre els seguim, no podem 
estar equivocats sota qualsevol latitud i contingència exterior, en qualsevol època o 
moment que ho considerem. No hi ha condició de relativitat exterior que pugui fer, per 
exemple, que la suma dels angles d'un triangle sigui, ni més ni menys de dos angles 
rectes. Per tant, la filosofia iniciàtica, com tota veritable metafísica, no pot tenir altra base 
que la que oferixen els Principis Matemàtics, dels quals busca l'essència profunda, el 
significat i el valor universal, sent alhora ciència moral i ciència exacta i absoluta de 
l'Esperit. 

Entre les set arts liberals que tanta importància tenen universalment en la tradició 
maçònica, les tres primeres, que constituïxen el trívium, han de considerar-se alhora com 
introducció i aplicació de les que segueixen formant el quadrívium: la gramàtica o estudi 
dels signes, és, per exemple, la introducció necessària al coneixement dels nombres i de 
les formes; però únicament quan coneguem aquests perfectament, podrem comprendre 
realment el significat i la potència de tots els signes simbòlics i la seva aplicació operativa 
que és màgica realització. 

Igualment, sense la lògica és impossible entendre els principis matemàtics; però, al seu 
torn, no és veritable lògica la que no tingui aquests com fonaments. I únicament la lògica 
matemàtica és la que pot conduir-nos al coneixement de la Veritat i a la seva pràctica 
demostració. 

La mateixa observació ha de fer-se pel que fa a la retòrica, que és l'expressió lògica dels 
signes que fa efectiva la potencialitat latent del Logo: sense el seu coneixement no ens 
seria possible formular i expressar degudament els principis matemàtics, traient l'ordre (o 
ciència) del caos de la ignorància (o coneixement desordenat i imperfecte). Al seu torn, el 
poder de la paraula -que és el mateix Logo o Verb Creador- no serà mai complet i 
perfecte sinó a condició que en ell obrin les veritats conegudes i reconegudes en el 
quadrívium. 
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 Per tant, el trívium ha de ser constantment la introducció i la conclusió del quadrívium en 
general, i de cadascuna de les ciències o arts que es compon. El septenari d'aquestes es 
resol pràcticament -amb la doble addició anterior i posterior del trívium al quadrívium- en 
una dècada i troba la seva perfecta expressió en un duodenari, que necessàriament ha de 
correspondre amb els dotze graus maçònics. 

Mentre en un simple sistema de set graus, l'estudi especial de cada art naturalment 
pertany a un dels graus, en un sistema de dotze aquest estudi ha de correspondre a una 
sàvia combinació del trívium amb el quadrívium, considerant-se cadascun dels quatre 
elements d'aquest en els tres aspectes indicats per aquell. 

Quant a les quatre arts i ciències que componen el quadrívium, hem de començar per 
reconèixer la seva naturalesa purament matemàtica, atès que la música pot identificar-se 
amb l'àlgebra i l'astronomia amb la mecànica, tant còsmica com general. 

No obstant això, no cal oblidar que tota ciència és introducció i base teòrica de l'art 
corresponent, o sigui, que el coneixement especulatiu ha de ser principi i fonament d'una 
activitat i realització operativa. Per aquesta raó es diuen iniciàticament arts més aviat que 
ciències, quan el seu real coneixement és un art igual que la seva aplicació. I tota la 
Maçoneria estreba en un progressiu i gradual coneixement sempre més perfecte, i en una 
igualment sempre millor aplicació operativa d'aquestes arts, a les quals ens inicia perquè 
puguem dominar-les i ser els seus adeptes. 

L'EDAT DEL MESTRE SECRET
 

En cada grau maçònic l'edat representa, per mitjà d'un nombre determinat, el grau de 
comprensió individualment arribat i la seva extensió filosòfica; simbòlicament és el 
fonament aritmètic d'una capacitat geomètrica que ha d'aplicar-se harmònicament en una 
perfecta arquitectura, d'acord amb les lleis de la Música i de l'Astronomia. Per tant, 
l'expressió aritmètica de l'edat de cada grau ha de considerar-se igualment en les seves 
conseqüències i aplicacions geomètriques, musicals i astronòmiques. 

Per exemple, l'edat de l'Aprenent s'aplica geomètricament al coneixement de les 3 
dimensions, que ha de reconèixer i llaurar en cadascun dels angles de les pedres, per a 
realitzar l'harmonia del conjunt, tocant l'acord fonamental dels tres mons -exterior, 
interior i transcendent- o sigui, del Sol, de la Lluna i del Mercuri individual. 

Igualment l'edat del Company constituïx geomètricament l'Estrella de 5 puntes, que és un 
pentacord vibrant amb notes de la intel·ligència, per a assolir les 6 cares de la Perfecció 
Filosòfica, que constituïx el centre de l'Estrella i és astronòmicament el principi de la 
gravitació individual. 

L'edat del Mestre s'expressa geomètricament com centre del doble triangle de les sis 
cares del cub i de les dues direccions o polaritats de les tres dimensions. Aquest centre és 
la càmera del mig en la qual han de vibrar harmònicament les 7 notes o facultats actives 
del nostre ésser expressant astronòmicament, en els 7 planetes individuals, la inspiració 
de les 9 muses i dels 9 cicles i cors angèlics. 

Això fa que les sis cares i els vuit angles de la pedra cúbica elevin al novenari de la pedra 
cúbica de punta el centre de la qual o cor elevat representa el nombre 10, que és l'edat 
del Mestre Secret. 
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 Aquest nombre, considerat com secret i sagrat pels antics, s'obté adjuntant al ternari 
primitiu la seva expressió septenària. També és d'importància cabdal el nombre 4, sent 
igual a 1 + 2 + 3 + 4; el conjunt dels quatre nombres constituïx la figura que es diu 
tetractis, la unió de la Mònada amb un Binari, un ternari i un quaternari. 

Geomètricament també arribem a la Dècada per mitjà del centre de l'Estrella dintre del 
quaternari de la seva perfecta realització exterior -altre aspecte de la quadratura del 
cercle de l'existència que conduïx naturalment al nombre 10 . 

En el camp de la música, el nombre 10 expressa les notes secretes que s'obtenen 
adjuntant i sostraient de les fonamentals i conegudes els semitons (sostinguts i bémols) i 
les completen amb un doble quinari de notes intermèdies, el coneixement de les quals és 
necessari per a realitzar una perfecta harmonia. 

Finalment, l'edat dels Mestres Secrets és l'expressió aritmètica de la mateixa Paraula 
Sagrada d'aquest grau, o sigui, del Principi Creador simbolitzat en la Mà Divina -una mà 
de deu dits (els 10 sephirots), equivalent a les dues mans dreta i esquerra i als dos 
aspectes masculí i femení de la humanitat, que tenen necessitat de completar-se l'u amb 
l'altre per a arribar a la Perfecció Unitària expressada en el nombre 10 per la unió del 1 
amb el 9, que representa el Fill que s'asseu a la dreta del Pare. 

LA DÈCADA CREADORA 

Hem vist com els tres graus simbòlics s'esforcen a donar, amb els nou primers nombres, 
una adequada contestació a les tres preguntes: 
D'on venim? 
Qui som? 
A on anem? 

El Mestre Secret completa aquest coneixement amb el de la dècada, en la qual es 
resumeix i té el seu origen -amb el 0 i amb el 1- la triple tríada dels nou primers. Per 
tant, la Filosofia Iniciàtica del quart grau maçònic pot sintetitzar-se en aquests tres 
símbols: 

i els dos intermedis 

amb els quals es reconeix i es realitza l'ordre i la perfecció que sorgeixen i es manifesten 
gradualment en l'univers i en el nostre propi món individual, del caos, o potencialitat 
latent primordial. 
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 La unitat constituïx el principi de tots els nombres (així com el 0 representa la seva 
negació i potencialitat latent), la lletra A, el alfa o aleph, de la qual es desenvolupen totes 
les possibilitats, expressades per les successives xifres o lletres de l'alfabet. I el nombre 
10, o sigui, la unió de la unitat amb el seu principi negatiu, és una nova potència unitària 
de totes les xifres nascudes del nombre 1, que tanca en si i per mitjà de les quals 
s'acosta, en la successió lògica de les seves múltiples combinacions, al 

que matemàticament s'identifica amb el 0, com els dos aspectes positiu i negatiu de 
l'Eternitat o sigui, el cap i la cua de la Gran Serp Divina, contínuament engolida per la 
seva pròpia boca voraç. 

L'Aprenent es va iniciar en l'Aritmètica amb l'estudi de la unitat; i el Mestre Secret, que ja 
té un coneixement sumari del significat iniciàtic dels nou primers nombres, ha de 
començar novament aquest estudi amb el 0, símbol del caos amorf i de Saturn o Kronos, 
la Divinitat Latent, Font Negativa de tota existència o activitat, i que contínuament devora 
als seus fills o creacions. 

És característic notar a aquest propòsit que les dues paraules zero i xifra tenen la mateixa 
etimologia, derivant del semític sefer, que té el primer sentit en la llengua àrab i el segon 
en l'hebrea. Les xifres aràbigues ens van venir, doncs, de l'Orient, dels àrabs que al seu 
torn les van adoptar de la Índia. No serà inútil donar aquí les anotacions de les mateixes, 
precisament en aquestes tres formes: 

Tornant al nostre estudi, el cercle buit que representa el zero, o sigui, al mateix temps la 
negació i el potencial latent que augmenta i multiplica a l'infinit el valor simple de les 
altres xifres, és la imatge natural d'aquell principi primordial i indistint de tot el que és 
inefable i indefinible, doncs quant diguem d'ell com atribució de qualitats, han de 
considerar-se al mateix temps com absència i valor infinit de tota qualitat. 

Per tant, aritmèticament el 0 i el 1 ho representen per igual; algebraicament s'identifica el 
+1 amb el -1. Geomètricament -o sigui, en termes d'espai- és al mateix temps el punt 
sense dimensió i la totalitat de l'espai que tot ho engendra. Des del punt de vista de la 
mecànica, s'identifiquen en ell com una sola cosa, la quietud absoluta i el moviment en 
infinita rapidesa. Astronòmicament és el Sol fosc central la Llum Infinita del qual -origen, 
deu i destinació de tota irradiació o manifestació de Llum i de Vida- és, al mateix temps, 
infinita tenebra.

Totes les escriptures antigues ens parlen d'aquest Principi o Causalitat Latent de tot, en 
termes més o menys simbòlics, enigmàtics i misteriosos. Ni seria possible expressar 
d'altra manera l'Absolut Inmanifest, que és al mateix temps Essència, Arrel, Causalitat i 
Actualitat de tota manifestació. 
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 La Bíblia -que és, en el seu primer llibre o sepher, el resum i la transcripció simbòlica de 
més antigues tradicions cosmogòniques- ens diu que: 

“En Principi va crear Déu els cels i la terra. I la terra estava desordenada i buida, i les 
tenebres estaven sobre la feix de l'abisme, i l'Esperit de Déu es movia sobre la feix de les 
aigües”. 

Això vol dir que el cel i la terra -les dues polaritats (interior i exterior) de tota 
manifestació- van ser primer creats, en principi, com potencialitat latent inmanifesta o 
caos primordial, segons ho explica el segon versicle. En el símbol del cercle o O 
primordial, el cel representa la superfície (extensió exterior) i la terra la circumferència 
(delimitació o expressió exterior) com potencialitats latents d'una mateixa unitat 
manifesta. 

El cercle està desordenat pel fet de trobar-se buit de tota forma ordenada i definida; per 
la mateixa raó el potencial latent que es troba comprès en el mateix és infinita tenebra i 
pot representar-se per un punt sense el cercle -punt idèntic a l'infinit o abisme de tota 
cosa. En aquest abisme es mou l'esperit o respiració de Déu amb moviment infinit i latent 
que és, com hem dit, absoluta quietud. 

Més explícita la primera Estada del Llibre de Dzyan, s'expressa en aquesta forma: “La 
obscuritat sola omplia el Tot Il·limitat ... Res existia... No havia temps perquè jeia 
dorment en el Sí Infinit de l'Eternitat... El Visible que va ser i l'Invisible que és 
descansaven en l'Etern No-Ser, l'Ésser Únic, només la Forma Una d'Existència que 
s'estenia, il·limitada, infinita, incausada, en el somni sense somnis, i la Vida bategava 
inconscient en l'Espai Universal...” 

No obstant això, tampoc aquest espai, com el temps, existia, per no haver lloc i trobar-se 
el Tot immergit en si mateix, és a dir, en la seva potencialitat latent, encara immanifesta 
com espai o contingència. La dificultat d'expressar el no-res, que és el Tot latent i 
omnipotent, fa que no es pugui trobar una forma més satisfactòria. 

L'OU DE BRAHMA, DE SEB O DE TIEN
 

Es fa, doncs, necessari per a les intel·ligències ordinàries, expressar aquest símbol d'una 
manera més concreta, palpable i evident. Així és que l'Ou Primordial es troba com principi 
simbòlic -equivalent a l'O i al cercle- en gairebé totes les antigues cosmogonies i, de la 
mateixa manera que el 0 i el cercle (que ho representen gràficament), expressa amb 
claredat el potencial latent immanifest de la Vida Universal i de tota manifestació. Una 
antiga escriptura índia ens parla d'aquest ou en els termes següents: Brahama, el auto-
existent, “desitjant produir diverses criatures del seu propi cos, primer, amb un 
pensament, va crear les aigües i va dipositar en elles una llavor. Aquesta llavor es va 
convertir en un ou d'or, resplendent com el sol, en el qual ell mateix va néixer com 
Brahama, el progenitor de tots els mons”. 
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 Per aquesta raó Brahama es diu Kalahamsa, el “Cigne del Temps”, que diposita l'ou o 
principi latent de tota creació, de que el seu 0 neixen totes les xifres o sephirots. Els 
egipcis igualment deien en els seus rituals que Seb, el Déu del Temps, va posar un -Ou 
concebut en l'hora del Gran Ésser de la Doble Força-. Els xinesos creuen que el primer 
home va néixer d'un Ou que Tien va fer caure del cel a la terra, en les aigües. I en els 
Misteris dels grecs, l'Ou Òrfic es considerava i explicava com símbol representatiu de 
l'origen de l'univers, el mateix ou pasqual del món cristià ha de considerar-se com residu i 
transmissió d'aquesta antiga simbologia. 

Es relaciona estretament amb l'Ou el símbol de la Serp, igualment entesa com Principi del 
Temps i Potencialitat Inmanifesta i Creadora de l'Univers. I aquesta relació té un doble 
origen en el símbol de la Serp que es mossega la cua -descrivint i representant el cel del 
temps perpètuament emanat i devorat per l'Eternitat- i en el fet que la mateixa serp és 
animal ovípar. La Serp s'identifica així amb la Divinitat Immanent que s'expressa en el 
Cigne del Temps, posant l'Ou Àuric “en el Principi” de la Creació. 

EL PUNT EN EL CERCLE 

La Serp bíblica ens presenta altra imatge del mateix Déu creador o Força Creativa que 
comença la seva manifestació des de l'estat de potencial latent. 

Amb el símbol de la Serp entesa com Força Creadora  -i per tant, capacitat reproductiva 
en l'home-  passem del cercle o zero primordial al símbol del cercle amb el punt, que 
correspon a l'ou amb el germen central de la vida i al principi de la creació en el qual es 
manifesten les seves potencialitats latents. Això és el primer dia de la mateixa, 
representat com creació de la llum, o sigui, del principi actiu d'expansió conscient, 
anterior a la creació de l'espai i del temps. . 

La llum, que es troba en estat potencial -per no existir encara l'espai i el temps en els 
quals es manifesta la seva irradiació- és, per tant, el centre del cercle i, il·luminant-lo amb 
la seva expansió farà del mateix l'espai que es verifica la creació o es manifesta el seu 
Poder Creador. És, doncs, l'arbre o Cercle Creatiu, 

Format per la mateixa Serp -reflex exterior del Punt. La llum, com principi de consciència, 
és també l'arbre del bé i del mal, i les manifestacions intel·ligents d'aquest Principi -Adam 
i Eva- són així Causes Creadores del Bé i del Mal, segons s'acosten i s'estableixen en el 
centre, o bé en la perifèria de la creativitat. 
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 Com es veu, el simbolisme dels primers capítols del Gènesi és alguna cosa la profunditat 
de la qual, únicament pot entendre el Mestre Secret, amb el coneixement perfecte de la 
Dècada o Iod primordial, que només pot facilitar-li la Clau per a entendre'l, en unió amb 
l'espasa filosòfica de la penetració i del discerniment.
 

ORIGEN DEL FALICISMO 

El cercle amb el punt, emblema astrològic i hermètic del sol i del Principi de la Vida, de la 
Llum i de la Consciència, representació de l'ou amb el germen, o sigui, del centre o 
Principi Vital i Conscient de tot univers i de tota manifestació individual, és també un 
símbol fàl·lic quan es representa horitzontalment -així com la creu els expressa en el seu 
perfil vertical- la unió dels dos Principis Masculí i Femení, o sigui, el principi actiu 
d'irradiació i penetració (el centre del cercle i el poder actiu de la serp), i el principi passiu 
de recepció i absorció (l'espai del cercle que rep i absorbeix alhora la irradiació central i el 
seu reflex perifèric). 

Materialment, el punt en el cercle és una acció gràfica del lingam yoni (la representació de 
l'òrgan masculí en el femení), així com dels emblemes equivalents, espècie d'altars o 
temples circulars primitius que es troben encara actualment en diverses parts d'Europa. 

Aquest culte (originàriament sagrat com tot culte, la finalitat del qual és constantment 
elevadora) dels dos Principis o aspectes de la Divinitat Creadora -el Pare i la Mare de 
l'Univers, el Sol i la Lluna, o sigui, la llum vital i l'espai destinat a contenir-la i expressar-
la-  va degenerar més d'una vegada (per la incomprensió dels homes que van prendre el 
símbol exterior i material per la realitat interior i espiritual), en un culte dels òrgans de la 
generació i en orgies degradants per la prostitució d'energies i poders destinats a 
reproduir l'espècie i elevar a l'individu, i no fer del mateix l'esclau del Vici i de la Il·lusió 
que conduïxen a la degeneració. 

DOBLE SIGNIFICAT DE LA SERP 

Aquest és també l'origen del doble significat de la Serp que, mentre d'una banda 
representa a la pròpia Divinitat  -ja sigui com Principi o com Déu Creador, Logos o 
Demiürg, amb els seus atributs d'Omnisciència, Omnipresència i Omnipotència-  per 
l'altre, indica al Geni del Mal o Poder de la Il·lusió, que conduïx a la perversió dels poders i 
habilitats de l'home. 

Aquest poder de la serp es troba, doncs, en cada home, en cada ésser individualitzat, com 
aspecte particular, llamp o manifestació del Diví Poder que constituïx el Principi Operatiu 
de la creació, sent la Força Creadora Individual que es manifesta orgànicament com 
capacitat reproductiva (el mateix Iod es considera cabalísticament també com 
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representació de l'òrgan masculí) i mentalment com creació ideal. 
 El poder de la serp es diu en l'Índia Kundalini (que significa enroscada) i es posa el seu 
seient a la base de l'espina dorsal, en el centre que es diu Muladhara (vegi's el “Manual 
del Mestre”), sent la mateixa espina dorsal el Camí Vertical de la seva manifestació que és 
progressiva ascensió. En la ciència anomenada Ioga, es considera pràcticament el 
desenvolupament conscient d'aquesta força o poder serpentí, que es necessita fer 
ascendir des del més baix al més elevat dels centres o chakras de l'organisme psicofísic, 
en el qual es realitza la mística Maithuna o conjunció de shiva amb Shakti (el Principi de 
l'Ésser, manifest en la consciència, i el de l'Energia, manifest en la matèria). 

Shiva i Shakti són, respectivament, el centre i la circumferència del cercle de la 
manifestació universal com individual, que han d'unificar-se conscientment, sent això el 
propòsit i objecte final de tota la manifestació. 

L'ULL 

El cercle amb el punt és també un símbol de l'ull, o sigui, del centre de la consciència i de 
la visió; però simbolitzen més aviat l'ull diví  - l'ull de Shiva o de Dangma en la 
terminologia oriental, centre de la visió o percepció espiritual- l'ull imparell dels ciclops, 
que és el doble òrgan de la vida i percepció immaterial. 

Aquest símbol és essencialment unitari, i així com mostra la unitat de l'ésser i de la vida 
en la seva cèntrica i concèntrica expressió, també representa la visió unitària de la 
Realitat, més aviat que la doble visió de l'aparença il·lusòria. La visió unificada, o central, 
és la pròpia visió creadora que manifesta i expressa la Llum Interior -”la llum veritable 
que il·lumina a tot home que ve a aquest món”- o sigui, d'un Ull que és al mateix temps, 
sol o llum del cos: centre de Llum, de Vida i de Força. La pupil·la d'aquest ull ve a ser 
aquell punt o focus central de la consciència en el qual es concentra i del que s'expressa 
la unitat espiritual de l'Ésser. 

Per tant, el símbol de l'Ull Diví que trobem en aquest grau, ha de ser meditat amb tota 
atenció pel mestre que aspira al Secret Magisteri de l'Art. Aquesta meditació li explicarà el 
significat d'aquelles metamorfosis de les quals hem parlat en la segona part; la lletra G, 
l'Ull i l'Iod són diferents aspectes d'una mateixa cosa: el Diví Centre creador que és Punt 
omnipresent, omniscient i omnipotent. 

La manifestació individual d'aquest Centre correspon amb el còsmic Fiat Lux! És la llum 
interior que apareix en el caos dels pensaments, errors i il·lusions de la personalitat i que 
únicament té el poder d'orientar la seva activitat cap al Real i el més elevat. Per tant, 
aquesta Llum és idèntica a la facultat del discerniment, llibertant a l'home dels seus errors 
i manifestant l'ordre diví en l'estat caòtic primordial. 

