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UEsglésia contra la maconeria
en roiot de final del vuit-cents
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el 16 al 30 de setembre de
l'any 1896 es reunien a la
ciutat tirolesa de Trento unes
vuit-centes persones, pertanyents,
en la seva major parí, a l'estament
ecleslástic. Entre elles, trenta-sis
bisbes i mig centenar de delegáis
papáis. Elmotiu d e l a t r o b a d a e r a l a
c e l e b r a d o del Primer Congrés A n timapónic Internacional, organitzat
sota els auspicis del papa Lleó XIII.
L'assisténcia de la plana major de
l'Església a la reunió és comprensible en el marc de la dura i interessant confrontació que es produí en
la segona meitat de la passada centuria entre la Francmagoneria i l'Església católica. La conflictivitat venia d e tempsenrera, pero fou en els
pontificats de Pius IX {1846-1878) i
de Lleó XIII (1878-1903) quan adquirí unes cotes mes altes de virulencia. Els esdeveniments que envoltaren el procés de la unificació d ' l tália influVren decisivament en l'actitud papal. De les moltissirnes intervencions sobre les societats secretes i la magoneria, tant de Pius
IX com del seu successor, destaca
l'encíclica Humanum genus, de 20
d'abrilde 1884. Aquesta carta encíclica sobre la francmagoneria tingué una gran difusió i provoca el
sorgiment de revistes i associacions antimagóniques i la reactivació deis estudis sobre l'orde. En
\'Humanum
genus s'exposa amb
claredat el pensament ecleslástic
sobre la francmagoneria, una societat que conspira de mutu acord
amb tots els altres "partidaris del
m a l " . " . . . els resultats provocáis per
la secta deis francmagons —es pot

Bust del rector Esteve Ferrer, emplaQat davant f'esglósia de sant Esteve
d'Olot.
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llegir en un deis parágrafs de l'encíclica—, son perniciosos i amargs
fins a l'extrem, donat que a causa
deis certíssims senyals que abans
hem manifestat, se sap amb certesa que la principal finalitat de la
secta deis francmapons és de destruir sencerament tota la disciplina
religiosa i social que engendren les
institucions cristianes, tot substituVnt-la per una altra de nova, c o n forme a les seves finalitats, que
adopta les idees fonannentals i les
fiéis del naturalisme".
La confrontado, estimulada per
l'aparició en escena del gran farsant que fou Leo Taxil, genera un
munt de lletra impresa. Taxil, des
de 1885 —any de la seva figurada
retractado de ranticlericalisme—
fins a 1897. quan descobrí en una
conferencia (pronunciada el 19 d'abril en una sala de la Societat Geográfica de París} l'engany al qual
havia estat sotmés l'Església i el
públic en general, publica molts 111bres i artides (que li proporcionaren quantiosos ingressos) sobre la
magoneria i la relació d'aquesta
—relació inventada— amb el satanisme. De El capellá, cul de mona a
L'anticrist i ¡'origen de la magoneria, per només esmentar dues obres
de Taxil, es pot apreciar una distancia considerable —de ranticlericalisme a rantimagoneria—, pero en
el fons es manté la ciau de l'éxit de
Tautor: el sensacionalisme i la fantasía morbosa. Taxil dona peu, al-
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bora, a un tipus de literatura que
tingué nombrosos adaptes, alguns
d'etls eclesiástics. IVIoltes persones
estigueren pendents de manera
continuada de les histories de Taxil
i deis seus seguidors i imitadors
—reals o imaginaris—, deis seus
personatges inventats, com Miss
Vaughan —que arriba a provocar
una investigació en les mes altes
esteres de l'Església, conduída per
una comissió presidida peí bisbe
Lazzareschi, que conclogué salomónicament—, i de les moltes mentides generades per a combatre la
francmagoneria. La confrontado de
l'Església i l'orde és perceptible en
tots els nivells de la jerarquía católica, des del papa a un escriptor
católic d'un petit poblé, del bisbe al
rector: tots hi estaven mes o menys
implicats, en molts paVsos, entre els
quals Catalunya ^

