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“Aquí Radio A

El 26 de març del 1981 Radio Andorra emmudia per sempre. Enrere quedaven més de quatre
decennis d’història de la institució que més projecció internacional ha donat al país. La sintonia “Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra” s’havia fet sentir a tot Europa, però
també a l’Àfrica, Amèrica i fins i tot Austràlia, i programes com ara El concierto de los radiooyentes
han quedat inscrits amb capítol propi en la memòria col·lectiva de les generacions pretelevisives. Locutors i tècnics de diverses èpoques n’evoquen l’edat d’or, els anys 50, la decadència, que
es cova a final dels 60, i la indigna fallida final, amb un procediment judicial que dos decennis
després encara cueja. Probablement, el final més trist de la radiodifusió europea.
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o Andorra”

Text: W. Danjon / A. Luengo s Fotos: X. Pujol / Fons Peig (AHN)
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Amb el nom artístic de Lydia Linares, Lidia Merino és el rostre que s’oculta rere el cèlebre “Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra” que es va
convertir en el senyal d’identitat de l’estació. Quan es va retirar, el 1963, la seva veu enregistrada va continuar anunciant la sintonia de l’emissora fins al final.

La Tour d’Argent, el que diuen
que és el millor restaurant del món,
va decidir als anys 60 enriquir les seves justament cèlebres caves –on es
poden demanar coses com ara un
xampany Logis de Servolles del
1797, o un conyac Clos de Griffier
del 1788– enterrant-hi un cofre amb
un centenar d’objectes representatius del bo i millor de la vida social, cultural i artística del moment,
sota la condició de no obrir-lo fins al
cap d’un segle. Alguns reflectien els
gustos refinats de la clientela del
local, com per exemple les sabatilles
de ballet de la danseuse Ludmilla
Tcherina. D’altres, una inquietant
vena gore, com ara les mans! de l’escriptor Jean Cocteau.
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LA SINTONIA DE
RADIO ANDORRA FIGURA
ENTRE EL CENTENAR D’OBJECTES
DE LA VIDA
SOCIAL, CULTURAL I ARTÍSTICA
DEL MOMENT
QUE LA TOUR
D’ARGENT VA
ENTERRAR ALS
ANYS 60 A LES
SEVES CAVES

Fins aquí, tot més o menys normal. Però entre el repertori d’aquesta peculiar col·lecció hi figura un
disc amb l’“Aquí Radio Andorra,
emisora del Principado de Andorra”,
amb la veu de Lydia Linares i que va
ser fins al final la marca d’aigües, la
targeta d’identificació de l’estació.
Ho recorda la mateixa Linares, que
als anys 50 va formar tàndem amb
Carmen del Monte i Maria Pura
Pibernat al capdavant de l’espai més
recordat, probablement, de la història de Radio Andorra: El concierto
de los radiooyentes. Elles van ser les
últimes que van locutar el cèlebre
lema, precedit d’un toc de gong que
s’executava in situ, en rigorós directe. Quan el 1964 Linares va aban-

donar l’emissora, va deixar enregistrat el jingle, que a partir d’aleshores
sonaria enllaunat.
Lydia Linares i Carmen del
Monte són els noms artístics amb
què van ser rebatejades Carmen
Alonso (Madrid, 1934) i Lidia Merino (Decazeville, 1935) en arribar al
Principat, l’hivern del 1953 i la tardor següent, respectivament. “Qui
havia de venir-hi era la meva germana. Però com s’havia de casar
–amb Luis Gasulla, que en aquella
època era un dels locutors més cèlebres de Radio Barcelona– m’ho van
proposar a mi, que havia fet uns
cursets de declamació. Em van fer la
prova, la meva veu els va convèncer,
i cap a Andorra”, recorda Del Monte
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Juntament amb Lydia Linares i Maria Pura Pibernat, la madrilenya Carmen Alonso –rebatejada artísticament com a Carmen del Monte– va formar l’inoblidable
tàndem d’“El concierto de los radiooyentes”, l’espai bandera que va marcar Radio Andorra durant els anys 50.

