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Lydia Linares i Carmen del Monte, les

dues veus de l’època d’or d’El concierto
de los radiooyentes. En aquesta pàgina,

Christiane Mailhos, la primera locutora

francesa, i Gualbert Osorio, l’últim

director de l’emissora.

elevat al lloc més alt de l’star system

radiofònic, fins al punt que —re-

corda Del Monte—«alsestudisdel

Roc de les Anelletes [que s’aixeca-

vaal solaronavuihiha l’hospitalde

Meritxell] s’hi atansaven autocars

carregats de turistes». «Radio An-

dorra s’havia convertit en una de

les atraccions del país, i a nosaltres

ens tenien en una mena de gàbia

—molt ben parada, això sí— per-

què ens poguessin veure des de

fora mentre treballàvem.» De fet, i

com a estrelles que eren, fins i tot

els noms que utilitzaven eren àlies

artístics:CarmendelMonteesdeia

en realitat —i encara se’n diu—

Carmen Alonso. Havia nascut a

Madrid el 1934, i la Guerra Civil

l’havia portat a l’exili francès. A co-

mençaments dels anys cinquanta

havia tornat a Barcelona. Sense

més experiència radiofònica que

unes classes de declamació, el 1953

li va sorgir l’oportunitat de pujar a

Andorra: «En realitat hi havia d’a-

nar la meva germana, però com

que s’havia de casar —amb Luis

Gasulla, que era un dels locutors

més populars de l’època— m’ho

van proposar a mi. Vaig començar

a sortir en antena, al Concierto de

los radiooyentes, el 15 de desembre

del 1953.» Alonso/Del Monte evo-

ca —i declama— la dedicatòria

prototípica que es llegia a l’espai:

«Para mi mamá... en el día de su

santo, con mucho cariño de su hi-

ja...» Costaven 5 pessetes, que s’ha-

vien d’enviar en segells, i en rebien

«milers», sobretot els dies de festa

grossa, per la Verge del Carme, el

PilaroNadal.Lapalmase l’enduia,

però,SantJosep,quanelprograma

es podia allargar fins a les 6 de la

matinada: «Era una bogeria, i no

era estrany passar-nos quatre ho-

res llegint les dedicatòries d’una

sola cançó...»

Del Monte va ser la culpable

que la programació en castellà co-

mencés a colonitzar la graella de

Radio Andorra, que fins a la seva

arribada emetia tota la programa-

ció en francès, tret de les dues ho-

res nocturnes d’El concierto de los

radiooyentes. La primera proposta

va ser el setmanari infantil Los ni-

ños se divierten. El va seguir un con-

sultori grafològic i el cèlebre Club

deAmigosdeRadioAndorra,maga-

zín diari que va arribar a tenir una

edició mensual impresa: CLARA.

«Radio Andorra va ser una autèn-

tica escola. Quan vaig tornar a Es-

panya vaig treballar a Radio Inter-

continental [propietat de Jacques

Trémoulet, el fundador de Radio

Andorra], La Voz de Madrid, la

Cadena Azul, RNE i Radio Exte-

rior. Venia de fer una ràdio

quasi francesa, molt dinàni-

ma i desimbolta, que havia

de competir amb monstres

com Radio Luxemburg i

Europe Numéro 1. Res a

veure amb el que es feia als

anys cinquanta a Espanya,

amb aquelles veus tan esti-

rades que gastaven els pre-

sentadors de l’època. Pot-

ser per aquesta diferència

de to mai no ens van pren-

dre seriosament.»

L’altra meitat del tàn-

dem d’El concierto de los ra-

diooyentes era Lydia Lina-

res. Un altre àlies artístic

sota el qual s’ocultava Lidia

Merino (Decazeville,

1935). Nascuda a França de

pares espanyols, Linares va treba-

llar a Radio Andorra entre 1954 i

1964, però abans d’abandonar l’es-

tació —i la professió— va enregis-

trar la cantarella d’«Aquí, Radio

Andorra, emisora del Principado de

Andorra», que fins aleshores s’ha-

via emès sempre en directe i en en-

davant va sonar enllaunada, fins a

l’emmudiment definitiu de l’emis-

sora, el 26 de març del 1981. «No

es podia dir de qualsevol manera.

No podies estar seriosa. Havies de

somriure perquè, si no, no sortia,

estava comprovat.» I immediata-

ment després sonava el cop de

gong que es va convertir en una

mena de marca d’aigües de Radio

Andorra. A diferència de Del

Monte, Linares sí que va arribar a

Andorra amb un bagatge profes-

sional, a RNE de Barcelona.

«M’ho van proposar perquè parla-

va francès, i no ho vaig dubtar, per-

què allò m’obria les portes d’Euro-

pa. Per Radio Andorra desfilaven

les patums de la música francesa,

des d’Annie Cordy a Gilbert Bé-

caud o Johnny Halliday. Allò era

un altre món! Però també hi vaig

conèixer Antonio Molina, un

home educadíssim, i Luis Mariano,

J Radio Andorra va començar a parlar el 7 d’agost del

1939. La imminent guerra mundial va posar a prova la

seva capacitat de supervivència, en convertir-se en

l’única emissora que emetia en francès sense estar

subordinada ni als alemanys ni al règim

col·laboracionista de Vichy. L’habilitat de Jacques

Trémoulet —que posseïa un imperi radiofònic

metropolità (Radio Bordeaux, Radio Montpellier, Radio

Agen, Radio Tolosa, Radio Intercontinental) amb

ramificacions africanes (Radio Magreb, Radio Tanger) i

transoceàniques (Radio Montserrat)— va aconseguir

estalviar a l’emissora les pressions alemanyes, emetent

tan sols música —l’èxit de la Segona Guerra Mundial va

ser el J’attendrai, de Rina Ketty, com a la guerra

europea ho havia sigut Lili Marlene—, al preu, però, de

concitar amb l’alliberament sospites d’haver col·laborat

amb el nazisme emetent missatges xifrats. No en podia

ser aliè el fet que l’emissora instal·lada a Encamp va ser

un regal personal de Goebbels, el ministre de

propaganda de Hitler. Llegenda o realitat, Trémoulet va

ser condemnat a mort, va fugir de França i es va

refugiar a Espanya, sota l’ombra protectora de Serrano

Súñer, el poderós cunyat de Franco, abans de ser

rehabilitat el 1949. Michel Avril va tractar personalment

el gran patró, que acostumava a girar una visita anual a

l’estació: «Ens convocava, als locutors, al seu despatx,

un a un, i departíem amistosament. Era un home

honest i afable, de gran categoria. De l’època de la

guerra no en puc dir res, perquè no el vaig conèixer.

Però el van rehabilitar...» / A.L.

Entre el mite i la Gestapo