Pronunciant aquestes paraules, el Mestre Secret crida a l'expressió del Poder de la Llum 
en el seu propi món, que només poden destruir les tenebres i les ombres de la vida 
interior i exterior. 
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 LA UNITAT
 Amb el punt enmig del cercle passem del 0 que simbolitza l'aspecte negatiu de l'Ésser a 
la Unitat de la seva expressió activa o creadora que manifesta la multiplicitat i diversitat 
aparent de les coses, o formes contingents d'aquesta expressió. 

Reconèixer la unitat interior en la diversitat i multiplicitat exterior, com Realitat 
Omnipresent, Immanent i Transcendent és al mateix temps  -en els diferents graus de la 
seva realització conscient-  el principi i la fi de la Iniciació. El primer albiri d'aquesta 
Veritat és la llum simbòlica que ens inicia en el coneixement de la Realitat i el seu ple 
domini en nosaltres; com Poder super-humà, ens conduïx a l'estat de magister o més que 
home. 

Aquest reconeixement s'aconsegueix obrint l'ull interior, l'ull de la visió central i, per tant , 
unitària. I aquest ull, al seu torn, s'obre per aquell mateix poder de la serp que produïx 
exteriorment la Il·lusió o Temptació -l'animal (Facultat, Força o Poder) subtil-  “més que 
tots els animals del camp (cercle o expressió exterior) que Jehová (l'Ésser) havia fet”. 

Aquest poder ha de ser elevat o exaltat, així “com Moisès va aixecar la serp en el desert”, 
perquè  “l'arbre cobdiciat per a arribar a la saviesa” doni els seus millors fruits, insinuant-
se com Iods creador des de les profunditats a les sublimitats, o sigui, des dels inferns als 
cels. Per aquesta raó en tota veritable Iniciació cal baixar abans de poder pujar, i la Força 
Ascensional que s'adquireix i ens eleva sobre els cims de les muntanyes de l'Abstracció és 
proporcional a la profunditat del descens o humiliació que es verifica en les entranyes de 
la manifestació. 

Amb altra al·legoria, que es basa igualment en els símbols que acabem d'examinar, l'ou 
místic produït i incubat per la Serp de la Il·lusió ha de donar naixement a la Coloma, 
Cigne o Àguila, que ens eleva per sobre de la mateixa il·lusió en el cel o Domini de la 
Realitat. 

Així s'obre individualment l'Ull de Dangma o de Shiva a la percepció unitària de la 
Realitat, i la Il·lusió Temptadora es transmuta en el Discerniment Iniciàtic i Iniciador. Per 
aquesta mateixa raó la Serp és alhora, un dels símbols més freqüents i universalment 
difosos de la Iniciació. 

EL NOMBRE 1 
El nombre 1, com línia o Força vertical i descendent, és un emblema del Poder de la 
Unitat o Llum còsmica que descendeix en la seva manifestació i s'expressa com activitat 
creadora, produint o emanant de si mateixa les altres xifres (idèntiques amb els sephirots 
dels quals parlarem més endavant ) i nombres (combinacions de xifres o Forces 
Primordials). 

El nombre 1 és així el Creador de l'Univers -el veritable Logos o Demiürg- com ho és de 
les altres xifres i nombres: el Fill del 0 que, assegut a la seva dreta en el nombre 10, 
adquireix el Poder de la Dècada (els deu sephirots) i es manifesta la creació en els nou 
cels o mons per mitjà de les potestats angèliques -Pensaments Divins- que expressen i 
executen el seu Poder. 

És un llamp de llum -el llamp de la Llum de la Realitat- que descendeix del Centre de la 
manifestació per a expressar en el cercle de la mateixa, aquella Activitat Creadora que és 
gènesi geomètrica i geometria genètica de tota cosa. Cada llamp és un nombre 1, és a dir, 
un Principi Diví Creador i Productor, que es precipita del centre cap a la perifèria  -la 
caiguda de Llucifer i de Prometeu-  per a fer la Voluntat del Pare o redimir el cercle de la 
manifestació. 
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 És el principi de l'Ordre i de l'Harmonia, que com a tal s'expressa en tot caos, o agregació 
desordenada i inharmònica, manifestant la unitat latent en capacitat unificadora; així 
aquesta Força uneix els àtoms primordials en agrupacions sempre més complexes, en 
àtoms físics i químics, en molècules i agregats moleculars, i forma amb aquests els 
cristalls i les diferents substàncies amorfes del regne mineral. Aquesta mateixa Força 
Unitària assimila i reuneix orgànicament les substàncies amorfes minerals per a produir 
les múltiples manifestacions de la Vida en els tres regnes: vegetal, mineral i humà, que 
evolucionen l'u de l'altre fins a produir en l'estat humà la consciència individual o 
individualitat conscient. 

No obstant això, aquí no s'acaba la manifestació del Poder de la Unitat, sinó que 
s'intensifica amb l'anhel de conduir a la perfecció la Gran Obra de la Creació. Així com 
l'home té cos animal, manifestant potències i facultats que ho situen en un regne o 
categoria distinta dels animals, en aquesta mateixa forma humana ha d'expressar-se una 
mica més que l'home -el Magister o Superhome, objecte i resultat de la iniciació, que 
constituïx un veritable cinquè regne en la naturalesa. 

LA LLETRA I 

En aquesta segona fase de la manifestació del Poder de la Unitat, el nombre 1 es canvia 
en la lletra “i”. En aquesta última el punt, per sobre de la línia vertical ascendent, 
representa el Centre Diví originari, principi i finalitat de la Creació, objecte de l'aspiració i 
dels esforços del Jo conscient que tracta d'aixecar-se des de les profunditats de la Il·lusió 
que es troba, i ascendir cap a Aquell: “així és necessari que el Fill de l'Home (la 
individualitat conscient nascuda en ell) sigui aixecat” (Joan, III-14). 

Aquest aixecament o exaltació que conduïx al Magisteri, és l'elevació de la “i” petita amb 
“I” majúscula, del jo inferior, nascut en la personalitat humana (Fill de l'Home) en el Jo 
veritable o superior (Fill de Déu) que reconeix la seva identitat amb l'Iod Creador (el punt 
de la lletra “i”). 

La lletra “i” en les seves dues formes ens dóna altre emblema d'aquest aixecament que 
s'efectua descendint primer a les profunditats de la manifestació (la tomba simbòlica) com 
ho mostra la i petita per a després aixecar-se i pujar a les altures amb les ales 
desplegades de la I. 

En el grau de Mestre Secret, el punt col·locat sobre la lletra “i” representa el cor de Hiram 
-la nostra vida Elevada o Superior- que cal posar o elevar per sobre de l'altar del nostre 
jo, o de la pedra cúbica de la nostra personalitat renovada, les aspiracions de la qual 
produiran sobre la mateixa la piràmide quadrangular que la transformen en pedra cúbica 
de punta: la personalitat unificada amb la Individualitat i l'expressió d'aquesta en aquella.
 

LA LÍNIA EN EL CERCLE 

L'hem parlat, tractant del ceptre (que reuneix i equilibra les seves dues possibilitats 
ascendent i descendent), del Poder de la Unitat simbolitzat en la vara màgica i en el bastó 
o pastoral dels patriarques, dels bisbes i de l'Ermità. En el primer arcà del Tarot veiem 
aquest Poder que descendeix cap a la manifestació; en el novè l'ascensió que realitza amb 
la seva extremitat superior florescent, donant-se suport amb l'altre extrem fermament 
sobre la terra 
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 Un igual progrés es nota en aquests dos arcans en la llum, que en el primer apareix com 
una llunyana estrella i en el segon surt d'un llum subjecte per la mà dreta, o sigui, la 
Voluntat que il·lumina la Sendera de la Vida, mentre la Intel·ligència es dóna suport 
fermament sobre el Poder de la Unitat en la seva perfecta realització individual. 

Correspon aquest progrés amb el creixement que es verifica dintre del cercle de la 
manifestació, en el qual, naixent la unitat com línia recta vertical del punt originari, es 
produïx, amb la seva expansió horitzontal, la creu de la qual neixen, amb la dualitat, tots 
els nombres. 

La línia dintre del cercle és un símbol molt important, puix que amb la rotació del cercle 
sobre la mateixa com eix es produïx l'esfera o ou en el qual i s'origina tota manifestació. 

El desenvolupament del germen en l'ou es produïx, doncs, com una línia perpendicular, 
per mitjà d'aquella segmentació que originarà la futura espina dorsal, i igualment una línia 
vertical és l'home amb el seu organisme psicofísic en el centre de l'altar formada pels 
seus vehicles superiors. 

L'Adepte, en la plenitud i perfecció de la seva manifestació, és la doble creu equilibrada 
que neix de la crucifixió i constituïx la quadratura de l'esfera de la seva existència 
objectiva, transformant-se el poder de la serp en l'Àguila que sublimitza i eleva totes les 
seves facultats. 
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 ELS PARELLS OPOSATS 

La línia en el cercle expressa també els parells d'oposats que es desenvolupen dels dos 
costats de la línia central, de la qual parteixen, allunyant-se progressivament, per a 
acostar-se de nou i tornar a la unitat. 

El cercle ha de considerar-se, en aquest cas, tant com el principi latent de tot com la seva 
cíclica manifestació, mentre la línia correspon al principi unitari que l'origina. 

Partint de la línia, que és el llamp primordial de la llum corresponent al primer dia de la 
manifestació, vam trobar en els nombres 2, 3, 4 i 5 del semicercle descendent, les 
manifestacions dual, septenària i quaternària de la naturalesa, fins a l'home, en el qual 
s'expressen la intel·ligència i la raó. Amb el nombre 6 entra en acció un principi superior a 
la raó humana: el Geni Individual, simbolitzat per la lletra G, que mostra el centre de 
l'Estrella i desenvolupa el sisè sentit interior de la consciència. 

Els nombres 7, 8 i 9, que continuen el semicercle ascendent, caracteritzen les successives 
etapes iniciàtiques simbòlicament indicades per l'exaltació al Magisteri Maçònic. Així vam 
arribar novament a la línia vertical o nombre 1, que correspon amb el punt de partida, 
dintre de la perfecció de la Dècada, en el qual el Fill conscient de la seva qualitat pren el 
seu seient “a la dreta del Pare”, i comença la manifestació d'un nou cicle o Dècada. 

En aquest cicle progressiu, des de la potencialitat latent del nombre 1 a l'activitat i 
plenitud del seu regne en el nombre 10, veiem en el mateix nivell els cinc parells 
d'oposats 1-10, 2-9, 3-8, 4-7, 5-6, la suma dels quals és constantment igual a 11, és a 
dir, a l'oposició de les dues unitats inicial i terminal del cicle, o sigui, simbòlicament, 
l'Adepte amb el ceptre del poder o vara del Magisteri. 

També pot representar-se aquests cinc parells de nombres amb els dits de les dues mans 
humanes -respectivament, esquerra i dreta- o sigui, en els deu dits de la Mà Divina que 
les sintetitza  -segons el significat de la Paraula Sagrada d'aquest grau-  en els seus dos 
aspectes, que equivalen a les dues taules o expressions de la Llei: el Bé i el Mal que es 
manifesten en la vida de l'home, segons la polaritat dels seus pensaments. 

EL NOMBRE 10 

Per a arribar al nombre, les nou primeres xifres poden combinar-se en cinc parells 
complementaris que ho reproduïxen: 
                                                        1 + 9 = 10 

2 + 8 = 10 
3 + 7 = 10 
4 + 6 = 10 
5 + 5 = 10 

En l'últim d'aquests parells el nombre cinc es troba repetit: representa aquesta última 
equació l'estat humà, és a dir, la intel·ligència que obra sobre els parells d'oposats i la 
humanitat en el seu conjunt (el nombre 10) formada per les seves dues meitats o 
aspectes -que es complementen, com la mà esquerra amb la dreta i les dues taules de la 
Llei- que són l'home i la dona. 
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 En el nombre 55, format per aquestes dues xifres, hem de veure, per tant, l'expressió del 
matrimoni perfecte, en el qual els dos aspectes d'una mateixa unitat cooperen per a la 
realització del regne de Déu o de l'Esperit sobre la terra. 

El 4 i el 6 presenten el místic matrimoni de la rosa o Estrella (el nombre 6 que resulta de 
les cinc puntes o pètals i del centre o corol·la) amb la creu (nombre 4), o sigui, la 
potencialitat del Crist o Geni Individual que es realitza en la Gran Obra Creadora de la 
naturalesa i en la regeneració de la personalitat humana (nombres 46 i 64). 

EL TRIPLE TRIANGLE 

El triple triangle i el nonagen (que figura en el campament dels Prínceps del Real Secret) 
ens donen una representació de la dècada, integrant i combinant el triangle o tetractis de 
la Perfecció Divina amb l'hèptada de la Perfecció humana, indicada pel doble triangle o 
Segell de Salomó -el veritable emblema del Septenari. 

La suma dels dos tendeix naturalment a produir aquest emblema, que pertany per igual 
als Mestres Secrets i als Sobirans Grans Inspectors de l'Ordre, doncs aquests últims 
realitzen totes les seves possibilitats. No obstant això, ha de considerar-se com mística i 
esotèricament més correcte el que es dóna a continuació i que mostra el Ternari Diví en el 
centre del doble triangle que realitza la Tètrada en un septenari concèntric per a la seva 
perfecta expressió cíclica. 

Cal notar, en aquest últim emblema, que el Delta Central dóna suport els seus vèrtex en 
la meitat dels costats del triangle inferior, mentre el superior desenvolupa els seus costats 
en perfecte paral·lelisme amb el primer. Per aquesta raó els tres costats o qualitats 
primordials de l'Ésser (Sat-Chit-Ananda = Essència-Ciència-Beatitud) es reflecteixen en el 
triangle superior de l'hexagram com Consciència- Intel·ligència-Voluntat, mentre els seus 
tres punts o vèrtex (Omnipotència, Omnisciència i Omnipresència) produïxen les tres 
qualitats de la matèria: Activitat, Inèrcia i Ritme.   !!!!! :-(

Quant als tres triangles en el cercle (a més d'indicar la cíclica combinació de les tres 
qualitats o gunas), representen l'esforç d'un triple ternari en la recerca del centre que 
sempre fuig dels seus passos quan aquests es dirigeixen centrífugament cap a l'exterior, 
mentre s'acosten a ell amb el moviment centrípet dirigit cap a l'interior. Els dos 
moviments estan indicats per a les dues espirals involutiva i evolutiva, representades, 
respectivament, pels nombres 6 i 9, la unió dels quals forma el quart signe del zodíac. 
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 Són aquests, evidentment, els nou mestres o graus filosòfics que busquen incessantment 
la paraula perduda  -o sigui, la Veritat Final sobre la Realitat Absoluta de tot-  que 
únicament pot trobar-se en el centre, o en l'íntim sagrari de cada ésser. 

D'una manera anàloga es troba expressada la dècada per la novenària mística irradiació 
del Sol Diví o Unió Central   -l'Ull o Eix de la Consciència-  en el triangle o Delta que ho 
manifesta exteriorment com:
 
Sensació, Percepció, Comprensió 
Intel·ligència, Raó, Intuïció 
Aspiració, Desig, Voluntat 

Són aquests els nou llamps individuals que han d'il·luminar als Nou Mestres en la seva 
recerca silenciosa, les Nou Muses que han d'inspirar-los, perquè arribin a l'objecte final 
dels seus esforços, indicat pel nombre 10, o sigui, el punt en el mig del cercle i la perfecta 
pronunciació de la Gran Paraula de la Veritat i de la Vida. 

LA TETRAKTIS 

En la tetractis pitagòrica hi ha altra expressió de la dècada, com resultant de la suma dels 
nombres 1 + 2 + 3 + 4 = 10 . 

Això vol dir, iniciàticament, que per a arribar a la comprensió de l'univers cal sumar o 
integrar l'estudi o comprensió del significat dels quatre primers nombres, o sigui, la 
Mònada, la Díada, la Tríades i la Tètrada. En altres paraules, cal veure i saber com tot 
deriva de la Unitat, s'expressa a través de la Dualitat, es manifesta en una Trinitat i es 
realitza en un Quaternari. 

La tetraktis ve a ser així idèntica al tetragrama, o sigui, el conjunt de quatre lletres o 
signes que constituïxen el nom veritable de la Divinitat o la Paraula Sagrada de la Veritat, 
la correcta pronunciació de la qual és expressió retòrica de la comprensió lògica del seu 
significat gramatical. Heus aquí la gran importància del trívium, la realització iniciàtica de 
la qual no pot efectuar-se o arribar al seu acompliment sense el quadrívium de 
l'Aritmètica, de la Geometria, de la Música i de l'Astronomia, que s'identifiquen 
filosòficament amb les quatre lletres del Tetragrama i els quatre elements de la Tetraktis. 

El mateix tetragrama es troba molt bé indicat pel nom llatí DEUS, pel grec QEOS i per 
l'espanyol DÉU, així com per les quatre lletres BRHM i ISVR, amb les quals s'escriuen en 
sànscrit els noms de Brahama i Ishvara, sent en tot cas les quatre lletres representacions 
convencionals  -encara que màgicament efectives-  dels quatre principis indicats 
aritmèticament per la Tetraktis. També la paraula grega BIOS, “vida”, pot prestar-se 
convenientment amb el mateix objecte. 

No obstant això, en aquest grau pot únicament plantejar-se el problema des del punt de 
vista del significat gramatical, la comprensió lògica del qual i expressió retòrica pertany 
als dos següents. I com significat gramatical és important especialment la primera lletra, 
o sigui, la Unitat, que correspon amb la Paraula Sagrada d'aquest grau, el valor numèric 
del qual és 10, o sigui, la suma dels primers quatre nombres: 1, 2, 3 i 4. 
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 El significat d'aquesta Paraula, com hem vist, és mà, referint-se particularment a la Mà 
Creadora i als seus deu dits, que són les deu primeres xifres o Sephirots, i els deu primers 
nombres: el 0 preantinòmic de la Corona formarà amb el seu centre unitari i les seves 
nou estrelles el 10 del Regne o Perfecció. 

L'ARBRE DELS SEPHIROTH 

Característica expressió de la Dècada és l'anomenat Arbre dels Sephirots (que l'Iniciat pot 
pràcticament identificar amb l'Arbre de la Vida), fonament i essència de la Càbala, 
resumint en sí admirablement la Filosofia Iniciàtica dels nombres. 

Es representen generalment els Sephirots amb la figura que indiquem, formada per un 
quaternari central (el Tetragrama) i un triple binari col·lateral que ho complementa. No 
obstant això, podria igualment representar-se en les altres formes que hem vist 
anteriorment per a indicar la dècada, o sigui, el triple triangle, la irradiació novenaria i la 
Tetraktis, segons pot veure's en el gravat. 

Heus aquí sintèticament el valor filosòfic de cadascuna de les xifres que es proposa 
interpretar el món de les formes i de l'aparença visible amb els Principis Absoluts i 
essencials de l'Ésser: 
1. KETHER, la Corona o Diadema: és l'emblema de la Unitat o primer principi originari de 
la manifestació, Pare o Deu de la Vida, l'essència immanent i transcendent de tot el que 
existeix.
2.CHOCMAH, el principi de la Saviesa, o sigui, la Mare i la Llei, essència femenina i 
geomètrica de la creació, la Raó Suprema o Chit, consciència de l'ésser. 
3. BINAH, el principi de la Intel·ligència i de la comprensió o consciència individual, el Fill 
nascut del Pare o Logos Creador, el Demiürg o Voluntat il·luminada que origina la 
manifestació.
4. CHESED, el principi de Gracia o Esperit Sant, la Misericòrdia o Bondat divina que 
manifesta la vida i origina els mons. 
5. GEBURAH, el principi de la Força, de la Fe i del Judici, de l'elecció del deure i del lliure 
albir, la Voluntat filla de la raó que tria i determina la direcció individual. 
6. TIPHERETH, el principi de la Bellesa i de la inspiració, de l'Ideal i de les aspiracions 
humanes, del sentiment i de l'Amor o Força Atractiva que uneix als éssers. 
7. NETSAH, la Victòria, o sigui, el Triomf de la Voluntat i la fermesa que establix el domini 
de l'Ideal i assegura el progrés evolutiu de la manifestació. 
8. HOD, la Glòria o esplendor que manifesta la Gràcia Inspiradora del G.·. A.·., la 
coordinació harmònica i la Llei de Justícia que governa totes les coses i relaciona tot 
efecte amb una causa i tota causa amb un efecte. 
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9. YESOD, la fundació, l'Arquetip o base invisible de tota manifestació visible, el pla del 
G.·. A.·., essència i principi profètic de tot el que pot fer-se i es farà, la potencialitat 
eterna de tot el que va anar i serà.

10.MALKUT, el Regne del Ternari Diví en el Septenari de la Perfecció, la clausura del cicle 
en el compliment de l'Obra i el seu segell celestial.

L'estudi d'aquests sephirots, en les seves relacions amb els nombres que els corresponen, 
és molt instructiu per a la comprensió dels primers principis que constituïxen la base 
decimal de l'Univers. Com diu el Sepher Yetzirah: els Sephirots són deu com els nombres: 
“deu i no nou, deu i no onze”. 

Fàcil ens és, per tant, veure en ells les potencialitats divines que s'oculten en els nombres 
com Aspectes de l'Ésser i que també poden, simbòlicament, relacionar-se amb els deu 
primers Arcans del Tarot, amb els quals tenen manifesta analogia, així com amb les 
propietats generals dels nombres que acabem de veure. 

COMBINACIONS TERNARIAS 

Per a millor entendre'ls serà molt útil la seva divisió en els tres ternaris -segons els 
nombres que formen objecte de l'estudi dels tres primers graus maçònics-, havent-se de 
considerar l'últim com síntesi cíclica que els comprèn i resumeix en la perfecció de la 
Dècada.

 

El primer ternari mostra a l'Ésser que s'expressa com Saviesa, reflectint-se en la 
Intel·ligència, i, per tant, es refereix al SABER en els seus tres aspectes. El segon ternari 
indica la manifestació harmònica de la Gràcia i de la Força de la Bellesa, i correspon amb 
VOLER. En el tercer, la Victòria manifesta la Glòria o Esplendor Divina, o sigui, el pla del 
G.·. A.·., expressant l'ATREVIR-SE I el regne o compliment es resumeix en la contemplació 
silenciosa de la Perfecció: “I va veure Déu tot el que havia fet, i heus aquí que era bo”, o 
sigui, = 10 . 