/ Alonso, que s’hi va quedar cinc
anys, fins al setembre del 1958, i que
després va seguir una llarguíssima i
prolífica carrera a Radio Intercontinental, La Voz de Madrid, Cadena
Azul, Radio Nacional i Radio Exterior de España a Madrid, on resideix
en l’actualitat.
A Radio Andorra va presentar,
entre d’altres, l’espai infantil Los
niños se divierten –amb serials dramàtics com ara Las aventuras de Guillermo Brown, a qui la mateixa Del
Monte cedia la veu– i el Club de amigos de Radio Andorra, magazín diari
que va arribar a tenir una edició
mensual impresa: CLARA. Però
sobretot, El concierto de los radiooyentes: “Una autèntica bogeria. Re-

bíem centenars, milers de cartes. I
això que cada dedicatòria costava
cinc pessetes. I en festes assenyalades, com ara Sant Josep, el Carme
o el Pilar, se sortia de mare. Ens
podíem passar fins a les sis de la
matinada llegint les cartes. Dues
hores de missatges per presentar
una cançó que durava tres minuts!”
L’exlocutora recita de memòria la
dedicatòria prototípica: “Deia així:
‘Para mi mamá, en el día de su santo,
con mucho cariño, de su hija...’” I evoca el hit parade de l’època, que encapçalava la cançó espanyola d’Antonio Molina, Carmen del Lirio o
Juanito Valderrama, els boleros de
Machín i, sobretot, la sarsuela El sitio
de Zaragoza, del mestre Oudrid.

PERSONATGE
CONTROVERTIT,
TRÉMOULET VA
AIXECAR A PARTIR
DE RADIO TOULOUSE UN IMPERI RADIOFÒNIC
AMB RAMIFICACIONS AFRICANES I TRANSOCEÀNIQUES.
RADIO ANDORRA
VA COMENÇAR A
EMETRE EL 1939

Del Monte atribueix una bona
part de l’èxit de Radio Andorra al
“bon ambient” que s’hi respirava, “i
que segur que es transmetia a l’audiència”, i també a “una manera de
fer ràdio molt francesa: els locutors
tenien una desimboltura a anys llum
que la que s’estilava a l’època a Espanya, molt més estirats. Hi vaig
aprendre molt, i tot i que a Madrid
treballava amb el meu nom real, un
oient em va escriure per preguntarme si jo era la Carmen del Monte de
Radio Andorra. M’havia reconegut!”
Lydia Linares va ser l’altra meitat del tàndem de l’època d’or d’El
concierto de los radiooyentes, i el rostre
que hi ha al darrere de l’“Aquí Ra- ó
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Agustí Pifarré (a dalt i a la dreta) i Michel Avril són dos dels històrics
de Radio Andorra. El primer va començar com a tècnic però de seguida li va agafar gust al micròfon: “Sol, esport i neu” o “Antorcha
deportiva” són algunes de les seves creacions. L’entusiasme inicial
va deixar pas a un cert desencant i a un obert enfrontament amb la
nova direcció que es va fer càrrec de l’emissora als anys 60. Avril, de
la seva banda, va conduir espais de la graella francesa com ara “Programme à la carte”, “Un sourire en chantant” i “Pages immortels”.
A baix posa amb la cantant Mathé Altéry, cap al 1961.
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dio Andorra”. “No es podia dir de
qualsevol manera. No podies estar
seriosa. Havies de somriure perquè
si no, no sortia. Estava comprovat.”
Andorra va ser per a ella el segon i
últim destí professional, després de
debutar, molt jove, a Radio Nacional
de España a Barcelona. L’oportunitat li va sorgir perquè buscaven una
locutora que parlés castellà i francès. “Era una ràdio més petita i artesanal que la que coneixia, però professionalment molt més estimulant
perquè com era l’única locutora bilingüe –vaig néixer a la localitat minera de Decazeville, on havia emigrat el meu pare–, vaig tenir l’ocasió
d’entrevistar les patums que desfilaven per la programació francesa, des
d’Annie Cordy fins a Johnny Halliday, Line Renaud o Gilbert Bécaud.
Que, per cert, tenia un posat molt
estirat, com condescendent, molt
desagradable. A diferència de gent
com Luis Mariano, un home bo de
veritat.” Linares recorda un episodi
de protoassetjament, protagonitzat
per un oient francès que aprofitava
les vacances per plantar-se a Andorra i esperar la locutora a la sortida
dels estudis, aleshores ubicats al Roc
de les Anelletes –a l’emplaçament
actual de l’hospital Nostra Senyora
de Meritxell–, i que va finalitzar amb
la intervenció de la policia. “En
aquella època els locutors teníem
un ganxo difícil d’imaginar avui.
Recordo que als estudis del Roc de
les Anelletes ens tenien en una
mena de gàbia de vidre –molt ben
posada, això sí– i els turistes pujaven
expressament a veure’ns. Fins i tot
fletaven autobusos que venien des
de tot Espanya per assistir als programes. I hi havia tota la correspondència, centenars de cartes que
contestàvem enviant fotografies dedicades, tant nostres com dels artistes
que ens visitaven...” El balanç final
no pot ser més positiu: es va casar
amb un tècnic francès que treballava a l’edifici de l’emissora, a
Encamp –“Un dia em va sentir locutar un anunci en francès i es va
enamorar de la meva veu!”–, i el

