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INTRODUCCIÓ  

 

El 1923, Josep M. Guillén García, llicenciat en Ciències per la Universitat de la Sorbona de 

París, i Eduard Solà, impressor i afeccionat a la ràdio creaven la revista “Radiosola” 

especialitzada en ràdio. El mes de setembre del mateix any, Guillén realitzava unes 

demostracions de transmissió i recepció de ràdio a Montjuïc que aconseguiren un gran ressò i 

expectació. Com a director de la revista “Radiosola”, [...] convoca industrials i comerciants a 

una reunió [...] “per tal d’estudiar la possibilitat d’instal·lar una emissora de radiodifusió a 

Barcelona i la creació d’una entitat cultural, formada per aquelles persones o firmes que 

tinguessin interès en el desenvolupament d’aquesta nova forma de difusió del pensament 

humà”. 

A la reunió hi participen Eduard Rifà, Royston Saint Noble, Villaverde Zubeldía i Guillén 

García. Malgrat el poc èxit, es convoca una segona reunió amb l’excusa que en la primera 

s’havia format una comissió tècnica per tal de confeccionar el reglament de l’entitat i que 

havia arribat l’hora d’exposar-lo. Aquesta vegada la redacció de “Radiosola” s’omple i es pot 

constituir l’Associació Nacional de Radiodifusió (ANR). 

El mes de febrer de 1924, una comissió formada per Noble, Rifà, Huet, Villaverde i Guillén, 

s’encarrega d’elaborar la sol·licitud per obtenir una llicència d’emissora que es presenta a la 

Dirección General de Telégrafos. Rifà es desplaça fins a Anvers per comprar la primera 

emissora d’Espanya i la tercera d’Europa. L’aparell és de la casa Teléfonos Bell. 

Comencen a fer-se proves d’emissió el 10 d’octubre. La llicència es concedeix el 12 de 

novembre i dos dies després, el 14, s’inaugura oficialment l’emissora propietat de L’ANR, 

Ràdio Barcelona EAJ 1 amb un discurs de l’alcalde de Barcelona, baró de Viver, la primera 

locució retransmesa per ràdio. 

[...] 

En aquells moments, la programació de l’emissora Ràdio Barcelona retransmetia 

essencialment concerts. Així com el Gran Teatre del Liceu de seguida els va facilitar les coses 

per tal de retransmetre les òperes que s’hi representaven -veient els avantatges de difusió que 

això li proporcionaria-, els altres teatres de Barcelona van fer front comú per tal de no 

permetre a l’ANR que interferís en les seves programacions. Rifà els cridava l’atenció en el 

seu article “Els empresaris de Teatre contra Ràdio Barcelona”: 

“Aquelles entitats que tenen per missió el foment de la cultura musical a la nostra terra cal que 

es repensin, que no els està gens bé d’anar de bracet amb certs elements enemics de Ràdio 

Barcelona ni associar-se a l’obra anticultural que aquests elements porten a terme en combatre 

la Radiotelefonia. La cultura musical no és, ni ha estat mai, ni ha d’ésser, patrimoni exclusiu 

d’una entitat determinada ni de cap organisme. La música ha d’ésser patrimoni del poble. I 

com més la cultura musical li arribi i més es popularitzi, més gran serà l’obra per la qual 

havem de treballar tots”. (La Publicitat, 15-3-1925) 

A tots aquests problemes, s’afegeix l’aparició, el juny de 1925, de Radio Catalana que, 

juntament amb alguna altra emissora, interferia contínuament les emissions de Radio 

Barcelona EAJ1. A Madrid neix Unión Radio amb el suport d’un grup financer solvent, que 

mica en mica voldrà apropiar-se de totes les ràdios d’altres províncies.  

