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El mes de novembre de 1945 
veu la llum una nova revista 
molt allunyada ideològi-
cament de les que es van 
publicar un cop acabada la 
Guerra Civil, que eren de 
Falange o d’Acción Católica.

¡Gong! Humor, Cine, Radio, 
Deportes, Actualidades volia 
omplir un espai periodístic on 
tenien cabuda temes d’en-
treteniment, però també de 
cultura i coneixement tant 
local com internacional. Va 
tenir una curta durada: en 
conservem només quatre nú-
meros i un suplement dedicat 
a la Setmana Santa de 1946, 
que inclou nombro-
ses il·lustracions. 
Tot i que després 
d’una breu atura-
da, i segons llegim 
en altres mitjans 
de comunicació, 
reapareix en una 
segona època el 
juliol de 1946, no 
en conservem cap 
altre exemplar. 

Amb una perio-
dicitat quinzenal, 
¡Gong! s’anuncia 
com “La única 
revista de Tar-
ragona”. Tenia la 
redacció i adminis-
tració a la ciutat, 
però s’imprimia a 
Reus. Per aquest 
motiu, en el primer 
número hi van 
escriure els alcaldes 
de les dues ciutats. 

A la coberta del 
número 1 (1 de 
novembre de 
1945) hi apareix 
una fotografia dels 
Xiquets de Valls i a 
l’interior un article 

signat per J.M. Fábregas 
titulat “El alma del pueblo en 
un deporte nuestro”. Entre 
les seccions fixes hi ha la 
dedicada a l’art i les lletres, el 
cinema, els esports i també 
trobem alguns articles en què 
expressen la seva visió de la 
dona i el feminisme, com en 
l’article “El feminismo o una 
revolución sin «r»”, d’Eduar-
do Galcerán, o  “La mujer 
en la Semana Santa”, signat 
per Guillermo de Siracusa. 

Les darreres pàgines de 
la revista les dediquen als 
passatemps: a la secció “La 
Gracia del Lector” publi-

quen acudits i anècdotes 
curtes enviades pels mateixos 
lectors. La que es considera-
va la millor aportació podia 
rebre un premi de 15 pessetes, 
una bona quantitat tenint en 
compte que la revista valia 
1 pesseta i la subscripció a 
12 números, 10 pessetes.

Podeu consultar-ne 
els cinc exemplars 
digitalitzats en
l’enllaç següent:  
www.tarragona.cat/
patrimoni/fons-docu-
mentals/biblioteca-he-
meroteca/hemeroteca-1/
premsa-digitalitzada-1 I

¡Gong!
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