En el cos de l'home o del Gran Adàn Universal (Adam Kadmon, el Gran Home de l'Orient), 
es fa correspondre la Corona amb el vèrtex del cap, la Saviesa i Intel·ligència amb el 
centre i els dos hemisferis cerebrals, la Gràcia i la Força, amb els dos braços, la Bellesa 
amb el cor, la Victòria i la Glòria amb els dos peus, la Fundació amb la base del cos i el 
Regne amb els òrgans de la generació, entesos com manifestacions de la Força o poder 
creatiu en l'home. 

L'arbre dels sephiroth també pot posar-se en correspondència amb els set centres (o 
chakras), segons els hem vist en el “Manual del Mestre”, Malkut relacionant-se amb 
Muladhara, Yesod amb Svadhisthan, Hod i Netes amb Manipura, Tiphereth amb Anahta, 
els dos binaris subseqüents amb Vishudha i Ajña, i Kether amb el loto dels mil pètals. 
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 Finalment, els deu sephirots indiquen molt bé els deu oficials del Santuari dels Mestres 
Secrets, i els corresponents d'una Lògia Simbòlica, d'aquesta manera: Kether al mestre 
que s'assenta en l'Orient, Chocmah a l'Orador, Binah al Secretari, Chesed a l'Hospitalari, 
Geburah al Tresorer, Tiphereth al Mestre de Cerimònies, Netsah al Pr.·. Vig.·., Hod a 
l'Inspector o Seg.·. Vig.·., Yesod a l'Expert i Malkut al Guàrdia interior. Pot notar-se també 
la correspondència dels llocs que ocupen, amb l'Arbre dels Sephirots. 

LA CAIGUDA EDÉNICA 

Des d'altre punt de vista, el nombre 10 també indica la caiguda de l'home i el seu èxode 
del Paradís Terrenal: la unitat humana, o sigui, el nombre 1, es troba, doncs, exclosa del 
cercle o 0 que constituïx el jardí. Origen d'aquesta exclusió és el mateix Poder de la Serp 
que de Temptador (nombre 6) reconverteix en Iniciador (nombre 9), per mitjà de 
l'equilibri dels oposats, o Llei de Justícia i Causalitat (nombre 8), conduint a la 
Individualitat (nombre 1), per efecte del seu creixement, temporalment fora del cercle de 
la manifestació (el 0). 

Una mica semblant es verifica amb el Fill Pròdig de la paràbola angèlica, o sigui, la unitat 
(nombre 1) que abandona la casa paterna (el cercle o 0), per a aventurar-se en país 
estranger (tot el que es troba fora del cercle o 0 originari), on escampa tota la seva 
substància (divideix la seva unitat en la sèrie numeral) i després dels sofriments i 
privacions (nombres 5 i 6) aprèn la divina necessitat de disciplinar i ordenar les seves 
accions (nombre 7) en harmonia amb la Llei (nombre 8), i d'aquesta manera pot 
regressar novament (nombre 9) a la casa paterna (el 10 com Plenitud). En ambdós casos 
el nombre 10 indica pròpiament el retorn a l'instant d'origen després d'una llarga 
peregrinació, representada per la mateixa sèrie numeral que ha de ser recorreguda per la 
Unitat en el seu camí involutiu-evolutiu: és el nombre 1 que es prepara per a regressar en 
el 0, l'home redimit per la iniciació que es troba novament enfront de les portes de l'Edèn, 
el fill pròdig que s'ha fet savi amb l'experiència guanyada en el sofriment, i que així pot 
regressar a la casa del Pare. Les dues al·legories es troben així representades 
simbòlicament per la sèrie numeral:
 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
que molt bé indica les diferents etapes successives de tota iniciació. 

De la mateixa manera pot interpretar-se aritmosóficament la vinguda o caiguda dels fills 
d'Israel a Egipte, qui, impulsats per les necessitats materials (nombre 2), prenen aquest 
camí (nombre 3) i allí s'estableixen (nombre 4) fins a convertir-se en esclaus (nombre 5) 
d'aquest país que simbolitza la il·lusió de la matèria. Amb el nombre 6, que representa el 
naixement de Moisès -Messies o Cabdill llibertador- es manifesta l'esperança i el principi 
de la redempció, i comença l'èxode (nombre 7) amb la derrota dels egipcis (establiment 
de la Perfecta Justícia o nombre 8), i després d'una llarga peregrinació en el desert 
(nombre 9), arriben novament a la Terra Promesa (nombre 10). 

LA MÍSTICA ALIANÇA 

Representant el retorn de la manifestació unitària individual al seu Origen o Causa 
Primera -Edèn, Casa del Pare i Terra Promesa- el nombre 10 indica també la mística 
aliança que individualment s'establix amb el Principi de Vida i que és, al mateix temps, 
causa, mitjà i efecte d'aquest retorn evolutiu, després d'un èxode involutiu. El nombre 10, 
que expressa aquesta aliança en el reconeixement de 10 Lleis o Principis Morals de 
conducta individual, repartides en 2 Taules, es troba reproduït pels 10 dits de les mans 
que s'entrellacen i s'uneixen mútuament en el toc que realment pertany a aquest grau, i 
representa una unió més íntima i estreta que en els precedents. 
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 L'aliança, que es troba representada al·legòricament per l'Arca i el seu contingut  -la vara 
de Aaron, el got de manà i les dues taules de la Llei, o sigui, un Quaternari de realització- 
és el que establix una més perfecta unió i cooperació del 1 amb el 0, o sigui, de la 
Individualitat conscient amb les infinites potencialitats latents de la Causa Primera. El 
nombre 1 reproduïx en si la vara del Poder de la Unitat, i el nombre 0 el got de manà  -la 
substància que sorgeix de les potencialitats latents que són el no-res aparent-  mentre els 
dos junts en el 10 donen les dues Taules de la Llei, la primera de les quals indica els 4 
deures de l'home amb el Principi de Vida (el centre del cercle, o sigui, el nombre 1) i la 
segona els 6 restants que ha d'observar envers els seus semblants (la circumferència o 
perifèria del cercle que és el 0). 

Geomètricament, els 4 primers deures formen una creu o quadrant dintre del cercle, 
mentre els sis restants mesuren hexagonalment, amb el radi, el cercle de la manifestació 
individual. Així veiem que el nombre 10 no és estrany al problema de la quadratura moral 
del cercle de l'existència 

ELS DEU MANAMENTS 
Aquests deu manaments no són simples preceptes elementals de moral exterior o 
profana, sinó que abasten un sentit esotèric o iniciàtic que es revela a l'estudi que d'ells 
fem amb els coneixements que hem adquirit sobre significat dels nombres. 

El primer és l'afirmació del Principi de Vida i de la seva Unitat absoluta: “Jo sóc Jehovà el 
teu déu, que et vaig treure de la terra d'Egipte, de casa de serfs. No tindràs déus aliens 
davant de mi”. És a dir : “Sóc l'Ésser que és per si mateix, el Principi de Vida i de Llum 
que il·lumina la teva consciència, que et va treure de les tenebres profanes, de 
l'esclavitud de la Il·lusió. No tindràs altres principis, consideracions o deures davant de 
mi”. 

El segon és la negació de realitat de tot el que és reflex, imatge o manifestació exterior: 
“No et faràs imatge, ni cap semblança de cosa que estigui dalt en el cel, ni baix en la 
terra, ni en les aigües de la terra; no t'inclinaràs a elles, ni les honraràs, perquè sóc 
Jehovà el teu Déu, fort, gelós, que castigo la maldat dels pares sobre els fills, sobre els 
tercers i sobre les quarts als qui m'avorreixen i que faig misericòrdia en milers als qui 
m'estimen i guarden els meus manaments”. 

Aquest segon manament no significa, com pot creure's, la prohibició absoluta de formar 
imatges exteriors d'éssers i coses visibles i invisibles, sinó que es refereix als ídols i 
imatges que “ens fem” interiorment, canviant aquesta nostra il·lusió per la realitat. En 
conseqüència, no és necessari que l'ídol es manifesti objectivament: atès que anteposem 
en el santuari de la nostra íntima consciencia un “ídol” o imatge que prové de la nostra 
il·lusió, al reconeixement de la Realitat, que és el Principi de la Vida en nosaltres, vam 
faltar a aquest manament i vam incórrer implícitament en la sanció del mateix, que és 
pura i senzilla conseqüència causal de la Llei Unitària. Tot error que en nosaltres 
anteposem a la Veritat, tot el que ens fa esclaus de la Ignorància, del Fanatisme i de 
l'Ambició, és un ídol que anteposem al veritable Déu; i altres tants ídols són les 
consideracions materials que prevalen en les nostres decisions, així com els mals i les 
condicions negatives que parlem i ens fem imatges interiorment. 

El tercer manament es refereix a la nostra individual responsabilitat en l'ús del verb o 
paraula: “No prendràs el nom de Jehovà el teu Déu en va; perquè no donarà per innocent 
Jehovà al que prengués el seu nom en va”. 
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 Tota paraula que pronunciem és una essència que invoquem i evoquem per mitjà del 
poder del pensament, a la qual ens lliguem o amb la qual ens relacionem en la nostra 
íntima consciència; per aquesta raó “cap paraula pot pronunciar-se en va”, perquè la seva 
essència es manifestarà inevitablement segons la intenció evocadora. 

Per tant, la Maçoneria -que té per lema fonamental les enigmàtiques paraules amb que 
s'inicia el Ev.·. de S.·. J.·. ens ensenya com primera cosa a controlar i dominar l'expressió 
verbal dels nostres pensaments. Aquest control, clarament indicat pel signe de l'aprenent, 
es troba confirmat pel signe de silenci que caracteritza als Mestres Secrets: dominar tota 
paraula vana o destructiva és un exercici del que no podem prescindir abans de poder fer 
de les mateixes un ús veritablement constructiu. Sobre aquest punt la nostra Ordre 
segueix, encara que en forma molt reduïda, la petjada clàssica de la disciplina i 
ensenyament pitagòric, en les quals també se'ls imposava als novicis un període de cinc 
anys, durant el qual devien tan sols escoltar sense parlar. 

El quart manament posa l'accent sobre la necessitat d'observar un setè dia de descans i 
recreació espiritual, per a tancar cada cicle de sis dies d'activitat i començar un nou: “ Has 
d'acordar-te del dia de repòs per a santificar-lo: sis dies treballaràs i faràs tota la teva 
obra; mes el setè dia serà repòs pera Jehovà el teu Déu: no facis en ell obra alguna, tu, ni 
el teu fill, ni la teva filla, ni la teva serva, ni la teva criada, ni la teva bèstia, ni l'estranger 
que està dintre de les teves portes: perquè en sis dies va fer Jehovà els cels i la terra, la 
mar i totes les coses que en ells hi ha, i va reposar en el setè dia, per tant, Jehovà va 
beneir el dia del repòs i el santificà”. 

Aquest manament és l'expressió d'un principi matemàtic que governa una necessitat 
còsmica: tot cicle o cercle s'amida, doncs, exactament amb un polígon de sis costats 
iguals al ràdio, que ve a ser un setè element interior en relació amb hexàgon exterior. 
Tota obra o activitat és un cercle que es divideix necessàriament en sis parts iguals al 
ràdio, i una vegada acabat el cicle cal descansar, interioritzant-se en aquest setè element 
santificador, destinat per a preparar convenientment una nova obra o cicle d'activitat. 
L'elecció del dia és cosa d'importància secundària: qualsevol que sigui el dia serà un 
dissabte o setè (l'hebreu Shabbath vol dir etimològicament setè, havent després pres 
també l'accepció secundària de descans), després d'un cicle de sis dies que li precedeixen. 
L'essencial és fer del mateix un dia de interiorització santificant en el descans de l'activitat 
exterior, o sigui, de tota obra dirigida pel nostre jo (nosaltres mateixos), o pels nostres 
propis pensaments (els nostres fills i filles), els nostres desitjos i instints (la serva, la 
criada i la bèstia), i les paraules i suggestions exteriors (l'estranger que està dintre de les 
nostres portes). Cal beneir en aquest dia tot el fet i santificar-lo en la nostra íntima 
satisfacció. 

El cinquè manament es refereix a la veneració que devem als dos Principis que 
manifesten la nostra existència individual: “Honra al teu Pare i a la teva Mare perquè els 
teus dies s'allarguin en la terra que Jehovà el teu Déu et dóna”. Cal notar que en aquest 
manament no es consideren únicament els pares terrenals que ens donen carnalment el 
vehicle de la nostra existència material: hem d'entendre qui són espiritualment el nostre 
Pare i la nostra Mare, dels quals traiem tots els dies l'essència i la forma de la nostra 
manifestació exterior, perquè la mateixa es faci més i més perfecta, fecunda, i s'allarguin 
els dies que la Senda del Progrés Vida ens oferix en l'existència terrenal. 

El sisè, conforme al místic significat d'aquest nombre, ens recorda el respecte que devem 
a totes les manifestacions de la Vida, amb només dues paraules: “No mataràs”. 
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 Aquest manament pot entendre's en la plenitud del seu significat només quan arribem en 
la nostra evolució espiritual el nombre 6 del principi Crist  -Daimon o Geni Individual-  en 
el que reconeixem la unitat de la vida de tots els éssers de la qual som personalment 
partícips. No es refereix, doncs, únicament a matar materialment o destruir la 
manifestació orgànica d'un ésser vivent  -Temple de la Vida Única-  sinó també a tot el 
que crea un impediment i un obstacle per a la perfecta manifestació d'aquesta Vida, 
segons el Pla Diví i la Llei o Ideal interior. Tota paraula que fereixi, tot pensament que no 
sigui de benevolència cap a qualsevol o qualsevol cosa es dirigeixi, és una forma de matar 
i una infracció al sisè manament. 

El setè: “No cometràs adulteri”, es refereix a la infracció de la Llei de Perfecció que el 
nombre 7 representa. És adulteri tot el que és causa d'impuresa o imperfecció en la 
nostra consciència interior i en la seva manifestació exterior, tot el que ens allunya de la 
Bellesa i puresa de l'Ideal o Verb Diví que ens inspiri, tota forma d'inclinació a les 
condicions i circumstàncies materials. És igualment adulteri tota forma de connubi de la 
Veritat amb l'Error, de la Sinceritat amb la Mentida, de la Bondat amb la Maldat, de 
l'Altruisme amb l'Egoisme, de l'Amor amb l'odi, la gelosia i la passió. 

Finalment, és adulteri tota visió mistificada que reconeix un principi del Bé i un principi del 
Mal, igualment activa i operativa, i ens allunya així d'aquella singularitat i sinceritat de 
visió que ens fa veure un sol Principi Benèfic Omnipresent, el reconeixement del qual té el 
poder d'allunyar tota ombra o foscor de la nostra vida exterior. 

Per tant, la pràctica d'aquest manament requereix un discerniment iniciàtic, la perfecció 
del qual constituïx el setè sentit o visió unitària, posseint la qual “tot el teu cos serà 
lluminós”. 

El vuitè manament: “No furtaràs”, mostra la comprensió i aplicació de la Llei de Justícia i 
Amor que és donar, en comptes de prendre o treure. Tot el que llevem a la lliure expressió 
de cada ésser individual “ja siguin coses materials o morals: vida, llibertat, activitat, 
possessions i possibilitats , és un robatori que fem a una manifestació de la Vida Única i 
un obstacle o impediment que creem sobre la sendera del nostre propi progrés evolutiu, 
en el qual trobarem limitacions anàlogues a les que hem contribuït a procurar, crear o 
establir per als altres. També és un robatori que fem al nostre ésser més elevat i al nostre 
Ideal, atès que ens deixem dominar i guiar per consideracions d'ordre purament material i 
il·lusori. I igualment és un robatori tot el que ometem donar podent  -robatori que fem al 
mateix temps en contra de nosaltres mateixos (per ser Llei Suprema del nostre ésser 
l'expressió o manifestació del millor) i en contra dels nostres semblants, que es troben 
defraudats i alentits en la seva evolució, a conseqüència del que hem deixat de donar o 
manifestar. 

La societat té també que reflexionar pel que fa al robatori que considera el seu dret 
perpetrar sobre la llibertat individual, ja sigui amb lleis injustes o imperfectes, o bé sota el 
pretext de sancions de crims, amb les quals freqüentment se'ls usurpa molt més del que 
deuria a qui es van aprofitar indegudament d'alguna cosa. 

Noti's a aquest propòsit que en la Maçoneria -i en general iniciàticament- no existeixen 
drets, sinó únicament deures: els drets pertanyen tan sols als profans, que no coneixen 
les veritables Lleis de la Vida i es creuen amb el deure d'exigir una mica dels seus 
semblants, sense adonar-se que això constituïx una violació de les seves respectives 
llibertats. 

El novè: “No faràs contra el teu proïsme fals testimoniatge”, és la Llei de Veracitat i la 
benèvola discreció que constantment s'imposa a l'Iniciat. 
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 Els dos conceptes que cal aclarir sobre aquest punt són: “què és la Veritat” i “qui és el 
nostre proïsme”. En relació amb el primer, l'Iniciat ha de saber que la Veritat no 
s'identifica amb el que ens relaten els sentits o impressions exteriors, i que cal aprofundir 
i veure el que s'oculta en l'íntim de cada ésser, cosa o persona, per a veure quin és en 
realitat la seva més veritable intenció o finalitat. Quant al nostre proïsme, és aquell a qui, 
evidentment, la Llei de la Vida posa intencionalment en la nostra sendera. 

Per tant, mai hem de parlar o pensar en contra de ningú que la Llei col·loca en el camí 
exterior de la nostra vida, en fals testimoniatge, ja sigui dels nostres sentits, de les 
nostres primeres impressions, d'un judici superficial, o del que uns altres puguin relatar-
nos sobre ell. Com el nombre 9 es refereix especialment al Magisteri efectiu del nostre 
Ésser superior, que s'aconsegueix amb la Suprema Iniciació (que ens obre la Porta del 
Poder Diví representada pel nombre 10), sempre hem de veure aquesta Espurna o Divina 
Potencialitat latent en cada ésser, que constantment s'esforça en obrir-se camí a través de 
les il·lusions materials per a evitar tot judici, fruit de malevolència, que seria com un cop 
de l'esquadra de ferro sobre el seu pit, amortitzant la cridada latent en el seu cor. 

Tampoc hem de donar fals testimoniatge en contra de nosaltres mateixos, evitant els dos 
extrems d'un injust menyspreu i de la ceguesa sobre els nostres defectes i imperfeccions, 
sobre els quals hem d'aplicar constantment aquella mateixa esquadra de ferro, juntament 
amb el compàs d'una Comprensió Il·luminada, doncs amb la primera únicament ens 
perdríem més d'una vegada en el camí de la realització de la nostra Divina Destinació, 
que és manifestar la glòria del mateix G.·. A.·. 

Arribem així al desè manament, o sigui, la necessitat de matar, destruir o sublimar tot 
desig de qualsevol manera centrat sobre l'exterior “No cobejaràs la casa del teu proïsme, 
no cobejaràs la dona del teu proïsme, ni el seu serf, ni la seva criada, ni el seu bou, ni el 
seu ase, ni cosa alguna del teu proïsme”. 

Ens trobem amb el nombre 10, davant del Poder de la Unitat, manifest i actiu en el centre 
del cercle, que, com un sol brillant, ha de trobar en si mateix i manifestar des de l'interior 
la seva pròpia Llum, proveint espiritualment a totes les seves necessitats materials. Per 
tant, aquest manament es troba positivament il·luminat per les paraules que segueixen 
de Llum en la Sendera: 
“Desitja únicament el que està en tu. 
“Desitja únicament el que està fora del teu abast. 
“Desitja únicament el que és inassequible... 
“Aferra't al que no té substància ni consciència. 
“No prestis oïda sinó a la veu insonora. 
“No miris més que el que és invisible tant al sentit interior com a l'exterior. 

Així doncs, el nostre desig ha de descentrar-se gradualment de tot el que es troba 
manifestat exteriorment, i concentrar-se a l'origen i Deu interior, en el centre del nostre 
Ésser Individual, les infinites possibilitats del qual latents han d'aparèixer en la nostra 
consciència, per a després prendre forma o solidificar-se en el cercle de la nostra 
manifestació objectiva. 

La nostra constant aspiració i suprem desig han de ser manifestar des de l'interior, des de 
la substància espiritual del nostre jo, partícip de l'íntima essència i realitat de tot el que 
necessitem, desitgem i volem veure exteriorment, sense cobejar o desitjar res del que 
posseeixi el nostre proïsme, al que li ha estat donat -i no a nosaltres-  per la Llei. 
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 Aquest desè punt  -dit o manament de la Llei-  és d'importància essencial per a arribar a 
(més o menys ràpidament segons ho observem o oblidem) la Suprema i Real Finalitat del 
nostre progrés: aquella llibertat en la Veritat que únicament es posseïx obeint a la Llei 
dels Astres que és conscient gravitació del nostre Centre Individual, manifestant 
exteriorment la Llum, la Veritat, la Vida i la Substància, per mitjà de l'actualització i 
realització de les possibilitats latents en el seu propi ésser. 

ALTRES DÈCADES BÍBLIQUES 

Des del punt de vista de la simbologia iniciàtica del nombre 10, no serà inútil assenyalar 
la importància fonamental dels primers deu capítols del Gènesi, així com els deu 
Patriarques anteriors al diluvi, i els deu llibres fonamentals de la Bíblia, és a dir, el 
”Pentateuc” els “Quatre Evangelis” i el “l'Apocalipsi”. 

El primer capítol del Gènesi ens mostra la Creació feta en principi, o sigui, en el món 
mental, com plans o idees, que devien després manifestar-se exteriorment. El segon 
tracta de la manifestació material o objectiva de l'home i de tots els éssers vivents. El 
tercer es refereix a la temptació, o sigui, a la Intel·ligència que menja del fruit de l'Arbre 
del Bé i del Mal, allunyant-se d'aquesta manera de l'Arbre de la Vida i del seu estat 
primitiu d'innocència. 

