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“

Baròmetre digital

Frank Gehry és un home
seduït per Andorra i davant dels
Pareatges l’he vist emocionat

”

JULI MINOVES (MINISTRE DE CULTURA)

I qui no s’emocionaria i donaria gràcies a la
creació del país que li paga 6 milions d’euros?

JOEL FONT

Nocommentland

DAVID RODRIGO
Impulsar
l’ús de
plaques
solars als edificis és una gran
aposta per la
sostenibilitat

Potser ha
arribat ja
la fi del
cicle tal com la
federació va fer
amb el futbol
sala

A la contra

Andrés Luengo

Que no existeixi cap monografia
sobre Ràdio Andorra ni una de sola
és la metàfora perfecta del desinterès, la
indiferència daquest país pel seu passat
més recent. I com que nosaltres no hem
fet la feina, han hagut de venir de fora a
fer-nos-la. El senyor daquí al costat és
Jean-Marc Printz, el culpable del web
Aquí Radio Andorra (http://aquiradioandorra.fr). Un autèntic monument que
funciona des del 2001 i que resumeix la
passió daquest lorenès per la històrica
estació: fent un clic nhi ha prou per
accedir (gratuïtament) a miler i mig de
fotografies, dues-centes ressenyes
biogràfiques dantics treballadors de
lemissora, un centenar de documents
sonors i una cinquantena de testimonis
personals. Hi desfilen documents
interns, graelles de programació de
totes les èpoques, fragments demissions, sintonies publicitàries... I les
veus de Paul Servant, Lydia Merino,
Maria Pura, Carmen del Monte, Jean
Bonis, Michel Brard, Georges Maltot,
Christiane Mailhos, Jacques Lalanne...
Hi ha fins i tot sengles fragments de les
últimes emissions, els dies 2 i 6 dabril
del 1981. Una feina de formiga:
exhaustiva, ordenada, classificada i perfectament presentada, entenedora,
accessible i permanentment actualitzada gràcies a les aportacions dels
anciens de Radio Andorra.
Si tot plegat és sorprenent, encara ho
és més que Printz (1956) no tingui cap
vincle personal ni professional amb
lemissora ni amb Andorra. Ni és periodista ni historiador professional. El seu
interès prové de la memòria familiar
una àvia que li parlava de les emissions de Radio Andorra durant la II
Guerra Mundial i duna dèria personal

ARXIU

Allí, Radio Andorra

per la història de la radiodifusió francesa (de fet, ell és lautor dels webs
Annuaire de la Radio i 100 ans de
Radio, també monumentals). Printz té
és clar la seva opininó autoritzadíssima sobre les bambolines del tancament, així com dun aspecte tan poc i
mal conegut com són les acusacions de

col·laboracionisme que va haver
dempassar-se Trémoulet, el gran patró
de Radio Andorra. Diu que no té intenció de moment deditar en forma de
llibre tot el material disponible a Internet. Però que amb gust el cedirà a historiadors i investigadors locals. A veure
si per una vegada no fem tard.

Com tinc el club de fans una mica
baix des que es van deixar dinteressar per les meves converses privades
he decidit repartir avui alguns carnets, amb el permís del respectable.
J. Edgar Hoover ha estat el director
més famós de lFBI i difícilment
algú el podrà igualar perquè va estar
gairebé cinquanta anys al capdavant
i actualment el mandat està limitat a
deu. Hoover va ser feixista, racista
especialment antisemita i un homosexual ressentit que va ser especialment cruel amb els homosexuals.
Va utilitzar les tàctiques més mafioses per acumular un poder immens sobre la base del control
de la informació. Va estar en
mil escàndols i es va especialitzar a utilitzar el famós: No
comment.
Per trobar altres exemples de
Nocommentland no cal anar tan
lluny. Utilitzaré el cas de Xavier Jordana i els 1,4 milions
deuros que va cobrar del Govern en els últims quatre anys
en concepte de diversos assessoraments legals. I parlo daixò
perquè és lúltim exemple i no perquè em sembli més o menys escandalós que daltres situacions.
Segur que Xavier Jordana és un gran
advocat, no ho dubto, però lètica i
lestètica linvalidaven per passar
directament de cobrar aquesta morterada dels comptes públics a ser
ministre. En qualsevol altre lloc si
shagués fet públic que un conseller
de la Generalitat o un ministre dun
dels Estats veïns ha cobrat 1,4 milions deuros dassessorament abans
daccedir al càrrec limplicat sortiria
directament en globus aerostàtic
sense necessitat dutilitzar gas. Loposició entraria a mata-degolla i faria sang fins arribar a los. Aquí no.
Per què? Parafrasejaré un amiguete
amb entre bueyes no hay cornadas. Aquí a ningú no li interessa
entrar perquè potser qui estigui lliure de culpa... i millor no remenem
perquè ens podríem esquitxar tots.
Així és Nocommentland, un paradís
(segons lOCDE) on tothom és bo
encara que de cop i volta ... pum...
ocell que vola, a la cassola. O
sigui que respecte a aquest o qualsevol altre tema, no comment, no
sigui que entre tots ens fem mal i no
hi hagi prou benes a lhospital.

La seca, la meca i ...

La perla

Ricard Poy