Pel setembre de 1925, l’ANR tenia 2.500 socis i mitja dotzena d’industrials per sufragar les 

despeses dels concerts. Per tal de millorar la qualitat de les emissions i eliminar les 

interferències i sorolls, tenia en perspectiva la inauguració d’una nova emissora de 2 quilovats 



 

 

| 3 

5D121 Radio Associació de Catalunya EAJ15 

i mig de potència en antena i 10 quilovats en el generador. Era la primera d’Europa en el seu 

gènere. Fabricada per la International Western Electric de Nova York va ser adquirida a la 

companyia Teléfonos Bell, S.A, que desitjava que l’emissora de Barcelona s’inaugurés al 

mateix temps que una emissora igual instal·lada a Milà. Però els problemes per trobar un 

terreny on poder ubicar-la, varen fer que això no pogués ser i que es triguessin 2 mesos i mig 

a trobar un lloc per la nova Ràdio Barcelona. Finalment, i gràcies al Dr. Andreu i Sr. Rubió, la 

Western s’instal·la al Tibidabo, a l’Hotel Florida. L’antena era a 582 m. sobre el nivell del 

mar. 

Aquesta nova emissora, tenia un abast entre 80 i 100 km. [...] i el 1926 comencen converses 

amb Unión Radio Madrid per tal de mirar de resoldre alguns problemes financers, però el que 

va començar bé va acabar malament. 

Així com per l’ANR la ràdio era el mitjà ideal per difondre la cultura i donar serveis a llocs 

remots (el món rural), per URM la ràdio era una activitat comercial, un negoci amb unes 

grans possibilitats d’expansió. Així doncs, no trigarien a arribar les discòrdies. 

L’ANR manté en un principi la independència en la confecció de programes i els diners dels 

associats es destinen a cobrir les despeses dels concerts, les oficines i personal que depenen de 

l’Associació. Però a molts socis no els agrada això de dependre d’una empresa centralista i es 

donen de baixa. 

L’ANR, superant una vegada i una altra els obstacles que van sorgint, no deixa de treballar 

per la ràdio. El 4 de febrer de 1927 s’inaugura el Servei Meteorològic per ràdio, proposat pel 

pare Manuel Cazador, [...] 

A l’abril de 1929 es nomena sots-director de Unión Radio Barcelona a Joaquim Sànchez i 

Cordovès, jove enginyer que havia ocupat fins aleshores el càrrec de Director Tècnic i que 

dirigeix el Laboratori de RB juntament amb el Dr. Baltà i Elies i el Dr. García Banús, 

catedràtic de Química Orgànica de la Universitat de Barcelona. Sánchez i Cordovès millora 

l’emissió i elimina els sorolls estàtics, obtenint uns resultats superiors als que la pròpia casa 

fabricant esperava, aconseguint un funcionament més econòmic, doblant la potència i la fa 

emetre 16 hores seguides. 

Poc abans, i arran de les contínues inversions que l’ANR anava fent, els problemes econòmics 

s’havien agreujat i s’havia produït una guerra bruta per part d’Unión Ràdio Madrid per 

apropiar-se definitivament de l’emissora catalana. Escorcolls, calúmnies, seguiments policials 

i un llarg etcètera van haver de patir els components de la Junta, fins que, retinguts per ordre 

de Primo de Rivera 48 hores a la Dirección General de Seguridad de Madrid, el 14 de març 

de 1929 cedeixen l’emissora. Però Noble, Llorens i Rifà es queden amb la financera 

Associació Nacional de Radiodifusió (ANR). A Madrid els acusen d’estafa, però després d’un 

plet de 2 anys, guanyen els catalans. La financera era d’11.000 radiooients catalans que 

pagaven de 3 a 5 pessetes cada mes i Unión Radio no se’n va poder apropiar. 

Unión Radio Madrid vol que desaparegui l’ANR ja que en no disposar d’emissora ja no tenia 

sentit. Però l’ANR era l’associació de radiooients més important de l’Estat Espanyol i així ho 

havia demostrat la Junta Técnica e Inspectora de Radiocomunicación que els nomena els seus 

assessors en matèria radiofònica per Real Decret núm. 1712 del 26-VII-1929. 

