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Resumo  

As publicações especializadas sobre rádio se constituem em uma fonte de informação de 

máximo valor para o historiador do meio. Paralelamente ao surgimento das primeiras 

emissões radiofônicas na Espanha, surge um conjunto de publicações periódicas 

especializadas que pretende satisfazer o interesse informativo dos primeiros aficionados do 

rádio, sobre as novidades tecnológicas e as atividades das emissoras pioneiras. A maioria 

destas publicações tem periodicidade mensal, uma boa parte delas com vida curta, outras 

conseguem consolidar-se e são publicadas durante vários anos. Algumas publicações surgem 

vinculadas à Associações de radioaficionados ou emissoras, outras surgem como projetos 

editoriais independentes.   
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Introdução e metodologia  

Este artigo faz parte de projeto de pesquisa desenvolvido por pesquisadores brasileiros 

e espanhóis, de instituições dos dois países, vinculados a grupos de pesquisa que têm este 

campo como objeto. Estes pesquisadores publicaram artigos em periódicos e congressos 

científicos entre 2012 e 2014 e também publicaram um livro, intitulado  

“Panorama do meios de comunicação Brasil/Espanha (2012). Além disso, proferiram 

palestras e ministraram cursos também nos dois países.  O projeto trata da história das rádios 

e das publicações especializadas sobre o meio, dos anos 1920 aos anos 1950. Graças às 

páginas destas publicações, podemos reconstruir em detalhes e com grande precisão, como 

transcorrem os primeiros anos de radiodifusão e acompanhar as incontáveis agruras que 

enfrentam os pioneiros, até conseguirem que o rádio ocupasse seu lugar como um meio de 

comunicação de massa, capaz de conglomerar multidões.  

Neste trabalho pretendemos reivindicar a importância que têm as publicações 

pioneiras neste país e, no interior das revistas, o grande valor das seções informativas sobre 

a evolução do rádio, que começam a aparecer nas principais publicações. Sobretudo,  
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queremos destacar o caráter essencial que estas informações têm na divulgação do nascimento 

da radiodifusão, as batalhas árduas mediáticas e também os grandes interesses empresariais 

nos primeiros anos do rádio na península. Nesse sentido, demonstramos o posicionamento 

das principais publicações frente à dura pendenga, estado de guerra mesmo, mantida entre a 

Radio Ibérica e Unión Radio, entre 1924 e 1927.   

Aproveitamos para esclarecer que quando utilizamos os verbos no presente é para que 

o texto tenha um caráter de atualidade, uma dimensão que se perpetua. Se trata na verdade de 

um recurso estilístico dos autores. Sobre a metodologia de pesquisa esclarecemos que o que 

caracteriza a pesquisa científica é o entendimento de que esta vise a produção de 

conhecimento relevante teórica e socialmente e que preencha uma lacuna importante do saber, 

neste caso as publicações radiofônicas pioneiras da Espanha. O método por nós utilizado está 

dentro de um quadro teórico condicionado por pressupostos epistemológicos, com o 

entendimento do papel dos pesquisadores como "intérpretes da realidade pesquisada", 

segundo os instrumentos teórico-epistemológicos adotados.   

  

As revistas pioneiras  

A primeira revista que trataremos é a Radio Sport, que tem o primeiro número 

publicado em julho de 1923, dura até agosto de 1936 e é a primeira revista sobre rádio que se 

publica na Espanha.   
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Capa da revista Radio Sport. Pesquisa realizada na Hemeroteca Municipal de Madrid, 

em setembro de 2006.  

O diretor proprietário é Emilio Cañete, um dos primeiros entusiastas e divulgadores 

do rádio naquele país. Autor de numerosos artigos técnicos sobre o novo meio e suas 

possibilidades, profere várias conferências sobre o tema na EAJ-6 Radio Ibérica, a primeira 

rádio a funcionar na Espanha, mas não a primeira oficial, esta foi realmente a EAJ-1 Radio 

Barcelona, na capital catalã.  

Um outra publicação não menos importante, é a revista independente Tele-Radio. 

Publicação vinculada à Radio Club España, tem seu primeiro número em julho de 1923, 

apenas alguns dias depois da Radio Sport, e tem periodicidade bastante irregular, em função 

das dificuldades econômicas vividas pela Radio Club, principalmente a partir de 1925. Deixa 

de ser publicada como revista independente em janeiro de 1926.  A partir desta data, é 

adquirida pelo grupo da Unión Radio e passa por uma fusão com a revista Radio Ciencia 

Popular e Tele-Radio. Luis María de Palácio é membro da diretoria da Radio Club, inclusive 

chegando a ser presidente, e se torna o primeiro diretor desta publicação.  
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Capa da revista Tele-Radio. Pesquisa realizada na Hemeroteca Municipal de Madrid, em setembro 

de 2006.  

