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GUALBERT OSORIO

Pròleg

T

eniu a les mans un llibre interessant, molt interessant. Ara que les
noves generacions veuen el món —i mai més ben dit— a través de
pantalles, moltes i variades, podria representar un salt enrere escriure sobre
la radiodifusió. Pot semblar la prehistòria de les nostres comunicacions, però
no som tan lluny. Quan a Andorra la Nova Reforma de 1866 veia la llum
amb les seves dificultats, un jove físic escocès, J. C. Maxwell, intentava en
aquell moment unificar lleis diferents en les seves equacions, que un altre
jove físic alemany, H. Hertz, reformularia i després Marconi i altres, que
vàrem estudiar de joves al batxillerat.
La radiodifusió va entrar relativament aviat al Principat. El juny de 1933
havia tingut lloc a Lucerna la Conferència europea de radiocomunicació i poc
temps abans ja s’havia demanat al Consell General la possibilitat d’instal·lar
una estació emissora de radiodifusió. Començava a dins de casa nostra la
història de la ràdio, una història llarga, embrollada, mostra i exemple de la
gran complicació i complexitat del nostre país. S’ha dit —i és veritat— que
la història de la radiodifusió al Principat d’Andorra és la seva història del
segle xx. Solament als arxius de la Delegació Permanent de la Mitra, a la
Seu d’Urgell, hi ha més de deu mil documents directes d’aquesta història.
El primer de tots i origen d’aquest llarg trajecte es troba en una sol·licitud,
en un doble full de paper de barba, que comença dient: “Bonaventura Vila
Ribes, major d’edat, casat, comerciant, natural de Sant Julià de Lòria i de
nacionalitat andorrana, veí de Barcelona…” Amb data 19 d’abril de 1935 es
dirigia al Delegat Permanent de la Mitra per als Aassumptes d’Andorra amb
aquesta petició: “Suplico admeti la present instància amb el projecte adjunt,

es digni estudiar-lo, proposar les modificacions o adicions que estimi oportunes i en definitiva donar la seva conformitat per a la instal·lació pel que
subscriu d’una estació radio-emissora.” I comença el registre i la classificació
dels documents. Comença la història i la propagació d’ones electromagnètiques. També en tot l’espectre institucional. Apassionant, captivadora. Llegida
al principi i viscuda fins al final. En Gualbert Osorio pot dir, amb raó, que
Ràdio Andorra és part de la seva vida. De la nostra, també. Una autèntica
polifonia i un prisma amb totes les seves cares, on s’entrellacen, com en cap
altra qüestió, totes les institucions del país en totes les seves dimensions.
La radiodifusió andorrana sorgida el 1935, sis anys més tard que les concessions hidroelèctriques, fou vista com un nou brot verd, que augurava
un impuls al desenvolupament d’una Andorra que s’afanyava per millorar
la seva situació econòmica i social. El Copríncep episcopal encomiava una
radiodifusió andorrana “forta” en carta adreçada al Copríncep francès,
Albert Lebrun, com una nova esperança que donava “ce puissant moyen
de ressources permettant d’ameliorer la vie de nos populations dont Votre
Excellence connait les difficultés d’existence…”.
Malgrat les reticències i malfiances que el projecte d’una radiodifusió andorrana
suscitava en els dos estats veïns —no alienes als conflictes bèl·lics que s’albiraven— la concessió atorgada pel Consell General de les Valls el 19 d’agost
de 1935 obtingué l’aprovació d’ambdós Coprínceps el novembre de 1938.
Radio Andorra, llevat d’una interrupció en el funcionament entre el 28
d’agost de 1939 i el 27 d’abril de 1940 per raons tècniques i també a causa
de la Segona Guerra Mundial, era escoltada a la major part d’Europa. El
cop del gong i l’¡Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra!
pertanyien a una quotidianitat entranyable a Andorra i a un entorn molt
ampli, perquè la seva potència era molt considerable. En algun moment
es queixaven d’interferències d’emissores tan llunyanes com la del Vaticà
i alguna altra de Roma, o d’Anglaterra, o de Suècia, o del nord d’Àfrica.
En tot cas, la primera radiodifusió andorrana fou un mitjà molt poderós
per donar a conèixer el Principat en molts àmbits en què era desconegut.
La vitalitat de la primera radiodifusió andorrana suscità molts fronts adversos a partir, sobretot, de la segona meitat de la dècada del 1940, no
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solament com a efecte de les confrontacions polítiques a França, sinó
també pel joc d’interessos econòmics i altres molt específics del sector,
els quals desplegaren una acció hostil envers l’emissora andorrana, considerada un “bé francès segrestat”. La lluita dura, aferrissada, amb tots els
mitjans a l’abast dels contraris a la radiodifusió des d’Andorra donà lloc
a confrontacions entre els titulars de l’explotació i estats veïns, entre les
autoritats del Principat i, sovint, directament entre Espanya i França. En la
recerca de solucions, s’optà per la bíblica entre Abraham i Lot: l’assignació
de territori diferenciat per a dues emissions. Les concessions de 1961 en
aquesta direcció no aconseguiren mai resultats satisfactoris per a totes les
parts responsables o interessades.
Malgrat els intents de superar aquella situació, les dues emissores emmudiren definitivament a mitjan dècada de 1980.
No és casual que el final de les emissores coincidís amb el final de les
concessions hidroelèctriques. Els malfats de les grans concessions eren un
mal endèmic a Andorra, provinent fonamentalment de la infraestructura
preconstitucional del Principat, que era incapaç de conferir seguretat jurídica
—en el sentit omnicomprensiu d’aquest concepte— a les exigències interiors i
exteriors d’una activitat tan complexa com la radiodifusió. En aquest aspecte,
el periple de la radiodifusió andorrana constitueix un paradigma dels dèficits institucionals anteriors a la Constitució del Principat de 1993, els quals
es demostraren igualment subjacents en molts altres episodis de l’activitat
pública d’Andorra. Pel seu pes específic sobresurten: el qüestionament de la
sobirania d’Andorra i de la seva subjectivitat internacional; una estructuració
institucional interna que no responia a l’evolució econòmica, social i política
del país i que suscitava, com una mena de consuetud, l’enutjosa i incapacitant
endèmia del conflicte de competències entre les institucions del Principat.
Les reflexions que acabem de fer volen ser una mena de teló de fons dels
molts episodis de la radiodifusió andorrana que en Gualbert Osorio dóna
a conèixer en aquest llibre; teló de fons que indueix a posar entre cometes
el darrer adjectiu emprat: “andorrana”.
Joan Massa Sarrado
Nemesi Marqués Oste
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12

GUALBERT OSORIO

Introducció

S

i la història és el relat dels esdeveniments i dels fets dignes de memòria,
estic convençut que el que llegireu a continuació és la història d’alguna
cosa molt nostra que, al marge de la suposada alegria, ens va procurar una
sèrie d’esdeveniments i de situacions que van marcar el dia a dia d’aquest
petit país.

Des de la fredor de la narració, des de la suposada objectivitat que, en
l’ésser humà, no deixa d’estar banyada en les mars més subjectives del
nostre subconscient, he volgut narrar els fets i els esdeveniments que
embolcallen el naixement, el creixement i la mort de Ràdio Andorra. Per
això, començo introduint el lector en els principis d’un fenomen que els
primers anys del segle xx es va denominar la ràdio. Eren un anys definits
com l’època dels somiadors i dels emprenedors impertèrrits. De vegades
se’ns fa difícil entendre que en menys de cent anys hem passat del descobriment de l’aviació, l’automòbil o la ràdio a l’època del descobriment de
l’univers, als automòbils sofisticats capaços d’assolir dissenys sorprenents i
grans velocitats o la comunicació via satèl·lit a través dels artefactes més
complexos. El segle xx podria ser conegut com el segle de l’instant, perquè
tot es desenvolupava en un tancar i obrir d’ulls.
Andorra no era aliena a tota aquesta situació, però es contemplava des
de la tranquil·litat d’unes valls que evolucionaven sense presses, on les
comunicacions per carretera s’iniciaven amb il·lusió i desconfiança, on la
subsistència era l’estat generalitzat de la població, on la convivència política i social obeïa a uns cànons costumistes que havien permès l’existència

pacífica d’una societat que, per necessitat, s’havia convertit en treballadora
i lluitadora.
L’aparició de Ràdio Andorra a mitjan anys trenta del segle passat era un
pas cap a la presentació del país al conjunt de la comunitat de les terres
veïnes, era obrir una porta cap a l’exterior que implicava tots els poders:
els coprínceps, amb els seus recels i desconfiances; el Consell General, amb
la il·lusió que aquest fruit de l’arbre de la modernitat servís per a donar
a conèixer l’existència d’un país sobirà enmig dels Pirineus, que s’havia
mantingut al marge de tots els avatars violents dels veïns, i la ciutadania,
que, a través de la seva Assemblea Magna, havia participat i opinat deixant
sentir els sentiments d’un poble que no sempre coincidien amb la totalitat
de les decisions dels qui manaven. L’entesa d’Andorra amb els països veïns
no sempre era fàcil i es tenia el desig que les noves tecnologies servissin a
Andorra com una font d’ingressos per a millorar els seus precaris guanys
procedents, en aquella època, del sector primari (ramaderia i agricultura).
Les ones de Ràdio Andorra van solcar l’èter hores abans de l’inici de la
Segona Guerra Mundial, el seu edifici es va construir durant la Guerra Civil
espanyola amb mà d’obra formada principalment per espanyols exiliats i va
morir amb l’arribada (democràtica) del primer Govern socialista espanyol.
Com es pot apreciar, la seva vida va ser intensa i atzarosa, però va portar
la veu d’Andorra a tothom, i quan la desraó i les armes parlaven a Europa, Andorra llançava a les ones els seus pensaments musicals, la relaxació
d’un poble que mai, en els seus més de sis-cents anys d’existència, no havia
conegut la bogeria de la guerra. La ràdio va estar a punt d’enfrontar el
copríncep francès amb la població andorrana, però al final va imperar el
sentit comú i els esdeveniments van tornar a mare.
Ràdio Andorra va ser una font d’ingressos per a l’erari públic, però també
de problemes per complicacions burocràtiques. Semblava un joc entre les
parts, els pactes es complien a mitges sense raons justificades i la paciència
convertia el Consell General de l’època en un parent proper de sant Job.
Però, malgrat tot, la posada en marxa de FHASA, posteriorment FEDA, i
de Ràdio Andorra va suposar per al nostre país passar del sector primari
al terciari, sortir d’una economia de subsistència a l’emergent mercat del
turisme i elevar el PIB fins a convertir-lo en un dels més alts d’Europa.

14

GUALBERT OSORIO

Van ser motors de producció i de publicitat turística que canviarien profundament, amb els seus avantatges i inconvenients, tot el sistema de vida
d’un poble que aprofitaria la seva irrupció en el context mundial per a
desenvolupar una Constitució moderna que transformava els seus súbdits
en ciutadans dins del joc democràtic i social, respectuós i respectat en el
conjunt de les nacions.
Em sembla que Ràdio Andorra va morir sense necessitat i que ara, dins el
marc de la nova Andorra, podria tenir-hi cabuda formant tàndem amb la
seva successora, Ràdio Nacional d’Andorra. Tècnicament hi ha moltes solucions, econòmicament hi ha possibilitats i anímicament hi ha grans il·lusions.
És ben cert que la ignorància converteix les persones en agosarades i molt
possiblement els nostres avantpassats van ser agosarats per ignorància. Des
d’aquí, gràcies per la gosadia que els va convertir en intel·ligents ignorants.