L’ANR ho té clar. Se’ls ha privat de l’emissora “per propagar els seus ideals de cultura, d’art i 

beneficència i se’ls ha volgut desproveir dels seus ingressos”. Per sort, això darrer no ha estat 

possible i l’ANR ha de continuar treballant per sol·licitar una nova emissora [...] 

El 20 de novembre de 1929, la Junta Tècnica s’adona del joc brut de l’Unión Ràdio Madrid i 

acaba amb el monopoli d’aquest grup [...] 

A l’ANR se li concedeix una emissora en ona curta (EAR 157) -que emetia en una ona de 45 

metres els dilluns, dimecres i divendres no festius de 21’30 a 23’30h radiant un noticiari de 
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l’Associació-, i una en ona mitja que seria l’EAJ-15. El president de l’Associació, Joan Sabat 

i Valverde, convoca una Assemblea General Extraordinària on, a més de donar aquesta 

notícia, manifesta el desig de ser emissores de caràcter cultural i sense publicitat i sol·licita 

una subscripció popular per tal d’adquirir l’estació d’ona mitja de 500 watts que 

subministraria la casa francesa Kraemer. 

L’emissora d’ona curta va ser muntada gràcies als membres de la Junta Lagoma, Vidal Prat, 

Morros, Eudald Aymerich i Vicente Guiñau, que alhora cedeix un edifici per muntar 

l’emissora d’ona normal. El 19 d’abril de 1930, comença a radiar la nova emissora: Ràdio 

Associació De Catalunya EAJ15 (RAC), però només pot emetre 3’5 hores diàries: d’11’30 a 

13h i de 15 a 17h., moments de poca audiència i sotmesa a cancel·lació “cuando la Dirección 

General lo considere oportuno”. 

 

República I Guerra Civil 

 

El 14 d’abril de 1931, Francesc Macià proclama la República i l’endemà dóna plena llibertat 

d’emissió a la RAC, que a la vegada posa l’emissora a disposició del Govern de Catalunya. 

El 21 de maig de 1932, Pau Abad, un dels components del grup d’investigadors que 

treballaven per a la RAC, entre els quals també s’hi trobaven Enric Calvet, Vicente Guiñau i 

Homer Texidó, aconsegueix emetre la primera fotografia a través de la ràdio. Només 

l’enginyer francès Élouard Bèlin havia aconseguit una cosa semblant el 1917 amb el seu 

belinògraf, un aparell que permetia la transmissió d’imatges per cable. Pau Abad ho 

perfeccionà després de 10 anys d’estudi amb un aparell emissor on una cèl·lula fotoelèctrica 

llegia la imatge a transmetre i la transformava en impulsos elèctrics que viatjaven a través de 

les ones de ràdio arribant a un aparell receptor que reproduïa la imatge original. Eren les 

primeres proves de la televisió. 

El 29 de gener de 1933, en Assemblea, l’Associació Nacional de Radiodifusió canvia el nom 

pel de Ràdio Associació de Catalunya que al desembre passa de Societat Civil a Societat 

Cooperativa. També el 1933 l’entitat inaugura Ràdio Girona EAJ38 i els nous estudis a la 

Rambla de Barcelona. El 1934 inauguren Ràdio Lleida EAJ42. 

[...] 

Durant la guerra civil es converteix en la ràdio que emet les proclames des del front o per al 

front, avisos de bombardeig, missatges tranquil·litzadors o mobilitzadors. 

Finalment, el 26 de gener de 1939 és ocupada per les forces franquistes, i es converteix en 

Cooperativa Radio España. 

A partir d’aleshores, i durant tota la dictadura, la llengua catalana es va silenciar i era 

obligatori connectar amb els informatius de Radio Nacional de España (RNE), creada per 

Franco. 