El quart capítol tracta dels tres fills d'Adàn: la voluntat egoista de Caín, qui sacrifica les 
aspiracions espirituals simbolitzades per Abel, i la reconciliació evolutiva representada per 
Seth. El cinquè parla dels deu Patriarques compresos entre Adàn i Noè; i el sisè de les 
seves generacions i degeneracions, així com de l'aliança entre Déu i Noè, el qual, a 
semblança d'Adàn va tenir també tres fills. 

El setè es refereix a la fàbrica de l'Arca i al diluvi, en previsió del com va ser construïda, 
permetent la supervivència del just Noè i dels seus fills. El vuitè capítol descriu la cessació 
del diluvi i el sacrifici de Noè; el novè la multiplicació dels Fills de Noè (el nombre 9 és, 
doncs, la multiplicació de 3) i el pacte entre Déu i l'home, establert simbòlicament per 
mitjà de l'arc, la relació del qual amb l'arca no és aquí simple i casualment fonètica 
(encara que etimològicament les dues paraules tinguin un origen molt distint): 

“I va dir Déu: aquesta serà el senyal del pacte que estableixo entre jo i vosaltres, i tota 
ànima vivent que està amb vosaltres, per segles perpetus”. 

“El meu arc posaré en els núvols, el qual serà per senyal de conveni entre jo i la terra” 
(Gènesi IX, 12-13). 

Finalment, el desè capítol parla de les generacions dels fills de Noè. Els deu Patriarques 
compresos entre Adàn i Noè constituïxen un primer cicle humà complet i perfecte en si 
mateix, que es tanca naturalment amb el diluvi o catàstrofe cíclica que origina altre 
període del que el nombre 10 esdevé la unitat inicial: 

1. ADÁN        edat: 930 anys
2. SETH               “ 912  “ 
3. ENOS               “ 905  “ 
4. CAINAN            “ 910 “ 
5. MAHALALEEL     “ 895 “ 
6. JARED              “ 962 “ 
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7. HENOCH      edat: 365 anys 
8. MATUSALEM    “    969   “
9. LAMECH          “    777   “
10.NOÉ ?            “    950   “

Els noms i característiques dels Patriarques (o èpoques que caracteritzen) tenen analogia 
amb els nombres de l'ordre i de l'edat. Aquesta última oscil·la al voltant dels 900 anys, 
indicant el cicle particular al que cadascun es refereix i que es completa amb el nombre 
1.000. únicament l'edat de Henoch  -el setè- és de 365 anys, que corresponen amb els 
dies de l'any solar; característica és també la de Lamech  -el novè patriarca-  que 
expressa la triple perfecció del nombre 7 repetit tres vegades. 

Quant als Deu Llibres Fonamentals de la Bíblia  -5 de l'Antic i 5 del Nou Testament poden 
considerar-se igualment una perfecta expressió de la dècada que comença amb el nombre 
1 del Gènesi, o principi originari de tot, per a acabar amb el 10 de la final revelació, en la 
qual es tanca el Pla de la Nova Jerusalem, o sigui, d'una nova creació. 

Entre el 1 i el 5 s'integra l'Antic Testament, que ha d'acabar -en la seva part essencial- 
amb el nombre 5 de la humanitat, amb el Deuteronomi o segona llei: “I mai més es va 
aixecar profeta a Israel com Moisès, qui conegué Jehovà cara a cara” (Deuteronomi 34, 
10). 

Amb el 6 comença el naixement del Crist en el centre de l'Estrella, i el seu perfecte 
desenvolupament (nombre 7), la seva mort (nombre 8) i resurrecció (nombre 9) en vida 
Eterna, o sigui, el Nou Testament que es refereix a la regeneració, així com l'Antic 
expressa la generació. 

EL CANELOBRE DE SET LLUMS 

La comprensió del desè manament fa perfecta la mística aliança de la criatura amb el 
Creador, de l'Home amb el Principi de Vida amb el qual coopera conscientment per a 
l'expressió dels seus plans, que sempre han de manifestar-se -com tota cosa o creació- 
des de l'interior a l'exterior. 

Per aquesta raó l'Arca ha de ser il·luminada pel canelobre de set llums, que són, alhora, 
els set Elohim o Creadors (manifestats en els set llamps, les set Forces Planetàries i en els 
set Àngels que s'asseuen davant del Tron de Déu), les set virtuts, les set Arts i els set 
dons de l'Esperit Sant: Saviesa, Intel·ligència, Consell, Judici, Fortalesa, Ciència i Temor 
de Déu (Comprensió de la Llei). 

Aquestes set llums filosòfiques han d'il·luminar i completar, en el Mestre Secret, la Fe, 
l'Esperança i l'Amor, el pràctic coneixement del qual ha estat objecte dels tres graus 
simbòlics. La Devoció i el Respecte a la Llei ve primer i conduïx naturalment a la veritable 
ciència -discerniment i coneixement de la Realitat-. Aquest coneixement és la veritable 
Força de l'Iniciat: la Força Invencible que es fa manifesta com fortalesa de caràcter. 

Al seu torn, la Rectitud de Judici que neix de la fermesa en el discerniment, és la base de 
tot sa consell, sense el qual no pot haver veritable intel·ligència. I la Saviesa, que ve 
finalment, és la primera en categoria, ja que comprèn i integra en si tots els altres dons. 
A ella es refereix Joan el Baptista, personificació de la Intel·ligència, quan diu: “Aquest és 
del que deia: El que ve després de mi és abans de mi, és primer que jo”.
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 Les set llums o focs han d'encendre's i brillar en el Santuari de la nostra íntima 
consciència, davant l'Arca o receptàcul arcà, símbol d'aquella Aliança que ens converteix 
en veritables maçons, Obrers Il·luminats i Conscients del Gran Arquetip, que 
constantment es dediquen amb Fe, Ardor, Llibertat i Fermesa a la realització dels seus 
plans, amb un sempre més perfecte coneixement i una sempre millor observança de les 
seves Lleis. 

L'ARC DE SANT MARTÍ I L'ARCA DE NOÉ 

Hi ha una manifesta analogia entre el canelobre de set llums que es troba davant l'Arca 
d'Aliança i l'arc de Sant Martí, amb els seus set colors, sota el qual se sol representar 
l'Arca de Noè, amb la que està associat indissolublement. 

Ha de notar-se a aquest propòsit que, també en la mitologia pagana, l'Arc de Sant Martí 
va ser sempre considerat com un símbol de les relacions entre el cel i la terra, i la mateixa 
Iris va ser personificada com Missatgera dels déus, representant-se-la amb ales d'or, molt 
semblant a Niké, la deessa de la Victòria, però distingint-se pel caduceu que duu en la 
mà, a semblança de Mercuri. 

Iris i Hermes (o Mercuri), en la seva qualitat de missatgers divins, vénen a formar un 
binari en tot semblant al dels Querubins (igualment àngels o missatgers) que trobem 
sobre l'Arca d'Aliança, doncs són ells qui estableixen la relació sobre la qual descansa 
l'aliança mateixa. 

Quant a l'Arca de Noè, no pot per cert negar-se la seva relació simbòlica amb l'Arca 
d'Aliança de la qual va ser inspiradora. Aquesta última és, doncs, una reproducció en petit 
de la primera, igualment símbol d'aliança (o reciprocitat constructiva) entre l'Home i Déu, 
que va fer possible la salvació del primer dels cataclismes naturals, en els que pereixen 
els que no reconeixen la Omnipotència del Principi Diví que habita en ells, establint la 
seva aliança indispensable amb aquest Principi. 

EL DÈCIM ARCÀ DEL TAROT 

La roda de la Fortuna, de la Vida o del Destí, que constituïx el dècim arcà del Tarot, és un 
símbol interessantíssim, com expressió al·legòrica de les potencialitats del nombre, Llei o 
Regla Sobirana de la Vida i de la creació. Cal acordar-se a aquest propòsit que 10  -ni un 
més ni un menys-  són exactament els sephirots i els manaments. 
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 Per aquestes raons el nombre 10 va ser venerat en l'antiguitat com diví o celestial, i el 
sistema decimal va ser sempre conegut encara que, per considerar-se sagrat, ho fos 
només dels Iniciats.(1) 

La roda, que constituïx la part central de la figura, és un cercle que es mou al voltant del 
seu centre o eix, el cicle de la manifestació, produït per la unitat central Immanent i 
Eterna. 

El peu o sustentació de la roda és una expressió dual de la Unitat Central, que pot molt bé 
parangonar-se a les dues columnes que sostenen el Temple de l'Univers. Aquesta dualitat 
es troba evidenciada per les dues serps que formen en el mateix un veritable caduceu. En 
la figura que reproduïm, aquest peu sura recolzant-se en un rai sobre el mar de la Vida, o 
l'Oceà que constituïx les aigües de l'essència primordial. 

La roda té 8 radis, oposats de dos en dos: això vol dir que es troba produïda per la creu 
dels elements  -el quaternari de la realització-  o per la irradiació centrípeta de l'eix. 
Sobre la seva circumferència, o perímetre exterior, es dóna suport un ternari simbòlic, 
constituït per Anubis  -el Geni del Bé que ascendeix del costat dret-, Tifó  -el Geni del Mal 
que descendeix de l'esquerre- i l'Esfinx, la Saviesa Iniciàtica que es manté immòbil en el 
centre en el més perfecte equilibri, per sobre d'ambdós. 

L'Esfinx, coronada per una corona de nou puntes o pel símbol del Sofre, té les seves ales 
obertes i desplegades, indicant aquest particular que el seu suport es troba més aviat en 
les regions celestes; per aquesta raó s'establix i s'asseu en una posició de llibertat i 
domini, entre les dues oposades forces de l'evolució, per sobre de la llei alterna dels 
cicles, duent en la mà dreta l'espasa del discerniment i poder. 

Així ha d'establir-se l'Iniciat, el símbol del qual és el primer arcà, per sobre de la Llei dels 
oposats, sobre la terra que li ha estat donada, en una posició de domini i equilibri 
transmutador, avançant el peu esquerre en direcció a l'Orient del Coneixement, i 
mantenint ferm el dret en l'Occident, sobre el terreny de l'acció. 

L'ample barret d'aquesta figura iniciàtica té una mica més que una simple analogia amb el 
símbol matemàtic del 

; representa les infinites possibilitats del cercle o cel de la manifestació, en les quals ha de 
centrar-se la Intel·ligència, per a adquirir el poder d'expressar-les exteriorment, i per tant 
es relaciona íntimament amb les ales de l'Esfinx que acabem de veure. 

La mà esquerra s'eleva en un gest que té analogia amb el del Company, duent la vara 
simbòlica del Poder o consciència de la Unitat, que ha de convertir-se en fulcre de la roda 
de les seves activitats. I la dreta s'estén per sobre de la taula, sobre la qual es troben 
altres tres instruments màgics, la copa del Saber o de la Comprensió, l'espasa de 
l'atreviment i el pantaclo del silenci. 
(1) Vegi's a aquest propòsit el que escriu H.P. Blavatsky en el volum 1r de la Doctrina Secreta. 
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 Uns altres representen aquest mateix arcà amb la vara en la mà dreta, expressant així la 
Voluntat, el voler, que fa efectiu el saber, per mitjà de l'atreviment i del silenci. 

LA PEDRA CÚBICA DE PUNTA, EL CERCLE I L'ESFERA 

Pertany a aquest grau el símbol de la pedra cúbica de punta com centre d'un cercle o 
d'una esfera, dels quals ha de fer la quadratura o curvatura. La pedra és, doncs, el mateix 
maçó que ha trobat i aixecat el seu propi centre ideal i espiritual, mentre el cercle 
representa l'esfera de l'activitat en la qual es troba i actua. 

Tornem així altra vegada a l'instant de partida: al 0 o ou primordial de la manifestació, 
que simbolitza tant el macrocosmos com el microcosmos i la unitat d'ambdós; doncs en el 
fons són idèntics quan hi ha un sol centre i una sola manifestació i la il·lusió de la 
separatividad cessa quan un arriba a la perfecció del setè sentit de la Veritat. 

Mentre l'home ordinari és una unitat potencial encara inconscient de les seves possibilitats 
i poders latents, l'Iniciat que ha ingressat pels seus propis esforços en el Santuari de 
l'Ésser  -representat pel nombre 0 i al que s'arriba com a conseqüència d'un progrés o 
evolució en la sèrie numeral-  ha vingut a ser una unitat activa i conscient, capaç de 
manifestar aquests poders, l'efectivitat dels quals té la seva arrel en l'íntima realització de 
la consciència. 

La pedra bruta o unitat amorfa s'ha convertit en pedra cúbica, i aquesta ha aixecat el seu 
centre, que s'ha transformat en el vèrtex al que ascendeixen les seves aspiracions (els 
àngels) i del que descendeixen les seves inspiracions (els arcàngels), per a realitzar-se 
tetragònicamente en la mateixa pedra cúbica de la personalitat regenerada, o d'una 
activitat conforme amb aquests mateixos principis. 

Per tant, la Pedra Cúbica ve a ser aquí l'equivalència de l'Esfinx que pren el seu seient 
sobre el vèrtex equilibrat de la Roda de la Vida (cercle o esfera de la manifestació), o de 
l'Iniciat que aixeca en la mà el Poder de la Unitat a l'altura del cercle del seu barret, per a 
expressar-lo amb Judici, Discerniment, Rectitud i Fermesa en un quaternari de realització 
(Copa-Bastó-Espasa-Pantaclo, o sigui, Saber-Voler-Atrevir-se-Callar) que correspon amb 
la quadratura del cercle o esfera que ho envolta. La comprensió del fet que la nostra 
pedra cúbica individual és centre d'un cercle o esfera de pensament i expressió activa, del 
que o de la qual ha de fer la quadratura, manifestant l'Ordre del Pla Diví, en el caos dels 
errors, imperfeccions i fatalitats humanes, és efectivament el que hi ha de més essencial 
en aquest grau, digne complement dels que ho precedeixen i preparació dels que ho 
segueixen, i per a acabar l'obra que aquí únicament s'indica i puntualitza. 
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 És, doncs, necessari que la Pedra Cúbica (el Centre Elevat de la qual és el Santuari de 
l'Ésser i el mateix cor de Hiram), es transformi, per mitjà de la llum rebuda i assimilada 
des de l'interior, en veritable pedra filosofal. I per a això es necessiten les successives 
operacions que conduïxen a la formació de la mística rosa i a la seva realització en la Creu 
de la Perfecció, amb el poder de regeneració de la sang del Pelicà i la seva sublimació en 
l'Àliga Coronada. 

No obstant això, la base de tot és el principi de realització filosòfica que aquí s'indica: la 
Pedra Cúbica ha de ser centre efectiu del cercle o esfera de la seva existència i activitat, 
dominant-lo rectament, així com l'Esfinx domina la roda del destí, i efectuant la mística 
quadratura que és la Creu de la Regeneració i de la Perfecció, sobre la qual l'Àliga o Esfinx 
Coronada estendrà les seves ales. I la quadratura de l'esfera conduirà a reconèixer en la 
seva superfície quatre cercles iguals que han de correspondre perfectament amb els 
quatre braços de la Creu. 

LES LLETRES DE L'ALFABET 

Cal en aquest grau completar l'estudi de les lletres de l'alfabet, que hem començat en els 
d'Aprenent i Fadrí. 

La lletra “M” reproduïx en la seva forma originària les ondulacions de les aigües, sent 
aquest últim exactament el sentit del nom hebraic de la lletra “mem”. En aquest sentit, i 
com tretzena de l'alfabet primitiu de 22 lletres, es refereix al Misteri del Naixement 
(entenent les aigües com semen) i de la Mort, i per tant a la regeneració, que és 
combinació i sublimació d'aquells 

Aquesta lletra  -una de les tres lletres mares de l'alfabet hebreu-  és la inicial de maçó i 
mestre, de mysto i misteri, de mag, magnitud i mort, així com de la Paraula Sagrada del 
tercer grau. Podem veure en ella les dues columnes i el llaç que les uneix, l'aixecament 
del qual formarà l'arc real del Magisteri. El seu valor numèric 40 en hebraic i 1.000 en 
xifres romanes multiplica la dècada en el cicle quadragesimal de totes les purificacions, i 
l'eleva a la seva triple o cúbica potència. 

La “N” és en hebraic “nun”, el “peix” o Vida, l'eterna Afrodita nascuda de les aigües 
mares, i té relació amb el producte de la purificació: la Gnosi, coneixement o Saviesa que 
amb ella s'aconsegueixi (el déu caldeu Oàn, considerat a semblança de Thoat a Egipte 
com el Iniciador i la Font de tota Saviesa, té precisament cap de peix). Aquesta lletra és la 
tercera i última consonant en el nom de maçó i en la Paraula Sagrada de Mestre; 
simbòlicament, en la seva forma grecollatina, té analogia amb el aleph hebraic i ens 
mostra el lligament que uneixi les dues columnes, accentuant en elles el caràcter de força 
respectivament ascendent i descendent. 

La forma fenícia d'aquesta lletra té analogia amb el fuet o fèrula, i amb emblemes anàlegs 
empleats simbòlicament, que podem veure en la mà de figures antigues. 
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 La “0”, que el seu corresponent simbòlic i ordinal és en hebraic “ghain”, apareix en un 
cercle que representa l'ou, l'ull i el sol. Per tant, aquesta lletra és molt important per al 
mestre secret i, amb les dos precedents, forma una espècie de trinomi de magisteri, 
anàleg al trinomi MBN de la paraula de Mestre i a MSN de la paraula maçó. Ull és també el 
sentit de la lletra “ghain”, fonèticament característica dels idiomes semites, la setzena 
d'aquell alfabet, amb valor numèric 70 . 

La forma llatina de la lletra “P” s'acosta a l'hebrea més aviat que a la grega; aquesta 
última ens presenta la perfecta arquitectura d'una porta, amb les seves dues columnes i 
l'arquitrau, mentre la primera és un símbol de preeminència, elevant un semicercle, a 
semblança de bandera, per sobre d'un asta o línia vertical. En l'alfabet hebraic és 
dissetena, amb valor numèric 80 i el seu nom “pe” o “fe” significa boca; en correlació amb 
la precedent fa referència al signe de silenci que acompanya la visió secreta de la veritat. 

La “Q” o “qoph”  -dinovena lletra hebrea, amb valor numèric 100-  ens presenta la forma 
característica de bonet distintiu d'un alt ofici sacerdotal o regi; és, doncs, com la 
precedent, un símbol de preeminència i elevació. En hebraic denomina la part posterior 
del cap, i en grec es troba com numeral, amb el nom copa i valor 90 . 

La forma grega de la lletra “R” és idèntica a la “P” llatina; la llatina apareix com fusió de P 
i Q, és a dir , una Q elevada. El seu nom hebraic “resh” significa “cap” (noti's la identitat 
fonètica amb resh o rish sànscrit “profeta, vident”), sent la vintena lletra amb valor 
numèric 200. Les lletres PQR constituïxen un trinomi de noblesa i exaltació. 

La “S” llatina és una serp, la forma de la qual té analogia amb la de la lletra hebraica 
“tsad”, mentre la sigma grega, triforme, es relaciona igualment amb la primera i amb shin 
i samek; aquesta última significa “sustentació”, amb valor numèric 60, mentre shin té el 
sentit de “dent” i val numèricament 300. La suma de les dues equival, per tant, als 360º 
del cercle i als dies siderals de l'any solar. 

La “S” i “T” són dos símbols que es complementen: aquest últim és maçònicament la unió 
de la perpendicular amb el nivell, i iniciàticament la creu o martell de Thor (el déu Mart), 
reproduït pel mallet de les tres llums, emblema equivalent a l'esquadra del Venerable 
d'una Lògia simbòlica. La unió de les dues lletres forma el símbol significatiu, que 
reproduïm: la força serpentina que actua sobre el tau individual, per a després aixecar-se 
fins al cim, formant així l'altre emblema conegut amb el nom de creu ansada o Clau de 
Isis. En hebraic tau significa “creu”, acabant com vintena segona lletra de l'alfabet, amb 
valor numèric 400. L'”U” és lletra moderna derivada de V, com la G de C, per la necessitat 
de distingir entre els dos sons, adquirint una forma pràctica idèntica a la “grega”: és una 
corba que descendeix i puja  -la humiliació o descens als inferns, preliminar necessari de 
l'exaltació o sublimació. En llengua hebrea s'identifica fonèticament amb la vau. 

La “V” mostra l'equilibri de les dues forces descendent i ascendent o tendències centrípeta 
i centrífuga de la creació. Com angle invertit és també el símbol de la paràbola, o sigui, de 
l'arc involutiu-evolutiu que constituïx l'essència de tota creació o manifestació: la involució 
de la Consciència en la forma, i la conseqüent evolució d'aquesta, sota l'estímul d'aquella, 
perquè així puguin manifestar-se progressivament les possibilitats inherents en ambdues, 
fins que la Consciència dominant per complet la forma, la supera i es lliura així de la seva 
necessitat. 
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 a lletra “W”, d'origen més recent en els alfabets moderns, reproduïx, no obstant això, per 
la seva forma, la “shin” semítica i el sigma grec; també pot considerar-se-la com una “M” 
invertida, i per tant l'elevació equilibrada que s'establix en la concurrència de dos arcs 
involutius. És a dir , una mica anàleg a l'esfinx asseguda en la tangent de la Roda de la 
Destinació, que acabem d'estudiar. Amb aquesta lletra, per tant, bé podria acabar-se un 
alfabet iniciàtic. 

La “X” -anàloga a les dues gregues X i É-  és una creu que mostra la focalització d'un 
centre elevat de les aspiracions i inspiracions de l'home: els àngels i arcàngels que pugen 
en la mística escala. La importància d'aquesta lletra se'ns farà més evident en graus 
superiors. El mateix hem de dir de la “Y”, que mostra l'expansió del jo individual en la 
consciència còsmica i l'arbre de la vida, mentre “Z” és el llamp o Poder del Foc que uneix 
la terra amb el cel i que tot Iniciat, nou Prometeu, ha de llançar-se a conquistar. 

EL DELME 

No podem deixar l'estudi iniciàtic del nombre 10  -de la triple tríada que resumeix i 
concentra els poders desenvolupats en la seva evolució, en la unitat originària-  sense 
tractar la bíblica obligació del delme, a la qual es va subjectar voluntàriament el mateix 
Abraham, en relació amb Rei Iniciat Melquisedec. 