Ràdio Andorra. La història d’un mite que va fer història
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1. Dades del context

1.1. Neix la ràdio

E

ls últims anys del segle xix van passar a la història com els més productius i interessants en el camp de la recerca. Els invents que després
van sorprendre la ciutadania es van forjar a les acaballes d’aquell segle que
encara enyorava la grandeur dels imperis.

En el terreny de la ràdio, ens hem de remuntar fins a l’any 1873, quan el
físic escocès James Clerk Maxwell va aconseguir provar l’existència de les
equacions generals, capaces de demostrar la propagació de les ones electromagnètiques. Quatre anys després, el seu col·lega alemany Heinrich Rudolf
Hertz va poder demostrar l’existència de les ones electromagnètiques, i en
honor seu es va batejar la unitat de freqüència amb el seu nom: hertz. En
aquella cursa per a descobrir el nou enginy anomenat ràdio, que serviria
per a posar les primeres pedres del que avui encara coneixem com a ràdio
o «radiodifusió», també hi van col·laborar el físic Édouard Branly, que va
inventar un aparell per a rebre els senyals de la telegrafia sense utilitzar
fils, i el rus Aleksandr Stepanovitx Popov, que va desenvolupar l’antena
radioelèctrica i el primer receptor d’ones electromagnètiques. Però qui va
donar l’empenta final a aquesta nounada meravellosa que seria la ràdio va
ser, sens dubte, l’italià Guglielmo Marconi, que el 1897 va dur a terme la
primera transmissió de ràdio i que el 12 de desembre de 1901, en aquesta ocasió amb la col·laboració de l’anglès John A. Fleming, va aconseguir
captar a Saint John’s (Terranova) el primer senyal de telegrafia sense fils,

concretament el codi de la lletra S, que va ser enviat en alfabet Morse des
de Poldhu (Cornualla), a 2.400 quilòmetres de distància.
Després d’aquest èxit, Marconi va muntar més de quaranta estacions de
ràdio a la costa anglesa, a la dels Estats Units, Itàlia i altres països. En
resum, s’obria el nou sistema de comunicació sense fils anomenat ràdio.
Després s’aniria perfeccionant i així, el 1908, va tenir lloc la primera emissió
radiofònica de caràcter privat.
Durant la Primera Guerra Mundial (1914-1918), l’invent es va desenvolupar
per a ús militar i es va començar a utilitzar entre els exèrcits. Era d’una
gran utilitat, ja que permetia una bona comunicació amb una gran qualitat
de senyal, sense utilitzar fils. Cal ressaltar que Marconi es va enfadar moltíssim amb els militars que utilitzaven el seu invent sense haver pagat cap
mena de royalties. A Marconi, aquesta ansietat morbosa dels militars, el va
portar a força plets, ja que tots utilitzaven els seus invents, però ningú li va
pagar res per la seva patent. Acabada la guerra, la ràdio va fer un gir cap
a rumbs més divertits i així, el 1920, s’iniciaven les primeres emissions de
ràdio de caràcter lúdic i d’entreteniment. Aquesta primera transmissió va
tenir lloc a la ciutat de Buenos Aires, i la primera emissora de ràdio amb
programació regular i continuada, tal com les coneixem ara, va ser l’estació
KDKA de la ciutat nord-americana de Pittsburg. També se sap que l’any
1919 els Països Baixos van posar en funcionament una emissora, però no
n’hem pogut trobar la documentació pertinent.
El 1922, el francès Maurice Vinot va emetre des de París els primers butlletins d’informació d’actualitat general i esports amb una emissora de la
marca Radiola i la col·laboració de l’agència de notícies Havas.
Taula 1. Llista de les primeres emissores de ràdio i any de concessió
Lloc

Any de concessió

Països Baixos

1919

Argentina

1920

Arkansas (EUA)

1920

Massachusetts (EUA)

1920
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Lloc

Any de concessió

Michigan (EUA)

1920

Nova Escòcia (Canadà)

1920

Pennsilvània (EUA)

1920

Malàisia Britànica

1921

Mèxic

1921

Barcelona

1923*

Andorra

1935**

Font: http://ca.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B2ria_de_la_r%C3%A0dio
* Les emissions van començar el 1924.
** Les emissions van començar el 1939.

1.2. La ràdio als països veïns
Per a poder entendre globalment la història de la radiodifusió andorrana,
ens hem d’endinsar en els secrets del sistema radiofònic francès i espanyol;
en realitat, un trencaclosques les peces del qual s’ajusten perfectament. En
aquells anys, Andorra era un país bucòlic que s’enfrontava a la penúria de
la supervivència gràcies al sector primari (agricultura i ramaderia).
Si al primer capítol hem vist el desenvolupament d’un nou sistema de
comunicació anomenat ràdio, és del tot cert que la seva utilitat i el seu
desenvolupament no tenien res a veure amb la seva explotació actual. Però
el començament de la dècada dels anys vint del segle xx —coneguts també
com els anys bojos— va servir per a desenvolupar les noves idees i els nous
canvis esdevinguts després de l’angoixa i la desolació que havia provocat
la Primera Guerra Mundial. Fins aleshores, els conflictes bèl·lics s’havien
considerat domèstics. Espanya havia patit les conteses dels carlins, França
vivia un gran canvi social —de l’època dels emperadors, es passava a la
grandeur de la República—, Alemanya i Itàlia havien adoptat nous símbols
en nom d’un major reconeixement, i l’imperi austrohongarès estava immers
en els seus interminables conflictes interns, a l’est amb Hongria i al sud
amb Venècia i els seus dominis balcànics. La Primera Guerra Mundial va
comportar un canvi radical en la geografia física i política del Vell Continent. Van desaparèixer imperis i van néixer països nous. Les fronteres van
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canviar i la societat evolucionava. Desapareixien els súbdits i emergien els
ciutadans. Aquella contesa va comportar un abans i un després per a Europa.
Durant la Primera Guerra Mundial, la ràdio es va consolidar com un element nou i crucial per a tots els exèrcits. Les comunicacions evolucionaven
—passàvem dels coloms missatgers al missatge immediat i radiat—, però
els anys de bonança posteriors van servir per a promocionar les noves tecnologies i posar-les al servei de la societat capitalista incipient. Al mateix
temps que naixien els negocis internacionals del carbó, el ferro i d’altres
matèries primeres, també hi va haver qui va pensar en el nou negoci de la
comunicació i va desenvolupar nous camps per a la comunicació sonora.
Fins i tot als més pessimistes els va semblar veure, en el naixement de la
ràdio, el final de la premsa escrita, fet que va obligar a dissenyar noves
aventures empresarials dins el sector i que es va solucionar amb l’acceptació
del fet que la unió donaria la força i que la ràdio i la premsa es complementaven i no eren adversàries.
França sempre havia estat dins del nou món de la comunicació anomenat
ràdio i si l’any 1898 Eugène Ducretet havia fet una demostració pública de
la telegrafia sense fils entre dos punts propers, el 1906, un americà, Lee De
Forest, va donar un gir a l’invent i va demostrar que, a més de telegrafia
sense fils, també es podia fer telefonia sense fils. La reacció immediata
fou la militarització del servei a la terra i al mar. Però, en arribar la pau,
la iniciativa civil va evolucionar ràpidament i el 1922 la Société Française
de Radiotéléphone (SFR) va crear la primera ràdio privada amb el nom
de Radiola. Abans, però, el 1921, es va fer una primera emissió destinada
al públic a través de Radio Tour Eiffel, emissora que va funcionar fins al
juny del 1940.
I com que és veritat que l’ésser humà és l’únic animal que ensopega dues
vegades amb la mateixa pedra, el 1939 els humans es van tornar a allunyar
del sentit comú i van decidir destruir-se un cop més els uns als altres. Als
dirigents de l’època, els podríem recordar aquella màxima que diu: «Quod
natura non dat, Salmantica nom praestat.»
A continuació, podem veure part de l’àmplia informació recollida de diverses fonts sobre les iniciatives privades i públiques des dels anys vint
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del segle xx fins al 1939, any fatídic en el qual alguns éssers humans van
renunciar al seu do més preuat, el del raciocini, i van usar els seus instints
més baixos per a aniquilar-se mútuament.
El 1939, a París, hi havia les ràdios següents:
— Radio Tour Eiffel, que va funcionar del 24 de desembre de 1921
al juny del 1940.
— Radio Paris, emissora privada, que va començar a emetre el 6 de
novembre de 1922 amb el nom de Radiola i que era propietat de la
SFR. Va ser nacionalitzada el 17 de desembre de 1933 i va tancar
el juny del 1940. Amb tot, va seguir emetent, tot i que controlada
pels col·laboracionistes i els nazis; d’aquí la cantarella: «Ràdio París
menteix, Ràdio París és alemanya».
— Radio PTT, que va emetre del 20 de gener de 1923 al juny del
1940.
— Paris Mondial, que va emetre del 30 d’abril de 1931 al 17 de juny
de 1940. Anomenada, al principi, Poste Colonial, emetia en una
vintena de llengües i fou el bressol de Radio France Internationale
(RFI).
A París, també existien ràdios privades com Le Poste Parisien, Radio Cité
(en origen, Radio LL), Le Poste de l’Île de France (al principi, Radio Vitus)
o Radio 37.
Les emissores es van multiplicar, tant les d’iniciativa pública per part de
l’organisme Postes, Télégraphes et Téléphones (PTT), com les d’iniciativa
privada, generalment de la SFR. Entre les unes i les altres, disposaven de
la cobertura radiofònica següent: Radio Lyon (1924) i PTT Lyon-la-Doua
(1925) a Lió, PTT Marseille-Provence (1925) a Marsella, Radio Sud-Ouest
(1924) i Radio Bordeaux-Lafayette (1926) a Bordeus, Radio Toulouse (1925)
i PTT Toulouse-Pyrénées (1925) a Tolosa de Llenguadoc, Rennes-Bretagne
(1927) a Rennes, Radio Grenoble (1926) a Grenoble, Radio Alger (1926) a
Alger, Lille PTT (1927) a Lille, Radio Juan-les-Pins (1927) a Canes, Limoges
PTT (1927) a Llemotges, Radio Agen (1924) a Agen, Radio Montpellier
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(1925) i Montpellier-Languedoc (1929) a Montpeller, Radio Béziers (1926) a
Besiers, Radio Strasbourg (1930) a Estrasburg, Radio Nîmes (1927) a Nimes,
Radio Normandie (1929) a Fécamp i Radio Nice-Côte d’Azur (1931) a Niça.1
A l’estranger, Radio Luxembourg va començar les seves emissions el 1933
i va ser l’origen del que avui es coneix a França com a ràdios perifèriques.
La invasió alemanya del juny del 1940 va posar fi a aquest període de
desenvolupament tecnològic. Amb l’inici de les hostilitats, nombroses emissores van tancar i les que van continuar van ser controlades pels nazis o
pel Govern col·laboracionista de Vichy. En aquella època va néixer l’emissora anomenada France Libre, que en realitat no era una emissora, sinó
un espai que s’emetia dins de la programació de Radio London, després
BBC. Durant la contesa mundial i a la França ocupada, el Govern de Vichy
s’apropava a les emissores que no havien tancat mitjançant subvencions.
Cal parar una atenció especial a la subvenció de 505.000 francs de l’època
que el 1941 va rebre Radio Toulouse, propietat de Jacques Trémoulet, que
també era el titular de Ràdio Andorra.