El 8 d’abril de 1941, el règim franquista procedeix a la liquidació de la cooperativa, i ho 

notifica per escrit als socis de la RAC on s’al·lega que la liquidació ha estat acordada en una 

assemblea general extraordinària -de la qual els socis no en saben res- [...] Així doncs, el 7 

d’agost de 1941, la cooperativa es transforma en Societat Anònima i passa a dir-se Radio 

España Barcelona. La nova societat es forma amb un capital de 600.000 pessetes. (6.500 

accions nominals a 50 pessetes; 550 accions de 200 pessetes i 330 accions de 500 pessetes.) A 

uns quants antics socis se’ls fa arribar unes accions de 50 pessetes de la nova S.A., però no 

se’ls permet assistir a les assemblees si no disposen de més de 500 pessetes en accions. El 

gruix més important d’accions queda en mans dels qui l’ocuparen el 25 de gener de 1939. 
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La S.E.R. (Sociedad Española de Radiodifusión) compra les accions. El 44% les cedeix a un 

banquer; un 12% queden en mans d’una de les persones que va dissoldre la cooperativa i el 

44% restant se’l queda la SER. Ref. http://radioassociacio.cat/historia/ (consulta: 26/10/2016) 

 

Ràdio Associació de Catalunya (RAC) és una societat cooperativa catalana limitada fundada 

l'any 1924 que gestiona actualment, juntament amb l'empresa Radiocat XXI, les emissores 

amb les sigles RAC: l'emissora generalista RAC 1 i l'emissora musical RAC 105. 

[...] 

El 1924, sota la dictadura de Primo de Rivera, un grup d'intel·lectuals i tècnics funden la 

Societat Civil Asociación Nacional de Radiodifusión. En aconseguir, el 12 de novembre del 

mateix any la llicència per a emissora d'ona normal, l'anomenen Ràdio Barcelona EAJ1. El 

1929, després d'una pressió constant als seus membres, Ràdio Barcelona és absorbida per 

Unión Radio Madrid i passa a dir-se Unión Radio Barcelona. 

El gener de 1930, la societat aconsegueix una nova llicència per a emissora d'ona normal i 

catalanitza el seu nom. Passa a dir-se Ràdio Associació de Catalunya i tria el terreny de la 

defensa de la catalanitat com a tret diferenciador.  

El 15 d'abril de 1931 el govern de la República Catalana presidida per Francesc Macià signà 

un decret on s'autoritzava a emetre les 24 hores del dia una televisió impulsada per Ràdio 

Associació de Catalunya i el govern català.  

El desembre de 1934, la Societat Civil es transforma en Societat Cooperativa. 

La Generalitat s'apropia les dues emissores barcelonines (Ràdio Barcelona i Ràdio 

Associació) i crea la Comissaria de Radiodifusió, que depèn del Departament de Cultura. Més 

endavant, la Generalitat deroga el decret d'apropiació anterior, intervé les emissores i crea la 

Direcció General de Radiodifusió, que depèn del Departament de Presidència. Uns canvis que 

tenen com a objectiu controlar les emissions i centralitzar i coordinar millor l'activitat que 

realitzen les diverses conselleries a la ràdio. De fet, la radiodifusió, en aquest període, es 

converteix en el cordó umbilical que manté comunicats els governants amb la població civil i 

els ciutadans entre si. La ràdio és el mitjà utilitzat per alertar la població del perill de 

bombardeig o per explicar les accions de govern. 

La ràdio jugarà un paper molt important durant tota la Guerra Civil Espanyola: com a aparell 

de comunicació insubstituïble entre zones incomunicades, com a element de propaganda 

política i de coordinació de l'activitat productiva, especialment al sector dels avituallaments, i 

com a eina cultural i lingüística. Una activitat cultural i lingüística que quedarà truncada amb 

l'entrada dels nacionals a Barcelona l'any 1939, ja que l'exèrcit guanyador ocuparà Ràdio 

Associació de Catalunya, l'única estació en funcionament. Serà el començament d'un llarg 

període de control, censura prèvia i d'absència del català a les ones. 

