
Els maçons cedeixen
correspondència a la
biblioteca Balaguer

Redacció

Un conveni entre el Supremo
Consejo Masónico de España i
la Biblioteca Víctor Balaguer
permetrà dipositar-hi més de vint
caixes amb documentació sobre
la maçoneria a Espanya entre els
anys 1975 i el 2000. Els docu-
ments són, sobretot, correspon-
dència dels alts graus de la ma-
çoneria i de membres del Suprem
Consell, que permetran recons-
truir la història del col·lectiu
durant la Transició. L’acord de
dipòsit va ser signat dilluns pas-
sat per l’alcalde i president de
l’Organisme Autònom de la bi-
blioteca-Museu, Sixte Moral, i
el president del Supremo Conse-
jo, Francesc Bosch.

Per a Bosch, aquest dipòsit
era un desig proposat de fa molt
de temps i un privilegi que
d’aquí a dos anys, no seria pos-
sible, sense especificar, però, la
importància d’aquesta data.
Aquests documents, d’una im-
portància extraordinària ,
apuntava, permetran explicar el
procés de legalització de la ma-
çoneria, moviment perseguit
gairebé obsessivament per la dic-
tadura de Francisco Franco, com
van recordar Moral i Bosch. Per
això, el president del Suprem

Consell va voler honorar els
que van perdre la vida per la
maçoneria, entre ells el presi-
dent Companys i el 80 maçons
gasejats a Mauthausen.

Les cartes estan signades per
alts graus espanyols i per ma-
çons d’altres països, com el Su-
prem Consell de Nova York. Hi
ha coses que fins i tot jo no
hauria de saber, va dir Bosch.
En tot cas, els documents diposi-
tats corresponen a maçons ja
desapareguts. Les relacions en-
tre la Biblioteca que va fundar
Víctor Balaguer -qui va obtenir
el grau 33 de la maçoneria, el
més alt– i el Supremo Consejo
arrenquen de l’any 1999, quan el
centre va acollir una exposició
sobre el moviment. Creiem, deia
Bosch, que la institució és fidel
a l’esperit del qui la fundà, que
no és altre que l’estimació a
l’ésser humà. Bosch no va des-
cartar que en el futur es puguin
fer més ingressos a la Balaguer.

Dilluns també va demanar el
suport de la Diputació per poder
catalogar com més aviat millor
tota la documentació. Moral es
va felicitar de poder enriquir el
fons de la biblioteca que vol ser
un centre de difusió de la cul-
tura .|
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L’autor, davant la seva obra, divendres passat FÈLIX

L’escultura de Xavier
Cuenca torna al seu lloc

de pedra, que era la que Cuen-
ca havia pensat en un principi.
La peanya de pedra s’ha hagut
de descartar perquè hauria pe-
sat massa sobre una plaça bui-
da per l’aparcament. Penso
que l’acer corten queda prou
bé, comenta Cuenca, que as-
senyala que la plataforma s’ha
elevat dels 70 centímetres que
tenia l’anterior fins als 126
actuals. Això evitarà que les
caixes dels camions, sense
veure-la al maniobrar, do-
nin cap cop a l’escultura. La
planxa amb què s’ha construït
la base és de 10 milímetres,
gruix, explica l’escultor, que
dóna prou resistència al cub.

D’altra banda, Cuenca con-
sidera que Home i dona havia
de tornar al mateix lloc, per-
què és una peça pensada per
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Home i dona, l’escultura
que Xavier Cuenca va realit-
zar per a la plaça del Mercat,
torna a ser al seu lloc. Han
hagut de passar quatre anys
llarg perquè, finalment, es res-
taurés la peça, trencada i reti-
rada a causa del cop que li va
donar un camió el desembre
del 2000.

L’escultura s’ha col·locar
exactament al mateix lloc, so-
bre un cub d’acer corten que li
fa de peanya. Durant aquest
temps que s’havia retirat
l’obra, s’havia plantejat la pos-
sibilitat  d’instal·lar-la en un
altre emplaçament, fins i tot
dins la mateixa plaça, per evi-
tar-li cops posteriors. També
s’havia valorat la possibilitat
de canviar la peanya per una

a aquí, comentava dilluns,
mentre estava treballant en la
instal·lació de l’escultura a la
plaça del Mercat. Hi ha altres
llocs, però també molts es-
cultors que poden fer altres
obres.

L’artista no amagava la sa-
tisfacció perquè, finalment,
s’hagi pogut desencallar la res-
tauració i la recol·locació d’Ho-
me i dona. Divendres em sem-
blava que estava posant
escultura nova, manifestava
tot recordant els anys que han
hagut de passar. El cop que
l’escultura va rebre el desem-
bre de l’any  2000 no era el
primer que havia patit l’obra.
Aquest cop, però, l’escultura
de l’home es va trencar per
cinc llocs diferents, cosa que
va obligar a retirar-la.|

Fa més de quatre anys que s’havia retirat

Contes a la Ma’at i a l’Armand Cardona
La llibreria Ma’at dedica avui la sessió d’Els contes de Cleo a

les narracions de Hans Christian Andersen. Serà de sis a set de la
tarda, al local de la Rambla de la Pau. Una altra  opció és la que
prepara la biblioteca Armand Cardona, a l’Hora del Conte de demà,
a les dotze del migdia, amb el narrador Francesc Bernal. Redacció

El Ball de Diables demana versots
El Ball de Diables de Vilanova fa una crida a tots aquells que

vulguin proposar versots per a la festa major del 2005. Cada versot,
sobre l’actualitat local o general, ha de tenir quatre versos, més la
rèplica del Llucifer, de vuit versos. Les propostes es poden enviar
a diablesvng@hotmail. com o al número 49 del carrer Major. R.
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