1.3. Les ràdios franceses després de la guerra
Alliberada França de l’ocupació nazi, el 23 de març de 1945 la nova administració va establir que la radiodifusió seria un monopoli de l’Estat,
amb la qual cosa s’evitaven disputes estèrils i, a més, s’aconseguia crear una
nova indústria radiofònica, ja que l’anterior estava pràcticament destruïda.
La primera ràdio de la nova França va ser Paris Inter; en realitat, un centre
emissor que cobria la capital i els seus voltants: la seva primera emissió
es va sentir a la Ciutat de la Llum el 16 de febrer de 1947. Més tard seria
coneguda com a France 1 i després com a RTF Inter.

1.
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A França, la ràdio sempre ha estat un element de companyia, els locutors
de la qual, més conegut com a animadors, s’inclinaven per la ràdio decontracté, una fórmula que semblava improvisada, però que tenia un alt grau
de professionalitat i preparació. El 1963, l’Office de Radiodiffusion Télévision
Française (ORTF) va instal·lar-se a la Casa de la Ràdio, a l’avinguda del
President Kennedy de París. Aquest canvi de domicili també va servir per a
innovar estructures i programacions; així, el primer canal generalista es va
batejar com a France Inter i es van crear dos canals temàtics més: France
Culture i France Musique. RFI va reprendre les seves emissions el 1975.
Al mateix temps que es formava el monopoli estatal, naixien les ràdios
perifèriques, conegudes per la seva programació més agressiva, que estaven
menys controlades per l’Administració de l’Estat i que, a més, permetien la
radiació de publicitat. Es van situar als microestats perifèrics, com Luxemburg, Andorra i Mònaco. A Luxemburg, es va instal·lar Radio Luxembourg
(rebatejada el 1966 com a Radio Télévision Luxembourg, RTL), considerada
una de les emissores de ràdio més importants del continent europeu. El
binomi Havas i RTL ha funcionat a la perfecció i avui dia és l’empresa de
comunicacions audiovisuals privada més important d’Europa. Radio Monte
Carlo (RMC) havia estat un invent del Govern de Vichy a l’inici de la qual
va col·laborar Jacques Trémoulet. Diuen alguns historiadors que els nazis
li van demanar que Ràdio Andorra pogués actuar com a radiofar dels
submarins alemanys que operaven a la Mediterrània i que Trémoulet, que
no hi estava gaire interessat, els va convèncer perquè el projecte es portés
a terme des de Montecarlo. A Saarland es va obrir Europe 1, i a Andorra
es va instal·lar primer Ràdio Andorra, propietat de Jacques Trémoulet, i
posteriorment Sud Radio: de les ventures i desventures d’aquests projectes
radiofònics en parlarem àmpliament en els capítols successius.
Sud Radio, Europe 1 i Radio Monte Carlo eren emissores perifèriques
controlades per la societat pública francesa Sofirad (Société Financière de
Radiodiffusion). Era una manera d’entrar dins el mercat publicitari, ja que
les emissores públiques de l’interior no feien publicitat, sinó que vivien
dels pressupostos de l’Estat.
El 1980, amb l’abaratiment dels equips emissors i l’auge que estava arribant
a la freqüència modulada (FM), França va començar a viure els primers
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casos de ràdios pirates i, si bé la Presidència de la República sempre s’havia
oposat a l’anul·lació del monopoli estatal, el 10 de maig de 1981 el president
François Mitterrand, complint una de les seves promeses electorals, va suprimir el monopoli i va obrir el mercat publicitari i l’espectre radioelèctric
al mercat lliure, mantenint, però, el control tècnic de l’espectre, considerat
un bé públic escàs.
Per a controlar i organitzar les freqüències, el 29 de juliol de 1982 es va
promulgar la llei que creava l’Alta Autoritat de la Comunicació Audiovisual,
organisme encarregat d’assignar les freqüències i sobretot de vigilar i impedir
la manipulació i la utilització partidista de les ràdios públiques. A partir
del 1986, i després d’haver canviat diverses vegades de nom, va passar a
anomenar-se Consell Superior del Sector Audiovisual. El 1984, les ràdios
es van obrir oficialment al mercat publicitari i a partir d’aquest moment
el mapa de radiodifusors es va ampliar enormement, ja que, a més de les
ràdios públiques i perifèriques (menys Ràdio Andorra), es van sumar al
pastís radiofònic una infinitat de projectes amb més de mil empreses a tot
el territori francès.

1.4. La ràdio espanyola des del seu començament
El començament de la ràdio a Espanya va ser igual que el de França o la
Gran Bretanya: tots van aprofitar els passos dels pares de la radiodifusió
i el seu posterior desenvolupament durant la Primera Guerra Mundial.
D’altra banda, també com a tot arreu, la desconfiança de l’Administració
va ser total. Des del principi, els governs es van adonar de la importància
de les ones i del fet que, per tant, el «silenci dels anyells» s’acabava. La
informació podia arribar perfectament al poble sense necessitat de comprar cap diari. A més, en una època en la qual l’índex d’analfabetisme era
molt alt, la ràdio oferia la informació a totes les llars, sense distinció de
classes ni credos: era un mitjà de comunicació que, ben utilitzat, servia
per a formar, informar i entretenir, però precisament aquests avantatges la
feien temible. Les oligarquies i els sectors de poder la volien controlada
i per això, des de l’inici, concretament des del 24 de gener de 1904, les
autoritats espanyoles van reservar per a l’Estat el monopoli de les ones.
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El 1923, de la mà de l’Administració, van néixer la Compañía Ibérica de
Telecomunicación i la Sociedad de Radiotelefonía Española, però la primera
emissora a solcar les ones amb una programació convencional va ser Ràdio
Barcelona (EAJ-1), que després s’integraria a Unión Radio. Al principi, les
emissions la Compañía Ibérica i les de Ràdio Barcelona oferien concerts
des de teatres i auditoris, recitals de poesia i altres activitats lúdiques. Els
concerts musicals que de bon començament es retransmetien sense ànim
de lucre es van veure poc temps després suspesos per la falta d’acord entre
les emissores i els empresaris, i es va donar pas a les negociacions pels
drets d’emissió, de manera que era molt normal que les ràdios tinguessin
en les seves poques hores d’emissió el seu pianista i/o cantant particular i
seu quadre d’actors.
El dial va anar creixent i van néixer Radio España de Madrid, avui Onda
Cero; EAJ-3 Radio Cádiz; EAJ-4 Estación Casilla; EAJ-5 Radio Club Sevillano, i EAJ-6 Radio Ibérica. Radio Nacional de España (RNE) es va iniciar
el 1937, creada pel bàndol franquista durant la Guerra Civil espanyola.
Al principi de la contesa, el bàndol revoltat utilitzava Radio Sevilla, des
d’on el general Millán Astray llançava les seves al·locucions amenaçadores
i crispants. En aquella època, va néixer Ràdio Associació de Catalunya
(RAC), una empresa formada per una important cooperativa de personatges relacionats amb el món cultural nacionalista. Després de la contesa, va
ser requisada i nacionalitzada pels franquistes i, rebatejada amb el nom de
Radio España, es va adjudicar a Ramón Rato, radiodifusor de Madrid. Amb
tot, fou recuperada pels hereus dels seus fundadors després de l’adveniment
de la democràcia.
En acabar la Guerra Civil espanyola, el panorama radiofònic es va reconstruir des del punt de vista dels vencedors i, tot i que no es van seguir les
consignes del monopoli, la seva estructura pública i privada estava totalment
controlada, primer pel ministeri de Propaganda i posteriorment pel d’Informació i Turisme. Com la resta d’Espanya, el sector va viure trenta-vuit
anys d’apagada democràtica.
El 14 de novembre de 1952 es van estructurar les cadenes en tres classes:
nacionals, comarcals i locals, i es va crear l’Administración Radiodifusora
Española, que va absorbir les emissores del Movimiento, les quals van
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passar a RNE. En aquelles dates, al marge de les emissores existents, van
néixer la Red de Emisoras del Movimiento (REM); la Cadena Azul de
Radiodifusión (CAR), que actuava com a emissora escola en la qual es
van formar grans comunicadors i periodistes, alguns encara en exercici;
la Cadena de Emisoras Sindicales (CES); la Cadena de Ondas Populares
Españolas (COPE), propietat de l’Església a través dels seus bisbats, i la
Sociedad Española de Radiodifusión (SER). En aquells anys, la ràdio privada espanyola vivia de la publicitat, tot i que abonava un vint per cent
dels ingressos en aquest concepte a l’Estat. El 1974, REM i CAR es van
englobar en Radio Televisión Española (RTVE), organisme que va acabar
la seva constitució empresarial el 1980.
Des del 1939 fins al 1978, les emissores de ràdio espanyoles que no formaven part de RTVE complien només la premissa de formar i entretenir;
la informació quedava reservada a RNE, que oferia diaris parlats cada
hora i partes, programes informatius d’obligada connexió per a la resta
d’emissores. Només s’escapava d’aquesta descarada censura la informació
esportiva, però amb moltes dificultats i sancions. La SER va ser la cadena
que va triomfar amb les seves retransmissions i programes d’esports, i va
aconseguir audiències nocturnes impressionants que van sorprendre els
radiodifusors europeus, que no entenien que, en el que ells consideraven
franges horàries baixes d’audiència i publicitat, la ràdio espanyola arribés
a cotes milionàries. D’aquesta època, cal recordar la feina ben feta de professionals com Jesús Álvarez, Luis del Olmo, José María García, José Luis
Pécker, Eduardo Sotillos o Iñaki Gabilondo.
Abans d’entrar en la radiodifusió espanyola dins el període de la democràcia, després del final de la dictadura franquista, dedicarem un espai a
dues emissores de ràdio que, si bé no eren espanyoles, sí que van tenir
un paper important dins el món de les ones radiofòniques de l’Estat. Es
tracta de Radio Pirenaica, que, des de Bucarest, emetia en castellà cap a
Espanya, explicant el que el règim franquista censurava, i de Radio Liberty, una emissora nord-americana que, mantinguda amb fons de la Central
Intelligence Agency (CIA), es dedicava a radiar cap als països comunistes
donant-los la informació que als seus països se’ls amagava i que al Govern
americà li interessava difondre.
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Radio Liberty es va muntar a la platja de Pals (Girona), emetia amb sis
emissors d’ona curta i una potència de 250 kW cadascun i les seves antenes
estaven estratègicament orientades cap a l’est. Va començar a funcionar el
23 de març de 1959 i va tancar el 25 de maig de 2001. Aquesta emissora
va tenir diferents noms i formava part d’un complex radiofònic situat al
continent europeu, tutelat i dirigit per l’International Broadcasting Bureau
(IBB). L’origen de l’estació s’ha de buscar en el moment en què els dos blocs
hegemònics, els Estats Units i l’URSS, es trobaven en plena guerra freda.
Els seus programes eren d’un clar contingut propagandístic anticomunista.
Amb la caiguda del mur de Berlín, la seva missió es va anar diluint i, a
més, tot i que l’Estat espanyol n’havia renovat la concessió el 1981, amb
la democràcia ja consolidada, la seva presència al territori es començava a
qüestionar. D’altra banda, la nova Rússia, després de la caiguda del comunisme, la va acceptar de bon grat, sobretot Mikhaïl Gorbatxov, que agraïa
públicament el treball dut a terme per l’emissora per tal d’aconseguir la
desintegració del comunisme soviètic. Amb tot, Vladímir Putin no era de
la mateixa opinió i constantment la criticava per la seva informació sobre
Txetxènia i la titllava de tendenciosa i sectària, amb la qual cosa va aconseguir que els americans tanquessin les emissions el maig del 2001. Radio
Liberty mereixeria tot un estudi pel que va significar per a la comunicació
i la informació dels països occidentals en la caiguda del comunisme. Va
ser un mitjà radiofònic utilitzat per a la informació de caràcter polític.
D’altra banda, va significar el final de la propaganda anticomunista feta
des d’Espanya, vint-i-cinc anys després de la mort del dictador Francisco
Franco i de la restauració de la democràcia.
Sobre Radio Pirenaica, Luis Zaragoza Fernández, al seu llibre Radio Pirenaica.
La voz de la esperanza antifranquista,2 diu que era una «emisora de radio
de la que muchos han oído hablar, pero que pocos conocen. Envuelta en
el combate contra la dictadura franquista desde la clandestinidad y rodeada

