
Lluís Costa Fernández busca la relació 
dels homes de La Llumanera de Nova 
York amb la maçoneria, cosa que és 
d’agrair en un historiador acadèmic, 
perquè no ho acostumen a fer. Per 
exemple, de Rossend Arús, un dels 
principals col·laboradors. També detec-
ta que a la capçalera hi ha elements 
simbòlics associats a l’univers de l’or-
de, com un compàs i un cartabó. Però 
s’atura aquí perquè el seu coneixement 
de la maçoneria, igual com gairebé tots 
els historiadors acadèmics, és pobre, 

com ho explica l’afirmació que fa en 
parlar d’aquests elements simbòlics: 
“En els seus començaments la maço-
neria estava formada per constructors, 
escultors i artesans.” Com se sap, 
l’orde es pot haver inspirat en rituals 
i símbols de les corporacions de cons-
tructors medievals, però quan parlem 
de maçons parlem dels francmaçons 
que neixen a partir de les Constitucions 

d’Anderson del 1723. Amb un coneixe-
ment bàsic de l’orde hauria vist que la 
revista és maçònica des del títol, ja que 
fa referència a la maçònica Estàtua de 
la Llibertat: promoguda per maçons, 
construïda per un arquitecte (Barthol-
di) i un enginyer (Eiffel) maçons, amb 
elements simbòlics de l’orde, i pagada 
bàsicament per maçons, la flama, la 
llumenera, il·lumina el món i la veritat, 
objectiu dels maçons. Per què es pensa 
que la Biblioteca Arús rep el visitant 
amb una reproducció de l’estàtua?

Els dos prohoms de la societat nord-
americana que la revista utilitza per a 
difondre el nom de Catalunya als Es-
tats Units són, diu l’historiador, Tomàs 
Alva Edison, al qual dedica tota una 
portada, i el president electe James 
Abram Garfield, que contesta una carta 
del director de la revista: tos dos són 
germans de l’orde. També ho era Marià 
Fortuny, al qual dediquen un número 
especial, arran de la seva mort. I, 
maçons o no, compartien plenament 
els ideals de l’orde els altres dos prin-
cipals col·laboradors de la revista amb 
Arús: Frederic Soler, Pitarra, i Albert de 
Quintana. Com també un altra figura 
homenatjada, Josep Anselm Clavé.
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Un professor, a la tardor de la vi-
da, escriu sobre les seves inquietuds 
professionals i personals. La tasca 
d’ensenyar, el paper de l’economia, els 
grans temes com el desnivell entre el 
nord desenvolupat i el sud empobrit 
o emergent són alguns dels elements 
d’aquest tapís de reflexions sobre el 
món contemporani. Hi tenen un paper 
especial les observacions sobre l’evo-
lució econòmica i social des de la gran 
etapa lligada a la globalització.

El nihilisme religiós és una manera radi-
cal de comprendre l’experiència religio-
sa des d’una actitud de negació de tota 
forma idolàtrica de Déu. Amador Vega 
aborda la noció de nihilisme religiós a 
través d’un agosarat recorregut per la 
meditació zen, la mística cristiana i l’art 
abstracte modern, en diàleg amb els 
filòsofs de l’Escola de Kyoto, els haikus 
de Matsuo Basho, els Pares del Desert, 
Ramon Llull, la poesia de Paul Celan i la 
pintura de Mark Rothko.

A Catalunya, lluny encara del front de 
guerra, es va desencadenar l’enfronta-
ment entre les diverses interpretacions 
sobre la naturalesa i l’abast de les 
transformacions socials i sobre la prio-
ritat de defensar la República i guanyar 
la guerra. Responent al postulat que 
diu que una bona història d’un partit ha 
de ser una bona història d’un país, una 
recerca sobre la història del PSUC ha 
esdevingut una història del conflicte a 
la rereguarda catalana.

Del naixement del PSUC al 
conflicte amb la CNT i el POUM
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