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LES NOCES DE PLATÍ DE LA GERMANDAT DE JESÚS NATZARÈ 
 
Després de parlar de les celebracions commemoratives de les noces d’argent i d’or de la 
Germandat, enguany toca fer-ho de les noces de platí. 
L’article l’he confeccionat en base als documents existents a l’arxiu de la Germandat; a les dades 
que figuren a les actes dels anys 1977 a 1979 i en els nostres programes dels anys 1978 i 1979, i a 
la informació publicada en el “Diario Español” (a partir d’ara “Diari”). 
Abans d’entrar a parlar de la celebració, per tal de fer-nos una idea dels moments en que es 
trobava la Germandat, voldria donar unes dades introductòries. 
L’any de l’aniversari la Junta directiva estava presidida pel Sr. Ramon Mas Vives (1969/1971 i 
1974/1979).     
La Germandat comptava aleshores amb un total de 816 associats distribuïts de la següent manera: 
634 germans, 87 aspirants i 95 maries del Calvari; la quota estava fixada en 240 pessetes per als 
germans, 50 pels aspirants i 30 per les maries del Calvari; la despesa ordinària de la Germandat 
aquell any, fou de 305.323,90 ptes. i els ingressos totalitzaren la xifra de 272.041 ptes. 
El lloguer de les bandes de música per a la desfilada del divendres Sant ascendí a 98.000 ptes. 
repartides de la següent manera: 46.000 la banda de música “la Salud” de Sabadell, 34.000 la 
banda de la Creu Roja de Tarragona i 18.000 la banda de cornetes i timbals de Torreforta. 
L’abanderat principal lliurà un donatiu de 35.000 ptes. i els abanderats de la secció d’Aspirants en 
donaren 4.500 ptes. 
Preparatius 
El primer moment en que es parlà obertament de la celebració, fou a la Junta General Ordinària 
que tingué lloc el 17 d’abril de l’any 1977, quan el Sr. Gaspar Ras Alegret va suggerir el cobrament 
d’una derrama voluntària ordinària de 100 ptes. entre els associats “... dado que el próximo año se 
celebrarán las Bodas de Platino de la Real Hermandad y como sea que no hay existencias para 
afrontarlas ...”. Al mateix temps, el Sr. Ras va proposar la creació de diferents comissions de treball 
per tal de coordinar i organitzar els actes de l’aniversari així com per informar als associats, 
proposta que el Sr. Joan Rull Marrasé, president de la secció de socors mutus, amplià en el sentit 
que les comissions fossin mixtes, es dir, formades per membres de les juntes de la Germandat i de 
la secció que ell presidia. La proposta fou acceptada i aprovada, fixant-se el mes de juny següent 
com el de l’inici dels treballs de les comissions. 
S’elaborà un projecte dels actes a celebrar el mes de març del 1978, en el qual es determinen les 
possibles activitats a dur a terme, les persones encarregades d’aquestes, el nombre de persones 
assignades a cada comissió i de quina junta havien d’ésser, sistemes de financiació, etc. 
distribuint-lo entre els membres d’ambdues juntes per tal que aquest fos estudiat durant l’estiu amb 
la idea de discutir-lo el mes de setembre. La primera reunió de tots els comissionats es fixà pel 
mes d’octubre amb la idea que a finals d’aquell mes o principis de novembre es pogués reunir un 
membre de cada comissió per dur a terme els treballs corresponents a fi de tenir-ho tot enllestit 
com a màxim a finals del mes de gener ja que la Setmana Santa era a començaments del mes de 
març. 
D’acord amb el projecte, es creen dos departaments: el religiós amb Mn. Ricomà al front i 
l’econòmic amb el Sr. Ras com a responsable, i vuit comissions amb el nombre de components 
d’aquestes: 

1. Confecció programa. (2 Junta Germandat, 1 “Montepío”)  
2. Anuncis. (2 Germandat, 1 “Montepío”)  
3. Concert sacre. (2 Germandat, 2 “Montepío”)  
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4. Exposició fotogràfica (75 anys). (1 Germandat, 1 “Montepío”)  
5. Invitació assistència a la processó dels presidents haguts a la Germandat i al 

“Montepío” (amb donatiu de 1.000 ptes.). Un abanderat principal (amb donatiu de 
40.000 ptes.) i els abanderats haguts anteriorment. (2 Germandat, 2 “Montepío”)  

6. Conferència Setmana Santa. (2 Germandat, 1 “Montepío”)  
7. Escolania de Montserrat. (2 Germandat, 2 “Montepío”)   
8. Invitacions per a l’assistència i conferències als bisbes: de Tarragona, Tortosa, la Seu 

d’Urgell, Barcelona, Guadalajara, Tarascon, etc. (2 Germandat, 2 “Montepío”) 
Tot plegat donava el nombre de 27 membres com a components de les comissions, 15 de la 
Germandat i 12 de la secció de  socors mutus, al projecte sobre aquesta xifra deia: “De estos 27, 
se ha de restar el número de Religiosos de la Hermandad, que podrían ser los siguientes: De la 
comisión nº 3  Uno, de la comisión nº 4 Uno, de la comisión nº 6 Dos, de la comisión nº 7 Uno, de 
la comisión nº 8 Dos, total SIETE, o sea que de los 15 de la Hermandad se restan los 7, quedan 
por nombrar 8 socios de la Hermandad.”      
Tal com estava previst, el mes de setembre es reuneixen les comissions i la Junta directiva per 
començar a preparar la commemoració. S’acorda reunir-se el 20 d’octubre següent per tal de 
perfilar el programa d’actes. Es fixen les comissiones i són nomenats els presidents d’aquestes: la 
de concerts, amb Mn. Josep-Maria Rué Pau com a capdavanter, la d’economia al front de la qual 
se situa al Sr. Ras, la de propaganda a la qual es posa com a responsable al Sr. Arturo-Vicente 
Tomàs Mercadé i la de conferències el Sr. Lluís Solé Sánchez 
Moltes són les reunions conjuntes que realitzen les comissions amb la Junta Directiva fins a la fi de 
la tasca encomanada. La seva dissolució es produí amb l’aprovació del balanç econòmic de la 
celebració el qual es presentà a la Junta directiva del 29 de març 1979, en el decurs de la qual, a 
proposta del president Sr. Mas, s’acordà agrair a les comissions la seva col·laboració i el treball 
desenvolupat en l’organització dels actes del 75è aniversari. 
Dins dels preparatius de l’efemèride i seguint els acords presos, als associats se’ls lliurà una 
circular explicativa dels actes i de la seva financiació: 