  

Pioneirismo em Barcelona   

Uma outra revista pioneira é a Radiosola. O primeiro número começa a circular em 

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

de cunho nacionalista e autoritário, encabeça, 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. A revista Radiosola nasce, assim como as 

outras, nessse clima de controle da sociedade pelo Estado e total poder concentrado nos 

militares, nas elites e no clero conservador, que patrocinam o Golpe, com um diferencial, está 

em Barcelona. O ano 1,  número 1, deixa claro na capa 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 aficionados no assunto. 

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

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

http://pt.wikipedia.org/wiki/13_de_Setembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/13_de_Setembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1923
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/Parlamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ditadura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ditadura
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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.  

  

Guillén-García, fundador da Asociación Nacional de Radiodifusão - ANR, exerce a 

função de diretor da revista e é posteriormente (1924-1926) também fundador e primeiro 

diretor da EAJ-1 Radio Barcelona, no que podemos chamar de primeira fase da rádio. 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, posteriormente comprada pela Unión Radio.   



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação  
 XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu, PR – 2 a 5/9/2014  

  

  

  6 

   
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.  

  

  

  
  

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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Retornando a Madrid  

Os grandes jornais, a partir destas primeiras experiências de publicação, começam a 

prestar atenção diária às novidades radiofônicas, o que é decisivo para difundir o interesse 

pela radiodifusão por amplos setores da população. La Libertad , publicado em 22 de março 

de 1924 é o primeiro jornal diário que introduz uma seção para a radiotelefonia e Arturo Pérez 

Camarero, utilizando o pseudônimo de “Micrófono”, é o responsável por oferecer aos leitores 

as notícias radiofônicas. Em poucos dias os jornais de maior circulação, tais como: La 

Libertad, El Sol, La Voz, El Liberal, El Debate e o El Imparcial, incorporam seções similares. 

A partir do verão de 1924 são numerosos os jornais diários que contam com uma seção de 

notícias sobre a radiotelefonia: Heraldo de Madrid, Correspondencia de España, La Prensa, 

El Diario Universal etc.   

Coincidindo com o início das transmissões organizadas, realizadas pela Radio Madrid, 

surgem duas novas revistas especializadas, as primeiras com periodicidade semanal. A 

primeira é a Radio Ciencia Popular, que começa a ser vendida em 17 de maio de 1924 e que, 

durante uma primeira fase da publicação, tem como diretor Mariano Potó, e, em uma segunda 

fase, após ter sido comprada no mês de dezembro do mesmo ano pelo grupo da Unión Radio, 

é dirigida por Ricardo Urgoiti.   

  

  
  

Capa da revista Radio Ciencia Popular. Pesquisa realizada na Hemeroteca Municipal de Madrid, em 

setembro de 2006.  

  

Uma semana depois, exatamente em 25 de maio, é lançada a revista TSH, dirigida por 

Arturo Pérez Camarero. Em uma primeira etapa Luis de Oteyza, diretor do jornal La Libertat 

é o diretor e, em maio de 1926, Pérez Camarero faz sociedade com o jornalista Rafael Estéves, 

que passa a dirigir a revista. Ela deixa de ser publicada em outubro de 1926, poucas semanas 

antes que a Rádio Ciência Popular.   
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Em seus primeiros tempos a redação e administração da Radio TSH estavam localizadas 

no mesmo endereço e sede do jornal La Libertad, na rua Madera, 8. Quando Luis de Oteyza 

sai do jornal, em março de 1925, a revista muda para a rua Mayor, 4. O último número da 

TSH que localizamos em nossa pesquisa na Hemeroteca Municipal de Madrid é o CXXIV, 

correspondente a 3 de outubro de 1926.   

  
  

Capa da revista TSH. Pesquisa realizada na Hemeroteca Municipal de Madrid em setembro de 2006.  

  

    

Paralelamente ao transcurso das primeiras transmissões da Radio Ibérica, em Madrid 

começava-se a organizar as bases do que seria o projeto empresarial radiofônico, que 

dominaria a radiodifusão na Espanha nas décadas seguintes. As principais companhias 

internacionais radioelétricas constituíam a empresa Unión Radio, com o objetivo de explorar 

as emissões radiofônicas na Espanha mediante um modelo mais profissional. Como diretor 

geral da empresa está o jovem engenheiro Ricardo Urgoiti, filho de Nicolas María Urgoiti, 

um dos empresários mais poderosos da imprensa na Espanha, que acaba de regressar dos 

Estados Unidos onde conhece o funcionamento das principais emissoras daquele país.  