Segons relata el capítol XIV del Gènesi: “Va sortir el Rei de Sodoma a rebre'l (a 
Abraham)... llavors Melquisedec, rei de Salem -el qual era sacerdot del Déu alt- tragué pa 
i vi; i el va beneir, i va dir: Beneït sigui Abraham del Déu alt, posseïdor dels cels i de la 
terra; i beneït sigui el Déu alt, que va lliurar els teus enemics en la teva mà. I va donar-li 
(a Abraham) els delmes de tot”.(1) 

L'obligació del delme, que constituïa part important de la legislació jueva, és l'obligació 
universal que tots els Iniciats en la Veritat tenen de contribuir fidelment amb una part 
dels seus ingressos -que no ha de ser inferior al delme- en aquella forma lliurement triada 
que jutgin més oportuna i eficaç, per a sostenir la Causa de la Veritat i del Bé. 

Ha de ser aquest delme una lliure oferta enterament desinteressada que l'Iniciat o Mestre 
Secret fa directament al G.·. A.·., segons la particular inspiració que rep en el santuari de 
la seva íntima consciència, donant constant i fidelment si més no la desena part de tot el 
que rep o arriba a posseir, com voluntari i gustós tribut al Principi Invisible, que és Origen, 
Font, Deu i Realitat de tot, perquè la seva llum triomfi i es dissipin les tenebres dels 
errors. Fent-lo així mostra i demostra el seu íntim reconeixement espiritual superior a les 
consideracions materials, i la seva qualitat d'iniciat, distingint-se dels profans, que es 
troben constantment dominats per aquestes últimes. 

Per tant, el delme ve a ser un complement pràctic i necessari del principi positiu que 
brolla de l'estudi del desè manament, o sigui: considerar com Font, Deu i Providència 
espiritual de tot al Centre Interior i Diví de la nostra Vida, a l'Iod misteriós que s'amaga 
enmig del Delta Central del Santuari del nostre ésser, descentrant l'atenció de les Fonts 
materials i considerant-les únicament com lleres a través dels quals el Principi Substancial 
de tot, pot manifestar-se com providència actual del que necessitem materialment.

 

(1) Esclareixen aquest punt del delme les paraules evangèliques (Mateu, VI, 20): “Més feu-vos tresors en el Cel ... 
perquè on estigués el vostre tresor, allí estarà el vostre cor”; i el capítol III de Malaquies: “Porteu tots els delmes al 
graner, i hagi aliment en la meva Casa (pugui ser alimentada la Causa de la Veritat), i proveu-me ara en això si no us 
obriré les finestres del cel (les inspiracions que fan prosperar tota activitat), i buidaré sobre vosaltres benedicció fins 

que sobreabunde (no com premi, sinó com efecte i conseqüència del reconeixement efectiu del Principi Espiritual de 
tota prosperitat). 
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 Així únicament pot el Mestre Secret, en qualsevol circumstància, cessar de ser esclau de 
les consideracions materials i realitzar la Divina Llibertat de l'Esperit. El delme és 
manifestació paral·lela concomitant i demostració de l'individual reconeixement d'aquest 
Principi, que ho farà pràcticament operatiu en la vida; i una vegada es realitzi constituirà 
el millor i més desitjable assegurança, ajudant a l'establiment de l'ordre diví en el caos del 
món, enfosquit pels errors i prejudicis profans. 

Doncs no menor que la importància individual i psicològica és el significat i valor social del 
reconeixement de la Llei del Delme, la fidel aplicació del qual únicament pot sostenir i dur 
al triomf les idees i moviments progressistes, que constituïxen la sal de la terra, sense la 
qual no hi ha esperança que puguin resoldre's els problemes, temors i dificultats materials 
que turmenten el món d'avui, i que precisament tenen la seva arrel en la visió material de 
l'existència 
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QUARTA PART 

APLICACIÓ MORAL I OPERATIVA 
DE LA DOCTRINA SIMBÒLICA 

D'AQUEST GRAU 

Els quatre punts que caracteritzen al Mestre Secret poden molt bé resumir-se en el 
quatrinomi Saber-Voler-Atrevir-se-Callar. No obstant això, aquest quatrinomi iniciàtic (al 
costat del conegut trinomi llibertat-igualtat-fraternitat) ha d'entendre's i realitzar-se en 
aquell esperit que es produïx en nosaltres amb la iniciació, doncs la seva comprensió 
profana estaria molt lluny del seu enteniment inspirador. 

Forma aquest quatrinomi, amb les quatre virtuts cardinals -Prudència, Justícia, Temprança 
i Fortalesa- els quatre angles del Santuari de la vida regenerada, en els quals, segons el 
ritual del cinquè grau escocès, es troben quatre grups de quatre columnes i sobre cada 
columna quatre llums enceses  -imatge de la quàdruple comprensió i fecunda multiplicació 
del quaternari i de la seva irradiació octonària, que ha de difondre's universalment i 
dominar tot el món de la manifestació. Cadascuna de les quatre virtuts ha de, doncs, 
realitzar-se en els quatre termes del quatrinomi, formant-se així els quatre grups de 
quatre columnes, i cada columna ha de ser il·luminada per la seva quàdruple enteniment i 
finalitat, que fa fecunds els seus benèfics efectes, multiplicant-se en les quatre direccions 
cardinals de l'espai. 

SABER 

Saber és, al mateix temps, el primer punt i la finalitat del quatrinomi: expressant el que 
coneixem en els nostres desitjos, aspiracions i voluntat, i realitzant-lo en l'acció, tornem 
amb el silenci a la muda concentració que es manifestarà en un grau més profund i elevat 
de Coneixement i Saber. 

Per tant, el Saber, interpretat iniciàticament -segons el significat del llatí scire i sapere, 
dels quals deriven scientia i sapientia-, ens atorga el coneixement i la consciència que, 
així adquirida o realitzada, donarà gust o sabor (sapor té la mateixa etimologia que 
sapientia) a la nostra mentalitat. Scire és “sentir, percebre o veure interiorment”, 
relacionant-se aquesta paraula amb l'arrel indoeuropea CI, de la qual deriva també el 
sànscrit Chit, principi abstracte de la consciència, i Chitta, la ment. 

Així doncs, la Saviesa veritable es realitza constantment en el centre -en aquell místic 
centre que és el Santuari Individual del nostre ésser- coincidint amb l'activitat centrípeta 
de la nostra personalitat: tot el que es dirigeix cap al Centre tendeix a la Saviesa, i 
aquesta es fa efectiva segons la profunditat assolida pel moviment centrípet. Si tal 
moviment interessa només a la superfície de la ment, reproduint en aquesta les imatges 
de les coses i reflexos d'idees exteriors, tindrem com resultat un mer coneixement 
superficial i il·lusori, doncs el real de les coses es percep únicament amb el real del nostre 
mateix ésser. 

Per a arribar a la realitat hem de reflexionar: interioritzar-nos i identificar-nos dintre de 
nosaltres mateixos, amb el que desitgem saber i conèixer. Aconseguim el veritable i 
suprem coneixement quan sentim i percebem la nostra unitat amb l'objecte del mateix 
coneixement. Per tant , partint del dualisme entre el jo i aquell, ha de resoldre's en una 
experiència de síntesi unitària que coincideix amb la Saviesa. 
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 DISCERNIMENT 

El veritable coneixement, que és Saviesa, es realitza per mitjà del discerniment  -la 
capacitat de penetrar, veure i comprovar el real en tota cosa i distingir-lo de la seva 
aparença il·lusòria o irreal. Per tant , el saber s'identifica iniciàticament amb la qualificació 
del discerniment (viveka o discriminatio) entre el real i l'irreal, el desenvolupament del 
qual caracteritza la maduresa de la intel·ligència. 

Aquesta facultat és el reconeixement d'un grau més profund de realitat, del que és 
interior i ideal, en relació al que és exterior i material; o sigui, exactament el contrari del 
que ocorre a l'home encara dominat per la Il·lusió dels sentits. En altres paraules, encara 
que en absolut res pot anomenar-se irreal per ser tot necessàriament una manifestació de 
la Realitat que és l'Existència en si, el discerniment filosòfic i iniciàtic és la facultat amb la 
qual penetrem, per mitjà de la nostra intel·ligència, des de la perifèria al centre de la 
manifestació i reconeixem que el Real es troba en raó directa de l'Espiritualitat, 
Transcendència i Immanència. 

És més real el que més s'acosta a l'Ésser i a l'essència transcendent de les coses, el que 
roman i queda com fulcre i testimoni de tots els canvis i variacions exteriors; igualment és 
menys real (i comparativament irreal) el que constituïx la superfície, species o aspecte 
exterior d'una determinada cosa, el que es troba subjecte a canvis i variacions, que fan de 
la mateixa substància quelcom diferent. En altres paraules, la Realitat és el que constituïx 
l'essència i substància de tot, mentre tot el que és forma variable i transitòria ha de 
considerar-se com irreal o il·lusori. 

S'identifica, per tant, la Realitat amb el Món dels Principis o noúmens, amb l'Orient 
simbòlic al que s'arriba en el curs de tot viatge o progrés maçònics, sent aquests els plans 
simbòlics, idees o manifestacions directes i eternes del G.·. A.·. Entre els estudis dels 
homes, les ciències matemàtiques són les que més s'acosten a la Realitat Pura; per tant, 
tota veritable ciència o coneixement ha d'expressar-se i realitzar-se en termes 
matemàtics, o sigui, independentment de les circumstàncies i contingències exteriors i 
variables. 

Els nombres són realitats d'un ordre superior a totes les seves aplicacions, per la senzilla 
raó que preexisteixen i perduren després d'elles, amb els mateixos caràcters divins de la 
Immanència i de la Transcendència; el mateix pot dir-se de tots els Principis i Lleis que 
s'estudien en el quadrívium. 

Aquest criteri filosòfic ha d'aplicar l'Iniciat a tot quant constituïx l'objecte dels seus estudis 
i reflexions, sense deixar-se desviar pel domini de l'aparença, que, per ser exteriorment 
evident, no posseïx els caràcters de transcendència i immanència que caracteritzen els 
principis matemàtics: segons troba i realitza el seu centre, recolzant-se en la Realitat, o 
sigui, (si) es basa sobre la perifèria de les contingències exteriors, serà “dòminus” 
d'aquest domini o dominat pel mateix. A això es refereix el coneixement de la Veritat que 
ens lliberta de tota esclavitud o servitud: abans de res de l'esclavitud de l'error i de la 
il·lusió; després del mal que en l'error té la seva arrel, i finalment de tota limitació que és 
en si, fonamentalment, il·lusòria. 

REALITAT CENTRAL I IL·LUSIÓ PERIFÈRICA 

El problema del cercle i de la seva quadratura que es presenta a l'Iniciat en aquest grau, 
quan regressa de l'Orient i es troba en els dominis de l'Occident, té relació amb aquest 
fonamental discerniment que sap distingir entre la realitat central i la il·lusió perifèrica. 
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 Aprenent a concentrar-se, o sigui, descendint a les profunditats de si mateix, l'Iniciat 
troba sempre un més ferm suport o Poder de Gravitació Individual en la Realitat, i 
augmenta corresponentment la potència expressiva o irradiació activa d'aquest Centre, 
produint una Força Centrífuga de Voluntat Realitzadora igual en intensitat per força 
Centrípeta de la concentració amb la qual arriba a conèixer-se. Per aquesta raó s'ha donat 
tanta importància en tots els temps al coneixement de si mateix, per ser aquesta l'única 
senda, recta i estreta, que ens pot conduir individualment a la percepció del Real. 

La Realitat és sempre central i sempre s'aconsegueix en un centre, sigui aquest 
simbòlicament la Cambra del Mig, la Tomba de Hiram o el Santuari de l'Ésser, el centre de 
la Pedra Cúbica, del Cercle o de la Creu: per a acostar-nos a ella sempre cal deixar 
després de nosaltres la perifèria o aparença exterior, buscar aquest Centre, establir-nos 
fermament en el mateix i manifestar o irradiar les infinites potencialitats latents que en el 
mateix trobem. En aquest centre es troba el Criteri de la Veritat sota la forma dels quatre 
angles rectes produïts per dues línies perpendiculars que constituïxen l'escaire o norma 
amb la qual ha de rectificar-se l'expressió exterior, o sigui, el cercle de la manifestació. 

Tota experiència de la vida es troba efectivament destinada a estimular la autoconsciència 
del centre individual i, com a conseqüència i reflex natural, el seu poder d'expressió. Això 
s'aconsegueix descentrant l'atenció de la perifèria, o sigui, del que es troba exteriorment 
manifest, i concentrant-la sobre el mateix jo, alhora objecte i subjecte del coneixement; 
descentrant-la de la multiplicitat exterior, dels infinits punts que se sumen en la 
circumferència, com altres tants reflexos de l'únic punt central, i concentrant-la sobre 
aquest, que constituïx la Unitat de tots. 

Una vegada trobada la Realitat Central i Unitària, cal manifestar-la exteriorment en el 
poder de comprensió que es troba simbolitzat pel compàs i que amida les nostres 
possibilitats i potencialitats actives. I sobre cada punt de la circumferència descrit o traçat 
amb l'ajuda d'aquest instrument, hem d'aplicar l'esquadra que expressa la rectitud 
interior del Judici: així s'assoleix la quadratura o perfecció de la manifestació. 

Per tant, el poder comprensiu de la nostra intel·ligència no ha de separar-se mai de la 
norma o Criteri de la Realitat que trobem en el nostre propi Centre Interior, i d'aquesta 
manera la il·lusió perifèrica del Cercle o Cicle de la manifestació pot ser dominada per la 
realitat central del nostre Ésser que és fulcre i Eix permanent i immanent de la mateixa. 

L'AUTÒPSIA 

El nom grec autòpsia, usat amb referència als Misteris, caracteritza la “visió d'un mateix”, 
que és resultat de la concentració en el silenci i el principi de tot coneixement real. 

No obstant això, veure's a si mateix, en el seu sentit iniciàtic, no significa veure el reflex 
exterior de la forma física en un mirall, ni el reflex de la personalitat en la ment: són 
aquestes dues, il·lusions perifèriques de la realitat central, (que és) en la qual hem 
d'individualment concentrar-nos per a conèixer-nos i veure'ns veritablement. 

La personalitat, en el seu doble aspecte físic i mental, amb determinades qualitats i 
facultats, virtuts i defectes, és sempre un reflex exterior -en la matèria física o en la 
substància mental- del que som interiorment i (que) constituïx la individualitat. Per tant, 
sobre aquesta únicament ha de concentrar-se l'atenció, per a arribar a aquesta veritable 
autòpsia. 
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 En altres paraules, mai es coneix a si mateix, iniciàticament, qui concentra la seva 
atenció sobre qualsevol manifestació perifèrica de la seva personalitat, sobretot el que 
revesteix el seu “jo” de formes visibles o invisibles, facultats, poders, pensaments i 
activitats, tot això és heteròpsia, o sigui, visió de l'arquitectura exterior i interior del 
Mausoleu o Sepulcre de la nostra vida veritable, que és la Realitat en nosaltres, eterna, 
immortal i incorruptible com el mateix cor de Hiram. La veritable autòpsia comença amb 
el reconeixement del Centre Individual del nostre ésser i de la seva realitat superior a la 
de tota manifestació o expressió personal i es fa sempre més efectiva adquirint la 
consciència de tot el que en nostre “jo” es troba en estat de possibilitat latent que espera 
la seva expressió. 

Simbòlicament hem de dirigir-nos del 0 de la nostra existència personal a l'instant 
individual del Jo Diví en nosaltres i activar la seva potencialitat latent en un llamp de Llum 
que constituïx el 1 que ho (re)valoritza per a manifestar-se en el 10 de les seves 
potencialitats expressades o evidents. Després, el 1 es convertirà en altre 0 on cal buscar 
i posar en evidència la unitat central que farà 100, i així la Individualitat multiplicarà fins a 
l'infinit els seus poders i possibilitats. 

“ELS QUE SABEN I ELS QUE NO SABEN” 

Com resa senzillament un llibret auri que, en altres paraules, es refereix a aquest mateix 
quaternari de realització: “Només existeixen en el món dues classes d'homes: els que 
saben i els quals no saben; i el que conta és aquest coneixement. La religió que un home 
professi, la raça a la que pertanyi, no tenen importància; el que realment interessa és 
aquest coneixement”. 

Qualsevol sigui la seva creença, els que no saben són pagans o materialistes  -adoradores 
de deïtats que poden anomenar-se riqueses o honors, comoditats i necessitats, errors, 
il·lusions i temors de diferent naturalesa, dificultats i preocupacions. La seva atenció es 
troba localitzada cap a l'exterior  -la il·lusió perifèrica-  havent triat “l'ampli camí que 
conduïx a la perdició”, puix que allunya a un de la consciència central de la Realitat i ho fa 
perdre en la il·lusió de la separació. 

Els que saben, al contrari, són els veritables fidels de totes les religions i pertanyen a una 
sola: la Religió Universal de la Veritat, de la qual les altre són distints aspectes, formes i 
adaptacions particulars. La seva atenció s'enfoca cap al centre, més aviat que cap a la 
perifèria; cap a l'esperit interior, més aviat que cap a la forma exterior, i veuen i jutgen 
rectament respecte de la Realitat: per tant, trien la sendera estreta que duu a la Vida, la 
porta de la qual és estreta “i que pocs  -un reduït nombre, en relació amb la gran majoria 
dels homes-  són els que la troben”. 

Els primers, extraviats pels errors que els han fet perdre de vista el criteri de la Realitat, 
no saben que existeix un Pla Diví per a tots els homes  -que és l'evolució o 
desenvolupament des de l'interior a l'exterior- i en comptes de cooperar conscientment 
amb aquest Pla (en el que únicament es troba la veritable llibertat) es deixen guiar per les 
seves il·lusions i es converteixen en altres tants esclaus inconscients de la Fatalitat.

 Mentre els segons, havent trobat la veritable llum que enllumena des d'endins “a tot 
home que ve a aquest món”, i seguint-la fidelment, es posen en harmonia amb el Pla Diví, 
amb el qual cooperen conscientment, convertint-se en Obrers del G.·. A.·. La Maçoneria 
ofereix aquesta llum als seus adeptes que s'inicien en el secret de la mística Doctrina 
expressada pels seus símbols i al·legories. 
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LA LLUM DE LA REALITAT 

La Llum de la Realitat és la que se'ns fa manifesta individualment en el més elevat punt 
de vista interior. Això vol dir que no és la mateixa constantment, encara que brolli 
d'idèntica Font, sinó que es fa més elevada, més brillant, més clara, més límpida i pura a 
mesura que ascendeix la nostra vida interior. Arribant a la percepció d'un més elevat 
aspecte de la Realitat, el que deixem darrera  -a pesar que abans fos realitat per a 
nosaltres, i segueixi sent-lo pel que fa al que és inferior o més material-  és ara 
comparativament il·lusió. 

En altres paraules, si bé des d'un punt de vista objectiu -i també absolutament en la seva 
substància- les coses que ens envolten i el domini dels fets són realitat (realitat objectiva 
o sensible), el nostre concepte de la mateixa, la idea que d'ella ens formem i el valor que 
individualment li atribuïm, constitueix una realitat d'ordre superior a la precedent (és la 
realitat subjectiva o mental) que, pel que fa a aquesta, és comparativament il·lusòria. 

Ara, (a més) sigui les coses mateixes, sigui com a conseqüència de les idees que ens 
formem d'elles i del valor que els atribuïm, hi ha una realitat més elevada, que és 
l'essència única, la Deu Primera, transcendent i immanent de les unes com de les altres: 
aquesta és la que es diu Realitat Absoluta o Transcendent, pel que fa a la qual les dues 
realitats exterior i interior (objectiva i subjectiva) són i es converteixen en una doble 
il·lusió. 

Per tant, anem progressant en el sentit de la Realitat, i ens anem acostant sempre més a 
ella, segons ens allunyem de la material evidència exterior i ens endinsem i anem elevant 
en el Regne Ideal de l'Abstracció L'idealista viu en un pla de realitat superior al 
materialista; però la “veritable llum” que busquem transcendeix el Regne de les Idees, 
així com aquest Regne interior transcendeix el domini exterior dels fets. 

Amb això no volem significar que ens hàgim d'abstreure per complet del material, o 
simplement descurar-lo: bé al contrari, el domini material dels fets és, actualment, la 
nostra necessitat d'expressió, i com a tal ha de ser dominat individualment, perquè faci 
manifest el Regne de les Idees, il·luminat per la Llum de la Realitat. En altres paraules, 
lluny de descurar el material, o deixar-lo fora de la nostra consideració, hem de cuidar 
que sigui una sempre més perfecta expressió del que som, trobem i realitzem 
anteriorment, cooperant amb el G.·. A.·. D.·. U.·. perquè en aquesta mateixa materialitat 
es manifestin degudament els seus plans. 

Així doncs, partint de la nostra expressió material com base sobre la qual es donen suport 
fermament els peus de l'enteniment objectiu i relatiu  -que són també els instruments 
simbòlics de tot progrés-  hem de buscar interiorment, en el més alt, elevat i ideal domini 
de l'abstracció, l'única i veritable llum que pot guiar-nos i il·luminar-nos, i esforçar-nos 
constantment en manifestar-la en el domini pràctic de la vida; doncs aquesta mateixa 
Llum, com tota cosa o talent material o espiritual, se'ns dóna i proporciona únicament per 
a l'ús que d'ella sapiguem fer. 

Així es distingeix el Mestre Secret, com “Idealista pràctic”, del (mestre) que es perd, amb 
l'escaire del Judici, en el domini interior de l'Abstracció, oblidant el compàs amb que ha 
d'amidar i realitzar la seva expressió. 