CONMEMORACIÓN DEL 75 ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN
Queridos hermanos: 
Nuestra Real Hermandad de Jesús Nazareno cumple el próximo año 1978 el 75 
aniversario de su fundación, por consiguiente creemos que tal efemérides debe 
celebrarse con todo el esplendor que nuestra Hermandad se merece. 
A tal efecto, la Junta Directiva de la Real Hermandad de Jesús Nazareno que me honro 
en presidir, con la colaboración de la de Socorros Mutuos, ha comenzado a trabajar 
para confeccionar un programa digno de nuestra Hermandad. 
Para llevar a término dicho programa se han tenido en cuenta varios aspectos que 
pueden dar auge a las celebraciones, habiendo comenzado por gestionar una serie de 
conciertos todos ellos de gran categoría a base de masas corales y orquestas de 
cámara. Se tiene la intención de que uno de los conciertos sea a base de actuación en 
nuestra Catedral de la incomparable Escolanía de Montserrat, por creer que un 
concierto interpretado por una masa coral de tanto renombre, dentro de la Semana 
Santa, gozaría del favor de todos nuestros hermanos. En cuanto al resto de conciertos 
se tiene el proyecto de celebrar uno en la Parroquia de San Francisco que podría ser la 
actuación de una orquesta de cámara o bien un cuarteto de cuerda. No queda aquí todo 
lo programado, ya que solamente en lo referente a conciertos, está en el ánimo de toda 
la Junta el procurar ofrecer algún otro, y asimismo celebrar un concurso fotográfico. 
Referente a los actos religiosos, se tiene el propósito de celebrar unas conferencias 
durante la Cuaresma, para lo cual se han iniciado gestiones cerca de los Obispos de 
Gerona, Solsona, Tarragona y el recientemente nombrado Obispo de Menorca, para 
que sean los oradores. Se tiene igualmente la intención de que el Dr. Martí, Obispo de 
la Seo de Urgell, sea el celebrante de la Misa del Martes Santo, anterior a nuestro Via 
Crucis tradicional. 



Para ello se cuenta con la correspondiente propaganda y relaciones públicas que 
cuidarán de ir perfilando los actos a celebrar, dándose cuenta de todos ellos mediante la 
publicación de un programa extraordinario que oportunamente recibirá cada hermano. 
Y por último, se ha pensado en la economía que debe cuidar de que sea posible la 
celebración de todos los actos que hemos reseñado anteriormente para conmemorar el 
75 aniversario. Se ha establecido que tanto los ingresos como los gastos, sean 
completamente extraordinarios y nunca mermen los ingresos normales de la Real 
Hermandad de Jesús Nazareno. Se ha confeccionado un presupuesto completamente 
estimativo, en función de los posibles ingresos, en el que figura un capítulo referente a 
la aportación de los hermanos, para lo cual se han impreso unos talonarios con unos 
recibos-donativo para distribuir entre todos los socios. Se procurará que cada uno 
reciba la visita de una persona para recabar la colaboración económica, no obstante y si 
por cualquier circunstancia alguien no la recibiera, puede dirigirse a cualquier miembro 
de la Junta que con mucho gusto le atenderá. 
Son muchos los gastos que se avecinan y si queremos que nuestra Real Hermandad de 
Jesús Nazareno celebre como se merece el 75 aniversario, todos tenemos que aportar 
nuestro esfuerzo económico, ya que además de las ayudas de entidades oficiales y 
particulares que se puedan conseguir, estamos en la completa seguridad que todos 
nosotros tenemos que colaborar y de ello depende en gran parte que podamos llevar a 
término cuanto nos proponemos. Si lo hacemos así, estamos seguros de que será un 
éxito, de lo contrario no se podría alcanzar la meta necesaria y que a nuestra Real 
Hermandad por su tradición y prestigio le corresponde. 
Después de cuanto antecede, solamente nos queda solicitar una vez más, vuestra 
ayuda y colaboración, ya que la Hermandad es de todos y todos tenemos la obligación 
moral de colaborar en una efemérides como la que intentamos celebrar. 

Recibir mientras tanto el mejor saludo. 
EL PRESIDENTE 
Fdo. Ramón Mas Vives   

Actes religiosos 
Els actes religiosos tradicionals de la Germandat se’ls volgué donar una brillantor especial per 
commemorar l’esdeveniment. En aquest sentit Mn. Rué, comentava que en relació als viacrucis 
dels diumenges de Quaresma, “este año tendran el aliciente de ser comentados por seglares”. 
Així mateix, seguint amb aquesta línia, el mes d’octubre del 1977 el Sr. Lluís Solé proposava que la 
missa del Dimarts Sant fos oficiada pel Bisbe de la Seu d’Urgell Dr. Joan Martí i Alanís, qüestió que 
fou confirmada el mes de febrer següent per part de Mn. Rué. El Dr. Martí dirigí la meditació vers 
Jesús Natzarè, qui “amb la seva encesa paraula, ens encoratjà a tots els germans natzarès a 
seguir el Diví Mestre en el camí del Calvari”, tal com ens diu el Sr. Carles Llorach Fortuny a l’article 
publicat al programa de la Germandat de l’any 1979 sota el títol de “Records del 75è aniversari”. 
El viacrucis posterior a la missa, excepcionalment, va canviar el recorregut habitual ja que en 
comptes de transcórrer pel Camp de Mart, ho va fer per l’interior del passeig arqueològic després 
de passar per la Via de l’Imperi Roma, retornant a l’església de Sant Francesc pel mateix 
recorregut, per la qual cosa, se sol·licità autorització a l’Ajuntament, demanant a l’Alcalde, cas 
d’autoritzar el canvi de recorregut, “... la apertura e iluminación de las Murallas romanas”. Quant a 
l’assistència, el Sr. Llorach escriu que comptà “amb un bon nombre de germans, els que, malgrat el 
fortíssim vent regnant en aquells moments, no defalliren en acompanyar el sant Crist”. Al respecte, 
hi ha fotografies que confirmen el fet del fort vent, veient-se com el Sant Crist hagué de ser dut en 
horitzontal en comptes de ser-ho en vertical.  
Amb el mateix esperit de donar una major lluïdesa a la celebració del Dimarts Sant, el Sr. Tomás 
Mercadé va exposar a la Junta de l’1 de març, la idea de treure la imatge del Natzarè al viacrucis, 
proposta que, després de debatre’s i sospesar-se les diferents opinions, s’arribà a la conclusió que 
“es prácticamente imposible, ya que esta idea ya se ha tenido otras veces y se ha tenido que 
desechar”. Possiblement, aquest refús derivava de l’elevat cost que per a la Germandat 
representava el lloguer dels portants del Natzarè així com per la problemàtica d’aquells, de la qual 



ja se n’ha parlat en diferents ocasions.   
També es volgué comptar amb la presència dels expresidents de la Germandat i de la secció de 
socors mutus a la processó del divendres Sant, motiu pel qual se’ls cursà amb data 15 de març de 
1988, sengles escrits invitant-los tot dient: “... veríamos con sumo gusto que como ex-presidente, 
asistiera a la solemne procesión del Santo entierro del próximo Viernes santo, en la cual le será 
reservado un lugar preferente en la misma.”    
El expresidents invitats foren:  

Luis Pagés Cardella ....................  (Germandat 1948/1952 i socors mutus 1955/1958) 
Luis Roca García .........................  (Germandat 1952/1954) 
Alvaro Solé García ......................  (Germandat 1956/1960) 
Eliseo Soler Escobio ....................  (Germandat 1960/1965) 
Ramon Brull Figueras ..................  (Germandat 1965/1969 i socors mutus 1963/1965) 
Pedro Lloret Carbó ......................  (Germandat 1971/1973 ) 
Pablo Olivé Sanromá ...................  (socors mutus 1943/1945) 
Ricardo Forés Ollé .......................  (socors mutus 1951/1955) 
Marcelino García Llauradó ..........  (socors mutus 1958/1959) 
Juan Tarres Roca ........................  (socors mutus 1966/1970) 
Gaspar Ras Alegret .....................  (socors mutus 1971/1974) 

