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El cònsol de Sant Julià, Josep Pin-
tat, fonamentava la setmana passada 
la decisió d’impugnar a la batllia el No-
menclàtor aprovat al setembre pel Go-
vern en el fet que, segons ell, la Comis-
sió de toponímia va decidir sobre els 
topònims lauredians sense el precep-
tiu consens que estableix la llei d’ús de 
la llengua oficial. Una acusació greu –
des del comú de Sant Julià s’assegura 
que no s’ha rebut cap notificació de la 
Comissió des del decret del 2007 que 
establia l’oficialitat d’Auvinyà, Bissisar-
ri, Canòlich, Certés i Muxella– i que diven-
dres va ser contestada amb rotundi-
tat des del ministeri: «La Comissió de  
toponímia està formada pel Govern i 
pels set comuns, i per tant, les decisi-
ons que s’hi adoptaven eren preses al-
hora pel Govern i pels comuns».

Els comuns, i sempre segons la ver-
sió del Govern, «han estat permanent-
ment informats dels passos que feia la 
Comissió».  De fet, el representant co-
munal –recordem-ho, un per parrò-
quia, inclòs Sant Julià– «va supervisar 
tots els topònims que afectaven la se-
va parròquia, i en alguns casos propo-
sava canvis lleus que es va incorporar 
al Nomenclàtor». Per tant, conclou, el 
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El Govern insisteix: els comuns 
estaven informats dels canvis
«El representant comunal a la Comissió va supervisar els topònims», sosté
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ministeri, «els comuns van rebre noti-
ficació dels canvis que s’havien deba-
tut al si de la Comissió». Encara més: 
«S’han enviat a tots els comuns infor-
mes anuals de l’activitat de la Comis-
sió i, per tant, han estat permanent-
ment informats dels treball fets», in-
sisteix. 

Unes explicacions que xoquen 
obertament amb els arguments es-
grimits per Pintat i que –si no canvi-
en molt les coses– s’acabaran dirimint 
a la Batllia. El cònsol lauredià no es va 
donar per satisfet amb els sensibles re-
tocs que, després del recurs de reposi-
ció presentat al novembre, el Govern 
va introduir al Nomenclàtor. Ja saben: 
acceptar com a oficials els termes Au-
vinyà (amb v), Canòlich (amb h) i Juberri 
(amb b), en contra de la decisió inici-
al de la Comissió. Val a dir que la mar-
xa enrere del Govern no va ser comple-
ta: Bixessarri, Certers, Moixella i Serni van 
conservar la grafia determinada per 
la Comissió, en lloc de les més tradicio-
nals que defensava el Comú: Bissisarri, 
Certés, Muxella i Cerni.

Sobre el funcionament de la Comis-
sió, pot ser revelador com es va deter-
minar la grafia Canòlic, sempre és clar 
segons el ministeri: «Els comuns van 
rebre notificació dels canvis. Algun hi 
va presentar al·legacions i la Comissió 
tornava a debatre el topònim. En el cas 
de Canòlic, no es tractava de cap canvi, 
atès que a l’obra de partida, la Geogra-
fia i diccionari geogràfic d’Andorra, ja surt 
sense hac; si es va debatre és perquè se 
sabia que el comú de Sant Julià volia 
introduir-hi aquesta hac». ¿Com va aca-
bar tot pelgat? La Comissió va dictami-
nar Canòlic, amb tots els arguments fi-
lològics del seu costat. El Comú va re-
córrer, el Govern va transigir i Canòlich 
tornarà a ser Canòlich. Una excepció 
monumental al diccionari, on es con-
vertirà en l’únic topònim català aca-
bat en ch. Un fenomen, en fi, digne de 
l’enigmista Màrius Serra. H
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33 L’estany de Juclar, encara amb la grafia antiga; el Nomenclàtor li treu la r i queda Juclà.

33 Canillo també va recórrer el No-
menclàtor. I va obtenir alguna reco-
mepnsa: la Palomera, Vacamorta i 
els Prats de la Solana hi apareixe-
ran en endavant amb la doble ads-
cricpió a Encamp i Canillo. Un al-
tre petit triomf va ser el compromís 
que la Comissió torni a debatre la 
Peracaus –el comú vol Perecaus, 
amb e– i roc Melé, que Canillo pre-
fereix amb r final. En canvi, va veu-
re tombades les altres pretensions: 
la doble adscricpió dels topònims 
costa Rodona, pleta dels Moltons 
i els Pallers, i sobretot, la r final de 
Juclar: el Govern va ratificar la de-
cisió de la Comissió de treure-li la 
r seguint el criteri etimològic per-
què, sosté, la grafia Juclà prové de 
Juclan i «si un mot perd una n final 
passa a escriure’s amb accent i no 
pas amb r». A més, rebla, les formes 
amb r final apareixen a finals del se-
gle XX i, per tant, «hi ha més tradició 
d’escriure Juclà que Juclar».