EL BÉ I EL MAL 

Ingressem ara en un aspecte o fase successiva de discerniment: el que ens fa reconèixer 
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pràcticament, des del més elevat punt de vista, el bo i l'inconvenient. 
 Com criteri general ha de considerar-se bo el que ajuda i afavoreix el progrés individual, i 
dolent tot el que alenteix i obstaculitza. Aquesta distinció és la que millor pot guiar-nos en 
un just, recte i pràctic discerniment, aplicable a totes les contingències i circumstàncies de 
la vida; i tot el que la vida ens presenta -oportunitats favorables com proves en aparença 
desfavorables- ha d'utilitzar-se sàviament en aquest sentit. 

Abans de res hem de convèncer-nos que el que té més valor no són les coses i condicions 
en si mateixes, sinó la nostra pròpia actitud  -l'actitud que triem-  respecte d'elles. Tota 
condició o circumstància, qualsevol que sigui, és una oportunitat favorable per quelcom 
que hem d'aprendre i manifestar, una ocasió que se'ns brinda per a revelar i demostrar el 
més elevat en nosaltres. Les mateixes tenebres són condició necessària i oportunitat per a 
la manifestació de la Llum, així com el caos material ho és per a l'ordre Diví. 

Tota circumstància, tot tràngol favorable o desfavorable, pot i ha de convertir-se en 
oportunitat per al nostre progrés individual i així mateix, per al progrés dels altres, de 
qualsevol manera, vingin o estiguin en contacte amb nosaltres, sent aquesta la seva real 
finalitat. 

Així doncs, tot, indistintament, ha de ser acollit amb perfecta serenitat i comprensió, 
considerant el mal aparent com ocasió per a revelar i manifestar un bé real que es troba 
darrere del mateix en estat latent. Res ha de tenir el poder de torbar-nos o descoratjar-
nos: en tot  -ésser o cosa-  hem de veure el real, que és el bo i més elevat; i d'aquesta 
manera afavorir-nos la seva expressió. 

Una circumstància adversa és un amic que se'ns presenta sota la màscara d'un enemic, i 
com a tal cal reconèixer-lo, per mitjà del nostre discerniment. Manifestant en cada 
circumstància el millor i més elevat del nostre ésser, obrant constantment d'acord amb els 
nostres principis i amb el que considerem com més alt i ideal, ens posem en harmonia 
amb el Pla Diví i afavorim la seva expressió, i no hi ha condició contrària que no pugui i no 
degui aquesta manera resoldre's en un bé efectiu i real per a tots els que es trobin 
interessats o compromesos en la mateixa. 

Per tant, el discerniment ha de guiar-nos per a obrar segons els principis i no segons les 
circumstàncies, considerant-se aquestes com el motlle que ha de rebre i expressar 
aquells: així cooperem en la manifestació perfecta del Pla G.·. A.·. en la nostra vida i en la 
dels nostres semblants. 

IMPORTÀNCIA I UTILITAT DE LES COSES 

Aquí també necessita exercir-se el nostre discerniment espiritual: cal distingir i veure 
clarament la relativa importància i utilitat de les coses, des del punt de vista més elevat, 
per a cessar de ser esclaus inconscients d'elles i utilitzar el més profitós (d'elles), 
cooperant amb el Pla Evolutiu, (amb) els nostres esforços, mitjans i possibilitats. 

Moltes de les coses que per a la gran majoria dels homes tenen una importància sobirana, 
no tenen cap o la tenen molt limitada per a l'Iniciat que posseeixi un més elevat 
discerniment de la Realitat, sent per a aquest últim més important el que contribuïx a 
elevar a l'home interiorment i manifestar la seva noblesa i els seus millors talents i 
potencialitats latents. 

Cal aprendre a servir amb llibertat, fent constantment el millor que puguem per a la millor 
expressió del Diví en tot el que ens envolta i ens pertoca, deixant, no obstant això, als 
altres aquella mateixa absoluta llibertat, que és la primera i més indispensable condició de 
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la  manifestació individual. Els que l'obstaculitzen i li posen límits, sempre pertanyen a la 
categoria dels que no saben que es tracta d'un legítim dret de tot ser humà, que els que 
ho saben respecten constantment. 

També cal aprendre a no jutjar la importància de les coses per la seva magnitud exterior: 
una mínima cosa pot ser alguna vegada de molta major importància que una més gran. 
Segons el nostre criteri es fon sobre la realitat central o la il·lusió perifèrica. El més 
important sempre és el que més afavoreix i ajuda l'expressió dels plans del G.·. A.·., en 
els quals cadascun de nosaltres té un lloc, una responsabilitat i un deure que precisament 
els correspon. 

Per tant, cadascun ha d'esforçar-se a jutjar per si mateix i no ficar-se en mig 
indegudament   -especialment amb un judici negatiu-  en el que no li correspon, encara 
que fora amb la més elevada i altruista finalitat. 

Cadascú ha de complir amb el seu deure, i a ningú se li demana realitzar  -i molt menys 
jutjar-   el deure aliè. 

L'Iniciat en els Misteris de l'Art ha d'esforçar-se a fer el més útil com obrer, instrument i 
mitjà per a l'expressió dels plans del G.·. A.·., triant constantment, d'acord amb aquest 
criteri, la seva particular activitat i ocupacions en la forma més profitosa. Així evitarà 
perdre el temps com els altres, reservant-se especialment per a si (mateix) el que els 
altres no poden realitzar encara. Mai cobejarà el lloc, ocupació o plaça d'un altre, sinó que 
buscarà sempre el seu propi lloc, en harmonia amb els Plans amb els quals té el privilegi 
de cooperar, i estarà sempre disposat a cedir-lo a un altre quan això sembli més oportú i 
desitjable, sense que constitueixi una renúncia del seu deure. 

També en els seus estudis i lectures triarà “el més útil” per a la seva particular activitat i 
servei, i procurarà expressar el que sap, amb prudent discerniment, perquè els seus 
coneixements i la seva il·luminació interior siguin els més útils per als altres: Coneixement 
i saviesa són, doncs, talents que se'ns donen per a l'ús, i segons sabem emprar-los 
útilment se'ns multiplicaran. 

VERITAT I ERROR 

Els nostres coneixements i la saviesa que els complementa han de servir-nos abans de 
res per a destriar entre la Veritat i l'Error, entre el just i l'injust. 

L'iniciat ha de saber extreure dels metalls profans  -errors, prejudicis i mentides 
convencionals que constituïxen moneda corrent en el món exterior-  l'excels privilegi de 
pensar per si mateix, que s'aprèn i s'exerceix despullant-se i aïllant-se voluntàriament 
d'aquells Per aquesta raó evitarà contribuir, amb el seu propi pensament  -així com amb 
les seves paraules i accions-  al enaltiment d'aquells valors il·lusoris, sobre els quals es 
suporten la Ignorància, la Superstició i el Fanatisme. I sobre tot, ha d'evitar ser esclau de 
tals errors i supersticions, doncs no té cap valor real l'opinió de la majoria; aquest últim 
és un criteri absolutament profà, per ser la Veritat eminentment aristocràtica, distingit 
privilegi dels que s'esforcen per a conquerir-la. 

Així doncs, l'Iniciat ha de ser verificat, igualment en els seus pensaments, paraules i 
accions, RECTIFICANT-LOS, abans d'expressar-los, amb l'escaire interior del judici que 
neix del discerniment. I, així com diferent és el criteri profà del criteri iniciàtic de la 
Veritat, ha d'atenir-se a aquest últim, que li evitarà confondre l'aparença amb la realitat, i 
servir aquella en lloc d'aquesta. 
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 Sobretot ha de cuidar de no emetre mai pensaments malèvols cap res ni ningú, per a ser 
fidel a la Veritat i no contribuir a l'increment de l'error. 

EGOISME I ALTRUISME 

Cal distingir també, i saber destriar a cada pas, entre els motius egoistes i desinteressats 
de les nostres intencions, resolucions i accions. 

Els primers són els que neixen de la Il·lusió de (la) Separació del jo personal, separació 
que és necessària per a arribar al Magisteri, lliure expressió de la Individualitat del 
superhome en nosaltres, del Hiram o Vida Elevada que habita immortal dintre del mateix 
Sepulcre o Il·lusió de la personalitat mortal. 

Ha de ser constantment el Magister el que actua en nosaltres  -el Mestre Secret que 
s'amaga en les íntimes profunditats del “jo”-   per a la perfecta expressió dels plans del 
G.·. A.·., o sigui, de la Veritat, al Servei de la qual s'ha dedicat. 

Per aquesta raó el que ha de buscar és únicament l'expressió de si mateix, d'allò més alt, 
noble i elevat que pot trobar en si, o sigui la irradiació de la seva Individualitat i 
l'expressió dels seus talents, com llum orientadora i activitat desinteressada en benefici 
dels que li envolten, allunyant tota intenció o finalitat egoista que seria un impediment per 
a la lliure expansió d'aquesta Llum, a la qual pertany, però que no li pertany. 

La llum que brilla en nosaltres té, doncs, el màgic poder d'encendre per simpatia, la 
(llum) que es troba en un estat encara latent en els que ens envolten, atès que, en lloc de 
fixar-nos en els defectes i el que constituïx l'aparença exterior de la personalitat il·lusòria, 
ens concentrem en el seu ésser real, en la mateixa Divinitat que en ells es troba i busca la 
seva expressió. Així únicament podem ajudar als altres: cessant de criticar-los per justes 
que ens semblin les crítiques i evocant al Mestre Secret que es troba en cada ésser humà 
i aspirar a superar i transcendir les il·lusions i limitacions de la personalitat. 

Aquesta és l'única forma que hem d'intervenir en els assumptes aliens, és a dir, des de 
l'interior, i no des de l'exterior: des del domini de la nostra Realitat Central, en la qual 
cessa la il·lusió de la separació des del Centre del Cercle de tota la manifestació universal, 
corregint per a sempre el punt de vista constantment imperfecte de la personalitat que 
pertany a la Il·lusió Perifèrica. 

Afirmar en silenci i aprendre a veure interiorment l'Espurna Divina o Divinitat Latent que 
es troba en tot ser humà, és un dels millors i més pràctics exercicis que els Mestres 
Secrets poden fer, que mai deixa de donar els més desitjables resultats exteriors, quan 
aquests no es busquin i apeteixi, doncs serien altres tants obstacles per a la lliure 
manifestació de la Llum, que ha de ser l'única finalitat dels nostres esforços. 

Així es resolen, en la forma més satisfactòria per a tots, les dificultats i desharmonies de 
l'existència En tot cas el que es necessita és que cadascú s'expressi i irradie espontània i 
lliurement EL MILLOR, és a dir, la Llum Divina que en ells sempre es troba en estat latent, 
i la manifestació plena, que és la Necessitat i Finalitat Suprema de l'Existència. 

Aprenguem a buscar-la i veure-la igualment dintre de nosaltres mateixos i dels altres: la 
vida tindrà llavors una nova raó fins a aquell moment desconeguda, i se'ns obriran 
sempre noves i majors possibilitats. 
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VOLER 

Així com el saber iniciàtic s'identifica amb la claredat del discerniment, així també el voler 
que aquí es tracta és la Voluntat purificada i despullada de tot desig personal. Aquesta 
purificació de la voluntat és la conseqüència natural del discerniment exercit sobre els 
motius que ens impulsen a l'acció: atès que s'aconsegueixi un discerniment prou clar i 
elevat, la voluntat serà igualment purificada en el grau corresponent. 

Mentre la nostra atenció es concentra sobre el més elevat i real, el que és menys elevat i 
comparativament irreal perd naturalment tota atracció per a nosaltres. No d'altra manera 
pot realment purificar-se la nostra voluntat sinó enaltint i elevant constantment les 
nostres mires i aspiracions, i concentrant-les sempre més amunt, segons el poder de 
percepció de la intel·ligència. 

El Mestre Secret que en el Santuari del seu propi cor hagi realment realitzat una mística 
aliança amb el Principi de la Vida, no podrà fer ni desitjar cap cosa que no sigui la més 
perfecta manifestació dels seus plans, i tot la resta cessarà de tenir poder i atracció sobre 
ell. 

Aquests plans són les Supremes Necessitats Còsmiques, i les Lleis i Impulsos -expressions 
de la Voluntat Única-  que les actualitzen i reconduïxen la Multiplicitat en la consciència de 
la Unitat. Amb el reconeixement d'aquests Plans, la Voluntat Individual s'identifica amb la 
Còsmica Voluntat que presideix tota manifestació, l'existència de la qual i poder, queden 
demostrats per l'Ordre i la Intel·ligència que regnen onsevulla. Despullant-se de les seves 
limitacions personals i vibrant al uníson amb l'Únic Poder, aquest es multiplica i s'identifica 
amb la mateixa Omnipotència. 

La Voluntat Individual, efectivament, es fa sempre més forta i poderosa, segons sap 
transcendir i superar les limitacions dels desitjos personals, que són altres tants obstacles 
per la seva lliure i perfecta expressió. Per aquesta raó, aquest segon punt del Quaternari 
de Realització s'identifica amb Vairàgia o desapassió: “falta de desig”, més especialment 
per a la polaritat negativa de l'error o il·lusió. 

SUBLIMACIÓ DELS METALLS 

El desig que ha de ser eliminat és únicament el desig de la personalitat que parteix de les 
limitacions de l'Ego i de la il·lusió de separació, i per tant és desig ego-ísta. Però l'íntima 
essència del que indica la paraula “desiderium” va molt més allà del que significa el 
sànscrit kama, que pot més justament traduir-se per libido. En tot desig hi ha, en el fons, 
una manifestació del Diví que busca la seva expressió a l'exterior i és Déu mateix  -la 
nostra Llum Inspiradora i Esperit Animador-  que vol manifestar-se com quelcom que es 
converteix en objecte del mateix desig. 

Aquest impuls de naturalesa espiritual és en si mateix pur i perfecte; però, encadenat a la 
nostra comprensió limitada, es fa partícip d'aquestes mateixes limitacions que ho 
transformen en desig més o menys impur i imperfecte. Per exemple, el desig d'una cosa 
en si mateixa no és dolent: és un impuls diví cap a una consecució, la recta i justa 
localització de la qual, pot contribuir a la nostra felicitat. No obstant això, el desig que es 
localitza cap a alguna cosa que pertany al nostre proïsme, és un desig que s'ha fet impur 
per la puresa de la intel·ligència; i tot desig que es localitza cap al manifestat té una mica 
d'impur i indesitjable per a qui desitja encaminar-se en la Sendera de la Perfecció. 
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 Aquest desig ha d'elevar-se i concentrar-se, destacant-se de les coses i objectes 
exteriors, per a fixar-se en l'essència central i originària, de les mateixes que es troben 
dintre de nosaltres i espera ser interiorment reconeguda per a adquirir el poder de 
manifestar-se exteriorment. Això volen significar les paraules evangèliques, tan poc 
enteses: “No us feu tresors en la terra (el domini de la manifestació objectiva, o sigui, el 
desig dirigit cap a la il·lusió perifèrica), on l'arna i l'orí corrompen, i on lladres minen i 
furten; millor feu-vos tresors en el cel” (la realitat central, origen i deu de tota la 
manifestació). 

Per tant, tot desig és un metall que ha de ser sublimat o elevat, o sigui, transmutat per 
mitjà de la llavor interior que amaga en el seu centre o cor vital: el plom del desig egoista 
concentrat sobre el material, l'estany de la intemperància, el mercuri que es fixa sobre 
l'aliè i el ferro de la violència que destruïx i esclavitza, caracteritzant la força de voluntat 
egoista; el coure de l'amor passional i la mateixa plata que es manifesta en la vanitat de 
les possessions, han de transmutar-se en aquell or pur interior o essència espiritual 
incorruptible, amb els quals s'aconsegueixen veritables riqueses i tresors íntims. 

L'ESSÈNCIA INTERIOR DE LES COSES 

Cal fixar la nostra atenció i desig sublimat en l'essència interior de les coses, ja no sobre 
la seva aparença exterior, perquè la Voluntat adquireixi el poder de transmutació que 
converteix els metalls vils en or, o sigui el mal en Bé en totes les circumstàncies de la 
vida. Per aquesta raó, per a la transmutació exigeix una mínima quantitat de pedra 
filosofal o pols de projecció, resultat d'un savi i profund discerniment: la Pedra Filosofal és 
la que dona valor a la llavor interior i li dóna el poder de germinar, com místic llevat que 
fa fermentar i aixeca la sencera massa metàl·lica, fent aparèixer exteriorment la seva 
Vida Elevada. 

Aquí se'ns mostra altre sentit de la Llegenda de Hiram, que pot aplicar-se tant a les 
transmutacions metàl·liques com a l'íntima sublimació de l'home: sempre és la Vida 
Superior latent  -morta o dormida-  que ha de ser trobada, reconeguda i vivificada per 
mitjà de la Paraula que produïx el miracle de la resurrecció. En el simbolisme d'aquest 
grau, aquesta vida es troba concentrada en el cor  -havent-se tornat cendres la forma 
il·lusòria-  i aquest cor embalsamat (amb les essències santificants de l'Eternitat) ha de 
traslladar-se per sobre de l'Altar o Pedra Cúbica, perquè la transmeti, identificant-se la 
urna que ho conté amb l'Arca de l'Aliança doncs una sola clau serveix per a les dues. 

En la mesura que la nostra atenció es concentra en l'essència interior de les coses, es 
descobrixen els tresors amagats o ocults en elles, com el mateix Hiram en la seva tomba, 
i adquirim el màgic poder de manifestar-los per mitjà de la Paraula o Verb interior 
- reconeixement i afirmació-  que constituïx el principi de la realització. 

L'essència interior és la llavor metàl·lica de les coses, el centre que s'expressarà en el 
cercle de la manifestació; i el Discerniment és aquella pedra filosofal que té el poder de 
despertar la seva activitat latent i produir una manifestació evident que la demostra 
exteriorment. 

Lluny de destruir o suprimir els desitjos, amb un Fanatisme i una ignorància 
parangonables als dels mals fadrins que van assassinar a Hiram, cal sublima'ls i eleva'ls 
amb el Discerniment, utilitzant la seva Força, que prové del Potencial Diví latent en 
nosaltres, fixant l'atenció en l'essència incorruptible del que desitgem. 
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 En altres paraules, cal considerar aquelles coses  -siguin les que siguin-  com pertanyents 
al cercle de la manifestació, i buscar en elles el centre corresponent, identificant-nos amb 
aquest Centre  -doncs hi ha un sol centre en l'Univers-  i així descobrirem la seva Deu en 
nosaltres mateixos, i tindrem el poder de manifestar-les des de l'interior, o sigui, des de la 
seva Realitat Central a la seva Aparença Perifèrica. 

Les coses materials, com les espirituals, obeïxen igualment a aquesta Llei, que és la 
mateixa Llei de la Creació, identificant-se la Voluntat Individual amb l'Iod o Fiat Creador, 
Instrument o Vehicle amb el qual es revela. 

Així, per exemple, qui desitgi la riquesa, ha de fixar la seva atenció en l'essència divina 
interior de la mateixa, i no en les seves manifestacions, considerant aquesta Essència com 
quelcom que es troba dintre de sí, en el seu Ésser Espiritual, o Vida Elevada, d'on ha de 
brollar exteriorment, com l'aigua d'una font o la llum del sol. 

S'ha de cessar d'anar a la recerca dels diners de qualsevol forma i reconèixer interiorment 
la Divina Presència, que per si mateixa buscarà i seleccionarà la seva manifestació 
exterior per mitjà de l'instrument o vehicle més adequat. Igualment, qui desitgi més salut 
ha de cessar de considerar-la depenent de l'exterior, i especialment ha de buscar-la per 
mitjans que es basin sobre la idea i el reconeixement implícit de la malaltia. 

L'única cosa que ha de fer és concentrar tota la seva atenció en l'essència i deu interior de 
la vida, desitjant una millor expressió de la seva Infinita Perfecció, apartant per complet 
l'atenció dels remeis, aplicacions i condicions exteriors. 

Cal cercar en tota cosa el punt d'origen i la realitat central causativa, fixant sobre aquesta 
la punta del compàs de la Comprensió, amb la seguretat que l'altre extrem del compàs 
produirà per si mateix una adequada manifestació exterior, en el cercle de l'existència en 
el qual es mou. Però, si en comptes de fixar aquesta punta sobre el centre la fixem sobre 
la perifèria, no hem de meravellar-nos si ens trobem extraviats i les coses que desitgem 
s'allunyen del nostre propi cercle. 

ATREVIR-SE 

Elevant constantment les nostres aspiracions cap al centre que indica el Discerniment, 
aquestes es converteixen en els Àngels que pugen per l'escala de la Intel·ligència: així els 
desitjos purificats adquireixen les ales amb les quals s'encaminen cap a la Font de tota 
realització. 

Arribem així al tercer punt, o sigui, l'atreviment, que no ha de confondre's amb la gosadia 
de les nostres facultats inferiors: aquestes, com els Gegants mitològics, poden molt bé 
intentar escalar el cel; però, mentre siguin merament humanes seran constantment 
rebutjades pel foc de Júpiter  -idèntic al Poder de la Flama que allunya als mortals del 
paradís terrenal-  que crema i destruïx tota impuresa. 

En el seu sentit iniciàtic, l'atreviment més aviat pot comparar-se amb els Arcàngels o 
sigui, les inspiracions  - que descendeixen del Cel, com respostes, segons pugen els 
Àngels com aspiracions purificades. Aquí ha d'estar molt alerta el nostre discerniment per 
a evitar que les Inspiracions Celestes es confonguin amb les temptacions terrestres: 
aquestes vénen de baix i no de dalt; del Cercle de la Il·lusió Perifèrica, en comptes del 
Centre de la Realitat Divina. L'escaire del Judici ha d'aplicar-se correctament, segons el 
nostre Criteri de la Veritat, perquè puguem definir i aclarir d'on venen les mateixes. 
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 Mentre el Voler ha de resoldre's en un dinamisme centrípet, l'Atrevir-se no pot ser sinó la 
resultant excèntrica del mateix dinamisme: una activitat o acció, un treball o labor 
interiorment inspirat, que pot fer-se correspondre en certa manera amb la cama del 
compàs que traça el cercle de la manifestació, aquell mateix cercle del qual el Mestre 
Secret ha de buscar constantment la quadratura. 