La resposta fou desigual, declinant per escrit alguns d’ells la invitació per diferents motius. L’acta 
de la Junta directiva de l’1 de març diu: “De momento han contestado afirmativamente los Sres. 
Ras y Soler y excusan por diferentes motivos los Sres. Tarrés, Olivé Sanromá, Brull, García 
Llauradó y Pagés”. També contestaren afirmativament el Sr. Roca Garcia i el Sr. Soler Escobio. 
Pel que fa als actes del Divendres Sant, el “Diari” del 12 de març, en fa una ressenya: 

ANTONIO SEGARRA, ABANDERADO DE LA HERMANDAD DE JESÚS NAZARENO 
Por la Real Hermandad de Jesús Nazareno ha sido ofrecida su bandera para ser 
portada en la Procesión del Viernes Santo a don Antonio Segarra Morera a quien 
acompañarán don José Mª Franqués Rovira y don Juan Martínez Martínez. 

Será portador de la bandera de los Aspirantes el joven Joaquín Ballarín Bargalló.1

La banda de música “La Salud” de Sabadell, la de cornetas y tambores de Torreforta y 
la banda de la Cruz Roja Española de Tarragona acompañaran los tres pasos de la 
Hermandad. 
ACTUACIÓN DE LA CORAL “NOVES VEUS” DE VINYOLS 
 En el curso de la solemne función de las Siete Palabras que se celebrará a partir de 
las 12,30 del Viernes Santo en la Parroquial Iglesia de San Francisco interpretará varios 
motetes y composiciones religiosas la Coral “Noves Veus” de Vinyols. 

Sobre aquest darrer acte, el dia 26 diu: 
FUNCIÓN RELIGIOSA DE LAS SIETE PALABRAS EN SAN FRANCISCO 
A las 12,30 dio comienzo en la Parroquia de San Francisco la función de las Siete 
Palabras que fueron glosadas por laicos y sacerdotes siendo retransmitida por Radio 
Tarragona. En los intervalos, la Coral “Noves Veus” de Vinyols interpretó diversas 
composiciones de música religiosa. 

A banda dels actes esmentats, i dins de l’acte d’homenatge que es va retre als 10 germans més 
antics, el dia 11 de juny, tingué lloc a l’església de Sant Francesc una missa oficiada per 
l’Arquebisbe de Tarragona Dr. Josep Pont i Gol, en atenció a la invitació que, per encàrrec de la 
Junta, li feu el mes de febrer el Consiliari de la Germandat Dr. Adolf Pascual Arrufat. 
Concerts 
La secció de concerts, com ja he esmentat, fou encarregada a Mn. Rué, Viceconsiliari de la 
Germandat, el qual treballà a partir de la idea de dur a  terme  dos o tres concerts a càrrec de 
masses corals i/o orquestres de cambra, quedant tot supeditat a les disponibilitats econòmiques de 
la Germandat. 



Una de les agrupacions amb la què s’havia posat més il·lusió era la de l’Escolania de Montserrat la 
qual hauria pogut estat subvencionada per l’Ajuntament de la ciutat. Per aquest motiu, el 20 
d’octubre de 1977, mossèn Rué manifestà a la reunió de la Junta Directiva i comissions del 75è 
aniversari que havia adreçat una carta al monestir per tal d’aconseguir que la coral montserratina 
actués a la nostra catedral. 
Els dies anaren passant i de la petició formulada no se’n tenia cap resposta. Finalment, l’1 de 
desembre, el President informava a la directiva i membres de les comissions que s’havia rebut la 
resposta de Montserrat, dient que l’escolania no podia actuar a Tarragona.  
Tot i això, pel  seu compte, el Sr. Tomás Mercadé, adreçà el 5 de desembre un escrit al seu “amic i 
compatrici”, el germà montserratí Joan Rion Tomás, per saber si l’escolania podria actuar a 
Tarragona algun dia de la Setmana Santa, com a culminació dels actes del 75è aniversari, 
avançant-li que “tal vegada algun altre membre de la Junta Directiva podria fer també alguna 
gestió, no obstant confio en tu, perquè em diguis si fóra possible”.  
Com a resposta a aquella carta, el dia 24 del mateix mes, el germà Rion, li manifestava d’una part, 
 la seva complaença en la celebració del 75è aniversari per la seva condició de exmembre de la 
Germandat, de la qual n’havia format part fins que es desplaçà a Barcelona per estudiar, un cop 
acabada la guerra. D’altra part, l’indicava al Sr. Mercadé que, havent parlat amb el director de 
l’escolania, aquell li manifestà la impossibilitat de poder-se desplaçar a Tarragona ja que en primer 
lloc “tot l’any que ve (el 1978) està ja programat i també alguns més” i en segon lloc la impossibilitat 
raïa en el fet que “durant la Setmana Santa les celebracions de la Basílica retenen a l’Escolania 
permanentment a Montserrat”. Quant a la possibilitat que alguna altre persona fes més gestions 
per aconseguir contractar el concert, el germà Rion li indicava que la resposta fóra la mateixa per 
les raons que li acabava d’exposar i a més a més perquè “En realitat l’Escolania surt molt poc de 
Montserrat, ho fa solament dos o tres cops a l’any, un dels quals sempre és un concert a 
l’estranger”. 
Malgrat tot, la Germandat no es dóna per vençuda i segueix insistint sobre el tema, esperant poder 
contractar a l’Escolania ja que comptava amb els bons serveis del Sr. Muller, el qual tenia previst 
passar un cap de setmana del mes de febrer en el Monestir. 
De les gestions realitzades pel Sr. Muller amb l’Abat del Monestir i amb el director de l’escola, 
s’obtingué la possibilitat que l’Escolania de Montserrat actués a Tarragona l’any 1979 “… y siempre 
que lo soliciten inmediatamente todos los estamentos musicales de Tarragona”. La Junta Directiva i 
comissions decidiren a la reunió que tingué lloc el dia 22 de febrer de 1978, que: “debido a que 
este concierto se celebraría fuera del 75 aniversario, se acuerda no tenerlo en consideración”. 
La comissió de concerts havia estat treballant paral·lelament amb la possibilitat de dur a terme un o 
dos concerts més en funció del que resultés de les gestions realitzades amb l’Escolania de 
Montserrat. Per aquest motiu, s’estava organitzant un concert a l’església de Sant Francesc el qual, 
inicialment, s’havia previst dur-lo a terme després de la missa vespertina d’algun dels dissabtes de 
la darrera quinzena del mes de març o bé del darrer dissabte del mes de febrer. 
El grup escollit era la “Coral de Cambra del Conservatori Superior Municipal de Música de 
Barcelona” dirigida pel mestre Enric Ribó, el preu de la qual estava al voltant de les 60.000 ptes. tot 
inclòs (transport, dietes, hotel, etc.), import que la comissió d’economia considerava assumible. 
Un cop acordada la contractació de l’esmentada coral (gener de 1978), s’establí com a data de 
celebració del concert el dissabte dia 4 de març a les 20 hores. També s’acordà imprimir cartells 
per distribuir-los a botigues i la confecció de programes de mà per repartir a l’entrada de l’església 
el dia del concert. Programes de mà de color ocre, de 27,5 x 21,5 cm doblegats per la seva meitat, 
en els quals es fa una ressenya de la Coral i s’indiquen les peces de que constaran les dues parts 
interpretades sota la direcció del ja esmentat mestre Ribó.  
En la contractació de la Coral jugà un paper rellevant el Sr. Eduardo Baixauli Morales, President de 
l’Institut Musical de Tarragona, d’acord amb allò que es desprèn dels escrits existents a l’arxiu de la 
Germandat i molt concretament el de 15 de març en el qual, el President de la Germandat, li 
agraeix el seu assessorament, preocupació i escrits a la premsa que contribuïren a l’èxit del 
concert.  