De Torras i Bages ais "Pastorets"
L'ambient antimagónic, a voltes
tendent a convertir-se en una mena
de croada, es respirava també,
dones, entre els católics i l'Església
catalana. Revistes i periódics
—sobretot aquells que feien del
catolicisme un deis puntáis básics—
dedicaven grans espais a les qiJestions que giraven a l'entorn de la
batalla contra el "perill mago". Es
crearen associacions per a aprofundir en la Iluita, a imatge de les

promogudes per les jerarquies vaticanos. El b i s b e d e Barcelona, Jaume Cátala, dedica l'any 1883 una
pastoral a la francmagoneria. Uns
anys abans, Jaume Agustí i Milá
publica £/ masonismo
condenado
por la doctrina católica (1878). Un
católic com Mané i Flaquer escriví
un conjunt d'articles sobre l'assumpte al Diario de Barcelona, paral.lelament ais que Torras i Bages
publica a La Veu del
Montserrat
l'any 1884, recollits el mateix any en
Ilibre, i reeditatsel 1932 peí Foment
de la Pietat de Barcelona amb el
títol Qué és la Maconeria?. El poeta
de Folgueroles, Jacint Verdaguer,
dedicavaunsversosala"sectadels
francmagons", i Jaume Collell esdevenia l'encarregat d'elaborar el
discurs de la secció espanyola en el
Congrés Antimagónic de Trento. En
les dues décades fináis del vuitcents es produí, així, una extensa
campanya de consciendació antimagónica, de la qual els esdeveniments italians no en foren en absolut aliens, pero que venia marcada
per les particulars circumstáncies
que vivia —i havia viscut des deis
anys trenta— el país.
En una cíutat catalana com Olot
esreflecti la polémica general, amb
les particularitats, especifiques de
cada indret, que imposaven les concretes condicions del lloc i del moment. L'any 1888 un escriptor católic, Antoni Molins i Celada, escriví
una petita obra, una sarsuela que

OLOT, Sábado 29 d« Eacro de 1S08

^mm nli^mn
CapQalera del setmanari "El Deber", fundat l'any 1897.
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portava per títol El nacimiento de!
Salvador ó la redención del esclavo,
que encara avui dia es representa
anualnnent. Son els coneguts "Pastorets" d'Olot. En l'obra de Molins,
ajudat segurament peí tradicionalista Llosas i Badia, es dediquen
uns passatges molt interessants ais
francmagons, en qué se'ls fa aliats
del diable. Aixi, diu Llucifer:
"¡Oh! No será. Estad erguidos;
concibo un tremendo plan
que, en los siglos que vendrán,
triunfos nos dará
cumplidos.
SI los déspotas,
vencidos,
cesan sus
persecuciones,
astutos, mil divisiones
entre cristianos
pondremos,
y entre otros muchos
tendremos
unos sectarios
Masones".
El discurs dei diable sobre els
seus "aliats" ocupa tota la darrera
part de la segona escena del primer
acte. La innatge que deis francmaponses p o d i a f e r e l lector o l'espectador no dista excessivament de la
que es feia de les forces del mal, les
torces diabóliques, sintesi a la que
Molins —i Lloses— contribuVren decisivament. D'aquesta manera,"... el
brazo de Lucifer / serán los fieros
Masones" ^.
L'obra de Molins estava dedicada al literat olotí Josep Saderra i
Mata, de tendencia política profundament conservadora, implicat, com
es veurá mes endavant, en les
qüestions antimagónlques locáis.
"El Deber" va ser creat i controlat
Fou, pero, un altre Saderra, Miquel, des de l'ombra peí rector Ferrer.
un jesui'ta nascut a Olot, qui publica
l'any 1899 a Manila uns comentaris
a una Doctrina antimasónica ^. Hem
passat de l'obra literaria empeltada tóric. Des d e les anónimas Notes
d'ideologia al tractat dedicat exclu- biográtiques del M.l. Dr. D. Esteve
sivament i directa a la magoneria. Ferrer I Casadevall, pvre. (1923)
Tant en el cas de Molins com en el fins ais treballs apareguts l'any 1983,
de Saderra es tractava de petites centenari del seu nomenament com
aportacions a una gran polémica. a rector d'Olot, s'ha seguit una línia
El nucli de la controversia fou portat definida d'exaltació, arraconant l'aa la ciutat pels eclesiástics, entre nálisi aprofundida i coherent. Per a
els quals destacava el rector Esteve comprendre la figura de! rector FerFerrer, que a partir deis darrers rer s'ha de situar necessáriament
anys de la centuria la vehicularen a en les coordenades concretes de la
través del setmanari católicE/Deber. seva época, en qué desenvolupá la
vida i r o b r a .

l.'ítooíel'

