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Entre les revistes que conser-
vem a l’Hemeroteca Munici-
pal a partir de 1939 podem 
diferenciar les eminentment 
religioses, que eren portaveus 
d’Acción Católica, i les políti-
ques, portaveus de Falange. 

A la dècada dels anys qua-
ranta del segle xx, Acción 
Católica va publicar simultà-
niament tres revistes com a 
suplements del Boletín Oficial 
Eclesiástico: Despertar, Porta-
voz del Consejo Diocesano de 
Hombres; Guión, del Consejo 
Diocesano de Jóvenes, i la 
que us mostrem en aquesta 
secció: Por Él!… Boletín men-
sual del Consejo Diocesano de 
Mujeres. Totes tres van deixar 
de publicar-se a finals de 1956 
per donar pas a la revista 
Resurgir, que agrupà tots els 
butlletins d’Acción Católica. 

Por Él!… apareix el mes de 
desembre de 1946 i podem 
llegir en el primer número:
“Le hemos puesto de titu-
lo «Por Él!». Es decir ¡Por 
Cristo!. Porque solo por amor 
a Cristo, Dios y Hombre y 
Redentor nuestro hemos de 
hacer cuanto hacemos…” 
La revista tracta temes 
relacionats amb la dona i 
amb les funcions que li eren 
assignades, informava dels 
actes de les assemblees i les 
activitats d’Acción Católica. 
Hi trobem articles dedicats 
a les mestres, als nens, a les 
festes religioses i un gran 
nombre de consignes. 

Un capítol important que 
tractaven, sobretot quan 
s’acostava l’estiu, és el de la 
moralitat. El mes juny de 
1948 llegim, en un article 
titulat “¡En guardia!”, les 
disposicions del governador 
civil sobre el tema: “Se acerca 

la temporada de baños… 
Y como seguramente se 
repetirán en playas y piscinas 
las repugnantes escenas 
que hemos lamentado 
el verano último, bueno 
será que nuestras lectoras 
conozcan las disposiciones 
legales vigentes.” 

Aquestes disposicions eren 
que calia banyar-se amb les 
peces adequades, és a dir, 
banyadors que no fossin 
ofensius al pudor o la de-
cència pública; era obligat 
vestir barnús fora de l’aigua; 
hi havia separació per sexes 
a les zones habilitades com 
a solàrium. En cas d’haver-
ne només una s’havien 
d’establir horaris diferents 
per a homes i dones; estava 
totalment prohibit organit-
zar balls en banyador i les 
autoritats competents podien 

multar els infractors fins 
amb 500 pessetes i tancar 
els establiments en cas de 
reincidir en les infraccions.

Des de la revista animen 
les dones perquè “hagan 
una guerra sin cuartel a la 
inmoralidad y al impudor 
[…] campaña contra las 
modas deshonestas y contra 
los excesos abominables que 
se permiten en las playas y 
piscinas y otros lugares”.

Podeu continuar llegint 
sobre aquest i altres temes 
d’actualitat a la dècada dels 
anys quaranta del segle xx 
als exemplars que tenim 
digitalitzats:  
www.tarragona.cat/
patrimoni/fons-docu-
mentals/biblioteca-he-
meroteca/hemeroteca-1/
premsa-digitalitzada-1 I
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