El concert, per acord de la Junta, fou presentat per Mn. Rué com a rector de l’església. Del seu èxit 
en dóna constància l’acta de la Junta directiva del dia 16 de març on es diu: “También se da cuenta 
del gran éxito alcanzado con el concierto celebrado el pasado 4 del cte. a cargo de la Coral del 
Maestro Ribó”, i a l’article ja esmentat del Sr. Llorach on ens diu que el concert  “... 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”. 
Lògicament, el “Diari” també se’n féu ressò. A la seva edició del dia 7 de març un article signat per 
BAIMON, reproduint bona part del programa de mà confeccionat per la Germandat, diu: 

MUSICA. Brillante actuación de la Coral de Cámara del Conservatorio de Música de 
Barcelona. 
Magnifica velada musical la que tuvo lugar el pasado día 4, en la Iglesia Parroquial de 
San Francisco de esta ciudad, con motivo del magno concierto ofrecido por la Coral de 
Cámara del Conservatorio Superior Municipal de Música de Barcelona, bajo la dirección 
del eminente maestro Enrique Ribó. 
Espléndido acontecimiento patrocinado y organizado por la Real Hermandad de Jesús 
Nazareno, en ocasión del setenta y cinco aniversario. El templo completo de fieles y 
simpatizantes revistió gran solemnidad, y los asistentes pudieron deleitarse con las 
maravillosas ejecuciones de esta famosa Coral de cámara. 
En el año 1935, un grupo de jóvenes estudiantes de la Escuela Municipal de Música de 
Barcelona, fundó la “Capella Clàssica Polifònica”, acogida después bajo la dirección de 
Enrique Ribó, al “Foment d’Arts Decoratives”. Sus repetidas actuaciones han 
conseguido destacados éxitos tanto en España como en el extranjero. Sus grabaciones 
en discos son numerosas, destacando “La vida breve” de Manuel de Falla, editadas por 
marcas europeas y americanas. 
La sabia dirección del maestro Ribó, sabe infundir en sus cantantes esa fusión y 
equilibrio de voces como facultades tan propias de este conjunto vocal, y generalmente 
reconocidas por la mejor crítica, alcanzando versiones de gran pureza de contenido, 
disciplina, afinación y matización. Sus ejecuciones aparecen envueltas de una enorme 
delicadeza expresiva y el sentimiento artístico de todos los cantantes afluye a la 
perfecta dicción. El conjunto fue calurosamente aplaudido por todos los asistentes al 
maravilloso concierto. 
Interpretaron el siguiente programa: “4 motetes d’El Misteri d’Elx”, anónimo. Tres corales 
de J.S. Bach. Tres motetes de autores contemporáneos. Federico Mompou, Cassiá Just 
O.S.B. En la segunda parte: 5 canciones tradicionales de Manuel Oltra y Enrique Ribó, 
Solistas Carmen Casellas, Cecilia Velázquez y Dolores Martí. Guitarra, José María 
Olmos. “De Mataró vàrem venir” de Eduardo Toldrá. “La calma del mar” de Enrique 
Ribó, que fue visada al ser aclamada por el público. Solista Carmen Pardo. “Madrigal”, 
de Taltabull. Tres fragmentos de “El bestiari”, de Manuel Oltra. Solista, Carmen 
Casellas. 
El auditorio dedicó a los ejecutantes verdaderas muestras de admiración, por lo que 
interpretaron fuera de programa: “L’elefant”, de Oltra. “El cant del Ocells”, Ribó. Y 
“Chançon l’alquette”, de Jannequin. 

Al programa editat per la Germandat, s’especifica que les corals de Bach eren de la “La Passió” 
segons Sant Marc: Senyor ben prop vostre, O dolç Senyor i A l’hort de Getsemani. També hi figura 
com a autor contemporani Gregori Estada OSB del qual s’interpretà el motet Juravit Dominus. 
Concurs fotogràfic 
Una altra activitat prevista dins dels actes de celebració del 75è aniversari fou la convocatòria d’un 
concurs fotogràfic amb la posterior exposició de les fotografies. 
L’encarregat d’organitzar-lo fou el Sr. Arturo-Vicente Tomás Mercadé el qual es posà en contacte 
amb el Sr. Virgili del Casal Tarragoní per tal que l’assessorés amb qüestions tals com les relatives 
als premis. A l’informe elaborat pel delegat de propaganda, el 20 d’octubre de 1977, es deia: 



He estado en contacto con los miembros del Casal Tarragoní, i ven muy bien el poder 
hacer en conjunto el concurso fotográfico de Semana Santa. 
He preguntado que es mejor una copa o pesetas, y la opinión es que es mucho mejor 
las pesetas,  ya que el material hoy por hoy es muy caro y hay más interés por ello. 

La quantia del premi també fou objecte de consulta resultant d’aquesta que: 
Si fuere un concurso nacional los precios oscilan alrededor de cuarenta o cincuenta mil 
pesetas, pero al ser un concurso local el primero puede ser de 4 ó 5 mil, 3 mil el 
segundo y mil pesetas el tercero...  

L’organització del “XXXI Concurs fotogràfic de la Setmana Santa” fou a càrrec del Casal Tarragoní 
amb el patrocini de l’Ajuntament de Tarragona. La Germandat patrocinà l’apartat especial convocat 
amb motiu de l’efemèride que se celebrava. Dos foren els apartats: “REAL HERMANDAD DE 
JESÚS NAZARENO ‘AYER’ de carácter retrospectivo” i “REAL HERMANDAD DE JESÚS 
NAZARENO ‘HOY’ de carácter actual”. Cada apartat fixava un primer premi de 3.000 ptes. a la 
millor col·lecció i un primer i un segon  accèssits de 1.000 ptes. a les dues millors fotografies. 
La idea de la Germandat era que les fotografies guanyadores li fossin lliurades, extrem que així fou 
tal com pot veure’s a l’acta del dia 27 de febrer de 1979 en la qual el Sr. President donava compte 
als assistents que ja disposava de les fotografies. 
El “Diari” del 29 d’abril publica el veredicte del concurs, en el qual i en representació de la 
Germandat, formaren part del tribunal que declarà guanyadors dels apartats dedicats a la 
Germandat els germans Gregori Ballarín i Carles Llorach. El premis quedaren de la següent 
manera:  