El "bisbe d e la Muntanya*'
Esteve Ferrer i Casadevall (18511922), anomenat contemporániament per alguns el "bisbe de la
Muntanya", fou rector arxiprest de
la parroquial de Sant Esteve d'Olot
una quarantena d'anys, de 1883
fins a la seva mort. Des d'aquell
moment fins avui ha estat sotmés a
un procés apologétic de caire ahis-
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L'any 1897 funda el setmanari El
Deber, de Marga vida (fins la Guerra
Oivil). Els anys precedents ens son
segurament, pero, els mes desconeguts del personatge. La definido
ideológica d'Esteve Ferrer es sitúa
aviat al costat de l'integhsme, tot i
que en algún moment advoca peí
possibilisme i la unió ampia de tendéncíes. L'experiéncia —encara que
no directa— del Sexenni suposá
per Ferrer un element decislu en el

seu arrenglerament político-ideológic. La destacable convergencia
de grups en la génesi, a final de la
década deis vuitanta, del Centre
Catalanista, com a nucli de defensa
d'uns interessos coincidents de manera relativa enfront a uns enemics
semblants, —tot i les marcades d i ferencies entre els sectors, manifestes en els anys noranta—, hi conduí, de la mateixa manera que a
determinats elements conservadors poc catalanistes (escindits entorn a 1892), al rector de Sant Esteve i els seus seguidors. Els uní la
defensa deis valors tradicionals
{dret, familia, etc.), la Iluita) i la religió, i en canvi els allunyava el paper
concret donat a aquesta darrera o
el tipus de Iluita—propagandística i
purament política— a seguir. El
trencament definitiu s'iniciá a mitjan de la darrera década del segle i
es materialitzá a principi de 1897
amb el naixement de El Deber, que
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Esteve Ferrer i
CasadBvall,
figura
omnipresení a la
ciutat d'Olot-

aconseguí reunificar al seu voltant
els sectors mes tradicionalistes de
lavila, p r o m o t o r s d e s d e 1892 de/.a
Comarca Leal, i de 1894 a 1897, de
La Comarca ".
La figura d'Esteve Ferrer fou
omnipresent a la ciutat en répoca
del seu rectorat; des de la trona, a
partir de les presslons i consells de
sota má o bé des de la premsa. La
utilització que va fer de la institució
eclesiástica de cara a promoure
determinades iniciatives generadas o inspirades per persones o
agrupacions d'unes orientacions
politico-socials concretes i a c o m batre'n d'altres fou molt remarcable. El foment d'un patriotisme espanyolista exaltat i reaccionari a reí
de la crisi de 1898 fou, en aquest
sentit, paradigmátic ^. L'aparició mateixa del setmanari católic El Deber
estigué envoltada d'una serie de
circumstáncies que denoten el paper que s'havia assignat el rector
Esteve Ferrer en la vida ciutadana.
El dia primer de gener de 1897
sortí El Deber, auspiciat i controlat
a l'ombra per Ferrer, amb el poeta
Josep M. de Garganta com a director. En la presentado escrivien que
"Nuestro periódico es, ante todo,
católico, apostólico, romano y en
calidad de tai, acatará
humildemente las enseñanzas de la Iglesia,
someterá sus opiniones á la autoridad de la Maestra infalible, y defenderá con energía sus
intereses".
Evidentment, no eren aquests els
únics interessos que movien la p u blicado. En la mateixa presentado
es posaven al servei. significativament, d'uns determinats grups de
la ciutat: "... sólo nos resta ofrecer
nuestro humilde concurso —escrivien—, á las autoridades, á la propiedad, al profesorado y á ias entidades mercantiies
y
productoras...". D'altra banda, l'any 1902, el
periódic La Democracia, editat també a Olot, comunicava: "Elsemanario El Deber nació para muy distintos fines que el defender la religión
católica. En aquel entonces había
en la población publicaciones
que
se atrevían á censurar (¿porque no?)
defectos y abusos de cierto jerarca
de finísimo epidermis: aquellas censuras le enfurecieron, y se pensó en
ei desquite, en la venganza. Una
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junta de lameros se encargó de dar
cuerpo á la idea de fundar un periódico, y surgió El Deber de entre los
rescoldos de un auto de fé: el semanario catalanista habia sido victima
de la diplomacia sacristanesca"
^.
El problema al qual feia referencia
el redactor de La Democracia és el
conflicte entre Esteve Ferrer i Mariá
Vayreda, conductor del setmanari
regionalista L'Olotl, que suposá el
punt culminant i decisiu del trencament al qual hem fet referencia anteriorment. A principi de 1398 L'Oiotí hagué de tancar una temporada
de cara a possibilitar la revisió per
part d'autoritats religioses del setmanari, acusat peí rector Ferrer de
pervers i desmoralitzant. La clausura dura només unes setmanes,
retornant llavors a una relativa normalitat, aquella que permetien les
circumstáncies. El fet és significatiu, pero en cap manera excepcional. L'atac frontal contra totes les
publicacions, institucions i persones que no sintonitzaven amb els
corrents mes integristes de pensament i d'acció, fou una constant de
l'actuació d'Esteve Ferrer i Casadevall i de la línia de El Deber. La
ma^oneria, i tot alió que en ellalleugerament s'IncloVa, no fou una ex-