 Urgoiti e a Unión Radio sabem a importância que a imprensa e as revistas 

especializadas têm para a realização de seus planos e com o regresso dos Estados Unidos, 
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antes de começar sua etapa à frente da Unión Radio, assume uma seção da TSH, chamada de 

“Coisas do rádio”, com o pseudônimo de Dick. Isto é publicado no diário El Sol, em 17 de 

setembro de 1924. Ricardo Urgoiti dirige a revista Radio e Ciencia Popular e assina alguns 

editoriais com o mesmo pseudônimo. No periódico El Sol, também utiliza esse mesmo 

pseudônimo. A constatação mais contundente de que Urgoiti assina como Dick, encontramos 

no anúncio publicado na imprensa quando da celebração da segunda exposição da TSH: “Na 

composição do comitê organizador aparece como vocal “D. Ricardo M. de Urgoiti, diretor 

geral da Unión Radio e das revistas Ondas e Radio e Ciência Popular (Ondas, ano I, número 

9, anúncio na última pág., 1924). Na Radio e Ciencia Popular, número 33, publicado em 27 

de dezembro de 1924 – uma vez materializada a troca de propriedade da revista – aparece 

como diretor o nome Dick (Radio e Ciencia Popular, ano I, número 33, p.1).      

 Urgoiti mantém até o verão de 1925 –quando a Unión Radio inicia suas emissões- uma boa 

relação com Oteyza e também com Pérez Camarero, até aparecerem as duras disputas de 

interesses entre a Unión Radio e Radio Ibérica. No verão de 1925, as rádios já estavam 

envolvidas em duras polêmicas.   

Prevendo a luta de interesses que com certeza iriam aparecer, Ricardo Urgoiti tão logo 

nomeado diretor da Unión Radio, atua como porta-voz da empresa, reagindo com rapidez 

diante das acusações que se repetem nos jornais e revistas. A Radio Ciencia Popular é o 

veículo que mais utiliza para responder aos ataques.   

  
  

Página da revista Ondas, nº 152. 1928. Pesquisa realizada em setembro de 2009, na Hemeroteca de Madrid.  
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 Urgoiti conta com o apoio incondicional dos grandes jornais, ambos propriedade de seu pai 

Nicolás María Urgoiti, El Sol e La Voz e utiliza a Radio Ciência Popular para lançar seus 

editoriais mais diretamente contra a Radio Ibérica e seus profissionais, na tentativa de 

desacreditá-la ante seus ouvintes e em favor da Unión Radio. Em junho de 1925, coincidindo 

com o início das emissões da Unión Radio, é lançada a revista Ondas, que atuaria como órgão 

oficial da emissora.  

Por outro lado, também a revista Radio Barcelona –que no passado havia iniciado a 

primeira campanha contra a Unión Radio-, começa a manifestar a partir deste momento uma 

grande “simpatia” para os projetos da empresa de Urgoiti, dados os laços de união entre a 

empresa madrilena e a Asociación Nacional de Radiodifusión – ANR. Meses mais tarde, a 

Unión Radio adquire a Rádio Barcelona e a revista de mesmo nome.  

A revista Radio, órgão oficial da Asociación Radio Española, que tinha sido também 

muito crítica com a empresa dirigida por Urgoiti, em 24 de janeiro de 1926 passa também a 

pertencer a Unión Radio, que compra a licença da estação da ARE. A operação, segundo 

temos observado, supõe o fim da Asociación e também de sua revista. Em um primeiro 

momento a revista Tele-Radio, órgão oficial do Radio Club España, se mantém em uma 

posição bastante neutra entre ambas as empresas, mas no ano 1926 também passa a ser 

propriedade do grupo Unión Radio. A Radio Sport, revista decana, se limita geralmente a 

tratar de temas mais técnicos sobre o rádio.  

  
  

Capa do número 1 da revista Radio. Pesquisa realizada n Hemeroteca de Madrid em setembro de 2009.  
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A Radio Ciencia Popular publica seu último número em 30 de outubro. Acreditamos 

que na realidade a Unión Radio, que já conta com a revista Ondas, como órgão de expressão, 

uma vez que já tinha desaparecido o semanário TSH, decide racionalizar sua rede de 

publicações e resolve fechar a Radio Ciencia Popular e potencializar o esforço empresarial 

para concentrar leitores na revista Ondas. Algo bem parecido ocorre meses depois com a 

revista Radio Barcelona. Quanto à Radio Ibérica, esta, se isola cada vez mais e mais tarde 

também é comprada pela Unión Radio.  

  

  
Capa da revista Radio Sport. Pesquisa realizada em setembro de 2009 na Hemeroteca Municipal de Madrid  

  

A revista TSH, dirigida também por Pérez Camarero, se defende da Radio Ibérica com 

paixão até o momento que também desaparece em finais de 1926. Uma vez que desaparece a 

revista TSH e as demais revistas especializadas que acompanharam o nascimento da 

radiodifusão na Espanha, a Ondas se converte na revista mais lida durante décadas, refletindo 

no setor editorial uma hegemonia similar à sua proprietária, a cadeia radiofônica Unión Radio, 

que se mantám na Espanha até estourar a guerra civil (19361939).  
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