La Germandat ahir: 
- Premi d’honor: Ramon Vallvé Vilà 
- Primer accèssit: Ramon Vallvé Vilà 
- Segon accèssit: Ramon Vallvé Vilà 
La Germandat avui: 
- Premi d’honor: Josep Casanova Cañete 
- Primer accèssit: Ramon Vallvé Vilà 
- Segon accèssit: Maria-Rosa Casanova Prudencio  

Homenatges 
Dins de l’agenda dels organitzadors de la celebració, hi havia el retre un homenatge als 10 
germans més antics el qual s’iniciaria amb una missa a la parròquia de Sant Francesc oficiada pel 
Dr. Josep Pont i Gol, Arquebisbe de Tarragona, a la què seguiria un dinar de germanor. 
El dia escollit per dur a terme la festa fou l’11 de juny i el lloc triat l’Hotel Imperial Tàrraco, 
establiment amb el qual es tingueren els primers contactes el mes d’abril i que presentà a la Junta 
2 menús per tal que aquesta els estudiés i elegís el que considerés més idoni. 
Per a l’ocasió, s’imprimí a l’Impremta Moreso, en cartolina de color palla de 23,5 x 21,0 cm 
doblegat per la seva meitat, un “menú” a dues tintes en el qual es recollien el plats que se servirien: 
Entreteniments variats freds i calents, còctel de marisc, gall d’indi farcit a la catalana, puré de 
castanyes, bescuit glacé al Chartreuse Sarah Bernard, cafè exprés. Tot això fou acompanyat amb: 
vins blanc i negre de la Unió Agrària Cooperativa; cava Codorniu NPU, aigua mineral, conyac i 
licors fins. Tot plegat per 1.100 ptes/menú (aquest preu és el que es cobrà als germans i el que es 
pagà a l’Hotel). 
El dia 2 d’abril de 1978, la Junta General Ordinària, acordava el lliurament d’un record als 
homenatjats i a totes les dones assistents a l’acte del dia 11. Dos dies després, la Junta Directiva 
disposava cursar un escrit a cadascun del 10 germans més antics, convidant-los a ells i a una altre 
persona com acompanyant. També es parlà de la confecció d’uns diplomes al·legòrics a la 
celebració per lliurar-los als homenatjats, diplomes que es confeccionaren a “Graficas Piru SA”. 
Preparant l’ambient que havia de viure’s, PETROFILO publicava en el “Diari” del dia 7 de juny la 
següent ressenya: 



HOMENAJE A UNOS VETERANOS 
La Real Hermandad de Jesús Nazareno, concluye sus 75 años fundacionales, con un 
agasajo a sus mayores. 
Si los pesebristas tarraconenses, perfilan su programa de actos conmemorativos de sus 
Bodas de Oro fundacionales, los Nazarenos el domingo próximo culminan sus Bodas de 
Diamante conmemorativos del 75 aniversario de su fundación por el arquitecto 
tarraconense don Ramón Salas y Ricomá. Se trata de galardonar y agasajar a los 
veteranos de la Real Hermandad, los diez primeros números de la larga lista de 
cofrades que han permanecido siempre fieles a todo cuanto el Nazareno significa y 
representa para Tarragona. Una Hermandad surgida en los primeros años de nuestro 
siglo, cuando la ciudad atravesaba profunda crisis, plasmación del bache en que se 
desenvolvía España, después de las pérdidas de Cuba y Filipinas. Antonio Alasá y 
Domingo, nuestro admirado “Máximo Burxa”, en una de sus memorables charlas 
denominadas de “Café, copa y puro ...” en el Café de Tarragona donde se desenvolvía 
la peña “Tarragona 1800 ...”, sobre el tema “Aquelles Filipines perdudes”, nos ofreció 
hace de ello treinta años, una pincelada de aquella Tarragona alicaída que arrastraba 
las consecuencias de la filoxera, unido a la crisis nacional. Un ambiente fuertemente 
contrastado con aquellos años de la década de los 70 y 80 de la pasada centuria, 
caracterizados por el fuerte impulso del que todavía es fiel reflejo el singular edificio de 
la Plaza de Toros, proyectado por el propio Salas y Ricomá. 
Pues bien, en un ambiente moral y materialmente depresivo, fue creada la Hermandad 
de Jesús Nazareno, con “misteri” de propiedad que encabezada la imagen de Jesús con 
la cruz a cuestas, la misma imagen que Tecla Ricomá, madre del arquitecto, siendo niña 
preservara de las turbas incendiarias en 1835 en la Iglesia de San Francisco. Muchos 
de los hijos de aquellos tarraconenses que dieron vida a la Hermandad, son ahora 
quienes recibirán el homenaje de sus hermanos, en emotivo acto. Sus nombres por 
riguroso orden numérico son: Celestino Salvadó Fortuny, Trifón Bas Mercadé, Esteban 
Pérez Donato, Pablo Olivé Sanromá, Sertorio Alaix Torres, José Cendrós Ferrer, José 
María Pujol Sevil, Javier de Muller y de Ferrer, José María Gibert Virgili y José 
Guinovart Grau. 
Los actos consistirán en la celebración de una misa en la Parroquia de San Francisco a 
la una de la tarde por el Prelado de la Archidiócesis Monseñor Pont y Gol, seguido de 
un “dinar de germanor” y nunca mejor empleada la expresión, en los salones del Hotel 
Imperial Tárraco. Con el homenaje debido a sus mayores, el Nazareno concluirá los 
actos del 75 aniversario que se han celebrado esta primavera, en particular los Días 
Santos. Vaya pues nuestra anticipada felicitación a los veteranos, con un fervoroso PER 
MOLTS ANYS, síntesis de nuestros mejores deseos.  

El dimarts següent a l’esdeveniment, el dia 13 de juny, surt al “Diari” una nova ressenya sobre els 
actes celebrats el diumenge dia 11: 

75 ANIVERSARIO DE LA REAL HERMANDAD DE JESÚS NAZARENO 
Homenaje a los diez socios más antiguos 
Coincidiendo con el 75 Aniversario de la Real Hermandad de Jesús Nazareno, se 
celebró el pasado domingo un homenaje a los diez socios más antiguos de la expresa 
Hermandad. 
Por la mañana, en la iglesia parroquial de San Francisco fue oficiada la Santa Misa. 
A mediodía, en el hotel Imperial Tárraco, se celebró una comida de Hermandad, que 
estuvo presidida por el Arzobispo de Tarragona, monseñor Pont y Gol, al que 
acompañaban el Rvdo. Mosen Pascual, capellán de la Hermandad, el presidente de la 
misma don Ramón Mas, y mosen Rué, párroco de San Francisco. 
Numerosos miembros asistieron a estos actos, y a los diez socios más antiguos les 
acompañaban sus esposas. 