Des d'aquest moment passa a dir-se Cooperativa Radio España, fins al 8 d'abril de 1941 que el 

règim franquista la liquida i la transforma en Radio España Barcelona. 
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Enric Perbellini i Subiranas (Barcelona, 1894-1984) 

 

[...].[...] Treballa amb assegurances (Seguros Comerciales y Mercantiles) en el carrer 

Fontanella de Barcelona, i a la industria Química Farmaceútica (Laboratorios Galiá), carrer de 

Valencia de Barcelona. Participa en varis centres culturals com: Escola Orfeònica de 

Barcelona -Centre Teatral de Barcelona- Centre Excursionista de Catalunya. Col·labora també 

com historiador en diverses associacions culturals sempre amb temes relacionats amb la ciutat 

i els seus orígens. Estudia i recopila les inscripcions existents en les tombes del subsòl de la 

Catedral de Barcelona. Disposa d’una columna setmanal en el diari “Les Noticies” com 

historiador dels monuments de la ciutat i ermites de la comarca, o bé com a poeta publicant 

una bona col·lecció de poemes. Disposa també d’un programa setmanal com comentarista 

sobre els mateixos temes en la emissora Radio Associació de Catalunya. [...] Autor: Jordi 

Perbellini Correa. http://enricperbellini.com/sample-page/ (consulta: 26-10-2016) 

 

Jaume Rosquellas i Alessan (1897 ·1978) 

[...] Nascut a Barcelona el 7 de novembre de 1897, Jaume Rosquellas i Alessan va dedicar-se 

a la poesia i va escriure obres teatrals en vers i va exercir de bibliòfil. La seva obra poètica va 

rebre una notable influència de l'esperit de Maragall amb reminiscències de Sagarra. Fou 

apoderat dels empresaris Muñoz Ramonet, el que li va suposar poder gaudir d'una situació 

econòmica benestant. El 1924 publicà el seu primer llibre de poesia Divuit poemes i el 1927 

la seva primera obra de teatre El Neguit de la sang: poema dramàtic en tres actes i en vers. El 

1930 aparegué L'ànima nua: poemes. 

El 1931 va ser elegit president de l'emissora Ràdio Associació de Catalunya i va publicar la 

revista "Catalunya Ràdio". http://www.civtat.cat/rosquellas_jaume.html (consulta: 

26/10/2016) 

 

  

http://enricperbellini.com/sample-page/
http://www.civtat.cat/rosquellas_jaume.html
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RELACIÓ DE CONTINGUTS: 

 

5D121/1 – Documents generals – 1930-1931 

1.1 parts d’emissió, hores i continguts 

1.2 Correspondència. Estacions EAJ1; EAJ13 i EAJ15 

1.3 Text de presentació del literat J. Navarro Costabella, el 27 VII 1930 

1.4 Text de presentació del literat Millàs Raurell 

1.5 Text de presentació del poeta Jaume Rosquellas i Alessan, el 6 de VI de 1930 

1.6 Text de presentació del poeta Jaume Rafart 

1.7 Text de presentació del poeta Ambrosio Carrión 

1.8 Cataluña y los catalanes. El Telégrafo, 20 de gener de 1859, p. 539 

 

5D121/2 – Textos comentaristes sense data 1930-1931 

2.1 La música romàntica, de Vicente M. de Gibert 

2.2 Els testaments sacramentals, d’Enric Perbellini i Subiranas 

2.3 Les tombes de Ramon Berenguer “el vell” i Na Almodis a la Seu, d’Enric 

Perbellini i Subiranas 

2.4 La plaça del Padró, d’Enric Perbellini i Subiranas 

2.5 L’ermita de Sant Cebrià d’Horta, d’Enric Perbellini i Subiranas 

2.6 Petits detalls de la Seu barcelonina (original i còpia, d’Enric Perbellini i Subiranas 

2.7 La capelleta de Santa Llúcia a la seu barcelonina, d’Enric Perbellini i Subiranas 

2.8 Mossèn Anton Navarro, prevere (sense identificació d’autor) 

5D121/3 – Textos comentaristes 1930 

3.1 La Moreneta de Mont-Serrat a Barcelona, d’Enric Perbellini i Subiranas, 

27/IV/1930 

3.2 La volta d’Espolsa sacs, d’Enric Perbellini i Subiranas, 7/V/1930 

3.3 Els Josepets, d’Enric Perbellini i Subiranas, 7/VI/1930 
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3.4 Bach: su vida y caràcter = Bach violinista, de M. Cabús Matamaia, 8/VI/1930 

