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Joan Julià, amb alguns dels transistors exposats a la Rectoria Vella. El celoní ha trigat més de vuit anys a aplegar una col·lecció de més de 1.000 aparells

L’autèntic món dels transistors
Joan Julià exposa més de 350 ràdio transistors sorprenents a la Rectoria Vella de Sant Celoni
Sant Celoni

Sant Celoni va inaugurar
dissabte l’exposició “El món
dels transistors vist per Joan
Julià” a la Rectoria Vella. A
la mostra s’inclouen més de
350 ràdio transistors sorpre·
nents i autèntiques relíquies
que el col·leccionista Julià,
celoní d’adopció, ha tardat
més de vuit anys a agrupar
i que ara, com ja va fer en
el Museu Julià de la Ràdio
fins l’any 1996 a Sant Celoni,
ha volgut estendre la seva
passió a tot el municipi i des·
velar els secrets i curiositats
dels ràdio transistors i donar
una altra visió a partir dels
millors exemplars del món.
Abans que el públic s’en·
dinsi en l’apassionant món
del col·leccionista Joan Julià,
que viu amb molta passió des
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Molts dels transistors exposats sorprenien pels dissenys, completament allunyats de l’habitual forma rectangular

dels anys 50 l’admiració pel
món de la ràdio, cal trencar
amb la idea típica d’un tran·
sistor rectangular i de color
fosc, perquè a la sala d’expo·
sició s’hi troben aparells de
tot tipus, forma i color i que
de ben segur no deixaran
indiferent a ningú: repro·
duccions d’una bóta de vi,
un dau, un tren, un coet, un
piano..., colors extravertits,
autèntiques formes i com el
mateix Joan Julià corrobora,
a l’exposició “s’hi troba de
tot” i l’única cosa que tenen
en comú tots els aparells és
que “emeten ones”.
Julià ha distribuït els tran·
sistors en catorze apartats
depenent de les caracte·
rístiques d’aquests. Així, a
la mostra hi ha agrupades
diferents tipologies com els
històrics, que són els primers
que van sortir al mercat, els
de producció espanyola, els
transistors que tenen doble
ús, els espacials que van
sorgir amb el llançament de
l’Sputnik 1 per la Unió Sovi·
ètica, entre molts d’altres.
I tot i que pugui semblar
impossible, els prop de 350
aparells exposats, només
són una petita mostra de la
col·lecció de Julià. En les prò·
ximes setmanes, l’editorial
Boixareu, traurà a la venda
el llibre Transistors de Joan
Julià, que és un recull de més
de 1.000 imatges de ràdios
amb la seva corresponent
explicació. Aquest llibre
s’afegeix a les altres publica·
cions de Julià com Historia
i técnica (1993) o el darrer
Radios: emisores i receptores
(2004).
L’exposició es podrà
veure fins el proper 11 de
març i cada dissabte el col·
leccionista Julià farà un
recorregut per la mostra
fent explicacions de les coses
més transcendentals i ens
aproparà al seu món dels
transistors. A banda, l’emis·
sora local Punt 7 Ràdio Sant
Celoni emetrà dos progra·
mes especials de l’exposició,
aquest dilluns i el proper
dilluns a les 10 de la nit, i
que comptaran amb la inter·
venció de Julià.

Concurs de cartells
de Carnaval a
Montornès

Lliçà d’Amunt celebra
Sant Antoni Abat
Lliçà d’Amunt

Els veïns de Lliçà d’Amunt
van celebrar diumenge els
actes principals de la festi·
vitat de Sant Antoni Abat.
Durant tot el matí, al pinar
de la Riera, es va fer una
mostra de bestiar, mentre
que a les 12 del migdia, a la
plaça de l’Església, va tenir
lloc la tradicional benedicció
dels animals. Després es va
fer una exhibició d’equitació
esportiva. Dissabte al vespre,
dins la mateixa celebració de
Sant Antoni, ja es va fer un
concert i un ball.
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Montornès del Vallès

Dilluns, 30 de gener de 2012

Fins aquest divendres està
obert el concurs de cartells
de Carnaval de Montornès.
L’entrega de premis es farà
el 10 de febrer a les 7 de la
tarda al Casal de Cultura.
Es repartirà un premi per
a majors de 19 anys dotat
amb 300 euros, un altre per
a joves d’entre 13 i 18 anys
dotat amb 200 euros, i un
d’infantil per a nens i nenes
de fins a 12 anys, dotat amb
100 euros.