cepció, sobretot si pensem que era
el mes gran enemic que l'Esgíésia
havia dissenyat.

"El Deber" i la m a p o n e r i a
El tema Leo Taxil i el de la implicació de TOrde en la pérdua de les
colónies espanyoles ocuparen la
majoria deis comentaris del setmanari católic sobre la qüestió magónica en els darrers anys de la passada centuria. En el núm. 2 (9 gener
1897) publicaren ja un article amb
un títol simptomátic: "Protesta", Escriviren que en un "meeting masónico político" ce\ebra\ aGirona, l'orador "se atrevió con el desparpajo
propio de tales falsarios á achacar
la culpa de la insurrección filipina á
las beneméritas
Ordenes
religiosas". El setmanari eleva ("en su
nombre y en el de la católica villa de
O/oí"), aleshores, u n a p r o t e s t a c o n tra les paraules anteriors —emmarcables en la campanya que el Gran
Orient Espanyol porta a terme c o n tra la influencia deis Ordes religiosos a les Filipines—, només explicables per \"'odio sectario". Unes
setmanes mes tard aparegué sota

eleel títol "La cuestión Diana Vaughan" quan l'Orde es va veure fortamenl que disfrutan determinados
(núm. 5, 30 gener 1897) la repro- assetjada pels sectors católics, a mentos".
ducció d e la d e c l a r a d o de la comis- causa de la inevitable pérdua de les
sió encarregada de dilucidar l'exis- colónies. Des de la reprodúcelo
téncia o no de Miss Vaughan. El d'uns fragments (en el núm. 77, 18 La Junta d'Uníó A nt i m a s ó n i c a
perlódic no va fer en aquesta oca- juny 1898) de Cobra publicada l'any
sió cap mena de comentari, a dife- anterior d'Enrique Reig, Sacrilegos
El com bat de l'Església contra la
rencia de quan Taxil descobrí el seu y traidores. La f\/lasonería contra la Magoneria no es vehiculá exclusiengany. Una persona que signa com Iglesia y contra España, a articles vament per mitjá de la premsa. S'ora Víctor escrivi "A propósito de los elaborats per membres de ta re- ganitzaren actes religiosos, confefarsantes" (núnn. 18, 1 maig 1897), dacció o col.laboradors del setma- rencies, s'editaren fullets, manifesdura critica a Taxil, a les seves obres nari, foren freqüents a les pagines tos. A partir del Congrés Antimagói ais defensors i lectors d'aquestes. de El Deber les arremeses contra la nic Internacional deTrentos'intentá
L'article participava del desencant magoneria. En el núm. 70 {30 abril l'articulació d'un moviment de filiaque es vivía en alguns sectors del 1898). en un article titulat "¡Viva ció antimagónica estés arreu. La
catolicisme, sobretot els alemanys, España!", tot comparant l'Estat es- Unió Antimagónica, amb seu a Rorespecte ais misteris sobre els franc- panyol amb els Estats Units, van ma, havia estat l'organitzadora de
magons desvelats per Taxil i els escriure que "... podrá nuestra pa- la trobada de 1896, i es pretenia
seus seguidors. L'experiéncia que tria haber sido atacada en sus cre- implantar-la en tots els paVsos, en
provoca l'engany no havia d'ésser, encias católicas por la infernal ma- totes les diócesis i en els arxiprespero , en absolut, negligida. Per sonería, agente de destrucción en tats, a partir d'un sistema de Junaquesta rao concloVen: "Gracias á los órdenes religioso y social y der- tes. En aquesta conjuntura, l'agost
Dios que las cosas se han puesto en rocadora de las más
venerandas de 1898, el rector Esteve Ferrer
su lugar, permitiendo que los insig- costumbre..." En alguna ocasió s'as- —com segurament tots els altres
nes trapaceros que se han burlado similá albora la Iluita entre espa- arxiprests de la diócesi— rebé una
del mundo descubran ellos mismos nyols i americans a un combat en- carta del bisbe de Girona en qué li
el juego, y desengañen á los incau- tre el catolicisme i la magoneria. comunica que "... sírvase V. entetos. Fruto es este del Congreso an- Fou, sense cap mena de dubte, rarse de ios documentos
adjuntos;
timasónico de Trento, y la amarga pero, un cop finida la guerra i con- y si en su concepto no hubiese
lección recibida no debe echarse sumada la derrota espanyola, que grave inconveniente para la formaen saco roto; antes por el contrario, va aparéixer a El Deber un escrit ción de la junta de ese arcípressiempre se ha de tener presente (núm. 86-87, 20-27 agost 1898) que tazgo, indicarse personas
idóneas
para evitar en lo futuro engaños del podem qualificar de programátic, al efecto. Con lo cual secundará V.
mismo genero, y para no olvidar definidor de part de les idees que ios deseos de Su santidad y de este