Aquest símbol mostra l'atenció i extrema cura que hem de tenir en relació amb tercer 
punt de la realització, després d'haver trobat amb el Discerniment el centre del cercle, i 
haver fixat sobre el mateix amb la Voluntat centrada, la punta del compàs. És, doncs, 
necessari que la línia que es traça correspongui amb els plans del G.·. A.·., i per aquesta 
raó cada punt ha d'escairar-se segons la norma interior. 

Hem de sempre estar molt segurs que són les inspiracions divines (que descendeixen en 
resposta a les nostres aspiracions superiors) les que ens guien constantment en l'activitat. 

ACTIVITAT DESINTERESSADA 

Per tant, la nostra activitat ha de convertir-se en la més desinteressada expressió de les 
nostres inspiracions. Tot el que neix d'un interès personal ve de baix: és una expressió del 
Shaitán o Il·lusió Perifèrica  -la Serp o Cercle temptador-  que vol fer-nos els seus esclaus, 
allunyant-nos de la més noble i digna tasca d'Obrers del G.·. A.·. i cooperadors en 
l'actuació dels seus plans. 

La temptació es presenta a cada moment, doncs constantment hem de triar; per aquesta 
raó hem de dur amb nosaltres l'escaire sobre cada punt del cercle -emblema de perfecció- 
i cada punt ha de ser vèrtex d'un triangle rectangle. I una vegada més se'ns fa evident la 
importància del teorema geomètric que duu el nom immortal de Pitàgores. 

La suma dels dos quadrats construïts sobre els catets ha de ser igual a l'únic quadrat 
construït sobre la hipotenusa, que és el diàmetre del cercle. És a dir, que el producte total 
de les nostres activitats passades, sumades amb les que ens esperen a cada moment, ha 
de ser igual a la unitat potencial de la nostra existència, perquè pugui clausurar-se el cicle 
de la mateixa, segons el diàmetre inicial, expressió del radi de les nostres possibilitats. 

Considerant els extrems del diàmetre com els dos pols del naixement i de la mort, podem 
amidar sobre cada punt del cercle, els dos catets de l'activitat passada i futura que han de 
concentrar-se en perfecta escaire, culminant en el vèrtex del Present. Mai hem d'oblidar 
que aquest vèrtex resulta del que hem fet i prepara el que serem, manifestant ambdós les 
potencialitats latents del diàmetre -la unitat en la qual s'inicia i es resumeix tot cicle vital. 
Per aquest motiu és il·lusori cercar fora el que només pot provenir del centre de la 
manifestació individual.

LES SIS QUALITATS 

Amb aquest tercer punt es relacionen les sis qualitats que mesuren constantment amb el 
radi del cercle que pot traçar-se sobre cada punt del cicle de l'existència. 

Poden agrupar-se aquestes qualitats o qualificacions en tres parells, el primer dels quals 
es refereix al domini de si mateix en el doble cercle de l'activitat mental i exterior, el 
segon al binomi tolerància i acontentament i el tercer a la unitat de propòsit i a la 
confiança. 
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 Com condicions necessàries per al perfecte desenvolupament d'una activitat inspirada a 
dins, aquestes qualitats poden també considerar-se com el complement de les tres que 
vam veure per al grau de Company: alegria, fervor i llibertat. Les mateixes qualitats 
expressen, doncs, la mística aliança entre l'Home i Déu  - determinada per les aspiracions 
elevades o Àngels que pugen d'aquell-  i convertides en activa cooperació pels Arcàngels o 
inspiracions que descendeixen del segon i dirigeixen al primer, segons la seva receptivitat 
i mansuetud, en la seva activitat i en tota circumstància de la vida. 

El mateix nombre 6, de les qualitats mostra com pot conduir a la perfecció central 
representada pel nombre 7 . 

DOMINI DE LA MENT 

El signe de silenci indica el domini de la ment com un dels objectes fonamentals del 
Mestre Secret: cal aprendre a callar, no solament les paraules, sinó també els pensaments 
que no estan en harmonia amb les finalitats constituïdes per les nostres aspiracions més 
elevades. Especialment han d'evitar-se totes aquelles emocions (o moviments interiors) 
que torbin la seva claredat i li impedeixin reflectir degudament els plans sempre perfectes 
del G.·. A.·., com, per exemple, tota forma d'irritació o impaciència, angoixa o temor. 

Res  -res del que esdevé exteriorment i vol imposar-se en nosaltres, sobreposant-se a les 
nostres bones intencions-  ha de tenir el poder de torbar-nos i, menys encara, fer-nos 
desviar dels nostres més elevats propòsits i millors determinacions. Tot això pertany al 
cercle de la il·lusió perifèrica, mentre que el que ha de dirigir-nos i dominar els nostres 
pensaments i accions ha de ser únicament la realitat central del nostre veritable ésser. 

Sobretot quant intenti imposar-se a les nostres determinacions hem d'aprendre a 
projectar la llum interior del discerniment, que pot dominar-les i evitar que ens dominin: 
són les tenebres del caos exterior sobre les quals ha d'abocar-se, per a dissipar-les, la 
Llum que interiorment hem trobat. Però per a aquesta fi es necessita que la nostra 
atenció es concentri sobre la llum, i no sobre les tenebres, doncs d'altra manera aquestes 
omplirien, els nostres ulls, amb tot el cercle de la manifestació individual. 

Res ha de torbar la serenitat i l'equilibri de la nostra ment i entristir-nos, i és el nostre 
deure de mantenir-nos contents, serens i alegres en qualsevol situació, per la següent 
triple raó: primer, el que compta no són les coses en si mateixes, sinó la nostra pròpia 
actitud interior respecte d'elles segon, el nostre domini sobre les mateixes depèn del 
domini que tinguem sobre la nostra pròpia ment; tercer, la perfecta serenitat de la nostra 
ment és l'única condició que permet a la Llum interior brillar en elles, com el sol en un cel 
sense núvols. 

Atès que les coses externes tenen el poder de fer-nos desviar de la nostra tasca, o de la 
perfecta condició d'equilibri i serenitat mental en la qual pot dignament complir-se (la 
tasca), ens fem esclaus de les mateixes i indignes obrers del G.·. A.·., el Principi Ideal i 
Diví, al que només hem de servir  -amb alegria, fervor i llibertat-  reconeixent la seva 
Omnisciència i Omnipotència. 

L'important no és el que ens esdevé  -un passiu reflex perifèric, produït per les nostres 
accions i pensaments passats-  sinó el que a cada moment pensem i fem. No perdem, per 
tant, en la tristesa, en la malenconia i en la recriminació un temps preciós que podríem 
útilment emprar fixant la nostra atenció en aquella Llum infinita que brilla constantment 
en nosaltres, i que té el poder de dissipar tota tenebra exterior, a condició que ens obrim 
interiorment per a rebre-la, omplint-nos amb ella i projectant-la exteriorment. 
 Se'ns fa així patent la necessitat d'aprendre a concentrar-nos, a fixar el pensament sobre 
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un punt o una meta determinada, evitant que qualsevol cosa tingui el poder de desviar-
lo: en això precisament estreba el domini de la ment. 

DOMINI DE L'ACCIÓ 

L'activitat ve a ser rectament dirigida quan la il·luminen les nostres més altes inspiracions. 
Hem d'aprendre a realitzar el nostre propi deure, segons ens dicta interiorment el nostre 
Geni Individual, que és distint d'aquelles obligacions que moltes vegades es creuen en el 
deure d'imposar-nos els altres. 

La doctrina del deure  -anomenat en sànscrit Dharma, de l'arrel dhri, que significa 
“sostenir, suportar, dirigir” -  és un dels punts de més importància en la Filosofia 
Iniciàtica. Tota ella estreba a aprendre el nostre deure, que consisteix a manifestar el 
nostre Ésser interior, fer que s'expressin les seves qualitats, potencialitats i possibilitats 
latents. Doncs el nostre veritable deure és la sustentació, i per tant, l'impuls interior  - el 
que neix de la nostra Vida Elevada, del Hiram en nosaltres-  que ha de guiar-nos i dirigir-
nos en quan som i fem. 

El nostre veritable deure   -el deure cadascun de nosaltres en qualsevol moment o 
circumstància-   ens ho diu en senzilles, sublims paraules el Natzarè: “Fer la Voluntat de 
Déu”. És a dir: expressar o manifestar la Llum que es troba latent en nosaltres, el nostre 
Verb animador, segons el mateix vol, desitja i ens inspira. I això ha de fer-se com millor 
puguem, perquè la perfecció latent (el pla del G.·. A.·.) es faci manifesta. 

No obstant això, el fet de seguir les nostres més elevades aspiracions interiors no significa 
que hem de descurar els deures ordinaris de l'existència, ni faltar als nostres 
compromisos, i al que legítimament s'esperi de nosaltres; però tampoc hem de permetre 
que deures imaginaris ens allunyin de la senda de l'expressió del Diví, que és 
constantment el nostre principal deure i la suprema finalitat de l'existència. 

Per tant, el discerniment individual ha d'exercir-se en cada circumstància, fent que els uns 
harmonitzin amb els altres  -l'escaire que mesura el que és material, amb el compàs que 
comprèn l'espiritual-  i que ni les consideracions materials minvin els impulsos de la Vida 
Elevada, ni aquests siguin en detriment de la seva perfecta manifestació. 

TOLERÀNCIA 

El millor compliment del nostre deure, buscant l'expressió d'allò més elevat, ens mostra 
també la necessitat d'una actitud de tolerància i comprensió que hem d'observar respecte 
dels que s'esforcen en els seus particulars camins, els quals, encara que distints del que 
seguim, són igualment dirigits cap a la mateixa finalitat, doncs UN és l'objecte, finalitat, 
Meta i Raó Suprema de tot. 

Mai no hem de perdre de vista la unitat en la multiplicitat, ja que quan ho fem ens 
allunyem d'aquella visió central en la qual únicament resideix la Perfecta Comprensió, i 
ens circumscrivim en l'estretura del Fanatisme. Una vegada hàgim superat en nosaltres 
mateixos la superstició ignorant, amb una més elevada i il·luminada comprensió de la 
Veritat, haurem adquirit també una més perfecta comprensió per als que encara es troben 
més o menys allunyats del nostre punt de vista, i amb aquesta comprensió aquella 
inalterable tolerància que constantment va acompanyada del perfecte coneixement. 
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 Així doncs, tota forma d'intolerància demostra una corresponent angostura o limitació de 
la intel·ligència: qui realment sap, comprèn  -com l'extensió del compàs que arriba més 
enllà de l'abast ordinari dels seus braços-  i d'aquesta manera entén el bo i el just que 
s'amaga també en molts anomenats errors i pràctiques supersticioses. 

No hem de, per tant, usar l'escaire sense el compàs, ni aquest sense aquella. La 
comprensió és necessària per al judici; però tampoc pot haver una justa comprensió 
sense el judici; només que això ha de ser el més recte possible. La perfecció es troba 
constantment en el mig, és a dir, entre l'escaire i el compàs. Per aquesta raó el Mestre 
Secret posa entre aquests dos instruments del grau anterior la Clau d'un Il·luminat 
enteniment que ha de caracteritzar-lo, emblema de l'harmonia que realitza entre el Judici 
i la Comprensió. 

ACONTENTAMENT 

L'acontentament , en les circumstàncies de la vida individual  -qualssevol que siguin-  és 
condició necessària per a l'eficiència de tot el que un faci o pugui fer. 

La vida, amb tot el que ens presenta d'agradable o desagradable, ha d'acceptar-se serena 
i alegrement, sense murmuracions ni laments: mai hem de deixar-nos dominar per la 
depressió i el descontentament, sinó acceptar-lo tot amb aquella paciència que és 
expressió d'una pau interior que res pot torbar. No es tracta simplement de “resignar-se”, 
sinó més encara; de cooperar amb les mateixes dificultats, oposicions i contrarietats, 
considerant-les com oportunitats per a la manifestació de la Llum Interior, acords 
necessaris per a la producció final d'un grau més elevat d'harmonia, mitjans i instruments 
del bé que, per mitjà d'ells, ha d'exterioritzar-se. 

Es necessita, per a això, una mica més que la simple absència negativa de la torbació: 
una actitud positiva d'activa Benevolència i Amor, que no es deixa vèncer o dominar per 
cap contrarietat. 

En altres paraules, hem d'aprendre a donar la benvinguda a tot el que esdevingui en la 
nostra vida, a tot el que advingui sobre la nostra sendera, exercitant aquell Discerniment 
que ens permeti desemmascarar la il·lusió perifèrica de l'aparença, i evidenciar la seva 
realitat central, que no pot ser sinó benèfica. Acordem-nos que tot descontentament o 
depressió és un núvol que es forma sobre el límpid cel del nostre ésser, un obstacle i un 
impediment per a la Llum que hauria, i ha de manifestar-se des d'endins i que tot el que 
som i podem ser, tot el que la vida pot presentar-nos, és el que s'ha expressat i s'està 
expressant, tenint el seu origen causatiu en nosaltres mateixos. 

UNITAT I CONSISTÈNCIA DE PROPÒSIT 

Aquesta qualitat és el resultat natural de la fermesa de concentració que ha produït el 
nostre voler: la unitat de propòsit deriva d'haver-nos establert fermament sobre la unitat 
central, mentre que tot el que pot desviar-nos, fer-nos dubtar i vacil·lar, només pot 
provenir del cercle perifèric de la Il·lusió. 

Quan el nostre únic intent sigui l'expressió de la Unitat Central o Vida Elevada del nostre 
ésser, la manifestació de la Llum Latent des de la seva única Font, res ni ningú tindrà el 
poder de desviar-nos, i tot es convertirà en àuria oportunitat per a l'expressió d'aquesta 
Llum, amb l'auxili i la guia inspiradora dels arcàngels que descendeixen per aquesta 
mística escala, que correspon a l'anomenat Antaskárana de la filosofia hindú. 
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 Així doncs, per a assolir la unitat i coherència de propòsit que faci eficient la nostra 
activitat individual, amb freqüència havem de concentrar-nos, o sigui, fer que pugin 
constantment els àngels de les nostres aspiracions i propòsits elevats cap a la Unitat 
Central, infinitament més sàvia i poderosa que nostra “personalitat”. 

Tot quant fem ha de derivar d'aquest únic propòsit d'expressar la llum interior; per tant, 
hem de fer-lo A.·. L.·. G.·. D.·. G.·. A.·. D.·. U.·., o sigui, segons l'Ideal Inspirador, més 
aviat que per complaure als que ho vegin, abstenint-nos de l'acció quan ho jutgem més 
savi, però executant tot com millor puguem, sense deixar-nos dominar mai per 
consideracions de conveniència i utilitat personal. 

Finalment, res ha d'allunyar-nos de la sendera interior, 'única en lal qual es troben les 
nostres possibilitats de progrés: la Sendera que conduïx al reconeixement i domini 
sempre més complet de la Unitat Central sobre la Il·lusió Perifèrica. Per tant, es necessita 
que constantment jutgem quina de les dues ens guia, quina de les dues ens inspira i 
dirigeix en el que volem, intentem o fem. 

CONFIANÇA
 

Perquè la Llum Interior s'intensifiqui i el seu poder s'afirmi cada vegada més, hem de 
tenir absoluta confiança en la seva Guia Inspiradora, en la seva Saviesa i Poder, com el 
veritable Mestre Secret que habita en nosaltres, i és infinitament més que nosaltres 
-supremament Savi, Poderós i Bo. 

La Confiança obre el canal a l'expressió interior, mentre tota forma de desconfiança ho 
tanca o clausura; però per a això necessitem centrar-nos i concentrar-nos sempre més 
exclusivament en l'interior -la Realitat Central- en comptes de fixar-nos en els objectes, 
coses i persones en la seva modalitat externa. Fins que ho aprenguem, rebrem contínues 
desil·lusions, doncs aquesta Realitat és “un Déu gelós que no tolera altres déus davant de 
si”; i qualsevol consideració que anteposem a aquesta fi elevada és “altre Déu” al que 
reconeixem i honrem, en lloc de l'únic i veritable. 

La vida pot llevar-nos les coses externes sobre les quals ens donem suport: béns i 
riqueses, persones i afectes, el mateix premi o justa retribució dels nostres esforços, 
treball o activitat, i el que més hem o hàgim desitjat. Però tot això no ha de tenir el poder 
d'entristir-nos, ni hem de permetre que el més lleu núvol aombri el Santuari del nostre 
ésser interior, acollint amb serè content i immutable confiança tot el que es presenta i 
apareix en la perifèria, mentre l'ull interior es fixa en el centre, en el qual romanen 
únicament la Força, la Realitat i el Poder. 

CALLAR 

El quart punt del Quaternari no ha de considerar-se per cap concepte com menys 
important que els precedents, i tampoc importa que el seu sentit més profund no 
aparegui superficialment. 

Des d'un punt de vista analògic, el SABER pot parangonar-se amb l'Aire que constituïx 
l'esfera de la manifestació; el VOLER amb el Foc que puja, com les aspiracions i els 
desitjos dels homes, de la terra al cel; l'ATREVIR-SE amb l'Aigua que descendeix per a 
fecundar i fertilitzar la terra i CALLAR amb la Terra en que el seu sí germina i brolla 
silenciosa la llavor de la realització. 
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 També pot equiparar-se el saber al cap humà de l'Esfinx; el voler, a les seves ales 
d'àguila, que es dirigeixen cap amunt; l'atrevir-se a les seves potes i pit de lleó, i el callar 
a la part posterior i inferior taurina del monstre -paraula equivalent etimològicament a 
mirabilia- simbòlic. 

Finalment, hi ha una igual correspondència entre el Saber i les copes o cors dels naips; el 
Voler i els bastons, ceptres o flors; l'Atrevir-se i les espases o piques i el Callar i els 
diners, quadres o pantaclos que completen el quaternari. I això ens demostra com el 
simbolisme iniciàtic es troba moltes vegades on menys ho sospitaríem, i per això hem de 
cuidar de no menysprear o considerar indigne de la nostra consideració el que encara no 
comprenem. 

EL PODER DEL SILENCI 

En el silenci s'oculta un Poder que en va buscaríem en la paraula parlada: totes les grans 
Forces i les possibilitats latents de la Naturalesa treballen en silenci, i en el silenci 
compleixen els seus majors miracles. En general pot dir-se que la intensitat i valor d'una 
força i la seva real eficiència obren en raó inversa del soroll amb que pot manifestar-se 
exteriorment; el soroll més aviat sol denotar una atrició, o sigui, un desaprofitament 
d'energia que no s'ha concentrat perfectament en la finalitat cap a la qual la mateixa força 
fou dirigida. 

Conrear el silenci, en tot el que es refereix als nostres projectes i activitats és, doncs, la 
millor manera d'assegurar la seva realització en la forma més desitjable, doncs propicia el 
suport d'aquells Poders Invisibles que únicament en el silenci poden trobar un mitjà 
convenient per a la seva expressió. 

Aquesta virtut del Secret i del Silenci ens l'ensenya la Maçoneria fonamentalment, des de 
la primera admissió del profà com Aprenent en el Temple dels seus Misteris; i és la 
condició que ens assegura un progrés real en la carrera maçònica: el secret final de 
l'Ordre no pot comprendre's i realitzar-se individualment sinó en el místic silenci de la 
recerca interior. 

L'eficient activitat d'una Lògia i de qualsevol agrupació maçònica estarà sempre en raó 
directa del místic silenci i del secret que guardarà sobre els seus tingudes i tasques; i tot 
veritable Maçó es reconeixerà per les qualitats del silenci i de la discreció que guardi sobre 
les seves relacions i coneixements, així com sobretot el que es refereix a les activitats i 
projectes de l'Ordre 

Per tant, el deure i la virtut del silenci exterior sobre les activitats, aspiracions i projectes 
interiors es troben justament reblats en aquest quart grau de realització  -que introduïx a 
la Maçoneria Filosòfica, Mística i Màgica, sintetitzant la Simbòlica, així com la dècada 
reuneix en si les primeres 9 xifres- en el mateix nom del Mestre Secret i en el signe de 
silenci que ho caracteritza. 
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 Aprendre a callar  -callar respecte del que som, sabem, volem i fem: heus aquí una 
condició necessària, ja sigui per al nostre individual progrés filosòfic, ja sigui per a l'avenç 
d'aquella part de l'Obra que especialment ens està encomanada o que de qualsevol 
manera depèn, directa o indirectament, de nosaltres. 

El savi s'imposa el deure no parlar mai de si mateix, ni tan sols per a defensar-se quan 
sigui acusat, doncs tot el que un pugui dir de si, neix de la personalitat il·lusòria i reforça 
la il·lusió de la mateixa, mentre aspira a superar-la en un sentit més profund amb la 
Individualitat, que és constant expressió lluminosa que emana del Ser interior. 

Parlar és símptoma de vanitat i palesa la foscor interior, com la de tots els cossos que 
reben la llum des de fora i la reflecteixen: l'Iniciat ha de brillar per la seva pròpia llum, i 
no pel que es dirigeixi exteriorment sobre la seva personalitat; més aviat haurà d'amagar 
el seu llum sota la capa que ho recobreix  -com ho mostra el novè Arcà del Tarot-  quan 
ho consideri prudent i necessari.

DISCIPLINA EXTERIOR 

La iniciàtica virtut del Silenci ha de considerar-se sota el doble aspecte de disciplina 
exterior i realització interior. La primera és l'hàbit o costum de callar tot el que no es 
consideri útil, necessària i desinteressada expressió dels nostres pensaments, vencent i 
dominant la loquacitat instintiva que neix de la vanitat i falta de reflexió. 

El Verb és un poder que ha de ser intel·ligentment dirigit i usat, i tota paraula vana que 
diguem ens és tinguda en compte, augmentant la passivitat i imperfecció de la nostra 
personalitat. Per a adquirir la consciència i l'ús disciplinat d'aquest Poder, les antigues 
Escoles Iniciàtiques  -exemple clàssic la Pitagòrica-  prescrivien anys d'absolut silenci als 
seus deixebles, amb l'objecte que abans aprenguessin a escoltar i reflexionar 
convenientment. 