2. Luis Zaragoza Fernández Radio Pirenaica. La voz de la esperanza antifranquista.
Madrid: Marcial Pons, 2008.
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durante mucho tiempo de mitos y silencios.» Radio España Independiente, Estación Pirenaica va ser una emissora dirigida pel Partit Comunista
d’Espanya que va transmetre cap a la península Ibèrica entre el 1941 i el
1977, primer des de la Unió Soviètica i després des de Romania.
A Radio Pirenaica, hi van col·laborar molts polítics que van fugir de l’Espanya franquista, sobretot al final de la contesa. Hi havia filòsofs i lliurepensadors i qui més s’hi va distingir va ser, sens dubte, Dolores Ibárruri,
La Pasionaria, la seva primera directora.
A Espanya, el Govern de l’època va intentar —i algunes vegades ho va
aconseguir— fer emmudir l’emissora, a la qual es va declarar antiespanyola i subversiva. Es va intentar suprimir les seves ones amb l’emissió
en la mateixa freqüència d’equips situats en territori espanyol i, més d’una
vegada, suplantant els seus programes informatius amb continguts falsos i
exagerats. En una ocasió, els serveis tècnics de RNE van posar en marxa
a Barcelona un emissor en la mateixa freqüència de Radio Pirenaica i van
donar notícies falses sobre una manifestació fictícia i inexistent contra el
règim franquista, reprimida a trets a la Rambla de Barcelona afegint-hi un
nombre exagerat de morts i ferits; el clímax de la intoxicació va arribar
quan van parlar del riu de sang que baixava per la Rambla i desembocava
al port de Barcelona [sic]. En una paraula, amb aquesta suplantació van
intentar crear una bola per a desacreditar el rigor de l’autèntica Radio Pirenaica: aquell dia, a Barcelona, no s’havia fet cap manifestació.3
Amb l’arribada de la democràcia, l’espectre radioelèctric espanyol també
es va adaptar als nous temps; a més, la tecnologia avançava a passos de
gegant. Ara, al costat de les emissores d’ona mitjana o amplitud modulada
(OM-AM) i les d’ona curta (OC), que a Espanya, com a la majoria dels
països europeus excepte Andorra i Portugal, havien passat a titularitat de
l’Estat, va néixer la freqüència modulada (FM), un sistema de transmissió
de més curt abast o de menys cobertura, però d’una molt més gran qualitat.
Els seus equips tècnics, a més de ser d’una mida molt més reduïda, eren
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més barats i funcionaven amb transistors, deixant de banda la làmpada
vetusta més inestable i de durada més curta que necessitava la presència
constant d’un tècnic per anar controlant-ne el desgast. D’altra banda, com
que la seva cobertura era més petita, també la seva potència era molt més
reduïda i es limitava ostensiblement el consum elèctric. La FM permetia
que l’Administració ampliés l’espai radioelèctric, que seguia i segueix essent
un bé escàs propietat de l’Estat.
L’anomenada ona llarga (OL) mai no va tenir acceptació a Espanya. Tot
i les freqüències regulades per la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT), l’Administració espanyola mai no les va utilitzar i els més de
mil quilowatts concedits a RNE per instal·lar-se a la província de Girona
mai no van ser usats. D’altra banda, l’any 1989 es va autoritzar que cada
municipi pogués crear la seva pròpia emissora, sempre que l’emissió es fes
en freqüències compreses entre els cent set i els cent vuit megahertzs. La
veritat és que avui dia es pot trobar una emissora municipal a qualsevol
punt del dial i que les autoritats no fan cas del caos i l’anarquia regnants:
estan obcecats amb l’anomenada ràdio digital en FM (DAB) i malgrat tots
els experiments fallits no es volen adonar que és un sistema que, tal com
està planificat, mai no acabarà d’arrencar si no hi ha una gran ajuda per
part de l’Administració. Molt diferent és el Digital Radio Mondiale (DRM),
un sistema digital que permet que les actuals freqüències analògiques d’ona
mitjana i ona curta comparteixin el dial amb el sistema digital i s’adaptin
a l’audiència i als fabricants dels receptors. És completament diferent del
sistema DAB, que fa incompatible l’emissió conjunta en analògic i digital.
A partir dels anys vuitanta, ja regulada l’ona mitjana, l’Administració espanyola va donar noves concessions a través de les comunitats autònomes,
però sempre en FM. El primer que van fer les autonomies va ser autoconcedir-se freqüències per a les seves emissores de caràcter públic. Dos
anys després de la regulació del pla de freqüències de la FM, es van donar
les primeres concessions al sector privat en tot el territori espanyol, amb
la qual cosa va començar una nova era i un nou tipus de ràdio. Es prioritzava la ràdio de proximitat, la del poble, la de la comarca, la província
o la comunitat; després hi hauria les de caràcter estatal, que buscarien un
sistema de producció més rendible.
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Aquesta nova explotació radiofònica consistia a produir un nombre d’hores
per a totes les emissores amb publicitat estatal i després permetre la desconnexió local amb continguts d’interès per a les seves zones i publicitat
local a preus més assequibles.
Al mateix temps que es donaven les noves concessions, naixien les anomenades ràdios pirates, emissores que sense cap mena de permís emetien
principalment a les grans ciutats. Hi havia de tot i per a tots, però van
sorgir projectes interessants que després van ser legalitzats i es convertiren en referents de la ràdio. En aquest apartat, podríem situar Ràdio Taxi
—després Ràdio Tele Taxi—, que, de la mà d’un taxista andalús establert a
Barcelona anomenat Justo Molinero, va posar en marxa una emissora que
ràpidament, amb una fórmula simple basada en música espanyola al cent
per cent i dirigida principalment a la immigració andalusa, ha aconseguit
una gran audiència a Catalunya, València i Aragó i que en aquest moment
explota, a més, una freqüència de televisió a Catalunya.
Actualment, les cadenes més escoltades a Espanya, segons l’Estudi General
de Mitjans (EGM), són:
— Ràdios generalistes: SER, Onda Cero, COPE, RNE, Punto Radio,
RAC 1, Catalunya Ràdio, Canal Sur Radio, Radio Euskadi, Radio
Galega, Canal 9 i Euskadi Irratzia.
— Ràdios temàtiques: C40, Dial, Cadena 100, Kiss FM, Europa FM,
Radio Marca (esportiva), Maxima FM, M80, Radio Olé, Canal Fiesta
Radio, RNE-R3, R5 Todo Noticias, RAC 105, Flaix, Intereconomía,
Flaixbac, Radio Clásica RNE, Cadena TOP, Rock & Gol, Catalunya
Informació i Euskadi Gaztea.
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2. Dels Pariatges
a la concessió

2.1. Andorra en els seus orígens

P

er a entendre el naixement de Ràdio Andorra i per què als anys trenta del segle xx es va instal·lar una emissora de gran potència en un
petit país situat als Pirineus, on unes cinc mil persones vivien d’un sector
primari (agricultura i ramaderia) que amb prou feines podia abastir-les,
explicarem breument els avatars d’aquest país dins el vaixell de la història.
Andorra està incrustada al centre dels Pirineus, amb una altura que va dels
800 als 2.900 metres, un clima fred al llarg de l’hivern i mediterrani durant
l’estiu i una orografia que permetia cultius molt concrets i escassos i una
ramaderia d’alta muntanya. Hi havia boscos, pesca i caça. Andorra va viure
fins als anys cinquanta del segle passat immersa en el sector primari, però
a partir d’aquesta època va despertar al sector terciari, aprofitant els grans
fluxos turístics de la nova indústria i adaptant-s’hi, tot oferint, a més de
l’alternativa dels seus paisatges, el muntanyisme, l’esquí i el comerç.
La història andorrana és rica en matisos i en connotacions històriques, si bé
el seu origen es remunta a l’època en què els vascons habitaven els Pirineus.
Els andosins ja havien deixat la seva marca i les seves empremtes al territori
que avui coneixem com Andorra. L’himne nacional diu que Carlemany és el
pare dels andorrans i se li demana que intercedeixi en la defensa del territori
contra els àrabs. Però el document escrit més antic que parla d’Andorra, l’acta
de la consagració de la catedral de Santa Maria d’Urgell, l’any 839 ja esmenta
les parròquies d’Andorra com a territori feudal protegit pels comtes d’Urgell.

Consultant diferents llibres que tracten sobre la nostra història, aprenem que
Andorra, dins del territori comtal d’Urgell, va rebre de Carlemany el privilegi
i el dret de triar el comte que li havia de procurar defensa; això sí, sempre
sota la sobirania de l’emperador i del bisbe d’Urgell.
En morir Lluís el Pietós, fill de Carlemany, va deixar les terres a Carles el
Calb, que va cedir la tutela d’aquests dominis als comtes d’Urgell. Aquest ball
de senyors no va agradar ni als habitants de les valls ni a la mitra, ja que hi
veien una pèrdua de privilegis i, per tant, es van negar a reconèixer els drets
del comte Ermengol d’Urgell. En aquestes disputes, Roger Bernat III, comte
de Foix, va intercedir a favor dels andorrans i del bisbe. Amb aquesta aliança
es va aconseguir la cosobirania de les valls i es va instaurar el que encara
avui es coneix com a coprincipat: en aquella època, la cosenyoria l’ostentaven
el bisbe d’Urgell i el senyor de la casa de Foix. Mentre que els drets de la
mitra encara prevalen, els de la casa de Foix han anat canviant segons els
avatars de la història, tenint en compte que aquesta casa va arribar fins a la
més alta magistratura del regne de França i va concedir els seus drets i títols
als reis francesos i finalment als presidents de la República. Així, avui dia i
amb el reconeixement de la Constitució andorrana del 1993, la direcció de
l’Estat andorrà és bicèfala, d’una forma personal i indivisa. A hores d’ara, els
dos coprínceps són el bisbe d’Urgell i el president de la República Francesa.
Documentalment, el reconeixement d’Andorra com a territori sobirà es recull
al Pariatge del 1278, document que es va redactar després dels enfrontaments
entre el comte de Foix i el bisbe d’Urgell i que va servir per a signar la
pau, gràcies a la intervenció del bisbe de València i del rei Pere II el Gran
de Catalunya-Aragó. Aquest acord entre les parts va ser confirmat per una
butlla del papa Martí IV, però no tot va quedar lligat i ben lligat i va ser
completat pel Pariatge del 1288. En aquestes cartes magnes es defineixen les
atribucions dels coprínceps en les qüestions econòmiques, de justícia i militars.
Segons Francisco José Montes, el Pariatge del 1278 va establir el següent:1

