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Revista Radiosola, Revista Radio Barcelona e EAJ-1 Radio Barcelona 

Antonio Adami – UNIP  

Resumo 

Este trabalho tem origem em recente pesquisa de pós-doutorado, com apoio da 

FAPESP, concluída na PUCSP e na Universitat Autònoma de Barcelona-UAB, sob o 

título: PRB-9 Rádio Record de São Paulo e EAJ-1 Radio Barcelona: Produção 

radiofônica e discurso em tempos de turbulência política (2009). Uma parte da pesquisa 

que nos chamou bastante a atenção foi o papel da revista Radiosola e revista Radio 

Barcelona como vetores para a consolidação da EAJ-1 Radio Barcelona, como a 

primeira estação a ser legalizada na Espanha. Estas revistas foram de vital importância e 

continuaram a ser um esteio da rádio, principalmente naqueles anos de 1920 e 1930, de 

grande turbulência política.  

 

Palavras-chave: Radio Barcelona; História dos meios; Revista Radiosola; Revista 

Radio Barcelona. 

 

Introdução 

Este trabalho tem origem em recente pesquisa de pós-doutorado, com apoio da 

FAPESP, concluída na PUCSP e na Universitat Autònoma de Barcelona-UAB, sob o 

título: PRB-9 Rádio Record de São Paulo e EAJ-1 Radio Barcelona: Produção 

radiofônica e discurso em tempos de turbulência política (2009) 
1
. Nossa reflexão 

teórica para a pesquisa teve como base estudos no campo midiático, cultura, história dos 

meios e sobre o meio rádio especificamente. Pensamos nosso método de trabalho dentro 

de um quadro teórico, que, por sua vez, é condicionado por pressupostos 

epistemológicos, pois entendemos que o papel do pesquisador é o de intérprete da 

realidade pesquisada, segundo os instrumentos conferidos pela postura teórico-

epistemológica adotada. Para dar conta da pesquisa em Barcelona, além da teoria 

utilizada, trabalhamos com entrevistas a profissionais da Radio Barcelona, como fontes 

primárias e realizamos busca de informações em artigos de jornais e revistas e de 

gravações de áudio disponíveis, dos anos de 1920 e 1930. 

Uma parte da pesquisa que nos chamou bastante a atenção foi o papel da 

revista Radiosola e da Revista como vetores para a consolidação da Radio Barcelona. 

                                                 
1  Estamos escrevendo Radio Barcelona (sem o acento agudo),  pois trata-se do nome da rádio em língua 

espanhola. 
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Estas revistas foram de vital importância e continuaram a ser um esteio da rádio, 

principalmente naqueles anos de 1920 e 1930, de grande turbulência política na 

Espanha. Exatamente esta questão é que trazemos para este artigo, no GP de rádio e 

mídia sonora da intercom, para entendermos um pouco mais da história do rádio na 

Espanha, particularmente da Radio Barcelona. Nesse sentido, buscamos compreender 

qual era a relação que a revista Radiosola tinha com a Revista Radio Barcelona, e 

também quais eram as relações que ambas tinham com a EAJ-1 Radio Barcelona e a 

Associación Nacional de Radiofusión – ANR. Percebemos com a pesquisa que quem 

incentiva e promove a Associação são os fundadores da revista Radiosola, o engenheiro 

José Maria Guillén-Garcia Gómez, primeiro diretor da rádio, e o jornalista Eduardo Solá 

Guardiola, que juntos formam uma “dupla dinâmica”, interessada em desenvolver a 

radiodifusão na Espanha, atentos ao que ocorria na Europa e no mundo.  

As pesquisas nos levaram a analisar nos anais das bibliotecas de Barcelona, um 

pouco da história das duas revistas, cuidadosamente preservadas e guardadas no Arxiu 

Històric de La Ciutat de Barcelona. Este local, assim como i mijans de Comunicació, 

no Departamento de Cultura da Biblioteca da Catalunya, órgãos da Generalitat de 

Catalunya, possuem arquivos com vasto material em áudio e impresso sobre Barcelona 

e sobre a  Espanha. Durante nossa estada para pesquisa na cidade e sob a supervisão e 

indicação generosa do professor Armand Balsebre, pudemos ter acesso ao material e 

também às publicações  da Diputació de Barcelona. 

