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     Donacoj al SAT
Ipfelkofer  Germanio  6  €

Marcus  Hansson  Svedio  15  SEK

Hammerberg  Svedio  62  €  

Roman  Manau  Torres  Hisp.  20  €

Anonime  FR  125  €

Anonime  FR  125  €

Rivière  CH  2.50  Chf

Schneller  CH  41  Chf

Gacond  CH  2.50  Chf

Hammerberg  SV  20.83  €

Via solidareco kun aliaj membroj estas unu el 
la bazaj pilieroj de SAT.
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Oni apena% povas paroli nuntempe pri 
Framasonaro en Hispanio, !ia ekzisto estas 
anekdota, kiam ne karikatura. Sed temis iam 
pri movado influa, en tia grado ke !i fari!is 
unu el la du plej malamataj tendencoj de la 
venkinta flanko de civila milito, tiel ke la 
unuaj tribunaloj starigitaj por entrepreni la 
subpremadon de la malvenkintoj nomi!is 

“Speciala Tribunalo 
por subpremo 
de Framasonaro 
kaj Komunismo”. 
Kiel tio povis 
okazi? Pro tio ke 
Framasonismo 
fari!is preska% 
sinonima kun 
respublikismo kaj 
kontra%klerikismo.

La Framasonaro venis al Hispanio 
en la komenco de la 18-a jarcento, el 
norda E%ropo. La unuajn lo!iojn establis 
britiaj vizitantoj, kiuj enportis siajn 
ritojn kaj filozofion. Jam en 1727 ekzistis 
lo!ioj en Andaluzio, kaj la sekvan jaron 
angla lordo fondis alian en Madrido. 
Sed la #efa tendenco de la hispania 
framasonaro spegulis la francian tradicion, 
pli politikan, kaj la framasonoj balda% 
fari!is reprezentantoj de la laikismaj kaj 
kontra%klerikalaj tendencoj. Jam anta% 
tio, inter 1740 kaj 1750 ni trovas la unuajn 
subpremadojn, sekve al papa buleo. Bona 
grupo trafis en la prizonojn de la Inkvizicio, 
kiu ne perdis okazon kondamni iliajn 
kutimojn kaj mondpercepton.

La reformoj entreprenitaj en la lando 
meze de la 18-a jarcento koincidis kun la 
baza filozofio de la Framasonaro, kaj kelkaj 
el la #efaj reprezentantoj de la Klerismo 
kaj la intelekta kaj politika elito fari!is 
framasonoj. En 1780 formi!is la Granda 
Oriento, apartigita de la regula britia 
tendenco. Komence de la 19-a jarcento 
tiu progresema sektoro dividi!is en du 
sektorojn: tiuj kiuj apogis la kampanjojn 

de Bonaparte, kiuj ricevis la nomon de 
francigitaj, kaj tiuj kiuj integri!is en la 
rezistaj fortoj. En la #efa politika ilo de 
tiu #i tendenco, la Kortesoj de Kadizo, t.e. 
la parlamento kunigita en la ne konkerita 
urbo tiunoma, kiu establis la unuan 
konstitucion de la lando, granda parto de 
la reprezentantoj estis framasonoj, inklude 
de kelkaj pastroj. Sed post la reveno de la 
burbona monar'io, kaj de la absolutismo, 
en 1814 la Framasonaro estis strikte 
malpermesita, kaj !iaj membroj persekutitaj 
kaj torturitaj de la denove funkcianta 
Inkvizicio. 

Dum la 19-a jarcento, la framasonaro 
konservis sian influon inter la progresemaj 
tendencoj. La le!a situacio estis nestabila: 
persekutita dum la periodoj kiam la Eklezio 
plej influis, akceptita kaj e# influa dum 
la regado de la liberaluloj. En diversaj 
okazoj la povo favoris la lo!iojn regulajn 
(proksimajn al la anglosaksa normo), kaj 
fermis tiujn orientitajn al socia agado. Dum 
la Unua Respubliko, establita en 1873, tri a%, 
la% aliaj fontoj, e# #iuj kvar el la sinsekvaj 
prezidentoj estis framasonoj. La reveno 
al la monar'io ne ka%zis problemojn al la 
organiza(o dekomence, sed fine de la 19-a 
jarcento renovi!is malpermesoj, post forta 
kontra%staro de la papoj kaj la loka katolika 
Eklezio, kaj post la akuzo al la framasonoj ke 
ili favoris la sendependecon de la malnovaj 
kolonioj en Kubo, Portoriko kaj Filipinoj.

La komenco de la 20-a jarcento vidis 
intensigon de la agado de la Framasonaro. 
$i reprezentis la pinton de la politika agado 
de la progresema bur!aro kaj etbur!aro, kaj 
dominis la radikalajn movadojn favoritajn 
de tiu #i. $i havis malmultan influon en la 
laborista movado, interalie pro sia oficiala 
doktrino de interpaci!o kaj socia harmonio, 
sed anka% ne mankis la laboristaj gvidantoj 
kiuj proksimi!is a% anis en la organiza(o. 

La intermilita periodo
En 1917 okazis forta krizo en la hispania 

socio, kun kontestaj movadoj, strikoj kaj 
posta subpremo. La framasonaro estis 

framasonismo


