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Un cop acabada la Guerra 
Civil, el dirigisme i la mo-
nopolització de la vida en 
totes les seves facetes per 
part dels vencedors va ser 
evident. Pel que fa als mitjans 
de comunicació encara ho va 
ser més, sobretot els pri-
mers anys del franquisme. 
La llei de 22 d’abril de 1938 
va establir la censura prèvia 
que es va mantenir fins l’any 
1966. La premsa passà a ser 
un mitjà de propaganda del 
règim. El control s’establí 
per la censura, la sanció 
governativa i les consignes.

Amb aquest panorama i 
sota aquestes premisses 
neix, l’any 1944 una nova 
publicació local: Garra. 
Revista de las Falanges 
Juveniles de Franco. S’im-
primeix a Successors de 
Torres i Virgili. És una re-
vista que tracta de temes 
diversos com la sanitat, 
la religió, l’ensenyament, 
la cultura o l’esport, i on 
apareixen nombroses 
consignes a favor del 
Movimiento. Està profu-
sament il·lustrada amb 
fotografies dels actes ins-
titucionals i de lleure de 
les joventuts de Falange. 

La primera època també 
inclou una secció titulada 
“Nosotras”, en què desta-
quen les “enseñanzas del 
hogar” amb receptes de 
cuina, de manualitats, i 
consignes i crides adreça-
des a les dones, com “¡El 
campamento os llama! 
Porque España precisa 
una juventud femenina, 
religiosa, sana, útil y ab-
negada”. Els campaments 
eren veritables escoles de 
formació “donde duran-
te el verano reciben las 

camaradas provechosas en-
señanzas para mejor servir a 
Dios, a la Patria y al Caudillo”.

L’any 1945 s’inicia una nova 
època de la revista amb canvis 
en el format, que serà més 
gros (44 x 32 cm). El subtí-
tol passa a ser “Portavoz del 
Frente de Juventudes Pro-
vincial”. Malgrat els canvis, 
la ideologia de la revista 
continua sent la mateixa. El 
primer exemplar de la nova 
època és tota una declaració 
d’intencions: “La juventud no 
tiene más Jefe que Franco” 
o “Caudillo, señor y ca-
pitán nuestro: Tus Falanges 

Juveniles, en la Fidelísima y 
Ejemplar Tarragona, cara al 
mar, que vivió gloriosas gestas 
de tu nombre, juran ante 
Dios servir hasta la muerte 
el ideal que representas”.

No disposem de la col·lecció 
completa, però podeu consul-
tar-ne els exemplars digitalit-
zats en l’enllaç següent:  
www.tarragona.cat/
patrimoni/fons-documentals/
biblioteca-hemeroteca/
hemeroteca-1/premsa-
digitalitzada-1 I
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Portada del número 4 de Garra, segona època, publicat
l’octubre de 1946. Fotografia: BHMT


