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Barcelona maçònica és l’obra de referència sobre la presència
de l’anomenada societat secreta a Barcelona. Amb un to divulgatiu i rigorós, el llibre fa un recorregut històric des de la construcció de la catedral pels mestres maçons fins a les lògies en
funcionament en l’actualitat, passant per les figures de maçons
catalans il·lustres com ara el president Companys, l’alcalde
Aiguader, la cèlebre concertista d’arpa Clotilde Cerdà (filla de
l’urbanista), el general Prim o el filantrop Rossend Arús, fundador de l’extraordinària biblioteca que miraculosament se
salvà de l’ordre de confiscació franquista.
Xavi Casinos, un dels millors especialistes en la matèria, ha
acudit a les fonts més solvents per revelar la veritat d’alguns
tòpics sobre la maçoneria, com ara la relació que aquesta mantingué amb els templers, o la implicació d’Antoni Gaudí i de
Joan Gamper en la societat secreta.
Un recorregut visual i històric per tots els referents maçònics existents a la ciutat, amb imatges inèdites de les lògies de
Barcelona.
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