Revista Radiosola em tempos de Primo de Rivera 

O primeiro número da revista Radiosola começa a circular em setembro de 

1923, momento político em que Primo de Rivera, imbuído de ideais militaristas, de 

cunho nacionalista e autoritário, encabeçou também no mes de setembro, precisamente 

em 13 de Setembro de 1923, um Golpe de Estado, suspendendo a Constituição, 

dissolvendo o Parlamento e implantando uma ditadura militar. O golpe obteve apoio do 

rei Afonso XIII e de parte do empresariado, do clero, das forças armadas e dos meios 

conservadores. Logo após o Golpe, Primo de Rivera criou um Directório Militar que 

concentrou todos os poderes do Estado e excluiu todos os políticos da vida parlamentar. 

Ora, a revista nasce nessse clima, de controle da sociedade pelo Estado e total poder 

concentrado nos militares, nas elites e no clero conservador, que patrocinaram o Golpe. 

Vamos então discorrer brevemente sobre alguns fatos que marcam este período: o início 

da “barbárie” espanhola dos anos de 1920 e 1930. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/13_de_Setembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1923
http://pt.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_Estado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parlamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ditadura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Afonso_XIII
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica
http://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7as_armadas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conservador
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Para entendermos melhor o clima que imperava naqueles anos de 1922 e 1923, 

começamos com a vinda do  General Primo de Rivera para trabalhar na península, pois 

seu serviço esteve marcadamente nas colônias da África. Desde que chegou começou a 

entender muito claramente o que se passava em 1919 na Espanha, entendeu também o 

vácuo deixado na esteira política e o abandono dos pobres. Passou a partir daí a planejar 

qual seria o momento ideal para o Golpe. Os problemas sociais e políticos da época 

eram imensos, além do sentimento e de ações marcadamente de independência de 

algumas províncias, notadamente da Catalunya. Primo de Rivera exerceu o posto de 

capitão-general de Valência, de Madrid e em 1922, de Barcelona. Foi em Barcelona que 

notou o maior e mais organizado movimento espanhol para a independência, além disso 

havia graves problemas de ordem pública que na época afligiam toda a Catalunya: o 

terrorismo anarquista e o pistoleirismo patronal, em pleno auge da militância catalã para 

a autonomia. A estes fatores juntava-se a  decomposição do sistema partidário.  

Com tanto assunto seria natural que além dos diários houvesse também uma 

revista que representasse os sentimentos da sociedade catalã. Junta-se a isso o 

nascimento do rádio e o deslumbramento crescente com o cinema. Era o clima ideal 

para o lançamento da revista, não havia dúvida. Foi nesse clima que o ano 1,  número 1, 

da revista surgiu, com os seguintes propósitos descritos em sua página 1: (trazemos aqui 

a página 1 da revista, pois trata-se de uma raridade documental, de suma importância 

para o entendimento sobre o nascimento do rádio na Espanha): 

 

Reprodução da contracapa e página 1  da Revista Radiosola (Espanha), n. 1, de setembro de 1923 

(nuestros propósitos). Fonte: Arxiu Històric de La Ciutat de Barcelona. Pesquisa realizada em  março de 

2009. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1919
http://pt.wikipedia.org/wiki/Val%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://pt.wikipedia.org/wiki/Barcelona
http://pt.wikipedia.org/wiki/Catalunha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terrorismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anarquismo
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Fig. x. Reprodução das  páginas 2 e 3 da Revista Radiosola (Espanha), n. 1, de setembro de 1923 

(continuação dos propósitos da revista). Fonte: Arxiu Històric de La Ciutat de Barcelona. Pesquisa 

realizada em março de 2009. 

O editorial deixa claro que a revista, instalada a “redacción, administración e 

imprensa”, na Calle Valencia, nº 200 – Barcelona, seguirá uma linha científica e 

cultural. Privilegiará os acontecimentos e descobertas científicas relacionados à 

radiocomunicação e irá noticiar informações de especialistas e aficcionados no assunto. 

Portanto, é previsível que os editores da revista tivessem, naquele momento, a intenção 

de fomentar e introduzir o rádio em Barcelona e na Espanha, via revista Radiosola. 

Guillén-García, fundador da ANR, exerceu a função de diretor da revista e foi 

posteriormente (1924-1926) também fundador e primeiro diretor da EAJ-1 Radio 

Barcelona, no que podemos chamar de primeira fase da rádio. Mais do que fundador das 

revistas e da Radio Barcelona, Guillén-García teve monumental importância para a 

radiodifusão em Barcelona e Espanha. Filho de engenheiros, foi ele quem trouxe os 

primeiros aparelhos para que, a partir do Hotel Colón,  fizesse a primeira transmissão 

radiofônica da Espanha, em Barcelona. Solá, por outro lado, foi fundador e gerente 

comercial da revista Radiosola, posteriormente um dos precursores do cinema em 

Barcelona. Sempre aficcionado pelo cinema, foi jornalista aos 22 anos no diário “El 