que la razón y el buen sentido son informaven la concepció del m6n su a1(ectísi)mo que le bendice" ''.
facultades que nos ha atorgado Dios deis sectors propugnadors del set- La carta —datada del 7 d'agost—
para que las usemos
rectamente". manari. A "¿Castigo, prueba ó pre- feia referencia a dos documents en
mio?" s'intentava percebre les cau- concret: a la circular de la Junta
En números posteriors s'aban- ses del tracas, és a dir, per quines Diocesana de Unión Antimasónica
donaren prácticament les referén- raons la divinitat aboca els espa- (4 juliol 1898) i al "Reglamento de la
cies al "muntatge Taxil", tot i que nyols a la derrota. Entre aqüestes Junta Diocesana de Gerona para el
persistí la idea difosa—i difusa—de no podia faltar, lógicament, la ma- establecimiento
de la Unión antila relació de la masonería amb el goneria. Déu encarregá a l'Estat masónica en esta capital" {28 abril
satanisme, entenent-lo com a en- espanyol una missió en els paVsos 1898). En l'article primer del reglag l o b a d o r d e t o t allódolent i contrari conquerits, pero aquest en canvi ment s'exposava amb claredat la
a l'Església. En el núnn. 93 (8 octu- "... no civilizó cristianamente
como finalitat d e l e s juntes: "Se establece
bre 1898) de El Deber es publica era su deber, dejó que la lepra ma- en esta ciudad la Junta Diocesana
una "Estadística masónica" extreta sónica envenenara la sangre, y tras- de la Unión antimasónica
española
de La Cruz, en els comentaris de la tornara la cabeza y el corazón de cuyo objeto es combatir los princiqual s'al.ludia els francmagons com los habitantes
de nuestras
colo- pios y oponerse á la acción de la
a "iuciferianos". O bé, l'any següent nias, el catolicismo
en ellas tuvo Masonería en España y sus colo{núm. 152-155) es reproduVren tex- que replegarse cada día más sobre nias, con arreglo á los acuerdos del
tos d'una obra del bisbe Schu- sí mismo, para dejar el camino ex- Congreso antimasónico de Trento,
macher, sota el suggestiu títol de El pedito á la codicia sin freno, al liber- dependiendo del Centro antimasóReino de Satanás. La Francmaso- tinaje, y, en fin, á la masonería par- nico universal establecido en Roma
nería y el Liberalismo.
En el núm. ticular y universal, tan estrecha- y aprobado por la Santa Sede, é
241 de l'any 1901 foren encara mes mente unida á los desastres de nues- inmediatamente
del Comité nacioexplícits. A m b l'encapgalament "Un tra patria, como lo está el catoli- nal establecido
en la ciudad de
hecho histórico", tractaren la rela- cismo con sus grandezas". Pero, la Barcelona".
ció deis magons amb Satanás. L'es- francmagoneria no féu perillar sodeveniment que explicaven els ser- lament el catolicisme a les colónies,
La circular de la Junta Diocevi com a prova "... de las relaciones sino ádhuc a la metrópoli. Així: "Essana era encara molt mes interesde la alta francmasonería
con Sa- panya católica, en otro tiempo, ¿eh?
sant, a causa de la integrado de les
tanás".
Hoy. es otra cosa. Dése una mirada
directrius generáis de Iluita contra
á la lista de masones que ocupan
A partir del canvi de segle apa- cargos públicos, á la masa indife- la francmagoneria amb les cirregueren articles diversos sobre la rentista que lo mismo le da ser cris- cumstáncies particulars que vlvia el
magoneria en general, habitual- tiana que musulmana, al favor de pais, de les quals l'orde, a parer
deis eclesiástics, no n'era aliena. La
ment extrets d'altres publicacions.
circular comengava dient que "EnFou, no obstant, durant l'any 1898
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tre los graves males que aquejan á
los pueblos modernos, y que con
máscara de progreso pugnan por
arrebatarles su felicidad y los gloriosos destinos que les alcanzó el
Cristianismo,
ninguno tan activo,
tan temible y pérfido como la Masonería o Francmasonería".
A continuació excplicitava decisions de
Trento i resseguia la doctrina de la
Humanum genus. Es justificava, mes
endavant, l'organització mitjancant
la Unió Antimagónicaatenent a a l l ó
esdevingut anteriorment, quan la
no associació permeté "... á la Masonería y al Judaismo
conjurados
para la ruina de las almas y de los
pueblos creyentes, que nos arrebatasen el inestimable tesoro de la
Unidad Católica, y las
Grandes
Américas á principios de este siglo,
mientras intentan ahora hacer lo
mismo con los preciados restos de
aquel imperio colonial en cuyos dominios jamás se ponía el Sol".

