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COMUNICAT DE LA GRAN LÒGIA PROVINCIAL DE CATALUNYA
DAVANT LES CÀRREGUES POLICIALS DE L’1O

Els maçons catalans vam viure amb profunda tristesa, frustració i impotència els desgraciats fets
que es registrar a moltes ciutats de Catalunya quan forces policials van carregar contra ciutadans
que participaven a la votació per l’autodeterminació organitzada per la Generalitat de Catalunya i
els col·lectius independentistes.
Els germans de la Gran Lògia Provincial de Catalunya, com la resta de maçons, fomentem en els
nostres treballs els valors de la fraternitat i la tolerància, entre d’altres. Hem de ser tolerants amb
els que pensen diferent que nosaltres, però hem de ser en aquests difícils moments intolerants amb
tots aquells que volem imposar les seves idees, especialment quan es fa ús de la força i la brutalitat
substitueix el raonament.
La convivència està clarament en perill al nostre país. Els maçons tenim l’obligació de treballar per
cercar el que ens uneix, sense renunciar ni a la nostra ideologia ni creences profanes, utilitzant allò
que hem aprés a les lògies des de la nostra iniciació.
En la nostra vida profana hem de poder expressar-nos amb llibertat, respectant-nos sense imposicions, insults i amenaces, i, per sobre de tot, sense violència, ni verbal ni física, com la que vam viure
diumenge per part dels cossos de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.
Totes les idees són legítimes, tret d’aquelles que són en essència autoritàries. Per això rebutgem les
dictadures i per això els dictadors persegueixen a la maçoneria. En les democràcies, els ciutadans
cedeixen l’ús de la violència a l’Estat, per tal que aquest en faci ús per defensar a la societat d’atacs
exteriors i alhora garantir la convivència. Ho va teoritzar Rousseau. Però aquesta violència té límits i
la democràcia es perverteix quan l’Estat la utilitza per reprimir idees.
La nostra formació iniciàtica és ara més valuosa que mai i l’hem de posar al servei de la convivència.
Però això no ens ha de impedir de condemnar enèrgicament la intolerància d’una brutalitat policial
pròpia de règims totalitaris contra els que els maçons tenim l’obligació moral de combatre.
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