Liberal”, em 10 de junho de 1912 fundou a primeira revista mensal de cinematografia, 

intitulada de “El Mundo Cinematográfico”, que em 1917 se tornou semanal. Juntamente 

com Guillén-García, foi um pioneiro do rádio e participou de outros tantos projetos, 
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praticamente desaparecendo da EAJ-1 Radio Barcelona a partir de 1925, para se dedicar 

à produção e divulgação do cinema. Fica claro quando analisamos as capas da revista 

Radiosola e revista Radio Barcelona, a forte influência de Guardiola, com as mais 

importantes atrizes de cinema da época, em destaque nas capas. As revistas foram as 

precursoras do rádio na Espanha e precursoras da própria EAJ-1. Seus fundadores 

viveram, através das revistas e da EAJ-1, a história política e comunicacional de 

Barcelona e da Espanha, a partir de 1923.  

A Radiosola, é publicada com este nome desde a sua fundação em setembro de 

1923 até a sua última publicação em julho-agosto de 1924, e continua a partir de 1924, 

com o nome de revista Radio Barcelona. Em seu primeiro número, os fundadores da 

Radiosola escrevem um editorial reconhecendo o papel precursor da revista e 

enaltecendo sua função como importante meio de comunicação e divulgação. 

Ressaltam, como escrito acima, algumas iniciativas da revista, entre elas ser a 

responsável pelo nascimento do rádio na Espanha e o incentivo à criação da ANR, que 

foi o núcleo para a criação da primeira estação oficial de rádio, instalada no Gran Hotel 

Colón, em Barcelona.  

 

Reprodução da capa e  última página, ano 1, nº 1, da revista  RadioSola (Espanha), setembro de 1923. 

Fonte: Arxiu Històric de La Ciutat de Barcelona. Pesquisa realizada em  Fevereiro de 2009. 
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A revista Radiosola em seu primeiro número, de setembro de 1923, traz na 

capa locais de Barcelona; na página 1 o sumário e o editorial apresentam os propósitos 

da revista; nas páginas 3, 4, 5, 6, 7 e 8, traz as mais recentes notícias sobre a 

radiodifusão: novas invenções, novas experiências em todo o mundo (lembrando que o 

meio rádio era a “coqueluche” do momento e de interesse geral); na página 9 

observamos publicidade de produtos radioelétricos, que, assim como no Brasil, 

basicamente mantinham as estações no ar; nas páginas seguintes fotos de eventos 

relacionados com a radiodifusão e também publicidade, no geral vinculadas a produtos 

elétricos, telefônicos, deste mercado; também traz nas páginas seguintes as novas 

estações que surgem e os horários da programação. Interessante que naquele período 

cada emissora tem certos horários definidos pela legislação (três ou quatro horas em 

alguns dias, não todos), até porque não conseguiriam operar 24 horas por dia, pois não 

tinham capacidade técnica e nem conteúdo para tanto;  também aparecem na revista os 

nomes e endereços de aficcionados de outros países que possuem radiotransmissores; 

legislação para abertura de novas emissoras e listagem européia de revistas que tratam 

da radiodifusão.  

 
Reprodução das páginas 12 e 13, da Revista Radiosola (Espanha), n. 1, de setembro de 1923 (novas 

estações e horários das transmissões radiotelefônicas de diferentes países: França, Tcheco-Eslováquia, 

Alemanha, Hungria, Itália, etc.). Fonte: Arxiu Històric de La Ciutat de Barcelona. Pesquisa realizada em  

abril de 2009. 
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Guillén-García e Solá publicam a revista Radiosola e  assinam o editorial do 

último número, 11-12, de julho-agosto de 1924, convidando os leitores, profissionais e 

anunciantes, para uma nova fase.  

Revista Radio Barcelona 

Com a chegada da EAJ-1 Radio Barcelona (1924) a revista Radio Barcelona 

será um órgão próprio de propaganda, disvinculado da ANR.  A Revista segundo o 

editorial,  continuará com os princípios da Radiosola mas com mais obrigações, 

inclusive noticiando a programação das principais rádios da Espanha e fazendo maior 

cobertura em cultura, política, ciência, etc. Tudo o que ocorria na rádio a revista 

noticiava e vice-versa. Ambas se ajudavam comercialmente, cobrindo com maior 

facilidade  e agilidade  as pautas traçadas. 