1. Francisco José Montes Fernández «De Carlomagno a Radio Andorra». Anuario Jurídico
y Económico Escurialense, núm. 37 (2004).
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— Un tribut anual per als coprínceps, anomenat quèstia, que havia de
ser pagat alternativament a un copríncep i a l’altre pels andorrans.
Aquest tribut es va mantenir fins al 1993.
— La justícia havia de ser impartida per dos batlles, un en representació del comte i l’altre del bisbe.
— El producte de les multes es repartia de la manera següent: tres
quarts per al comte i el quart restant per al bisbe.
— La supressió dels drets senyorials d’intestia, eixorquia i cugucia,
drets que comportaven prendre els béns del vassall mort sense
haver fet testament o sense descendència i la confiscació de béns
per adulteri.
— Les obligacions militars per als andorrans, excepte en el cas que el
conflicte es produís entre els coprínceps.
— Es van confirmar alguns censos i cànons.
— El dret del comte a nomenar un veguer o representant polític, per
tal de vetllar pels seus interessos.
Aquestes normes van ser vigents des del 1278 fins al 1993, quan el Principat
d’Andorra es va dotar d’una constitució moderna, democràtica i social. El
Pariatge del 1288 va aportar nous elements, com la creació del càrrec de
notari i la prohibició d’edificar fortificacions a l’interior de les valls d’Andorra.
Els andorrans sempre han mantingut el sistema de coprincipat, excepte
durant la Revolució Francesa, quan els revolucionaris van considerar que el
títol de príncep d’Andorra era una herència feudal que anava en contra de
les seves creences i principis. Amb tot, el 26 de març de 1806 l’emperador
Napoleó Bonaparte va acceptar la petició andorrana d’assumir de nou el
títol de copríncep i des de llavors la situació no ha canviat ni amb reis ni
amb presidents de la República.
Amb aquest marc jurídic i legal i amb el total reconeixement dels papes, els
andorrans van anar vivint aprofitant el que els donava la terra i la ramaderia.
Políticament, també van fer canvis i ajustaments a les seves normes nascudes

Ràdio Andorra. La història d’un mite que va fer història

33

a l’edat mitjana. L’any 1419, van demanar als senyors el dret de reunió i representació per tal de poder tractar i gestionar els problemes que es creaven
dins la comunitat: així va néixer el Consell de la Terra, organisme que obria
el camí al Consell General que coneixem actualment, on hi ha representades
totes les parròquies. El 1866 els coprínceps van acceptar la Nova Reforma
que adaptava l’Administració a la situació política del moment, es va donar
el dret de vot als caps de família i es va reconèixer el Consell General com
a òrgan superior a les parròquies. El 1933 es va adoptar el sufragi universal
masculí i el 1970 es va concedir el vot a les dones.
El gener del 1982, Andorra va estrenar una reforma que va ser batejada
per alguns sectors polítics com la Reformeta. En aquestes dates, el país
demanava canvis substancials. Europa estava canviant: a Espanya, s’havia
canviat la dictadura de Franco per un Estat democràtic; Portugal havia
deixat enrere la dictadura de Salazar, i Grècia havia tornat els militars a les
casernes. Ja només quedaven en la foscor de la doctrina única els països
de l’anomenat teló d’acer. La Reforma no acabava de complaure la població:
eren uns primers passos, però no hi havia confirmació de desenvolupament.
Es va crear el Consell Executiu i es va dotar el Consell General d’un incipient poder legislatiu; el poder judicial, però, seguia lligat als coprínceps.
Al poble van sorgir veus reclamant una constitució, una carta magna que
igualés Andorra a qualsevol altre estat europeu i que, sense renunciar al passat,
donés als seus habitants la categoria de ciutadans i no de súbdits. No era fàcil.
Mentre que el copríncep episcopal, Joan Martí Alanis, veia amb bons ulls
aquests canvis, el copríncep francès, Valéry Giscard d’Estaing, no ho tenia tan
clar i des de París es desconfiava del nou estatus que demanava el país i fins
i tot es qüestionava si un president de la República Francesa podia assumir la
prefectura d’un altre Estat. Dins del territori andorrà, també hi havia sectors
que no acabaven d’entendre els beneficis dels canvis constitucionals. François
Mitterrand va ser qui va tirar endavant el projecte i, després de dos anys de
reunions i debats, el 14 de març de 1993 va néixer la Constitució andorrana,
que deixava enrere set-cents quinze anys de feudalisme i que obria un nou
horitzó. A partir d’ara, la relació amb els coprínceps no significaria tutela i
els acords amb ells no eren prerrogatives. La separació de poders era principi
i fi de la vida administrativa, jurídica i legislativa.
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2.2. Amb llum hi ha ràdio
Hem pogut apreciar com els països descobrien aquesta nova tecnologia
de la comunicació anomenada ràdio. L’inici convulsiu del segle xx havia
accelerat el desenvolupament de la radiodifusió, ja que els governs i la
ciutadania en general s’havien adonat del que significava. S’obria una nova
època: la comunicació sense fils, per ones hertzianes, esdevenia un gran
descobriment amb un món de possibilitats del tot desconegut. Contemplar-ho ara, cent anys després, és com descobrir un nou concepte de la
velocitat. El desenvolupament va ser espectacular, però és que avui dia la
comunicació hertziana té una infinitat d’utilitats que fan impossible pensar
que hi hagi un dia a dia sense el servei de les ones com a eina necessària
i imprescindible per al nostre viure quotidià.
Les primeres dècades del segle xx definien Andorra com un territori anomenat República per alguns i Principat per uns altres. Era una societat rica
en valors, però pobra en riqueses; es vivia molt durament d’allò que la terra
podia donar i, a banda d’algunes fargues que produïen ferro, s’havia d’optar per
l’agricultura o per l’emigració. La construcció de carreteres es va iniciar amb
el segle, amb la unió de la Seu d’Urgell i Andorra a través d’un camí estret
i difícil, però que permetia una millor comunicació entre persones i famílies
situades a banda i banda de la línia imaginària que marcava la frontera. En
un principi, l’energia elèctrica es feia amb petits salts d’aigua proveïts de turbines capaços de subministrar un mínim d’energia als habitants de les Valls.
Segons Eugeni Giral,2 economista i professor titular de la Universitat Autònoma de Barcelona, l’aventura de l’energia elèctrica a les Valls d’Andorra,
necessària i vital per a la creació d’una emissora de ràdio, va començar
el 1907. Els primers passos que es van fer en aquest camp van ser els de
l’enginyer de Tolosa de Llenguadoc, Robert Pradiers, personatge de grans
idees, però sense prou recursos econòmics. El 16 d’agost de 1907 va signar

2. Eugeni Giral i Quintana La radiodifusión en Andorra. Política, economía y espacio
comunicacional en un país dependiente. Tesi doctoral. Universitat de Barcelona, 1989.
Disponible a: <http://hdl.handle.net/10803/22682>
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un acord amb el Comú d’Andorra la Vella per a la producció d’energia
elèctrica. Entre les condicions, a més de les econòmiques, s’introduïa un
capítol que l’obligava a construir una carretera des de la frontera espanyola fins a Escaldes-Engordany. Tot això li va comportar un contratemps a
l’hora de trobar el capital suficient per a tirar endavant el projecte i, si
hi afegim el període de la Primera Guerra Mundial, l’enginyer, que havia
d’haver construït tres salts d’aigua —un a Escaldes-Engordany de 50.000
kW, un altre a la Valira del Nord i el tercer a Arcavell, de 25.000 kW— no
va complir els terminis negociats, amb la qual cosa el Consell General va
acordar l’anul·lació de la concessió el 20 de novembre de 1917.
Mentrestant, el 26 de juliol de 1916 el Consell va donar una altra concessió,
en aquest cas a Enric Caminals i Torner, per a la construcció de dos salts
d’aigua, un a la Plana d’Escaldes, aprofitant l’aigua del Madriu, i un altre a
la Gran Valira. Cap de les dues concessions va prosperar, de manera que
el 28 de juliol de 1927 i el 19 abril de 1929 els coprínceps van anul·lar les
dues concessions. Com es pot veure, el sistema de concessions a Andorra
es caracteritzava per ser un fracàs endèmic.
En aquesta situació, apareix a l’escena hidroelèctrica andorrana un jove enginyer català anomenat Miquel Mateu i Pla. El 1928, seguint els consells del
també enginyer català Lluís Creus i Vidal, va venir a veure les possibilitats
que oferia Andorra en el món de la indústria tècnica. Miquel Mateu es va
convèncer ràpidament i, amb l’entusiasme de la seva joventut, va persuadir
el seu pare, Damià Mateu Bisa, el qual va moure els seus contactes a París,
Tolosa de Llenguadoc, Perpinyà i Andorra, i va aconseguir la concessió
gràcies a les gestions de Pierre Forgeot (ministre francès de Treballs Públics)
i de Llorenç Gómez-Quintero.
El Consell General els va atorgar la concessió el 27 de març de 1929, per
una durada de setanta-cinc anys i amb el benentès que podien aprofitar
l’energia elèctrica produïda per tres salts d’aigua. En contrapartida, els
concessionaris estaven obligats a construir les carreteres del Pas de la Casa
a Soldeu, d’Escaldes a Encamp i a Soldeu i d’Andorra la Vella a Ordino
passant per la Massana. A més, havien de pagar uns cànons anuals: vuit
mil pessetes entre el 1935 i el 1940, tretze mil del 1940 al 1945 i vint-icinc mil pessetes a partir de l’any 1946. També estaven obligats a guardar
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per al consum local un deu per cent de la potència normal disponible.
Així va néixer la societat Forces Hidroelèctriques d’Andorra SA (Fhasa),
que es va constituir amb un capital inicial de deu milions de pessetes en
cinquanta mil accions nominatives. La societat de dret andorrà permetia
la subscripció de les accions per part de capitalistes francesos i espanyols.
Durant la Guerra Civil espanyola, i tenint en compte que Miquel Mateu
havia pres clarament partit pel bàndol dels franquistes, Fhasa es va negar a
l’exportació i venda d’energia elèctrica a Espanya, amb la finalitat de crear
dificultats a la Generalitat de Catalunya. Hi ha historiadors que també expliquen que Miquel Mateu, obeint ordres de Franco, durant la batalla de
l’Ebre va deixar anar tota l’aigua que va poder per tal d’incrementar els
cabals dels rius Valira i Segre.
L’any 1988, Fhasa va renunciar anticipadament la concessió, quan havia
complert cinquanta-vuit anys dels setanta-cinc concedits, i la va tornar al
Consell General, al qual també va lliurar les seves instal·lacions, previ cobrament de 3.500 milions de pessetes; així es creava l’empresa parapública
Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA).
La creació de Fhasa també va donar lloc a l’aparició de les reivindicacions
laborals. Durant la seva construcció, un important grup de treballadors,
en la seva majoria immigrants espanyols, va decidir fer vaga per protestar
contra el treball i la paga. Era la primera vegada que el Principat registrava
un fet reivindicatiu d’aquestes característiques i, a més, al país no hi havia
forces d’ordre públic, sinó que només existia el sometent, milícia popular
que es convocava a través dels comuns i de la qual formaven part tots
els casats de nacionalitat andorrana, que estaven obligats a posseir una
escopeta. Aquest episodi reivindicatiu va donar lloc a la creació al Servei
d’Ordre, cos força reduït que des de llavors s’encarregaria del manteniment
de la pau i l’ordre públic, així com del control dels estrangers residents al
país. Va ser l’origen de l’actual Cos de Policia.
Amb el naixement de Fhasa, s’obria una nova època per al Principat d’Andorra: l’energia elèctrica no era només la il·luminació de les llars, era el
naixement d’una nova era. És veritat que el moment triat estava ple de
convulsions socials i polítiques, al nord i al sud del país. Andorra havia
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sabut mantenir la seva independència i la seva personalitat, tot i els corrents
que circulaven pels ambients polítics i socials veïns.
La implantació d’una empresa capaç de produir un important cabal d’energia elèctrica va obrir els ulls també als qui contemplaven amb interès el
desenvolupament de la indústria radiofònica. A França i a Espanya, ja
portaven més de deu anys consolidant aquest nou mitjà de comunicació
que, en comptes de substituir la veterana premsa escrita, la complementava. La ràdio s’havia marcat les premisses de formar, informar i entretenir
i aquest era el rumb que buscava, però les empreses es trobaven amb el
problema dels permisos administratius per a tirar endavant els projectes
empresarials sobre radiodifusió. En premsa escrita, al marge dels permisos
burocràtics, el projecte es posava ràpidament en marxa, però en ràdio el
tema es complicava, ja que la base principal era la utilització i l’ocupació
d’una part de l’èter, que era propietat de l’Estat. Això obligava a obtenir
la concessió d’una freqüència, que es defineix com un bé escàs de l’Estat
i aquí és on calia fer treballar l’enginy per aconseguir que l’Administració
accedís a la petició dels pioners. A més, els governs de l’època canviaven
les normes sobre la matèria segons els colors polítics dels governants: tan
aviat convertien la ràdio en un monopoli com l’obrien al sector privat.
El 19 d’agost de 1935, el Consell General va acordar concedir a Bonaventura
Vila Ribes una concessió de trenta anys per a instal·lar una emissora de
ràdio. Bonaventura Vila era un ciutadà andorrà que residia a Barcelona, al
qual la seva afició i l’amistat que tenia amb Estanislau Puiggròs, propietari
de Ràdio Badalona —que després seria Ràdio Miramar— i que estava casat
amb la seva filla, el van acostar a l’incipient món de la ràdio. D’aquesta
sol·licitud i d’aquesta concessió de freqüència, n’hi ha dues versions que, si
bé no difereixen en la seva conclusió final, sí que tenen dos inicis diferents.
La primera versió diu que quan Vila va obtenir la concessió va buscar socis
per a tirar endavant el projecte i que, tot i que ja tenia alguns contactes
amb persones de la Ciutat Comtal, va ser el veguer francès de l’època qui
li va parlar i el va convèncer per a contactar amb Jacques Trémoulet, un
conegut home de negocis del sud de França que ja tenia emissores de ràdio
obertes en territori gal.
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Per la seva banda, el radiofonista francès Sylvain Athiel,3 al seu llibre Aquí
Ràdio Andorra!, on docudramatitza el naixement de Ràdio Andorra i Radio
Toulouse, sosté que va ser Paul Laffont, advocat, diputat i secretari d’estat
de les PTT durant el Govern de Raymond Poincaré, qui va parlar a Jacques
Trémoulet sobre Andorra quan aquest li va explicar l’intent fallit de posar
en marxa una emissora a Luxemburg, on havia creat la societat anomenada
Companyia Nacional de Radiodifusió Luxemburguesa. El diputat li va parlar
d’un llibre d’Isabelle Sandy,4 un llibre que recollia les singularitats i les belleses
del Principat d’Andorra, editat el 1923. Davant l’escepticisme de Trémoulet,
Laffont li va comentar les vinculacions d’Andorra amb França i que, a més,
en aquell moment s’estava acabant la construcció de la central elèctrica. Allà,
segons Athiel, es va concretar la trobada d’un home de palla i també el
regal que Trémoulet faria a les autoritats andorranes si aquestes accedien a
l’autorització d’una emissora de ràdio. Trémoulet va prometre allà mateix a
Laffont que, si arribava el cas, ell pagaria la instal·lació del telèfon a Andorra.
És comprensible que Jacques Trémoulet estigués nerviós i que, davant el seu
fracàs luxemburguès, busqués una altra sortida per a les seves empreses de
radiodifusió. Les esquerres franceses s’estaven fent fortes i el seu posicionament
sobre les emissores de ràdio era clar: totes les emissores serien públiques i
l’Estat tindria el monopoli total i, a més, no hi hauria publicitat en les seves
emissions. Aquesta postura política el va obligar a buscar altres sortides,
que es trobaven als microestats perifèrics, és a dir, a Luxemburg, Mònaco i
Andorra. Trémoulet havia pensat en Luxemburg i Mònaco i aviat s’adonaria
que la solució andorrana era la més segura per al seu projecte empresarial.
Sylvain Athiel va més enllà en la seva explicació i narra una conversa
entre Vila i el veguer francès de l’època sobre la concessió que el Consell
li acabava de donar. El veguer tenia una gran curiositat per saber qui hi
havia al seu darrere per a tirar endavant aquest projecte i, sobretot, patia