El señor Mas pronunció unas palabras de ofrecimiento del merecido homenaje. 
A l’igual que a la resta d’actes, es fa constar en acta (5 de juliol de 1978) l’èxit assolit en la 
celebració del dia 11 de juny tot dient: “En los actos que se dedicaron a los 10 hermanos mas 
antiguos, tanto la misa, que fue celebrada por el Sr. Arzobispo, como la comida de hermandad, 
constituyeron un gran acto de fervor Nazareno”. El nombre d’assistents a l’acte, d’acord amb la 
factura de l’Hotel Imperial Tárraco, fou de 97.  
Programa de la Germandat 
Tot parlant-se de les despeses de la celebració que volia organitzar-se, a la Junta General 
Ordinària del 17 d’abril de 1977, el Sr. Francesc Dols Cabré proposà: “... editar un folleto aparte del 
normal, con anuncios para vender con la historia de la Real Hermandad de Jesús Nazareno”.  
No es tornà a parlar del programa fins la Junta directiva del 20 d’octubre, en la qual el Sr. Tomás 
Mercadé, responsable de propaganda, distribuí entre els membres assistents un informe en el qual, 
entre d’altres coses, parlava del programa dient: 

El presupuesto orientativo no se puede dar de una manera en concreto, si bien 
dependen de muchos factores como son los anuncios y la calidad del mismo programa. 

L’informe seguia fent referència a que el programa podria ser en base a un únic anunci: “... y como 
orientación podemos decir (al tratarse de repartirlo gratis) de que la Caja de Ahorros Provincial se 
le pueden sacar en exclusiva 30 o 40 mil pesetas i con su anuncio solo quedaría una cosa muy 
bien.” 
El Sr. Tomás era del parer que un únic anunciant donaria al programa una major categoria, molt 
anuncis desmereixien la qualitat, a més a més, s’havia de tenir en compte que “... por tratarse de 
actos religiosos cuesta mucho más el conseguirlos.”, i acabava concloent que: “Esto se puede ir 
perfilando ya que por las pesetas que se consigan se puede hacer la cosa en más o menos 
calidad.” 
  A partir de la premissa d’un únic anunciant, tal com proposà, s’iniciaren les gestions amb la 
llavors “Caja de Ahorros Provincial de Tarragona”, entitat que col·laborà econòmicament però que 
no arribà a l’import que els organitzadors havien calculat per cobrir la despesa de la publicació. A la 
junta del  dia 20 de gener de 1978, s’acordà, en conseqüència, el buscar d’altres anunciants fins a 
completar la totalitat del pressupost.  
Finalment, a més de l’anunci de Caixa Tarragona col·locat a la contracoberta del darrera, se’n 
publicaren altres tres d’un terç de pàgina: el de l’òptica Budesca, el de la Chartreuse “Orgullo de 
Tarragona” i el de Comarsa. 
A banda de la qüestió econòmica,  hi havia la qüestió de les col·laboracions. El Sr. Tomàs el 10 de 
novembre de 1977 donava compte, als assistents a la Junta directiva, de les gestions realitzades 
amb els Srs. José Roca Garcia i Luis Maria Mezquida, al temps que manifestava que creia 
interessant invitar a fer algun escrit al Consiliari de la Germandat Dr. Adolfo Pascual Arrufat, a 
l’igual que ja s’havia fet amb el Viceconsiliari Mn. Rué.  
L’edició de caire extraordinari del nostre programa, s’iniciava amb una col·laboració especial de 
l’Arquebisbe de Tarragona i Primat Dr. Josep Pont i Gol, reproduint l’escrit manuscrit que el prelat 
adreçava als natzarens amb el títol “Jesús és de Natzaret”. La col·laboració de l’Arquebisbe ja no 
es tornà a produir fins l’any 1982, moment a partir del qual, passà a ser la col·laboració amb la qual 
tradicionalment s’inicia la nostra publicació.  
Mn. Josep M. Rué i Pau, aportà el seu granet de sorra a la publicació fent un escrit d’exaltació dels 
natzarens: “La Joventut davant del 75è aniversari dels natzarens”, amb frases com: “Ésser dels 
natzarens volia dir no tan sols pertànyer a una confraria que ... sinó que volia dir també ésser 
protagonista d’una conducta i uns estils ciutadans notablement remarcables. La serietat, la fermesa 
de conviccions i el sentit de responsabilitat dels seus afiliats han estat exemplars.”, tot fent una 
crida als natzarens del futur, els aspirants, davant del problema vital de l’Església, el de la 
supervivència per la manca de la incorporació de la joventut a les seves necessitats. 
El programa, seguia amb la relació dels noms dels components de la Junta Directiva Fundadora, 
dels Presidents haguts des de la seva fundació i dels d’aquelles persones que composaven les 



Juntes de la Germandat i de la secció de socors mutus aquell any 1978.  
L’article següent correspon a una col·laboració del Sr. Josep Roca Garcia: “Curiosidades en las 
bodas de diamante de la Real Hermandad de Jesús Nazareno”. Després d’agrair la invitació a 
escriure i exaltar l’esperit demostrat pels natzarens al llarg dels anys, passava a donar unes breus 
pinzellades sobre la història de la Germandat i els seus tres passos. 
La Sra. Josefina Domingo Marrasé, contribuí també aportant dos versos titulats “El despojo de la 
vestiduras” i “La caída”, relacionats amb els nostres misteris Jesús és despullat de les seves 
vestidures i el Cirineu.  
El Sr. Juan Salvat y Bové, cronista oficial de la ciutat, escrivia novament sobre la Germandat com 
ja ho havia fet en la celebració de les noces d’or, responent a la invitació formulada per la 
Germandat. El 20 de gener de 1978 se li adreçava una carta a la qual, el Sr. Salvat, contestava el 
dia 25 següent dient: “En el año 1953 con motivo del Cincuentenario de su fundación, la Real 
Hermandad publicó un folleto con un trabajo mío, pero teniendo presente que se aproximaba el 75 
Aniversario escribí en el año 1973 un trabajo o reseña histórica muy completa y totalmente inédita 
que figura en el folleto de Semana Santa de Tarragona”, després d’aquesta introducció el Sr. 
Salvat seguia dient: “No es posible decir nada más sobre esta asociación. Por  tanto, creo que lo 
que deben hacer es buscar el Folleto de la Asociación de Hermandades de Semana Santa y 
publicar la reseña histórica que allí figura en el año 1973”. A la seva ressenya es parla dels orígens 
més remots del pas de Jesús Natzarè i dels altres dos misteris i sobre algunes dades històriques 
de l’entitat, acabant fent referència al títol de “Hermano Mayor” que fou atorgat al seu pare el gener 
de l’any 1946, tot dient: “Este estudio histórico-literario, lo escribe hoy su hijo como emocionado 
recuerdo a su memoria”.  
El bloc destinat a articles finalitza amb el que porta per títol “Real Hermandad de Jesús Nazareno” 
signat amb les inicials S(alvador) R(amón), en el qual es reprodueix l’acta de la sessió del dia 15 de 
juliol de 1903 que marca l’inici del funcionament de la Germandat. També recull algunes dades 
sobre la sessió del 16 d’abril del 1916, relatives a l’aprovació de la confecció de la medalla-escut en 
metall, del preu de cost i de la circular lliurada per conèixer el parer dels associats i la forma de 
pagament per part d’aquests: “al comptat” o “a terminis”.    
Segueixen el programa d’actes de la Setmana Santa, convocatòries a les assemblees generals de 
la Germandat i del “Montepío”, llistes de socis: Germans, maries del Calvari, aspirants i membres 
de la secció de socors mutus. 
El programa fou confeccionat per la sucursal de Torres&Virgili de Tarragona, amb una tirada de 
500 exemplars pel preu de 34.000 ptes. (impostos a part), import cobert sols en part pels 
anunciats: 15.000 ptes. Caixa Tarragona, 3.000 ptes. Comasa i 2.500 ptes. l’òptica Budesca i la 
Chartreuse, tot plegat 23.000 ptes. 
El dia 21 de març, PETROFILO, dins de la sèrie de retalls dedicats als programes, “FOLLETOS DE 
SEMANA SANTA (II)”, parla de la nostra publicació: 