 
 

Reprodução da capa e quarta capa da Revista Radiosola (Espanha), n. 11-12, de julho-agosto de 1924 

(último número da revista Radiosola. Foto de capa: Estación emisora de la revista T.S.H. “Moderne” de 

Paris) .  Fonte: Arxiu Històric de La Ciutat de Barcelona. Pesquisa realizada em  março de 2009. 
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Reprodução da contracapa e página 1, da Revista Radiosola (Espanha), n. 11-12, de julho e agosto de 

1924 (balanço do último número da revista e lançamento da revista Radio Barcelona). Fonte: Arxiu 

Històric de La Ciutat de Barcelona. Pesquisa realizada em  março de 2009. 

 

Reprodução das páginas 2 e 3, da revista Radiosola (Espanha), n. 11-12, de julho e agosto de 1924  

(último número da revista e lançamento da revista Radio Barcelona). Fonte: Arxiu Històric de La Ciutat 

de Barcelona. Pesquisa realizada em  março de 2009. 
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Quando analisamos as capas da revista Radio Barcelona, a partir de setembro 

de 1924, podemos perceber as mudanças de linha editorial e gráfica por que passou, 

incorporando os novos tempos que sacudiam toda a programação das rádios e da Radio 

Barcelona particularmente. A revista Radio Barcelona inova com divulgação mais 

completa da programação da rádio, agora mais ampla, com matérias sobre o que 

acontecia de importante na política, na ciência, na radiofonia, cultura, melhor exposição 

publicitária, mais ousadia nas fotos e nas matérias. A iconografia é realmente inovadora, 

pois até então privilegiava-se o texto, principalmente pelas limitações técnicas da época. 

A inovação mais sentida, do ponto de vista gráfico, foi a mudança do formato, que 

passou de 14,7 cm X  21,0 cm (Radiosola) para 21,0 cm X 29,7 cm. Uma grande 

mudança na linha editorial da revista foi o aumento do espaço político. A revista inova 

com análises, principalmente quando esta esteve sob interventoria da ditadura 

franquista. Tais mudanças também estão no cerne da programação e na história da EAJ-

1 Radio Barcelona. Vamos então abordar a seguir as capas meses antes da guerra civil, 

durante a guerra e no final, em 1939. Percebemos que, de acordo com os 

acontecimentos da Guerra Civil e as iniciativas dos rebeldes franquistas, as capas e 

matérias vão cedendo lugar às iniciativas políticas. De capas, nos anos de 1924, com 

belas e famosas atrizes principalmente norte-americanas, passam a destacar, num 

primeiro momento, os belos locais de Barcelona, representando a autonomia e a 

identidade da cidade catalã, e, num segundo momento, quando a revista é incorporada 

pela Generalitat, destaca-se a grandeza e força bélica da Catalunya. Um fator que nos 

chama a atenção sobre as revistas, considerando o foco historiográfico de nossa 

pesquisa, está na longevidade destas, pois o primeiro número como dissemos foi 

publicado em setembro de 1923. O fato de ter caído no agrado popular é que faz com 

que adquirisse no pré-guerra e durante a guerra civil, o status de veículo do governo 

catalão. Aliás, não apenas a revista mas também a EAJ-1 e a Ràdio Asociació de 

Catalunya (Adami, 2009). 

Quando começamos nossa pesquisa uma questão que nos chamava a atenção 

era onde estavam os números de 1 a 12 da  revista Radio Barcelona. Na busca de dados 

e informações percebemos que o primeiro número publicado é 13, ano II, em setembro 

de 1924, pois trata-se de uma continuação da Radiosola, mudando apenas o título e 

continuando a edição. 
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Reprodução da capa da revista Radio Barcelona (Espanha), n. 13, de setembro de 1924  (primeiro número 

da revista que continua a edição da Radiosola. Capa: Viola Dana, la conocida artista de la “Metro 

Pictures”, gran apasionada de la radio). Fonte: Arxiu Històric de La Ciutat de Barcelona. Pesquisa 

realizada em  janeiro de 2009. 
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Capas da Radiosola: 

Año I, número 1, septiembre 1923  (Capa: Deseño do palacio de Montjuic). 

Año I, número 2, octubre 1923  (Capa: Deseño do palacio de Montjuic). 

Año I, número 3, noviembre 1923 (Capa: Foto de Percy Marmont, Geriradis Hort e Ralf  

E. Bushman  - deleitando-se en un aparato radiotelefónico durante un descanso). 

Año II, número 5, enero-frebreiro 1924  (Capa -  foto: La radiodifusión en el campo – 

una família escuchando la ópera). 

Año II, número 7, marzo-abril 1924  (Capa -  foto: como se transmite un concierto). 

Año II, número 9-10, mayo-junio 1924 (Capa: Wanda Marley la bella actriz de la 

Paramount, una de las más aficionadas a la radio). 

Año II, número 11-12, julio-agosto 1924 (Capa: emisión emisora de la revista “ T.S.H. 