Per què Juclar es va 
convertir en Juclà, 
segons la Comissió

DIVULGACIÓ DEL PATRIMONI

Ve de la pàgina anterior

Les autoritats franceses van trobar fi-
nalment la solució per acabar amb 
Radio Andorra. Només calia obrir 
una altra estació a Andorra. ¿Com se-
ria això possible? Una traïció: el so-
ci andorrà de Trémoulet serveix en 
safata al govern francès la conces-
sió que el seu sogre havia obtingut el 
1935. I tot i l’oposició del Consell de 
les Valls i dels mateix bisbe, comen-
ça l’erecció de la nova i inesperada 
competència de Radio Andorra. El 

Novembre del 1981. La guerra de les 
ràdios és una qüestió d’estat. “¡Prou 
colonització! ¡Visca Andorra!” És el 
crit de guerra d’una intel·lectualitat 
que reclama autonomia sense qües-
tionar, però, el règim de coprinci-
pat. És veritat que Radio Andorra ha 
permès en aquest petit territori llar-
gament oblidat ensenyar la poteta 
a mig món, i ha sigut els abandera-
da de la modernització d’una econo-
mia arcaica. Però els andorrans ja no 
volen ser tractats com una colònia. 
Després de múltiples peripècies, les 
concessions no es renoven i les ràdi-
os tanquen la paradeta.

Es tracta d’un patrimoni únic a Eu-
ropa i molt probablement al món. 
La història de Radio Andorra apassi-
ona col·leccionistes, historiadors, ra-
diooients nostàlgics... i també els in-
versors en noves tecnologies. No es 
pot inventar el futur sense conèixer 
el passat. Radio Andorra ens ha llegat 
una discoteca impressionant, amb 
prop de 200.000 exemplars, però so-
bretot diverses generacions d’emis-
sores. Al costat de les antenes d’En-
golasters hi pul·lulen, segur, els fan-
tasmes d’aquests conqueridors de 
la llibertat de les ones que van pro-
var de conquerir el món des d’En-
camp. L’aventura de Radio Andorra 
és un episodi decisiu en la història 
del Principat, i malgrat les modernes 
campanyes de màrketing, l’Aquí, Ra-
dio Andorra... continua sent el millor 
lema que ha tingut mai el país. Un le-
ma llegendari que mereix sobreviu-
re en aquest edifici tan singular, con-
vertit en símbol ineludible de la his-
tòria mundial de la radiodifusió.

8¿Sud Radio, arma 
fatal?

9¿Com i per què tanca 
Radio Andorra?

10 ¿Quin valor té 
avui l’edifici?

Consell dimiteix; el govern francès 
es compromet a cedir al Principat 
el 10% dels ingressos bruts de la no-
va estació: Andorre-Radio, Andora-
dio, Radio des Vallées, Sud Radio... El 
Principat serà testimoni de terribles 
batalles entre Radio Andorra i la seva 
jove rival. L’imperi Trémoulet s’en-
sorra, i només falta que Sud Radio 
obtingui prebendes colossals –¡l’an-
tena al Pic Blanc– perquè la guerra 
es decanti a favor de la nouvinguda.

Acabada la guerra mundial i con-
demnat a mort per espionatge, Tré-
moulet s’instal·la a Tànger, com-
pra Radio Iberia i la converteix en 
Radio Africa Magreb. De seguida 
es guanya la confiança de les auto-
ritats franquistes, es muda a Ma-
drid i obre Radio Intercontinental, 
amb filials a Barcelona i a l’illa de 
Montserrat. En els moments d’eu-
fòria fins i tot somia a impulsar es-
tacions a Sri Lanka i a Kigali. Tré-
moulet va combinar fins al final 
el talent com a emprenedor amb 
la passió per la radiodifusió. ¿Com 
l’hem de jutjar? ¿Com un visionari 
il·luminat i audaç, o com un estra-
tega amb un perillós gust per les 
amistats perilloses? El cert és que 
la seva mort, al 1971, es va saldar 
amb tres línies a la premsa, cap re-
coneixement entre els col·legues 
de professió, i ben poca estima per 
part dels historiadors.

7¿Què va ser de 
Trémoulet?

reservant-se’n els drets d’explota-
ció. Una altra maniobra per mi-
rar de salvar Radio Andorra. En 
endavant, si el govern francès 
s’apodera de Radio Andorra, se 
les haurà amb l’estat espanyol. 
¡Ara ja no seria tan fàcil! Els he-
reus de Trémoulet mai no van ac-
ceptar la transacció, i per això, a 
la seva mort, al 1971, van iniciar 
un litigi bizantí que no es resol-
dria fins a l’acord del gener del 
2009, pel qual el l’estat espanyol 
li va cedir al Govern d’Andorra 
l’històric edifici encampadà de 
Radio Andorra.