3.5 Els caputxins i la Plaça reial, d’Enric Perbellini i Subiranas, , 25/VI/1930 

3.6 La llegenda de Fra Gari i el Palau de Valldansa, d’Enric Perbellini i Subiranas, 

9/VII/1930 

3.7 Sant Cugat del Forn, del Rec o del Camí, d’Enric Perbellini i Subiranas, 

16/VII/1930 

3.8 L’ex-col·legiata de Santa Anna, d’Enric Perbellini i Subiranas, 26/VII/1930 

3.9 La Canonge o Pia Almoina, d’Enric Perbellini i Subiranas, 5/VIII/1930 

3.10 Sant Pere de la Plaça Nova, d’Enric Perbellini i Subiranas, 13/VIII/1930 

3.11 El Foçar de la Seu, d’Enric Perbellini i Subiranas, 20/VIII/1930 

3.12 Els Àngels, d’Enric Perbellini i Subiranas,30/VII/1930, 

3.13 La cripta de Santa Eulàlia, d’Enric Perbellini i Subiranas, 3/IX/1930 

3.14 [Sobre la festivitat de N. Dona de la Mercè], d’Enric Perbellini i Subiranas, 

23/IX/1930 

3.15 La Plassa de Fra Menors, avui Duc de Medinaceli, 1/X/1930, d’Enric Perbellini i 

Subiranas 

 

5D121/4 – Textos comentaristes 1931 

4.1 La Duana o l’Halla dels Draps, d’Enric Perbellini i Subiranas, 17/VI/1931 

4.2 El carrer d’Elisabets (original i còpia, d’Enric Perbellini i Subiranas, 25/VI/1931 

4.3 El Portal de Mar (original i còpia), d’Enric Perbellini i Subiranas, 8/VII/1931 

4.4 El Consolat de Mar, d’Enric Perbellini i Subiranas, 24/VII/1931 

4.5 Assaig de nous invents a Barcelona, d’Enric Perbellini i Subiranas, 8/VIII/1931 

4.6 El Monestir de Santa Clara (original i còpia), d’Enric Perbellini i Subiranas, 

22/VIII/1931 

4.7 Recorts del Born. La Plaça-La Seca-i a cal Sabre (original i còpia), d’Enric 

Perbellini i Subiranas, 29/VIII/1931 

4.8 Recorts del Born. La Fonda de Can Simon (original i còpia), d’Enric Perbellini i 

Subiranas, 5/IX/1931 
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4.9 L’Onze de Setembre de 1714, d’Enric Perbellini i Subiranas, 12/IX/1931 

4.10 La Ciutadella, d’Enric Perbellini i Subiranas, 19/IX/1931 

4.11 L’enderroc de la Ciutadella, d’Enric Perbellini i Subiranas, 27/IX/1931 

4.12 Sant Genís dels Agudells, d’Enric Perbellini i Subiranas, 4/X/1931 

4.13 La mort de Mossen Cinto a Barcelona (original i còpia), d’Enric Perbellini i 

Subiranas, 10/X/1931 

4.14 El Convent de Santa Caterina (original i còpia), d’Enric Perbellini i Subiranas, 

18/X/1931 i 24/X1931 

4.15 El correus a Barcelona, d’Enric Perbellini i Subiranas, 28/X/1931 

4.16 El carrer de Basea (original i còpia), d’Enric Perbellini i Subiranas, 21/XI/1931 

4.17 La necròpolis cristiana del Guinardó, d’Enric Perbellini i Subiranas, 29/XI/1931 

 

 