Moderne”  de Paris). 

Año II, número 13, septiembre 1924 (Capa: Viola Dana, la conocida artista de la “Metro 

Pictures”, gran apasionada de la radio). 

Año II, número 14, Barcelona, 23 de noviembre de 1924 (Capa: Las autoridades e 

invitados en el acto de inauguración de EAJ-1 Radio Barcelona, instala en el Hotel 

Colón). 

Año II, número 15, Barcelona, 20 de noviembre de 1924 (Capa: Nuestras instalaciones. 

Sala de conciertos, en el Hotel Colón, para las emisiones de Radio Barcelona). 

Año II, número 16, Barcelona, 6 de diciembre de 1924 (Capa: El president de Radio 

Club Anglo-Franco-Americano, contratando un aparato de 500 watt). 

Año II, número 17, Barcelona, 15 de diziembre de 1924 (Capa: Corinne Griffit, estrella 

de la National Pictures, escuchando un concierto por radio). 

Año II, número 18, Barcelona, 20 de diziembre de 1924 (Capa: Pequeño cazador de 

ondas). 

Año II, número 19, Barcelona, 27 de diziembre de 1924 (Capa: Salón transmisor BELL, 

de los radioconciertos, con el micrófono cerca del concertante). 
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Año III, número 20, Barcelona, 3 de enero de 1925 (Capa: Aparato de 3 lámparas – 

detectora y dos bajas – montado a base del último esquema americano conocido 

vulgarmente el tipo “ 7000 millas”). 

Año II, número 21, Barcelona, 10 de enero de 1925 (Capa: estación transmisora L.L. 

adquirida para radiodifusión de Sevilla). 

Año II, número 22, Barcelona, 17 de enero de 1925 (Capa: El ingeniero D. Pablo 

Llorens, nuevo Presidente de la Asociación Nacional de Radiodifusión). 

Año II, número 23, Barcelona, 24 de enero de 1925 (Capa: cuadro de control de líneas 

microfónicas que unen los teatros con la emisora Radio Barcelona). 

Año II, número 24, Barcelona, 31 de enero de 1925 (Capa: Altavoz Gaumont instalado 

en Palace Hotel de Madrid, durante la reciente exposición de T.S.H.). 

Año II, número 25, Barcelona, 7 de febrero de 1925 (Capa: La emisora E.A.J.1 situada 

en el Gran Hotel Colón). 

Año II, número 26, Barcelona, 14 de febrero de 1925 (Capa: La gentil típli ligera Julita 

Cuyás, artista de la Radio Barcelona). 

Año II, número 27, Barcelona, 21 de febrero de 1925 (Capa: Sala de conciertos de la 

Casa Werner, que retrasmite “Rádio Barcelona”). 

Año II, número 28, Barcelona, 28 de febrero de 1925 (Capa: Vista exterior de la 

estación receptora Marconi, del Cuadro del Campo de la Sota (Barcelona) , que 

establece la comunicación de Alemania, Austria e Italia, con Espanha. 

A revista Radio Barcelona no número 13, seu início, traz na capa a atriz da Metro 

Pictures Viola Dana. Na página 1, traz um editorial para o público com o título “Cuatro 

Palabras”.   
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Reprodução da página 1 da revista Radio Barcelona (Espanha), n. 13, de setembro de 1924  (primeiro 

número da revista que continua a edição da Radiosola. “Cuatro Palabras”  editorial apresentando a revista 

como integrande impresso da Rádio Barcelona). Fonte: Arxiu Històric de La Ciutat de Barcelona. 

Pesquisa realizada em  janeiro de 2009. 

 

 

Como curiosidade histórica, o número 13 da revista não tem a data de 

publicação, mas está registrada no Arxiu Històric de la ciutat como setembro de 1924. 

O sucesso da revista Radio Barcelona, vinculada à EAJ-1 Radio Barcelona, foi tão 

grande, que  no mês de dezembro de 1924, passou a ter periodicidade semanal. Foram 

publicados quatro números, o número 16, em 06 de dezembro de 1924;  o número 17, 

em 15 de dezembro de 1924; o número 18, em 20 de dezembro de 1924 e o número 19, 

em 27 de dezembro de 1924. Podemos imaginar, pelo precariedade técnica da época, o 

trabalho que deu fazer tantas revistas em um curto período como esse. 

O mesmo ocorre no mês de janeiro de 1925. O primeiro número sai em 3 de 

janeiro de 1925; o segundo número em 10 de janeiro de 1925; 17 de janeiro de 1925; 24 

de janeiro de 1925 e 31 de janeiro de 1925.  
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