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«...EMISORA DEL PRINCIPADO DE

ANDORRA» . Les locutores de la cèlebre

cantarella evoquen l’edat d’or de l’estació.

ANDRÉS LUENGO

/ Andorra la Vella

JNo és la magdalena proustiana,
però segur que als lectors de més
edat la sola evocació de l’«Aquí Ra-

dio Andorra, emisoradelPrincipado

de Andorra» els teletransporta a
una època en blanc i negre en què
la veritat oficial d’EAJ 1 Radio
Barcelona competia a les ones amb
les proclames de Santiago Carrillo
a Radio España Independien-
te-Estación Pirenaica, mentre Jua-
nito Valderrama, Antonio Molina
i El Sitio de Zaragoza encapçala-
ven un hit parade que avui sembla
plistocènic a El concierto de los ra-

diooyentes, la nau capitana de Ra-
dio Andorra als anys cinquanta.

La televisió era encara a les be-
ceroles i els locutors radiofònics
s’havien convertit en fenòmens de
masses. Les estrelles de la progra-
mació en castellà de l’emisora del

Principado de Andorra eren Maria
Pura Pibernat, Lydia Linares i Car-
men del Monte, les tres veus d’El

concierto de los radiooyentes, que
s’emetia cada nit, de 10 a 12, i que,
com recorda Michel Avril —l’únic
veterà de l’època daurada de l’esta-
ció que continua vivint al Principat,

i autèntica memòria viva de Radio
Andorra— «va complir un paper
decisiu: posar en contacte els mi-
lers d’emigrants disseminats per
França, Alemanya i Suïssa amb les
famílies que s’havien quedat a Es-
panya». Radio Andorra actuava en
certa manera com a cordó umbili-
cal, gràcies als 100.000 watts de po-
tència i al fet que l’antena de l’es-
tació estava plantada al llac d’En-
golasters, a més de 2.000 metres
d’altitud, una fita que la convertia
en la més alta d’Europa. En termes
d’audiència, aquests poders per-
metien que, fins al desplegament
dels centres territorials de RNE
—ja en temps de Fraga Iribarne al
Ministeri dInformació, als anys
seixanta—, Radio Andorra fos,
amb diferència, l’emissora més po-
tent de la Península, que pogués
ser sintonitzada des de qualsevol
racó d’Europa i fins i tot —en ona
curta— des d’Austràlia.

Del Monte i Linares són les
dues supervivents d’aquell trident
radiofònic que va marcar època, al
costat de la veu de Matías Prats, el
gol de Zarra i la señora Francis.
Eren dues peces més del ben
greixat engranatge que les havia
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