3. Sylvain Athiel Aquí Ràdio Andorra! Andorra la Vella: Editorial Andorra, 2009. Traducció
de Mercè Sanabre i Pau Oliva.
4. Isabelle Sandy Andorra o els homes d’aram, Andorra la Vella: Editorial Andorra, 2009.
Traducció de Mercè Sanabre i Pau Oliva.
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perquè aquesta emissora no es convertís en antifrancesa. Vila va prometre
«donar satisfacció a França» i va dir que el seu desig era contactar amb
alguna empresa francesa del sector, interessada en la radiodifusió. De tota
manera, Bonaventura Vila no veuria néixer el projecte, ja que va morir
el 1936. Va ser llavors quan les seves hereves, Dolors Vila de Puiggròs i
la usufructuària Caterina Llobet, van fer partícips dels seus drets Jacques
Trémoulet i Léon Kierzkowski, els propietaris de Radio Toulouse, i, a més,
el 30 de novembre de 1937 el Consell General va perllongar la durada de
la concessió seixanta anys més, és a dir, fins al 1995.
Jacques Trémoulet i el seu soci Léon Kierzkowski estaven molt relacionats
amb el món de la comunicació i sobretot mantenien relacions amb La
Dépêche de Tolosa de Llenguadoc. Havien creat l’empresa Radiophonie
du Midi, que en aquell moment tenia Radio Toulouse, Radio Agen, Radio
Bordeaux-Sud Oest, Radio Montpellier i l’emissora de l’Île de France, i un
projecte sobre la taula per obrir Radio Monte-Carlo.

2.3. Jacques Trémoulet5
Jacques Trémoulet va néixer el 2 d’octubre de 1896 a Gap (Occitània). El
1916, en morir el seu pare, va abandonar els estudis de dret a la facultat de
Tolosa de Llenguadoc i va entrar a treballar a l’agència de premsa Fournier
de París, representant-la a Tolosa, mentre que, al mateix temps, treballava
com a periodista a la revista Telegramme de Toulouse. El 1923 es va associar
amb Léon Kierzkowski, tècnic que representava la casa TSF, especialitzada en
material de ràdio, a Tolosa. Un any després crearien l’empresa Radiophonie
du Midi i el setmanari Le Radiogramme, que estava dedicat a informar de
totes les activitats de la seva empresa. El 1925 va posar en marxa una de
les primeres ràdios privades de províncies: Radio Toulouse, que seria un
dels emissors més potents de França. El 1926 van intentar adquirir Radio
Limoges, però van fracassar. El 1929 es va produir una altra ensopegada en

5.
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els negocis de Trémoulet: va ser el fracàs en l’intent de crear una emissora
a Luxemburg. Aquest mateix any, seria nomenat vicepresident de la Comissió Francesa Interministerial de la casa TSF. El 1930 va crear la Société
Générale Radio Electrique, que va adquirir Radio Bordeaux-Sud Ouest, i un
any després esdevindria vicepresident de la Federació de Ràdios Privades.
Els anys posteriors serien de creixement: així, el 1932 va obtenir el control
de Radio Agen i el 1934 controlaria també Radio Vitus, que transformaria
en la ràdio de l’Île de France.
Tal com hem dit anteriorment, el 1935 posava en marxa el projecte de
Ràdio Andorra. A principis del 1936, va crear la régie de publicitat Radio
Information amb Léon Kierzkowski, empresa que tenia el control publicitari de les emissores de Radiophonie du Midi, que eren Radio Toulouse,
Radio Agen, Radio Bordeaux-Sud Ouest, L’Île de France, Radio Montpellier
i Radio Mediterranée, i que també controlava sis de les quinze emissores
existents a Bèlgica: Radio Anvers, Radio Ardennes, Radio Conférences, Radio Chatelineau, Radio Flandres i Radio Liège. Els anys 1937 i 1939 li van
servir per a incrementar els mitjans amb Agen Radio i Radio Montpellier.
L’agost del 1939 Ràdio Andorra va iniciar les seves emissions i a partir
d’aquí vindria la davallada d’aquest interessant personatge.
L’any 1940, arran la invasió alemanya, cessen les emissions de la ràdio de
l’Île de France i de Radio Bordeaux-Sud Oest. Això no obstant, Trémoulet
va continuar operant a la resta des de la zona ocupada: Radio Toulouse,
Radio Agen, Radio Montpellier i Ràdio Andorra a Andorra. La direcció
general de la publicitat es feia des de Tolosa de Llenguadoc. El 1942 va
entrar al consell d’administració de Sofiard, que l’any següent posaria en
marxa Radio Monte Carlo, i Trémoulet s’encarregà de la defensa dels interessos de França en aquest projecte. Segons algunes fonts, la situació de
Trémoulet a Radio Monte Carlo li va servir per a rebutjar una exigència
dels nazis, que li van demanar que Ràdio Andorra es convertís en una mena
de radiofar per als submarins alemanys que operaven per la Mediterrània,
tot un compromís per a ell i per a la neutralitat andorrana que, en aquell
moment, era respectada per tots els contendents. La seva resposta va ser que
Radio Monte Carlo serviria millor els seus interessos que Ràdio Andorra.
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L’agost del 1944, després de l’alliberament de França de les tropes d’ocupació
nazis, Radio Toulouse, Radio Agen i Radio Montpellier van cessar les seves
emissions. Amb tot, Ràdio Andorra continuà normalment. El febrer del
1945, Trémoulet va ser perseguit per col·laboracionista i les seves propietats
a França van ser requisades: va perdre tot el que tenia en aquest país i es
va refugiar a Espanya. El 1946, després de diversos intents fallits de posar
en marxa l’oficina de publicitat, Michel Bannel, representant de Trémoulet
a França, va muntar la Société de Gérance et de Publicité. El novembre
del 1946 rebria un cop dur personal i empresarial: va ser condemnat per
contumàcia a la pena de mort, la degradació nacional i la confiscació dels
seus béns per part de la Cort de Justícia de Tolosa. El 1947, la Cour d’Appel
va anul·lar la sentència i el 1949 va ser absolt.
El 1948 es va associar amb Serrano Suñer, cunyat de Franco i exministre
d’Afers Exteriors de la dictadura. Junts van crear Radio Intercontinental de
Madrid i van adquirir el control d’una ràdio a Andalusia. Gràcies a l’amistat amb Serrano Suñer, establiria, posteriorment, una sèrie d’acords amb
el Govern espanyol que li permetrien l’explotació de Ràdio Andorra fins
al 1981. El 1954 va muntar Radio Maghreb a Tànger i, a París, l’empresa
Publi Ondes, encarregada de la publicitat; el 1965 naixia Radio Antilles a
l’illa de Montserrat, i el 1968, en col·laboració amb La Voz de Guipúzcoa
de Sant Sebastià, va crear Radio Ocean.
Jacques Trémoulet va morir el 5 de març de 1971, mentre treballava en la
creació d’una ràdio a Xipre.