Publicación extraordinaria de la Real Hermandad de Jesús Nazareno con motivo del 75 
aniversario de su fundación. 
El segundo de los folletos que nos ocupa, viene de la mano de la Real Hermandad de 
Jesús Nazareno. Casi todos los años, los nazarenos publican su pequeño opúsculo 
pero en el presente, con ocasión de cumplir el 75 aniversario de su fundación por el 
Arquitecto Salas Ricomá, el esfuerzo ha sido mucho mayor. Los nazarenos hacen las 
cosas bien y después del éxito del Concierto por la antigua Capella Classica Polifónica 
en el marco de la Parroquia de San Francisco, se disponen a asistir corporativamente a 
la Procesión, con el detalle ciertamente sentimental de que el próximo Junio, dentro de 
los actos programados de las Bodas de Platino, serán homenajeados los hermanos más 
antiguos a quienes expresamos nuestros afectos: Celestino Salvadó Fortuny, Trifón Bas 
Mercadé, Esteban Pérez Donato, Pablo Olivé Sanromá, Sertorio Alaix Torres, José 
Cendrós Ferré, José María Pujol Sevil, Javier de Muller y de Ferrer, José María Gibert 
Virgili y José Guinovart Grau. En la portada del opúsculo se reproduce a todo color el 
“misteri” de la Caída de Jesús, mientras, en la contraportada, una vieja fotografía de 
Archivo de José Virgili, nos introduce en la década de los 20, cuando “El Jaiet”, como 



cariñosamente se le llama a Jesús Nazareno, acompañado de los “Armats” desfila por la 
Rambla en dirección a la Plaza del rey, lugar de concentración de los pasos. Monseñor 
Pont y Gol, escribe un autógrafo bajo el título “Jesús és de Natzaret”, con un efusivo 
“Per molts anys” a todos los nazarenos. Una fotografía actual del paso “Jesús es 
despojado de sus vestiduras” y otra retrospectiva de 1931 del “misteri” pasando por la 
Rambla, con la inconfundible fisonomía del hermano Josep Maset Vidal, Secretario 
durante tantos años de la Associació Pessebrista, sirven de introducción a la glosa de 
Mossén Rué Pau Viceconsiliario sobre “La joventut davant del 75 aniversari dels 
Natzarens”. Sigue el Cuadro de Honor con los nombres de los fundadores y los 
Presidentes habidos hasta el presente, al que acompañan los retratos del Arquitecto 
Provincial Ramón Salas Ricomá y del Arzobispo Tomás Costa y Fornaguera, que 
autorizó la fundación de las Hermandad. Nuestro compañero José Roca García, escribe 
sobre las curiosidades en las Bodas de Diamante de la Hermandad y el Cronista de la 
Ciudad Juan Salvat y Bové, nos ofrece sucinta historia de los antecedentes -el Gremi de 
Boters- que condujeron a la creación de los nazarenos. Lista de socios, programa 
general de actos, poesías de Josefina Marrasé y un dibujo de A. Valveny, 
reproduciendo una escena del Vía Crucis que la Hermandad celebra en la Ermita de la 
Salud, cierran el folleto del presente año, con toda pulcritud impreso en los Talleres de 
Torres y Virgili. 

Financiació 
La tasca de recaptar fons per finançar la commemoració de 75è aniversari fou encomanada al Sr. 
Ras, el qual, a la Junta General Ordinària de l’any 1977, en previsió de les despeses de la 
celebració de les noces de platí i vistes les xifres amb les què es movia anualment la Germandat, 
va proposar el cobrament d’una derrama voluntària entre els associats de com a mínim 100 ptes. 
Per una altra banda, con ja he esmentat, en el decurs d’aquesta mateixa Junta General, el Sr. Dols 
proposà l’edició d’un fulletó extraordinari amb anuncis el qual podria posar-se a la venda, 
constituint-se en una altra font d’ingressos, que com ja hem vist, finalment es feu un únic programa 
que es distribuí gratuïtament entre els associats. 
La primera proposta es materialitzà confeccionant-se 20 talonaris de rebuts amb 50 butlletes de 
100 ptes. cadascuna en les quals es podia llegir: 

DONATIVO de CIEN PESETAS (100,- Ptas.) que se entrega a la REAL HERMANDAD 
DE JESÚS NAZARENO para sufragar los gastos de los actos a realizar por dicha REAL 
HERMANDAD  con motivo de celebrar el 75 ANIVERSARIO de su fundación. (1903-
1978) 
Tarragona, Noviembre 1977 

Per posar-ho en funcionament, s’acordà el fer arribar als associats una circular explicativa perquè 
coneguessin la finalitat dels bons, abans de ser visitats per algun membre de la Junta o de les 
comissions (circular reproduïda a l’apartat dels preparatius). Els donatius dels associats ascendiren 
a la xifra de 61.600 ptes. 
Una altre proposta, inclosa en el projecte per a la celebració de l’aniversari que es distribuí per ser 
estudiat i discutit posteriorment el mes de setembre del 1977, recollia la possibilitat que els 
expresidents de la Germandat i del “Montepío” invitats a la processó del divendres sant, fessin un 
donatiu de 1.000 ptes. i que l’abanderat principal en fes un altre de 40.000 ptes. Sobre la 
col·laboració econòmica dels expresidents no he trobat dades, podria ser que la seva aportació és 
estat mitjançant l’adquisició de butlletes de donatiu, quant a l’abanderat, la seva contribució fou de 
35.000 ptes.  
El mes d’octubre de 1977, ja es disposava d’un primer pressupost estimatiu el qual girava al voltant 
de les 332.500 ptes. El Sr. Ras informava a la Junta Directiva que, d’acord amb allò que des d’un 
principi s’havia fixat, els ingressos per pagar les despeses de la commemoració quedaven al marge 
dels habituals de la Germandat i que per tant se’ls havia de considerar com de tipus extraordinari.  
Per tal de recaptar els fons necessaris, els presidents de la Germandat i de la secció de socors 
mutus, realitzaren sengles visites a l’Ajuntament de Tarragona i a la Diputació.  