Aquest fragment s'acompanyava
de tres notes a peu de página, en
les quals s'argumentava que el j u daisme era r"a/ma directriz^' de la
maponeria, que les guerres de Cuba i Filiplnes foren causades pels
francmagons, que la Iluita EspanyaEstatsUnits era paral.lela al combat
Catolicisme-Maponeria, o bé que
Riego, Mendizábal i altres eren magons, tal com s'expllcava en un text
del qual s'escrivia que "Nunca recomendaremos bastante este folleto de propaganda que se vende en
Gerona al ínfimo precio de un real
en las librerías católicas de Franquet i Geli". Per totes les raons
anteriorment exposades es convocava els católics a confluir en la
Unió Antimagónica. Així: "Ellos han
jurado nuestro deshonor y ruina en
las logias españolas y extranjeras;
pero si todos los que aun conservan la fé y el aliento de sus antepasados cumplen con sus deberes, y.

respondiendo á la invitación de las
Juntas Diocesanas, las ayudan á
levantar contra la diabólica secta el
poderoso dique de la Unión Antimasónica, podremos esperar, con
el auxilio de la Inmaculada
Virgen,
Patrona de España y de sus Indias y
vencedora del infernal enemigo, padre de la Francmasonería,
que el
Dios de los ejércitos nos libre de los
males presentes, ilumine y convierta á los sectarios, destruya los
planes de nuestros injustos é ingratos enemigos, y nos dé la paz tan
suspirada, después de haber coronado con el laurel de la victoria los
heroicos esfuerzos de nuestros soldados y marinos".
La circular de la Junta Diocesana era un amas d'acusacions contra la maponeria —satanisme, const a n ! conspiració contra el catolicisme i l'Estat—, de les quals en
desíacava una, en consonancia amb
el moment historie que s'estava desenvolupant: lad'ésser la causa de la
pérdua de l'imperi colonial espanyol. En la crisi de 1898, l'Església
acomplí un paper básic de propaganda en molts indrets, instigant
els ciutadans a l'exaltació patriótica. L'edlció de fullets d'oracions i
manifestos, o fins i tot, concretament a Olot, l'organització de funcions al temple de Sant Esteve, son
mostres del rol jugat per Esteve
Ferrer a la població muntanyesa el
noranta-vuit.
La carta del bisbe fou contestada peí rector-arxiprest d'Olot uns
d i e s m é s t a r d , el 25d*agost, i posteriorment, amb data d'onze de setembre, Ferrer rebé una nova com u n i c a d o en la qual se l'exhortava
decididament a !a constitució d'una
Junta. El 26 de setembre, quan el
rector torna a escriure al bisbe, la
formació de la Junta d'Unió Antimagónica de l'Arxiprestat d'Olot estava molt avangada. Per aquesta
rao, el bisbe de Girona escriví novament {16 octubre 1898) a Esteve
Ferrer, donant-li les darreres recomanacions. Es llegeix en la carta:
"Estimado Sr. Arcipreste: esta junta diocesana de Unión
antimasónica ha visto con agrado la propuesta hecha por V. en su comunicación de 26 de septiembre para la
formación de la de ese arcipres-
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g La masonería, un
gran monstre semi^ pre-fabricat.

