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Michel Avril va deixar petja a la graella francesa de Radio Andorra, amb espais com Pages immortelles.

J Si hi ha finals que tota una vida

honoren, no és menys cert que n’hi ha

que tota una vida deshonren. I el de Radio

Andorra n’és una prova fefaent. Quan el

1981 van expirar les concessions que

havia concedit vint anys abans el Consell

General a Radio Andorra i a Sud Radio,

els hereus de Trémoulet es van declarar

en fallida i van deixar una vintena de

treballadors al carrer. Sense

indemnitzacions, perquè la justícia no va

saber trobar béns embargables dels

propietaris fallits, ni n’ha sabut en els dos

decennis transcorreguts. És el cavall de

batalla de Gualbert Osorio, l’últim director

de l’emissora, que reclama que el Govern

andorrà assumeixi la responsabilitat pel

negligent funcionament de la justícia. Per

embolicar més la troca, des del 1961 les

instal·lacions pertanyien al govern

espanyol, que en cedia l’explotació a

Trémoulet. Un laberint jurídic que encara

cueja, i al qual s’ha afegit el govern

d’Andorra, que també maniobra per

obtenir la titularitat de l’edifici d’Encamp,

on vol ubicar un Museu de la Ràdio que

s’ha convertit en l’obra de la seu... a vint

quilòmetres de la Seu. / A.L.

Un serial (radiofònic) que encara cueja

Els estudis estaven
situats a l’emplaçament
actual de l’hospital
Meritxell, a la sortida
d’Escaldes. L’emissora
tenia 100.000 watts de
potència i es trobava a
l’entrada d’Encamp.

que era una bona persona. A dife-

rència, per cert, de Bécaud, que va

resultar un petulant. El concierto de
los radiooyentes era, però, el que

ens exigia més dedicació. Tenia

tanta repercussió que fins i tot hi va

haver un aficionat francès que cada

estiu venia expressament a Ando-

rra a veure’m. Fins que la cosa es va

posar desagradable i vaig haver

d’avisar la policia.» La carrera pro-

fessional de Linares es va acabar a

Radio Andorra. El 1964 es va casar

i es va retirar.

Paral·lelament a la graella en

castellà, Radio Andorra va tenir

una presència considerable en la

radiodifusió francesa. L’speaker
Michel Avril —nom artístic de Wi-

lliam Danjon Dieudonné— és l’al-

tre supervivent de la gran època de

l’estació, entre 1955 i 1963. Durant

vuit temporades hi va presentar es-

pais com ara Programme à la carte
—versió francesa d’El concierto de
los radiooyentes—, Un sourire en
chantant —dedicat als pacients in-

ternats als sanatoris d’Oceja i Es-

caldes— i Pages immortelles —l’es-

pai de música clàssica—. «L’èxit

d’aquella Radio Andorra cal apun-

tar-lo al sarródeTrémoulet,queva

donar la consigna d’emetre només

música en una època —la Segona

Guerra Mundial i la immediata

postguerra— especialment fosca.

Resdepolítica.Desimboltura iale-

gria. Iaixí vaser finsquealsanysse-

tanta es van introduir els blocs in-

formatius.» El punt d’inflexió s’ha-

via produït, però, a mitjan decenni

anterior, quan la competència de

les noves fórmules radiofòniques

que amenaçaven de cruspir-se el

mercat —Sud Radio, que des del

1961 emet també des del Principat,

i Europe Número 1— obliguen el

gran patró a importar un equip di-

rectiu nou, procedent de Radio

Tanger, que liquidarà els progra-

mes bandera de la casa, des d’El
concierto de los radiooyentes fins al

ClubdeAmigos.Ladecadència tru-

ca a la porta. Queda encara el cant

del cigne, sobretot en la graella

francesa, amb Michel Brard (La
course d’escargots), Jean Bonis

(Spécial Blue Jeans) i Christiane

Mailhos(Àchiffons rompus). Iel23

de març del 1981, el silenci.