1964 va canviar Andorra la Vella per
París i va abandonar definitivament
el món de la ràdio.
ANYS 50: L’EDAT D’OR
Com una autèntica “edat d’or”
recorda l’speaker Michel Avril la Radio Andorra dels anys 50, on va
coincidir amb Paul Servant, cap de
programes prematurament traspassat i a qui tots els qui el van conèixer
coincideixen a qualificar com un
dels artífexs de l’eclosió de l’emissora. Avril s’hi va incorporar l’estiu del
1955, i durant vuit temporades va
presentar espais com ara Programme
à la carte –versió francesa d’El concierto...–, Un sourire en chantant, especialment concebut per als ingressats als
sanatoris d’Oseja i Escaldes, i Pages
immortelles, l’espai de música clàssica
de la cadena. Avril té un record especial per a Jacques Trémoulet, controvertit fundador de Radio Andorra, visionari que va impulsar la ràdio
comercial francesa i autèntic tycoon
de les ones: a partir de Radio Toulouse va fundar un imperi radiofònic (Radio Bordeaux, Radio
Montpellier, Radio Agen, Radio
Intercontinental) amb ramificacions
africanes (Radio Tànger, Radio
Magreb) i transoceàniques (Radio
Montserrat) que va estar a punt de
perdre després de ser condemnat a
mort per col·laboracionisme amb el
règim nazi –va ser rehabilitat el
1949–. El van salvar els contactes
amb l’Espanya franquista i –segons
alguns– amb el poderós cunyat del
dictador, Serrano Súñer.
La qüestió és que Radio Andorra va ser l’única emissora privada
d’expressió francesa que va mantenir la independència durant la Segona Guerra Mundial. Hi ha qui diu
que al preu d’emetre missatges xifrats a favor dels alemanys. Avril és
menys fabulós: “L’èxit d’aquella
primera Radio Andorra va arribar
perquè només emetia música [el hit
dels anys bèl·lics va ser J’attendrai, de
Rina Ketty, que els combatents dels
dos bàndols van fer seva com a la
guerra europea havia passat amb Lili ó

El rosari de noms que van desfilar pels estudis de Radio
Andorra al Roc de les Anelletes inclou patums que han passat a la història de la música popular del segle XX, com ara
Antonio Machín (a dalt) o Dalida (al centre). Luis Mariano,
Antonio Molina, Juanito Valderrama o Carmen del Lirio, pel
costat espanyol, i Gilbert Bécaud, Juliette Gréco, Johnny
Halliday o Annie Cordy, pel francès, també van conèixer el
gong, l’imponent piano de cua i la gran llar de foc de l’estudi principal.
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Marlene]. Res de política. Un to desimbolt i alegre en uns moments especialment foscos. Aquesta era la
directriu de Trémoulet, que es va seguir fil per randa fins als anys 70,
quan van aparèixer els blocs d’informació.” Avril en recorda el costum
de convocar un per un els locutors
de l’emissora al despatx del director
per departir amistosament durant la
visita anual que feia a l’emissora:
“Era un home de gran categoria,
honest i afable. De l’època de la
guerra no en puc dir res, perquè no
el vaig conèixer...” I apunta també
una altra de les raons de l’èxit de
Radio Andorra: “Espais com El
concierto... van complir un paper importantíssim: posar en contacte els
emigrants que treballaven a França,
Alemanya i Suïssa amb les famílies
que havien quedat a Espanya. I en
aquella època, l’única emissora que
tenia prou potència era Radio Andorra, amb l’antena més alta d’Europa, plantada al llac d’Engolasters,
i un equip tècnic que, segons s’explicava, el mateix Goebbels havia cedit a Trémoulet quan es va posar en
marxa l’emissora, el 1939.”
ANYS 60: AMB EL VENT A FAVOR
Després de deixar Radio Andorra, a la primavera del 1963, Avril va
combinar els càrrecs institucionals
–secretari adjunt del Sindicat d’Iniciativa (1963–1966), director de la
Casa d’Andorra a París (1966–1974)
i funcionari del ministeri d’Educació i Cultura (1982–1989)– amb la
locució a Sud Radio (1975–1981).
Un destí, aquest de saltar a l’emissora bessona creada el 1958 per instigació del govern francès i sota el
nom de Ràdio de les Valls –el 1961
es va convertir en Sud Radio–, que
també va seguir Agustí Pifarré. L’actual secretari del Consell Superior
de la Justícia va començar la seva
carrera professional a mitjan anys 50
com a tècnic de ràdio... a Radio
Andorra, naturalment. Ofici que va
aprendre seguint cursos per correspondència a l’École Professionelle
Supérieure de París i a l’acadèmia
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Christiane Mailhos va ser la primera “speakerine”
francesa de Radio Andorra. Va aterrar-hi el 1963 per
fer-hi una estada d’un mes i s’hi va quedar fins al
1971. Va deixar empremta amb l’espai “À chiffons
rompus”, i va compartir micròfon amb els últims grans
noms de la graella francòfona: Michel Brard (“La
course d’escargots”) i Jean Bonis (“Spécial Blue
Jeans”).