NOTES
1. La bibliografía sobre la magoneria és
quantilativament impressionanl. Per a una
breu i concisa introducció es pot ilegir el iiibre de Paul N A U D O N , La
franc-magonnería.
Paris, e d . P.IJ.F., 1963 {Se n'han fet múltiples
edicions, ampliades i posades al dia). T a m bé es pot veure, des d'un punt de vista mes
simbóiic, pero. Jean PALOU, La tranc-maQonneria. París, ed. Payot, 1964 (trad. cast. a
Ed. Dédalo), i dirigit per Daniel LIGOU, Dictíonnaire Universel de la
Franc-Magonnerie.
2 vols., París, ed. Prisme, 1974. En concret,
per a i'Estat espanyol, és ineludible la c o n sulta de les obres de José A. FERRER BENIMELI. S o b r e la confrontació amb l'Esglésía
católica, vegeu "Los católicos y la m a s o n e ría. ¿Puede un católico ser masón?", a Historia 16. extra IV, 1977, pp. 27-32. o bé el
capítol segon de iVfasonena española
contemporánea, 2. Desde 1868 hasta
nuestros
días. M a d r i d , e d . siglo XXI, 1987 ^, p. 36 i ss..
En relació al punt anterior, i Iligat a m b ei
paper de Taxil en el m u n l a t g e antimagónic,
és necessária la consulta —encara de l^errer
Benimeii— de "Satanismo y masonería", a
Historia 16, extra IV, 1977, pp. 33-38, i El
contubernio
¡udeo-masónico-comunista.
Madrid, ed. Istmo, 1982. pp. 31-133. S o b r e
la encíclica Humanum genus i la macponeria,
vegeu també GAY ARMENTEROS, Juan C ,
"Las razones de una condena: la Iglesia ante
la Masonería", a VI Semana de Historia Eclesiástica de España contemporárjea:
Iglesia,
sociedad, politica en la España
contemporánea. El Escorial, ed. Escurialenses, 1983. pp.

122-130. Son molt interessants. d'altra b a n da, els trebalis publicats a FERRER BENlMELI. José A-, c o o r d . . La Masonería en la
historia de España. Saragossa. e d . Diputación General de A r a g ó n , 1985, i La Masonería en la España del siglo XIX. 2 vols., Valladolid. ed. Junta de Caslilla y León, 1987.
Per últim, especificament sobre Catalunya,
és destacable el dossier escrit per Pere
SÁNCHEZ, " L a magoneria a Catalunya", a
L'Aveng, n ú m . 76, 1984, pp. -46-76.

tazgo, deseando que se constituya
pronto, y que V. presida a ¡o menos
la sesión primera". Pocs dies mes
tard es constituí definitivament la
Junta. Era el 6 de novembre del
mateix any 1898.
La Junta de l'Arxiprestat estava
formada per onze membres. El reverend Josep Burch i Ventos actuava com a president honorari. Com a
presldent, el Sr. Sola, Lluís Bolos
n'era el vlce-president, Pere Llosas
el secretar! i Francesc Rius el tresorer. Els sis vocals eren el literat
Josep Saderra, el reverend Jaume
Reixach i Aubert —beneflciat de la
parroquial des de 1893—, Josep
Serrat i els senyors Fontfreda, Vlla i
Santouja. És molt destacable la presencia en la Junta de Bolos, regidor
de l'Ajuntament olotí, de Pere Llosas i Badia, promotor de la major
part d'assoclacions carlines olotines de final del segle XIX i principi
del XX, de Saderra i Mata, antic
integrant del Centre Catalanista,
del qual marxá durant l'escissió deis
elements mes reaccionaris, I de Jo-