2.4. 1935: quan tot comença
Als capítols anteriors, hem presentat els diferents protagonistes d’aquest
part empresarial que s’anomenaria Ràdio Andorra. Ara ja en coneixem les
voluntats i els interessos, per la qual cosa, a partir d’ara, ens centrarem en
el naixement, el creixement, el funcionament, els problemes i el tancament
de la que va arribar a ser considerada l’emissora de ràdio més popular
d’Europa. Com s’apunta al pròleg del llibre de Sylvain Athiel dedicat a
Ràdio Andorra: «Ràdio Andorra va néixer sense facilitats, va viure amb
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dificultats i va morir sense que n’hi hagués cap necessitat. Va ser utilitzada,
però poc volguda; en canvi, va significar el final de l’aïllament i l’entrada
d’Andorra a l’autovia de la comunicació.»6
El 19 d’agost de 1935, el Consell General va donar a Bonaventura Vila Ribes
la concessió i les autoritzacions necessàries per a posar en funcionament la
ràdio. Per la importància de l’acta de concessió, la transcrivim literalment.
Reunit el M. I. Consell General de les Valls d’Andorra en sessió extraordinària
amb assistència dels senyors Cònsuls de les Parròquies, per una part, i Don
Bonaventura Vila Ribes, casat, major d’edat, natural de Sant Julià de Lòria,
domiciliat a Barcelona, carrer de la Virgen del Pilar nº 24, per altra part, i de
mutuo acord han convingut el següent:
1. El Consell General de les Valls d’Andorra concedeix a Don Bonaventura Vila
Ribes la autorització en exclusiva per a instal·lar en les Valls d’Andorra i fer
funcionar una Estació Radioemissora.
2. La emissora de les Valls d’Andorra, donades les circunstàncies que concorren
en el Principat, no pot tenir altre finalitat que la difusió de la Cultura, del Art
i del ensenyament entre els habitants de les Valls i entre tots els seus protectors
que escoltin les seves emissions.
3. Dites emissions restarant sempre al marge de tota tendència política i sosial,
fidels sempre a les indicacions que siguin fetes per les Autoritats andorranes.
4. La duracio de la present concessió serà de trenta anys, que comensaran a
comptar-se el dia de la firma del present contracte pel Consell General.
5. La present concessió podrà el senyor concessionari disfrutar-la sol o en companya. Per lo qual queda autoritzat a cedir o transferir els seus drets i obligacions a una entitat que el sustitueixi. En aquest cas el concessionari posarà en
coneixement del Consell General la cessió o transferència de la concessió inmediatament després d’haver estat feta, i no tindrà aquesta cessió o transferència
valor real algun en tant que no siguie aprovada pel Consell General. Cesarant
les obligacions contretes pel concessionari, passant les mateixes a la persona o
entitat successora. Aquesta entitat tindrà necessàriament estar formada per elements Andorrans, francesos i espanyols.

6. Gualbert Osorio, «Pròleg» a Sylvain Athiel, Aquí Ràdio Andorra!
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6. El concessionari deurà abonar en el moment de la firma d’aquest contracte
la quantitat de sis mil pessetes en concepte de garantia, cual quantitat quedarà
a favor del Consell General si no és aprobada la concessió pels Coprínceps,
en cas d’esser aprobada pels mateixos, aquesta quantitat serà descomptada del
primer pagament anual.
7. En compensació a aquesta concessió, el concessionari o la persona o entitat
que el sustitueixi pagarà anualment al Consell General de les Valls la quantitat de
DEU MIL PESSETES, pagades per anys avançats. La manca de un pagament anual
de la quota esmentada per part del concessionari donarà lloc a la rescissió del
present contracte sense ulterior conseqüència, quedant facultat el Consell General
per a concertar la concessió objecte d’aquest contracte ab altra persona o entitat.
8. La emissora s’instalarà en el territori de les Valls i en el lloc a ont indicarà
el tècnic del concessionari. Si per la instal·lació d’aquesta emissora i les seves
dependències degués el concessionari ocupar terrenys comunals, deurà l’Honorable
Comú a qui perteneixin entregar-los amb la corresponent indemnització. En cas
de desacord entre el Hble. Comú i el concessionari sobre la indemnització, el
Consell General decidirà sobre la qüestió.
9. Les autoritats andorranes no podran imposar al concessionari cap més impost
o taxa sobre el que demani el present contracte.
10. La emissora dedicarà la seva atenció preferent a les emissions destinades a
les escoles i als Andorrans amb general; a tal efecte, el concessionari suministrarà
gratuïtament un aparell receptor a les escoles oficials de les Valls d’Andorra, per
tal que puguin esser escoltades les emissions per els alumnes i llurs mestres,
aprofitant aixís la seva tasca instructiva. Les conferències culturals i d’ensenyament que seran dedicades als infants Andorrans, aniran a càrrec d’un mestre
de reconeguda solvència professional, el qual deurà dominar els idiomes català,
francès i espanyol.
Aixís mateix el concessionari instal·larà gratuïtament un altre apareil receptor en
les cases Comunals de cada Parròquia i en la Casa de la Vall, a fi de que els
veïns que no tinguin mitjans econòmics per a adquirir un apareil puguin gaudir
de les emissions Andorranes desde llur casa Comunal.
Ultra les emissions anteriorment expressades, tindrà la Emissora especial cura
ab les emissions destinades a la propaganda i foment turístics de les Valls d’Andorra, per tal d’incrementar la corrent de visitants el pas dels quals afavorirà la
riquesa de les Valls
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11. Les emissions consistirant, doncs, en sessions musicals, de cultura general,
conferències sobre diversos temes, sessions infantils, assuptes econòmics del país,
retransmisions escullides i eventuals d’altres emissores, diari parlat ab notícies
d’arreu del món, i publicitat comercial, industrial i agrícola.
Totes aquestes emissions restaran, com s’ha dit, apartades de tota tendència
política i sosial, i per a garantir el seu compliment les Autoritats andorranes
podran en qualsevol moment controlar les emissions.
12. El sosteniment econòmic de la Emissora es deurà a les aportacions voluntàries. A les quotes de socis protectors d’Andorra i de l’extranger i el producte
de la publicitat o anuncis.
13. Els anuncis oficials de les Autoritats andorranes deuran esser emesos gratuïtament i amb preferència a tot altra emissió.
14. En tant que sigui possible, el personal empleat en la emissora i les seves
dependències deurà esser andorrà.
15. Expirat el plaç de la concessió, si no se renove el contracte, el material i
edificis de la Emissora quedaran propietat de les Valls. Aixís mateix quedarà
aquesta Emissora i dependències propietat del Consell General si el concesionari
abandone el contracte avans de la seva expiració.
16. El Consell General de les Valls d’Andorra donarà al concessionari tot el seu
apoi moral per a què pugui obtenir dels Coprínceps l’aprobació de la present
concessió. Aixís mateix, en vista de l’utilitat que representa per aquestes Valls la
instal·lació en elles d’una estació radioemissora, el Consell General donarà totes
les facilitats que estiguin a la seva mà per a què la instal·lació i funcionament
d’aquesta Emissora sigui prompte una realitat.
I en prova de conformitat firman el present contracte els M. I. Senyors Síndics
en nom i representació del M. I. Consell General i el concessionari don Bonaventura Vila Ribes, per duplicat i a un sol efecte a Andorra la Vella, a dinou
d’Agost de mil noucents trenta-cinc...
Article adicional: Totes les despeses originades pel pressent contracte seran a
càrrec del concessionari, mentres no decideixi el contrari el M. I. Consell General.
Firmats: Pere Torres, Sinc Ge. Rubricat – Francisco Molne
Sub Síndic Rubricat – Bonaventura Vila, Rubricat
[Hi ha el segell del Consell General de les Valls d’Andorra]
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Article adicional: Es concedeix al Concessionari un periodo d’un any prorrogable
a voluntat del Consell General per a començar les obres.
Firmats: Pere Torres, Síndic Ge. Rubricat – Francisco
Molne, Sub Síndic, Rubricat – Bonaventura Vila, Rubricat
[Hi ha el segell del Consell General de les Valls d’Andorra]
Reunit el M. I. Consell General de les Valls d’Andorra en sessió Pública ordinària, i a instància del senyor Puiggròs Comas, Estanislao, obrant com apoderat
legal de les Senyores Vda. i filla de D. Bonaventura Vila difun, de comú acord
s’ha acordat de modificar el Contracte de concessió per a la instal·lació de una
estació Radioemissora en les Valls d’Andorra i en la forma següent:
1. Es concedeix una pròrroga de trenta anys més sobre els trenta anys fixats en
el contracte de concessió, o sigui que el terme de la concessió serà de seixanta
anys a comptar del dinou de agost del mil noucents trenta i cinc.
2. Durant els deu primers anys el concessionari pagarà com fins ara la quantitat de DEU MIL PESSETES anyals transcorreguts els deu primers anys, pagarà
QUINZE MIL PESSETES anyals durant vint anys, i els trenta anys restants fins
els seixante pagarà VINT MIL PESSETES anyals.
Queda ben entès que tots els pagaments han d’esser per adelantat.
Tots el demés articles del contracte de Concessió de data dinou de agost del mil
nou cents trenta cinc, no queden modificats i per consegüent en vigor.
En prova de conformitat, firmen les presentes modificacions els M. I. Srs. Síndics
i el Secretari en nom i representació del M. I. Consell General, i el Sr. Estanislao
Puiggròs Comes com apoderat de les Sres. Vda i Filla de D. Bonaventura Vila
Ribes, hereves del mateix, per duplicat i a un sol efecte a Andorra la Vella a
trenta de novembre del mil nou cents trenta set.
El Sindic General

El Sub Síndic

Francesc Cairat

Pere Rossell

Estanislao Puiggros P. O. del M. I. Consell General: Riberaygua7

7. Còpia textual de l’original dipositat a l’Arxiu Nacional d’Andorra. Contractes dels anys
1935 i 1937.
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3. Contra els tambors de
guerra, la música de la ràdio