AGUSTÍ PIFARRÉ
SITUA EL PUNT
D’INFLEXIÓ CAP
AL 1962, QUAN
TRÉMOULET VA
“IMPORTAR” L’EQUIP DIRECTIU
EN PLE DE RADIO
TÀNGER

Maymo de Barcelona. “La feina a
Radio Andorra em permetia posar
en pràctica l’aspecte més artístic, i
m’omplia totalment. Més que anar a
treballar, ens feia la impressió que
anàvem a passar-nos-ho bé. I he de
dir que el meu mestre, qui em va
ensenyar tots els secrets de la ràdio,
va ser Servant.” Com a tècnic, va
viure el pas del fil magnètic a la cinta –el primer magnetòfon Ampex
americà va arribar a Andorra el
1958– i dels discs durs de 78 i 45 revolucions als vinils de 45 i 33, que
s’imposen a partir dels anys 60:
“Una llàstima que part de la col·lec-

ció de discos, ja que n’hi devia haver
aproximadament 100.000, acabés
estimbada pel Roc de les Anelletes.
Avui tindria un valor incalculable...”
A l’altre costat del micròfon, i encara a Radio Andorra, Pifarré va aixecar Sol, esport i neu i, sobretot,
Antorcha deportiva, ja als anys 60. La
visió idíl·lica que fins aleshores domina el discurs dels protagonistes
comença a enfosquir-se. El punt
d’inflexió el situa cap al 1962, quan
Trémoluet va importar l’equip directiu en ple de Radio Tànger amb
la idea de rellançar l’emissora i
adaptar-la al nou panorama radiofò-
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nic sorgit de la competència directa
de Sud Radio i la concurrència de
les noves fórmules com ara Europe
Numéro 1. “El problema és que es
van plantar a Andorra amb un
esperit colonialista. De seguida van
topar amb el personal de casa i van
arrambar amb tot l’esquema anterior: es va acabar El concierto de los
radiooyentes, el Club de Amigos... Tot el
que havia funcionat fins aleshores. I
va ser un fracàs. A partir d’aquí va
ser com més va pitjor...” La nova
direcció va coincidir amb una sèrie
de reivindicacions laborals no ateses
per la direcció: “Hi havia torns de
fins a vuit hores davant del micròfon, i com a compensació ens baixaven un piscolabis... Hi podies posar
tot l’entusiasme del món, i així era,
però arribava un moment que et
senties explotat, literalment. I a mi
em va tocar fer el paper de cap de
turc...” Pifarré va viure la decadència de Radio Andorra des de Sud
Radio, per la qual havia fitxat el
1970 i on va seguir una brillant carrera, primer al micròfon –hi va conduir la primera emissió en català i
en freqüència modulada– i després
com a régie d’antena i cap d’explotació. Fins que el 1977 la seva trajectòria professional fa un tomb radical en començar una carrera
judicial que el porta, paradoxalment, a ser el batlle que coneixerà
el procés de fallida que va posar el
punt final a Radio Andorra.
ANYS 70: ES COVA EL DESASTRE
Però això va ser als anys 80. L’emissora encara havia de viure uns
anys si no d’or com a mínim de plata. Els evoca Christiane Mailhos, la
primera speakerine francesa que
desembarcava a Radio Andorra. Hi
va debutar l’agost del 1963, i el que
havia de ser una estada d’estiu es va
allargar gairebé un decenni, fins
que el 1971 va deixar definitivament
l’emissora i la professió. Són els
temps gloriosos de la programació
francesa, amb Michel Brard (La
course d’escargots) i, sobretot, Jean
Bonis –el conductor de Spécial Blue