Aprendre a callar és, per tant, un dels punts de més importància i transcendència de 
l'educació individual; més encara, pot dir-se que és la base d'aquesta última: el que és en 
nosaltres més real i interior, pot trobar-se únicament en el silenci un vehicle o mitjà 
convenient per a la seva expressió exterior, mentre que les paraules, en general, ens 
allunyen del Real, fortificant en nosaltres el Poder de la Il·lusió que es canvia per Aquell. 

D'aquí brolla el criteri que ha de guiar a l'Iniciat en el que convingui callar o expressar: cal 
callar tot el que no sigui una expressió del Real i no ajudi o afavoreixi la seva plena 
manifestació. Aquesta regla general ha d'aplicar-se amb aquell Discerniment Individual 
que en cada cas i circumstància ens fa veure el real i es converteix en vehicle o canal per 
la seva més perfecta expressió. 

Però també aquí ha de notar-se que l'afirmació interior és gairebé sempre més útil, 
efectiva i desitjable que la seva expressió verbal i audible, doncs la màxima potencialitat 
de la Paraula és la que neix del Silenci mateix, i aprendre a parlar interiorment, 
manifestant el Poder del Silenci en nosaltres, és de molta major importància que 
qualsevol exercici retòric exterior. 

Se'ns fa, per tant, cada vegada més evident que el místic poder de la paraula radica en el 
Silenci mateix, i que en aquest últim cal cercar el primer, per mitjà d'una convenient 
disciplina exterior que prepari aquella realització interior, que farà de les nostres paraules 
- igualment interiors i exteriors-  expressions veritables de la Vida Espiritual que ens 
anima, de la Realitat que som i que de tal manera es manifesta a través i per mitjà de 
nosaltres. 
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 Aprendre a callar tota paraula inútil o vana és, d'altra banda, iniciàtica obediència al 
tercer manament: per ser Déu és la Realitat de tot, no hi ha paraula que no sigui Déu 
mateix, i que pugui parlar-se sense referir-se a una de les seves infinites manifestacions. 
Atès que en les nostres paraules no afavorim aquestes manifestacions, prendrem en va 
un dels seus noms, que són totes les paraules de tots els idiomes de l'univers: d'aquí la 
cura summa que es requereix per a la comprensió de la nostra responsabilitat individual 
en l'ús de cada paraula. 

REALITZACIÓ INTERIOR 
No obstant això, el punt més important del silenci és la seva realització interior, és a dir, la 
manifestació d'aquell estat de l'ànima que aprenem a callar tot el que prové de la veu 
efímera dels sentits i de tot reflex personal en nosaltres mateixos 

Segons una tradició oriental, la Serp tanca en si tota Saviesa; però cal destruir el seu cap 
per a trobar-la en el cor. I el Cor de la Saviesa, que és la seva vida animadora, s'identifica 
amb l'Amor; com no hi ha, entre els que viuen sobre la terra, animal més subtil i silenciós 
que la serp, és evident la relació d'aquest símbol amb el Silenci i la seva realització 
interior.
 
El cap de la serp, l'única part que xiula i es troba en condició de danyar, és l'aspecte 
egoista i malèfic del coneixement, representant el Poder de la Il·lusió. Aquest poder ha de 
ser individualment destruït per l'Iniciat, penetrant-lo i dominant-lo amb la clara mirada del 
Discerniment Filosòfic, i arrencant així amb la Voluntat l'arrel del mal representada per la 
dent verinosa. Així s'arriba al Cor de la Saviesa, que és la vida interior de la serp, i 
aixecant-lo  -com el propi cor de Hiram-  es realitza el miracle filosòfic de l'Amor de la 
Saviesa que és la Saviesa de l'Amor. 

Per a destruir el cap de la serp, o llevar-li l'arrel del mal que impedeix la lliure i perfecta 
manifestació del Principi del Bé que s'amaga en el seu cor, hem d'aprendre a concentrar-
nos interiorment en el silenci dels sentits i de la veu il·lusòria de la personalitat, arribant 
al cor del nostre ésser, que s'identifica amb el centre del cercle de la manifestació 
individual, i que és en nosaltres l'Essència de la Vida i el nostre Principi més elevat. Això 
s'assoleix descentrant-nos de l'error (que és la Il·lusió Perifèrica, dominada pel cap de la 
Serp que “menja” o absorbeix la seva mateixa cua i concentrant-nos sobre la Veritat, que 
és la Realitat Central, objecte dels nostres esforços i aspiracions, el cor palpitant tant de 
la nostra vida individual com de la Vida Universal. 

Per tant, la Serp, així entesa, s'identifica simbòlicament amb l'Arbre del Bé i del Mal del 
que ens parlen el segon i tercer capítol del Gènesi, mentre el seu cor és el mateix Arbre 
de la Vida, ella constituïx la perifèria. I la Serp enroscada en aquest Arbre de la Vida   - 
així com la doble serp blanca i negra del caduceu, emblema dels dos principis del Bé i del 
Mal-  ve a ser el mateix que expressa el cercle amb el punt, sobre el qual ja hem parlat 
suficientment. 
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LA PRÀCTICA DE LA CONCENTRACIÓ
 

Amb el que deixem dit arribem a la pràctica de la concentració de la ment, com mitjà per 
a arribar al Cor de la Saviesa, identificat amb l'Amor que a ell conduïx. Aquest, al seu 
torn, constituïx una sola cosa amb el desig d'alliberament, que correspon iniciàticament 
amb el Quart Punt del Quaternari de la Realització  -alliberament del Cercle Il·lusori de la 
Personalitat, per mitjà del Centre Individual en el qual es manifesta a cada moment, en 
potencial plenitud, l'Eterna Realitat. 

Aprendre a concentrar-se interiorment és el complement necessari de la pràctica del 
silenci exterior, sent aquest la introducció  el mitjà per a arribar a aquella condició de la 
ment en la qual calla tota vana paraula interior, o sigui, tot pensament que no expressa la 
Realitat. 

Aquesta pràctica és l'exercici al que especialment han de dedicar-se els Mestres Secrets, 
aïllant-se dels infinits exteriors i dels seus reflexos, i buscant la Veritat que dintre d'ells 
mateixos es tanca per a arribar a la Perfecció Filosòfica, Mística i Màgica del Magisteri. 

Aquesta pràctica comprèn quatre aspectes o Fases successives, que corresponen 
simbòlicament amb la Tomba de Hiram, la Visió del Delta, l'Arca de l'Aliança i la Translació 
del Cor, representant a més les quatre fases superiors del Ioga. 

Com preliminar indispensable per a les mateixes, cal disposar-se físicament en condicions 
adequades, doncs sent l'home una unitat psicofísica, tota condició estat o postura del cos 
-el Sepulcre de Hiram-  tendeix a produir una anàloga condició, estat o postura de la 
ment, i viceversa. La condició desitjable és la d'una perfecta immobilitat i relaxació, al 
voltant de la línia dorsal, que ha d'estar lliure i dreta com una plomada, considerant-se 
com Centre i Fulcre de la nostra Arquitectura Individual. 

En aquesta posició ha de considerar-se un mateix com aïllat de tot el que ho envolta 
exteriorment, pertanyent al cercle de la manifestació, i fixar la seva atenció, sempre més 
ferma i sostinguda en l'interior, o sigui, sobre el centre de tot el que considera. Correspon 
aquesta fase amb el que es diu Pratyahara en la pràctica del Ioga (vegi's el precedent 
“Manual”), o sigui, amb l'ingrés en la Tomba de Hiram, dirigint l'atenció sobre la urna d'or 
que conté el cor, el nostre Ego Superior, sustentacle, al seu torn, de la Veritable Realitat. 

La segona fase correspon simbòlicament amb la visió del Delta, i amb la que es diu 
Dhárana en el Ioga: l'atenció dirigida a l'interior i sostinguda, penetra en l'íntim de la cosa 
considerada i arriba a percebre la seva essència o principi interior, o sigui, penetra en la 
seva Realitat. D'aquesta manera la Tomba de Hiram es transmuta en el Santuari de 
l'Ésser, el lloc secret i sagrat de la comprensió de l'Altíssim, en el qual penetrem o del que 
se'ns dóna la mística Clau. 

Ve ara la tercera fase, anomenada Dhyana o “contemplació”, o sigui, aquella inspiració 
interior que ens converteix individualment en Arca o receptacle de la Divina Saviesa, amb 
la qual establim la nostra aliança en el Santuari de l'Ésser. En aquesta fase, en comptes 
d'esforçar-nos activament, com en les dos precedents, per a penetrar en la Realitat, 
simplement ens obrim interiorment a la Glòria i Gràcia Divina, que ompli la nostra 
manifestació interior, i ens enllumeni amb les set llums de l'enteniment, simbolitzades per 
les set llums del canelobre i els set colors de l'Arc de Sant Martí. No és, doncs, sense raó 
simbòlica que Dhyana constitueix la setena entre les vuit fases successives o etapes del 
Ioga. 
 En una quarta i última fase, que correspon a la vuitena del Ioga -Shamadhi o identitat- 
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l'Iniciat aixeca el cor de la seva Vida Elevada en la suprema realització de la Vida 
Individual, en la qual aquesta s'identifica i batega al uníson amb el Centre de la Vida Una, 
convertit en estrella radiant i lluminosa. 

Com es veu, el significat i l'abast dels símbols maçònics arriben molt més allà del que 
podríem pensar i del que no és possible conèixer amb un estudi succint. 

I, en el particular, el conjunt simbòlic de cada grau és, en si mateix, un sistema complet, 
suficient a conduir-nos  -amb el seu perfecte enteniment i pràctica realització-  a l'Objecte 
Final de les nostres aspiracions i a la Suprema Finalitat de l'existència. 

Tot ha de ser reflexionat, meditat i posat en pràctica individualment, en el silenci de 
l'ésser: així es fa realment tal el Mestre Secret, amb el secret enteniment de la Gran 
Realitat, la resplendor interior de la qual, il·luminant el Santuari, constituïx la inefable 
mística experiència a la qual es refereixen la paraula de pas i el signe de silenci, que 
indica allò que no es pot dir per estar més enllà de tota paraula, pensament o expressió 
verbal. 

EXERCICI 

La pràctica de la concentració es realitza i perfecciona amb l'exercici. A aquest propòsit 
serà convenient dedicar cada dia a aquest entreteniment un període variable entre deu 
minuts i una hora, aprenent a dirigir l'atenció cap al centre del nostre ésser individual (o 
sigui, cap a la Realitat) amb un discerniment i allunyament sempre més perfecte de la 
il·lusió perifèrica. 

És convenient que sigui tots els dies a la mateixa hora i en el mateix lloc  -encara que 
sense necessitat de fer d'això una regla absoluta i irrevocable-  amb l'objecte de facilitar 
la cooperació de la part instintiva o subconscient de la ment, que té per característiques 
l'hàbit i la tendència a repetir les mateixes experiències en les mateixes condicions 
cícliques de temps i espai. 

Cal asseure's en la posició que cadascú consideri més còmoda i convenient, amb la 
condició que l'espina dorsal estigui perfectament lliure i dreta, descansant en ella el tronc 
i cap. Perquè aquest últim objecte pugui realitzar-se, els muscles han d'inclinar-se una 
mica cap a enrere, deixant lliure l'expansió del pit per al ritme de la respiració, 
sobresortint aquest últim més que el ventre. 

La respiració ha de ser lenta i profunda, de manera que el ritme de la mateixa pugui 
combinar-se  -conscient o automàticament-  amb la meditació. S'omplirà primer la part 
més baixa dels pulmons, corbant lleugerament el ventre cap a fora amb la distensió del 
diafragma, i expandint després la part mitjana i superior del pit. Però tot el moviment ha 
de fer-se el més naturalment possible i sense tensió. 

En aquesta posició prescindeixi's de tota tensió des de l'exterior, concentrant l'atenció 
unívocament cap a endins, relaxant així naturalment els músculs i nervis de les diferents 
parts del cos, i els òrgans dels sentits: l'atenció i l'energia han de retirar-se de la perifèria 
del nostre Temple Orgànic, i dirigir-se únicament al centre -la línia vertical constituïda per 
l'espina dorsal-  realitzant així en nosaltres mateixos un estat anàleg a la Tomba de 
Hiram. 
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 Fixi's molt bé l'atenció en aquesta línia interior central de la nostra vida, que és l'eix o 
Fulcre, o sigui, el nombre 1, centre del cercle horitzontal de la nostra manifestació 
orgànica. Mantingui's aquesta idea molt clara en la ment, meditant atentament sobre el 
seu sentit: en aquesta línia es troba el punt central de la nostra consciència, en el qual 
s'enfoca la Realitat, pujant i baixant aparentment entre els dos extrems  -la base del cos i 
el vèrtex del cap, que són simbòlicament els Inferns i els Cels-  encara que realment 
immòbils en el centre. O sigui, immobilitat interior i mobilitat exterior. 

Consideri's aquest punt interior  -polaritzat i enfocat exteriorment en una línia- com 
centre i realitat de la nostra vida, de tot el que som o podem ser, essència de totes les 
nostres qualitats i facultats, font primordial de tot el que pot aparèixer exteriorment en 
entorn de nosaltres i prendre forma en el cercle de l'existència. 

Pot imaginar-se aquest centre com un cor ardent (el Cor de Hiram o de la nostra Vida 
Elevada), o com la lletra iod (Centre o Principi creador del nostre ésser) i també com un 
ull diví o una estrella lluminosa i radiant. Poden prendre's aquests símbols aïllats o 
successivament, i també combinar-se, doncs l'essencial és fixar, per mitjà dels mateixos, 
l'atenció en la realitat única que es troba dintre i més enllà d'ells. 

Pot també repetir-se en silenci alguna afirmació del gènere de la següent: 
“SÓC UN CENTRE DE VIDA, DE LLUM, DE SAVIESA, D'AMOR”.
 
“DÉU EN MI ÉS VIDA INFINITA, ETERNA, PERFECTA, IMMORTAL, INFINITA LLUM, INFINITA 
PAU, INFINITA SAVIESA, INFINIT AMOR”.
 
“LA DIVINA REALITAT, QUE ÉS EL CENTRE IMMANENT DE LA MEVA VIDA INDIVIDUAL, 
TROBA EN MI UN MITJÀ, VEHICLE I CANAL SEMPRE MÉS PERFECTE PER A EXPRESSAR-SE 
EXTERIORMENT: AQUESTA REALITAT ÉS EL BÉ QUE APAREIX EXTERIORMENT EN LA MEVA 
VIDA, SEGONS HO RECONEC INTERIORMENT”. 

Sobretot, hem d'imaginar-nos a manera de centres radiants de Vida, Llum, Saviesa, 
Força, Substància i Poder, manifestant l'Essència Única des del centre a la perifèria, de 
quant volem i desitgem. La vida és manifestació o expressió i tot el que volem i desitgem 
podem adquirir-lo segons la nostra capacitat de donar-lo: per tant, cal cercar 
interiorment, en el secret Santuari de l'Ésser, la substància primera del que volem que es 
manifesti entorn nostre. 

Per a això es necessita una vegada més aprendre a concentrar-se: descentrar la mirada 
de la manifestació exterior del domini dels efectes, cap al seu principi interior o domini de 
les causes. Aquesta és la finalitat de l'exercici que hem donat, com primera guia, al 
Mestre Secret que vol trobar-se a si mateix en el camí de la Llibertat, realitzant 
iniciàticament el quatrinomi indicat per les quatre parts de l'Esfinx. 
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 CONCLUSIÓ 
L'Esfinx, imatge del Quaternari, és alhora el símbol que millor resumeix emblemàticament 
la Doctrina Iniciàtica d'aquest quart grau, intermedi entre els tres simbòlics i els tres o 3 
vegades 3 graus superiors, resumint els que precedeixen i completant-los amb el 
coneixement integral de la dècada  -naturalment derivada del quaternari-  que és en si la 
introducció necessària als que li segueixen. 

En la dècada, als primers 3 grups de 3 nombres -1-2-3, 4-5-6, 7- 8-9, objecte de l'estudi 
dels tres primers graus, s'uneix aquell nombre 10 que expressa la suma dels 4 primers i 
resulta al seu torn, del 0  -origen negatiu de les altres xifres- ,a la dreta de les quals 
s'asseu la unitat generadora amb el poder de les nou xifres expressat per la desena lletra 
de l'alfabet hebreu que, per ser la més senzilla, es considera com engendradora de les 
altres. 

Per tant, així com el nombre 10 completa la primera sèrie numeral i inicia una sèrie més 
àmplia i valuosa formada per la combinació de dues xifres, així també el grau que acabem 
d'estudiar completa i sintetitza el primer ternari simbòlic amb la tètrada fecunda, i al 
mateix temps obre el cicle novenari de la realització filosòfica, mística i màgica del 
Magisteri, en la qual es multipliquen les potencialitats latents dels 3 graus simbòlics. 

Geomètricament el nombre 10 es troba al centre de les nou cares i vèrtex de la Pedra 
Cúbica de Punta, resultat filosòfic de la labor dels tres graus simbòlics, constituint aquesta 
última l'arquitectura, ja sigui de la Tomba de Hiram, del Santuari i de l'Altar sobre el qual 
es diposita el Cor Lluminós de la Vida Superior. 

També el nombre 10, unió de la línia i del cercle, o sigui, del lingam i de la yoni, ens 
familiaritza amb els símbols de la Serp i de l'Arbre de la Vida enmig del jardí o cercle de la 
manifestació, i tanca en si el Misteri Bíblic de la caiguda i redempció individual de l'home: 
la unitat que surt del costat esquerre del Pare (el 0 de les possibilitats latents) i, després 
de la seva peregrinació en la sèrie dels primers nou nombres, torna a “asseure's a la seva 
dreta”, com expressió activa de les mateixes potencialitats. 

Finalment, en aquest nombre  -igual al de la creació còsmica-   es tanca el poder de la 
creació individual, manifestant en el nostre propi món o microcosmos les potencialitats 
divines de la Unitat, que està representada per la vara, el ceptre i el bastó: alhora llavor, 
planta i arbre central del que floreix constantment l'existència exterior. 

La mística aliança entre el Principi de la Vida i la seva manifestació individual (el 0 i el 1) 
no podria expressar-se millor que amb un decàleg, o amb la unió de les dues mans, els 
dits de les quals o xifres s'entrellacen sumant-se complementàriament i produint els 
parells 1-9, 2-8, 3-7, 4-6, 5-5, com els dos querubins han d'ajuntar-se i combinar-se l'u 
amb l'altre, perquè es realitzi en cada grau una perfecta harmonia. 

Així, dos pentagrames o Intel·ligències conscients han de fusionar-se en la humanitat, 
representant a l'home i a la dona; el Crist o Principi creador indicat pel nombre 6 ha de 
néixer en el Quaternari, morir sobre la Creu, exaltar-la i dominar-la; la Perfecció Divina, 
representada pel nombre 3, ha d'expressar-se en la humana (nombre 7), per al seu 
triomf sobre la terra: el binari (nombre 2) ha d'equilibrar-se en la perfecta justícia de la 
Llei (nombre 8), que ho 
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 fa perfecte en el seu cub o tercera potència; i quant al Poder de la Unitat (vara, ceptre o 
bastó, representat pel nombre 1), no pot ser realment dominat i perfectament expressat 
sinó per l'Iniciat o Ermità que ha arribat al Magisteri de la Saviesa i de l'Amor, representat 
pel nombre 9 . 

De quant hem dit s'induïx molt clara la base matemàtica de tota la simbologia i filosofia 
iniciàtica; aquesta, en cada grau, pot i ha de traçar-se sobre aquells Principis Eterns i 
Immutables representats pels nombres i expressats per les figures geomètriques que es 
relacionen amb els primers. D'aquesta Aritmètica i Geometria Filosòfica ha de néixer la 
Música de la Divina Inspiració, com tercer element realitzador (corresponent a l'atrevir-
se) d'un Quaternari que els seus dos primers termes (la saviesa aritmètica i la voluntat 
geomètrica) acabem de nomenar. Com quart punt ve naturalment el Silenci Astronòmic, o 
sigui, la llei dels astres que realitza l'Arquitectura Universal basada en l'Amor o Gravitació 
de tot en la seva irradiació unitària. 

Arribem així a una final comprensió de la Tètrada i de la seva realització decimal, que ha 
de constituir la conclusió natural de l'estudi d'aquest grau. 

La unitat és, doncs, el nombre que es relaciona amb el primer terme del quaternari: 
SABER el coneixement o veritable ciència que s'obté amb l'estudi de l'Aritmètica Iniciàtica, 
reduint tots els nombres al seu origen unitari, i tots els éssers i coses a l'únic Principi. 
Aquest coneixement unitari és la vara màgica de tot poder real, i al mateix temps, el llum 
que il·lumina el Santuari de la Vida i la Sendera Iniciàtica amb la Llum resplendent del 
llamp individual (vegi's el novè Arcà). 

Igualment la dualitat es relaciona amb el segon terme -Voler- i amb la segona ciència del 
quadrívium: la Geometria. VOLER és, doncs, la línia que es traça interiorment entre dos 
punts  -el nostre centre individual i l'objecte de les nostres aspiracions-  sent aquesta línia 
una expressió geomètrica de la Voluntat, Mare Generadora (o geometria) de totes les 
coses. 

Al seu torn, la trinitat mostra la Voluntat traduïda en acció i, per tant, es relaciona amb el 
tercer terme del quaternari -ATREVIR-SE- i amb la Música que presideix a tots els ritmes, 
i és, a més, inspiració creadora que manifesta la Voluntat Geomètrica en el cicle del 
temps. Per mitjà de l'activitat l'agent s'uneix a l'obra, i la Força que executa, a la Saviesa 
que concep els plans, realitzant-se la Bellesa com tercer element resultant de l'harmònica 
cooperació dels dos primers. 

Quant al quart terme -CALLAR- és la resultant de la circumscripció i quadratura del cicle 
de l'activitat, que mostra la perfecta relació del centre amb la perifèria: aquella 
quadratura la divisió ternària de la qual origina el Zodíac que limita perifèricament la zona 
o poder d'irradiació en tot Centre Astral. Aquest místic centre silenciós  -la zona central de 
silenci i el fulcre interior immòbil de l'activitat i del moviment exterior-  és la Clau d'Ivori 
que introduïx al Mestre Secret en el Santuari ocult de la Naturalesa. 
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