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RECORDS DEL 75è ANIVERSARI 
Dintre dels actes portats a terme durant l’any 1978, per la Reial Germandat de Jesús de 
Natzarè, amb motiu del 75è aniversari de la seva fundació, crec que brillen amb llum pròpia els 
que a continuació comentem. 
El primer d’ells, és el concert que el dia 4 de març tingué lloc a l’església de Sant Francesc, a 
càrrec de la “Coral de Cambra del Conservatori Municipal de Barcelona”, sota la direcció del 
mestre Enric Ribó, que assolí un grandiós èxit artístic, així com també de públic que hi assistí, 
el qual va poder gaudir de la qualitat i puresa de les veus que formen l’esmentada coral. 
El segon acte el del Dimarts Sant, dia en què la Santa Missa i la meditació vers Jesús de 
Natzarè estigueren a càrrec de Monsenyor Joan Martí i Alanis, Bisbe de la Seu d’Urgell, el qual 
amb la seva encesa paraula, ens encoratjà a tots els germans natzarès a seguir el Diví Mestre 
en el camí del Calvari. I tot seguit el tradicional Via-Crucis, que aquest any recorregué l’interior 
de les muralles ciclòpees, amb un bon nombre de germans, els què, malgrat el fortíssim vent 
regnant en aquells moments, no defalliren en acompanyar el Sant Crist. 
Altre acte molt simpàtic i de gran vàlua humana, és sens dubte el que tingué lloc el dia 11 de 
juny, en el qual molts germans després de la Santa Missa, oficiada per Monsenyor Josep Pont i 
Gol, Arquebisbe de Tarragona, es reuniren en un àpat de germanor, a l’hotel Imperial Tarraco, 
per retre homenatge als deu socis més antics de la nostra Germandat. Presidiren l’acte 
juntament amb el Senyor Arquebisbe, el President Sr. Mas Vives i la resta de membres de la 
Junta Directiva. En acabar, paraules d’agraïment i record, amb entrega de pergamins als 
homenatjats i gran satisfacció per als que tingueren la joia de estar-hi presents. 
I finalment voldríem comentar també el concurs fotogràfic que amb el nostre patrocini i sota el 
lema “Reial Germandat de Jesús de Natzarè” “AHIR” i “AVUI”, va organitzar el Casal Tarragoní. 
Varen presentar-s’hi més de quaranta obres originals i de gran qualitat artística. 
Volem felicitar la Reial Germandat per l’èxit assolit en el decurs del seu 75è aniversari i alentar 
la Junta Directiva, perquè segueixi en el camí que fa tants anys varen emprendre uns homes 
creients i de bona fe. 
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