Jeans, un espai gairebé mític per als
radiooients francòfons. Mailhos
–“La premsa especialitzada francesa
em deia la mademoiselle Aquí, tot i
que a l’època la sintonia ja s’emetia
enregistrada i jo mai la vaig haver de
llançar en antena”, recorda– es va
fer càrrec d’À chiffons rompus, magazín matinal dedicat al públic femení, amb el recordat espai Les plus
belles lettres d’amour, que s’emetia en
festes assenyalades com ara Sant
Valentí o el Dia de la mare, i per on
van desfilar primeres figures de la
chanson, des de Juliette Gréco fins a
Johnny Halliday, Claude François,
Dalida o Yves Montand, “que em va
rebre a l’entreacte al camerino del
teatre de París on actuava... En calçotets! Em va dir: ‘Vostè hi estarà
acostumada.’ Doncs no: era una de
les primeres entrevistes que feia!
Però va ser adorable. I aquells, uns
anys fabulosos. Tenia llibertat completa per escollir la música que posava. Tret de Dijous i Divendres Sant,
que s’havia d’emetre música clàssica. L’única consigna era fer una
ràdio optimista, simpàtica i directa.”
Ella va ser també l’encarregada de
dur a terme, el 1967, una de les
últimes iniciatives de Trémoulet: la
posada en marxa d’una emissora a
l’illa de Montserrat.
L’aventura caribenya va durar
tres mesos. La de Radio Andorra es
va arrossegar encara fins al 1981,
llarga decadència anunciada per la
mort de Trémoulet, el 1971. Poc
abans Sud Radio s’havia fet amb el
lideratge comercial i d’audiència,
una posició que ja no abandonaria
fins que el 1981 expiren les concessions acordades el 1961 pel Consell
General. Sud Radio emigrarà defintivament (i triomfalment) a Tolosa.
L’última emissió de Radio Andorra,
de la seva banda, va tenir lloc el 26
de març d’aquell any. Enrere quedaven 42 anys de moltes llums i
algunes ombres. La més gran, la que
va deixar al carrer la trentena de treballadors de l’última època, víctimes
d’un laberint jurídic que dos decennis després encara no s’ha resolt.

D’hereus, fallides
i Alfonso Guerra

ú

u “El final de Radio Andorra, bandera del Principat en
una època en què Andorra era absolutament desconeguda a l’exterior, va ser el pitjor que ens podíem imaginar. El problema va ser que en expirar la concessió, el
1981, els explotadors de l’emissora –en aquells moments, els hereus de Trémoulet– en van declarar la fallida. I com que vivien a França i suposadament no disposaven de patrimoni a Andorra –l’edifici d’Encamp
pertanyia des dels anys 60 a l’Estat espanyol, que n’havia cedit l’explotació a Trémoulet– van desaparèixer per
no haver de fer front a la seva repsonsabilitat. El que no
s’entén és que després de vint-i-tres anys encara no
s’hagi executat la sentència que obliga a indemnitzar
els treballadors. Independentment de qui sigui el titular
de les instal·lacions –objecte d’etern litigi entre l’Estat
espanyol i els hereus de Trémoulet– hi ha una evident
responsabilitat del Govern d’Andorra per negligència
en el funcionament de la justícia.” Qui s’expressa amb
tanta contundència és Gualbert Osorio (Bilbao, 1949),
que va aterrar a Radio Andorra el 1969 i que va tenir el
trist privilegi de ser-ne l’últim director. També va ser ell
qui va protagonitzar un desesperat intent per revifar
l’estació, el 1984, que es va acabar “per ordre directa
d’Alfonso Guerra” –Radio Andorra depenia de la vicepresidència del govern espanyol. Trist final per a l’emissora que havia començat a emetre el 7 d’agost del
1939.
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