sep Burchi, membre del Centre Tradicionalista I assidu col.laborador
de Ei Deber. La Junta d'Unió Antlmagónica de l'Arxiprestat queda
formada, dones, per eclesiástics i
laics ideológicament molt propers
al rector Esteva Ferrar. No tenim
noticies de les activitats de la Junta
a partir de la constitució. El procés
de f o r m a d o i les característiques
propias de l'associació olotina ens
permeten da vaure, no obstant, un
deis aspectes de la Iluita finisecular
del catolicisme enfront de la francmaponaria. El combat fou global,
general. A cada lloc (diócesi, arxiprastat, parroquia, país, ciutat), pero, adquirí unes peculiaritats propias
an consonancia amb la situado histórica —la intagració de la qüestió
colonial a I'Estat aspanyol, posem
per cas, o la Iluita Estat-Papat a
Italia— o amb la ideología particular de les personas que assumiren
la tasca de ser-ne les capdavantares. A la ciutat d'Olot, la direcció del
rector Ferrer conduí ais afers en
una determinada via. L'enemic ara

2. M O L I N S I G E L A D A , A n t o n i , E/oac/m/enío
del Salvador o la redención del esclavo. Zarzuela pastoril en cuatro actos y en verso,
Olot, I m p . y Lib. de Juan Bonet. 1888. Les
citacions corresponen a les pagines 1 1 1 1 2 .
Vegeu C A N A L i MORELL. J o r d i , "Els aliats
de Llucifer. Els "Pastorets" d'Olot i la Iluita
antimagónica en l'época de la R e s t a u r a d o " ,
a L'Oloti. n ú m . 427, 24 desembre 1987, pp.
26-27.
3. SADERRA, Miguel, Doctrina
antimasónica publicada por "La Estrella de Antipolo"
y comentada por M.S.M.S.J., Manila, Imp.
del Colegio de Slo. Tomás, 1899.
4. La Comarca
Leal. Periódico
CatólicoMonárquico, suri des de 1889 a 1894.essent
editat a Vic. Només a partir del n ú m . 210
(novembre de 1892) passá a esdevenir "Eco
de Vichi. Berga y Olot". Des de 1894 es c o n vertí en La Comarca,
Periódico
CatólicoMonárquico,
p u b l i c a d o que sortí al carrer
fins 1900. pero q u e deixá de ser "Eco de
Vicli, Berga y Olot", per a restringir-se de
bell nou a Vic. a partir del n ú m . 455 {juliol de

1897). Sobre aqüestes qüestlons vegeu
Concepció MIRALPEIX, La premsa a la ciutat de Vic alsegle XIX, Barcelona, ed. Generalitat de Catalunya, 1981. En el catáleg sobre la premsa d'Olot elaborat per Joaquim
DANÉS i C a r m e SALA [Exposición
Bibliográfica Commemorativa
del Centenario
de
la Prensa Local Olotense, 1359-1959. Catálogo Conmemorativo,
0\o{, Imp. Delta, 1959)
i també la Historia d'Olot (part inédita, carpeta 10, Biblioteca Mariá Vayreda d'Olot) de
J o a q u i m DANÉS, s'omet La Comarca,
Periódico
Católico-Monárquico.
5. Vegeu C A N A L i MORELL, Jordi i C A S A CUBERTA, Margarida "Conservadors i Integristes a Olot a final del segle XIX. Un
a p r o p a m e n l a partir de l'análisi de la seva
percepció de la crisi linisecular". a Vitrina.
Publicado
del Museu Comarcal de la Garrotxa. n ú m . 2, primavera 1987, pp. 61-70.
6. "A nuestros lectores". El Deber, n ú m . 1,1
gener 1987, pp. 3-5. La citació de l'altre
periódic a " A h o n d a n d o en el asunto", a La
Democracia,
n ú m . 43, 30 n o v e m b r e 1902,
pp. 389-390. Uns mesos abans, exactament
el 1 6 d ' a g o s t de 1902, La Democracia
fiavia
estat prohibida peí bisbe de G i r o n a , " . . . para
q u e la fé y las costumbres cristianas no
sufran detrimento y no se pierda por culpa
Nuestra ninguna d e las ovejas confiadas á
Nuestra Paternal solicitud..."
7. Aquesta carta i les segilents que e s m e n tem es troben a l'Arxiu Parroquial de Sant
Esteva d'Olot, R.A.1.7.

el mateix —un gran monstra semipre-fabricat anomanat maponeria—,
pero a voltes no era rCinic. Hi havia
qui, atrinxerat en precisas institucions i defensor de concretes idaologies, manava diversos i varíats
combats a la vagada. L'exemple
d'aquest aclesiástic oloti en el t o m bant de segle és, pensem, ben illusíratiu.

Jc>rdi Canal i Morell és liicencjst en historia.

I
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