De la visita efectuada a l’Ajuntament, s’obtingué un cert compromís per al pagament de les 
despeses que poguessin originar-se amb motiu de la celebració del concert de l’escolania de 
Montserrat, concert que, com ja hem vist, no arribà a realitzar-se.  
La Diputació els manifestà verbalment que eren uns mals moments, en els quals no es disposava 
de remanent per ajudar a finançar els actes, no obstant això, igualment es formalitzà oficialment la 
petició. 
A la direcció de la Caixa Provincial de Tarragona, se li oferí la possibilitat de subvencionar el 
programa extraordinari a canvi de figurar com a únic anunciant. Aquesta oferta no obtingué la 
resposta esperada (5.01.1978): “Por parte de la Caja de Ahorros Provincial se ha concedido una 
subvención de Ptas. 15.000.- para sufragar los gastos del programa extraordinario, no obstante y 
como sea que ello no cubre del todo el presupuesto se harán gestiones para encontrar otros 
anunciantes.”, que com ja hem vist així fou incloent-se altres tres anuncis més. 
Un cop finalitzats gairebé els actes del 75è aniversari, dins de l’apartat del torn obert de paraula de 
la Junta General Ordinària convocada pel dia 2 d’abril del 1978, el Sr. Ras demanà la liquidació 
dels comptes de la commemoració, liquidació que se li manifestà no era possible confeccionar atès 
que encara restaven, per una banda, ingressar algunes quantitats i, per una altra, dur a terme els 
darrers actes del dia 11 de juny. 
El mes de juliol, el tresorer de la Germandat, Sr. Dols, donava compte de les factures rebudes fins 
aleshores relatives a despeses de l’aniversari, acordant-se, a la vista d’aquelles, reunir-se un cop 
passat l’estiu per separar tot allò que tingués a veure amb l’esdeveniment, indicant-se al mateix 
temps que pel pagament de les despeses s’utilitzaria la totalitat dels fons disponibles en el compte 
del 75è aniversari, pagant de la caixa de la Germandat la resta. 
Amb la finalitat que la comissió d’economia establís un estat de comptes definitiu, foren lliurats al 
Sr. Ras el dia 22 de març de 1979, els comprovants dels ingressos i de les despeses relatius al 
75è aniversari, estat de comptes que l’esmentat germà facilità a la Junta Directiva del dia 29 
següent i que donava com a resultat final: ingressos 181.400 ptes. despeses 186.925 ptes. donant 
un saldo deutor de 5.525 ptes. L’estat de comptes fou aprovat presents. 
Cal fer esment a que en la relació de les despeses, no hi figura la partida relativa a la confecció del 
programa (34.918 ptes.) que està englobada com a despesa ordinària, i en canvi, sí que es 
comptabilitzen els ingressos per anuncis en aquell (23.000 ptes.). Enlloc hi figura la despesa de la 
confecció dels programes de mà del concert com tampoc hi figura cap tipus d’ingrés corresponent 
a l’anunci publicitari que hi ha al darrera, qüestió que fa pensar que el programa anà a càrrec de 
l’anunciant, “Magatzems Minguet”. Pel que fa a les subvencions de l’Ajuntament i de la Diputació, 
enlloc hi figura cap referència, suposant per tant, que no foren ateses les peticions formulades per 
la Germandat. 
Altres propostes 
A part de les propostes que arribaren a formalitzar-se, n’hi alguna més que no arribà a bon port. 
Pel que fa als Aspirants Mn. Rué proposà a la Junta General Ordinària del 2 d’abril de 1978, dur a 
terme reunions amb els Aspirants per tal de fomentar la formació cristiana i natzarena que els 
servís  pel dia de demà quan passessin a formar part de la Germandat, a la qual cosa, el vocal 
d’Aspirants Sr. Josep Queralt Josa, afegí la possibilitat de dur a terme algun acte dedicat a ells dins 
del marc de les celebracions del 75è aniversari. En aquesta línia, Mn. Rué era del parer que els 
actes de l’aniversari podrien tancar-se amb la convocatòria d’un concurs literari pels aspirants.  
En relació a la Secció de Maries, a  la mateixa Junta General Ordinària suara esmentada, el Sr. 
Joan Rull Marrasé manifestà que fóra convenient tenir present a les dones de la Germandat dins 
dels actes de l’aniversari, demanant que se’ls tingués una atenció ja que “con su quehacer callado 
ayudan a que la Real Hermandad disponga de un local limpio y que los tres pasos salgan a la calle 
en debidas condiciones”, qüestió que fou acordada per unanimitat. 
Un altre apartat que no arribà a quallar fou el de les conferencies. Com hem vist s’havien proposat 
l’organització de dues o tres conferències a les quals podrien invitar com a oradors els bisbes de 
Girona, Solsona, Tarragona o de Menorca. Al respecte no hi cap altre referència a la documentació 
consultada. 



Cloenda 
Amb això acaba l’article dedicat a les noces de platí de la Germandat, a dos anys vista de la 
commemoració del Centenari. La finalitat dels tres articles dedicats a les diferents celebracions 
hagudes per celebrar els 25, 50 i 75 anys de la fundació de la nostra Germandat, donant a conèixer 
algunes dades sobre aquells, no es altre que l’esperonar-nos a tots plegats per col·laborar amb la 
comissió del centenari per tal que arribat el moment el podem celebrar, si cap, amb més intensitat i 
solemnitat que els anteriors esdeveniments. Com ens digué “PETROFILO” el 7 de juny de l’any 
1978, “per molts anys!” natzarens. 
 Josep-Lluís GRAS I ALCALDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTES A PEU DE PÀGINA 
1 Els cordonistes foren Jordi Alsina Martínez i Carles Ventura Olivé.  
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ANNEX 
 

 LIQUIDACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES AL 75º 
ANIVERSARIO 

 DE LA FUNDACIÓN DE LA REAL HERMANDAD DE JESÚS NAZARENO. 
  
 COBROS  PAGOS 
 Ingresos por donativos socios 61.600  

 Ingresos anuncios programa:  
    - Caja de Ahorros Tgna. 15.000  
    - Licor Chartreuse 2.500  
    - A. Budesca 2.500  
    - Comasa 3.000 23.000  

 Venta 88 tickets comida en Hotel Imperial Tárraco 96.800  

 Concierto Coral de Cámara de Barcelona   60.000

 Gratificación andador  1.235

 Fra. Suc. Torres y Virgili (1)  667

 Fra. Suc. Torres y Virgili (2)  1.205

 Fra. VYP (3)  750

 Fra. Gráficas Piru (4)   1.078

 Fra. Imprenta Moreso Rodriguez (5)  1.540

 Fra. Hotel Imperial Tárraco (6)  106.700

 Grat. Reparto programas concierto  900

 Sellos de correos  1.800

 Obsequio flores Sra. Homenaje  1.050
  

 Premios concedidos en concurso fotográfico   10.000
  

 181.400  186.925
 Déficit 5.525  
 186.925  186.925
  

 (1) 1.000 sobres crema (75 aniversario) 
 (2) 20 talonarios de 50 h. Donativo 100 ptas 
 (3) 2 paquetes papel. Circular comida homenaje a los 10 primeros Socios Nazarenos 
 (4) Diplomas Homenaje diez Socios más antiguos 
 (5) Menús a 2 tintas 
 (6) 97 cubiertos a 1.100 ptas 

 

http://bibliografianatzarens.mosqueres.org

	inici
	Preparatius
	Actes religiosos
	Concerts
	Concurs fotogràfic
	Homenatges
	Programa de la Germandat
	Financiació
	Altres propostes
	Cloenda

	NOTES A PEU DE PÀGINA
	ANNEX