3.1. Comencen les obres

L

a signatura dels acords va donar lloc a un seguit de sorpreses i preguntes. Si bé la petició la feia el senyor Vila, era de tots conegut que
qui portava el pes del projecte eren Jacques Trémoulet i el seu soci Léon
Kierzkowski. Al primer contracte de la concessió, es parla de la possibilitat
de subrogar els drets de la concessió a tercers, sempre que aquests tinguin
el beneplàcit de les autoritats andorranes. El dubte que en podia sorgir
va quedar aclarit posteriorment quan, a causa de la mort de Bonaventura
Vila l’any 1936, la seva filla, Dolors Vila de Puiggròs, i la usufructuària
Caterina Llobet, representades davant del Consell General per Estanislau
Puiggròs, marit de Dolors Vila, comparteixen els seus drets amb els dos
socis francesos. Però, d’altra banda, tot quedava subjecte a la ratificació
o aprovació del contracte per part dels dos coprínceps, un tràmit que es
presentava difícil i complicat, ja que en aquell moment el copríncep francès
no acceptava de bon grat la posada en marxa d’una emissora a Andorra
dirigida i controlada per Jacques Trémoulet.
El 1936, el Front Popular va arribar al Govern de la República Francesa,
mentre que a Espanya el general Franco s’havia rebel·lat contra la República
Espanyola i havia iniciat una guerra civil que finalitzaria tres anys després
amb un saldo de morts, pèrdues econòmiques i eliminació de drets civils
que feia difícil atendre alguns dels punts de la concessió. Andorra s’havia
convertit en un país d’acollida d’espanyols de l’un i l’altre bàndol que buscaven la protecció que representava la sobirania andorrana. Les autoritats

andorranes també eren conscients de la nova situació i de les pressions
que rebien d’un costat i de l’altre. Al principi, els refugiats necessitaven un
permís de residència per a viure i treballar a Andorra, si bé és cert que
no hi va haver gaire rigidesa en l’observació de les normes.
Per part francesa, s’intentava frenar el naixement de la ràdio i el president
copríncep hi manifestava la seva oposició utilitzant el destacament de la
gendarmeria que, sota el comandament del coronel Baulard, feia una temporada que estava instal·lat a Andorra. Van ser requerits durant el conat
d’alteració de l’ordre públic dels treballadors de Fhasa i, malgrat el temps
que ja havia passat, seguien a les valls. Quan es van iniciar les obres de
l’emissora, que es va situar a la parròquia d’Encamp, es va contractar força
mà d’obra i entre els treballadors hi havia refugiats espanyols. Sylvain Athiel
posa en boca de l’esmentat coronel l’expressió següent: «Tinc un mandat
del ministeri d’Assumptes Exteriors perquè pareu les obres de l’emissora»,
dirigida a Estanislau Puiggròs, que era qui s’encarregava de l’obra. Segons
sembla, el coronel qüestionava la utilització de mà d’obra «clandestina»
de refugiats espanyols de la Guerra Civil. Podem assegurar que gràcies a
aquesta mà d’obra, alguna molt qualificada, es va poder construir l’edifici
emblemàtic i singular que albergaria el centre emissor. Alguns, acabada
l’obra, es quedarien contractats a la ràdio com a especialistes. Vull retre un
especial i emocionat record a Fermín Malleu, que era militar de carrera de
l’Exèrcit republicà. Amb el grau de capità, es refugià a Andorra treballant
en la construcció de l’edifici de la ràdio i es va quedar com a tècnic d’alta
freqüència a l’emissora. Amb l’adveniment de la democràcia a Espanya,
gairebé quaranta anys després, li seria reconeguda la seva condició militar
i va morir a Andorra amb el grau de coronel. Per a mi, va ser un tècnic
amb mil recursos que en els desplaçaments a l’exterior garantia l’èxit dels
programes es fessin des d’on es fessin.
Malgrat que tots els papers estaven en ordre, el 10 de desembre de 1937,
al Parlament francès, Jean-Baptiste Lebas, ministre de Comerç, Telègrafs i
Telèfons, va anunciar que França no toleraria el funcionament d’una estació
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andorrana.1 Tant les accions del coronel francès com les peroracions del
ministre van ser motiu de queixa per part de la Mitra, que si bé veia amb
bons ulls l’obertura de l’emissora, no hi donaria el seu vistiplau fins al 24
de novembre de 1938, vuit dies després que ho fes el copríncep francès. La
condició francesa final va ser que s’establís un cahier des charges, que es va
definir com un plec de condicions que es van recollir sota la forma de decret.
Va ser el 16 de novembre de 1938 quan Georges Bonnet, ministre francès
d’Afers Exteriors, en nom del president i per tant del copríncep d’Andorra,
Albert Lebrun, va donar l’autorització per a construir l’emissora de seixanta
quilowatts de potència en ona mitjana i un quilowatt en ona curta. Tal
com hem apuntat anteriorment, vuit dies després, el copríncep episcopal
va donar la seva aprovació a les condicions imposades per França.
A partir d’aquí, la posada en funcionament de l’emissora era ja una realitat:
es feien els últims treballs, els tècnics dirigits per Kierzkowski muntaven
l’emissora de la SFR, tot un garbuix de ferros amb palanques, disjuntors,
rellotges indicadors i sobretot uns cromats lluents que ensenyaven tota la
majestuositat d’aquest emissor que més endavant seria ampliat fins a assolir
una potència de dos-cents cinquanta quilowatts. Estaria en funcionament
fins al 1981, si bé l’any 1961 passaria a ser l’equip de reserva, ja que va
passar a la categoria de principal un emissor de nova generació de la BBC
(Brown, Boveri & Cie) que va ser instal·lat a la mateixa sala i que oferia
millor qualitat, ja que funcionava amb làmpades més petites de nova tecnologia i abandonava així les enormes làmpades de mercuri que necessitava
el primer equip emissor.
Nota sobre la valoració arquitectònica de l’edifici de Ràdio Andorra2
L’edifici de Ràdio Andorra és una construcció exempta de forta presència a la vall
d’Encamp i d’alt valor històric bastida l’any 1939 sota la direcció del poc estudiat

1. Francisco José Montes Fernández, «De Carlomagno a Radio Andorra». Anuario Jurídico
y Económico Escurialense, núm. 37.
2. Enric Dilmé Bejarano. Arquitecte, màster en restauració de monuments, doctorand en
restauració monumental, president del Comitè d’Andorra d’Icomos.
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arquitecte Frilhe. La seva situació en un pujol que bada sobre la carretera general
i la seva forma presidida per una torre «campanar» no és casual, ja que respon
a la voluntat de crear una potent fita simbòlica. Si l’electrificació i les vies de
comunicació havien obert noves expectatives socioeconòmiques, la radiodifusió
venia a completar la percepció que el país entrava en la modernitat. No ens pot
estranyar, doncs, que, tot i ser un edifici de serveis, Ràdio Andorra esmercés més
que cap altre un gran esforç en la fisonomia exterior per a esdevenir estendard
i propaganda (com a bona seu de la radiodifusió) dels nous temps.
Davant els rigorosos volums industrials de la propera Fhasa, Ràdio Andorra
desplega tot un repertori d’elements arquitectònics, sense valor funcional però
d’un alt valor simbòlic, que connecta amb els referents populars. La simple addició de parts significatives de l’imaginari col·lectiu dóna una arquitectura d’un
fort caràcter local, poc elaborada però molt suggestiva, que ha estat comparada
a l’evocadora síntesi pintoresca del Poble Espanyol de Barcelona.
A la funcional i magnifica sala central, s’hi adhereixen tres volums de gran intensitat rememorativa. La galeria i la torre neoromànica a la façana de llevant,
l’habitatge de l’enginyer a la façana de migdia i l’ala administrativa a la façana
de tramuntana. No calen grans reflexions per veure la connexió directa entre la
torre rodona que presideix el conjunt i el campanar de l’església romànica de
Santa Coloma o la similitud entre la torreta en cantonada de la façana posterior
amb la de guaita de la Casa de la Vall (em refereixo a l’original d’abans de la
intervenció violetiana de 1960). La picada d’ull a l’arquitectura medieval es completa amb la galeria de finestres geminades que dóna la benvinguda al visitant.
Per la seva banda, són perfectament identificables les referències a l’arquitectura
rural andorrana en la composició de la galeria de l’habitatge de l’enginyer (amb
ressons de cal Teixidor de Sispony o de cal Torné d’Erts) i a la masia catalana
en l’artifici superficial de l’ala administrativa.
Cal afegir que aquests elements arquitectònics no es troben disposats de forma
aleatòria, sinó que segueixen un programa escenogràfic perfectament estudiat, ja
que s’endrecen de forma esglaonada per a assolir la màxima seducció en l’observador, defugint fins i tot la relació amb l’ús interior de cada peça (accentuant
així la ferma voluntat representativa de l’edifici). Endemés, l’atmosfera suggestiva
es reforça amb la plantació de coníferes que envolta l’edifici fent-lo sobresortir
com d’una clariana del bosc. Així, el visitant descobreix primer la façana més
monumental, culta i treballada (tot i ser la que tanca els tallers i dóna entrada al
material pesant), per, un cop passada la torre circular (situada, no per casualitat,
en el punt més sortit de l’edifici i, per tant, en la part més encarada a la vall),
arribar a la façana més tradicional i domèstica (que serveix d’accés principal a
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l’edifici), per repetir aquest esquema en la més privada façana interior amb la
qual cosa l’alçat posterior queda com a simple parament de tancament, amb un
mínim esforç compositiu.
Tot l’esforç significatiu que embolcalla l’edifici es materialitza, a més, amb una
fàbrica de gran qualitat constructiva, com queda palès en la racional sala central
(amb l’estructura de pòrtics de formigó i claraboies zenitals) o en el sofisticat
treball d’estereotomia dels elements cilíndrics (torreta de guaita i torre campanar)
que, amb els seus carreus corbs, són, sense dubte, el millor treball d’afaiçonament
de l’arquitectura andorrana.
El mateix any que cobria aigües Ràdio Andorra, es bastien altres edificis significatius, com per exemple l’Hotel Rosaleda d’Encamp (1941-1943), l’antic Hotel
Pyrénées (1940) d’Andorra la Vella o la casa Lacruz d’en Puig i Cadafalch a
Escaldes (1940-1943). Si molts d’ells, per època i tècnica constructiva (amb els
típics paraments de carreuons de granit), formen part del que s’ha denominat
arquitectura del granit, la configuració de Ràdio Andorra beu directament dels
darrers exemples d’un eclecticisme noucentista en franca retirada, però que era
l’única referència estilística que permetia la volguda amalgama que configura
l’edifici, i que permet al visitant un recorregut pels referents arquitectònics locals
simplement circumval·lant l’edifici.
Hom pot veure, doncs, que Ràdio Andorra és un edifici singular, amb uns valors
històrics i arquitectònics excepcionals que han estat reconeguts oficialment amb la
seva inclusió, l’any 2004, en l’Inventari general del patrimoni cultural d’Andorra.

Completant la documentada aportació d’Enric Dilmé, com a coneixedor de
l’edifici puc descriure que, arran de terra, té tres entrades: una que accedeix
a un ampli taller profusament equipat que comunica per una petita escala
de caragol amb la sala d’emissores, la cambra de rectificadors i la zona
d’escalfament de làmpades. Sota la sala d’emissores, s’obre un ampli espai
de servei on hi ha tots els cables i les connexions de les diferents etapes de
l’emissor, una zona de càrrega i descàrrega de material que a través d’una
grua permet pujar-lo a la sala d’emissores, un habitacle per a la caldera de
calefacció i un altre per al carbó que s’utilitzava al principi i que després
va ser el dipòsit de gasoil. L’entrada principal està orientada cap al poble
de Vila; en obrir la porta, hi ha un espai ampli que fa de distribuïdor amb
escales ascendents cap a l’esquerra i cap a la dreta. A la mateixa planta,
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a la dreta, es va construir una petita estança que disposava d’una cuina i
d’una habitació per al conserge.
Si es puja per l’escala de la dreta, s’arriba a un espai ampli que distribueix
l’accés a una habitació que té els transformadors de corrent altern a continu i una porta de vidre que dóna accés a la sala d’emissores; a la mateixa
planta, s’accedeix per un petit passadís a un magatzem d’equips i material
divers, al despatx de l’enginyer en cap i als serveis. Al costat del despatx
de l’enginyer, hi ha una sala amb els enllaços i les línies que transporten
el senyal des de l’estudi fins al centre emissor, així com uns equips de socors des d’on es podria produir un programa musical en cas de no poder
comunicar amb els estudis o el centre de producció principal.
Al pis superior, s’hi accedeix per l’escala de la torre, que dóna a una sala
on, al principi, estaven junts el locutori i les dependències administratives:
ara només hi queden els vestigis del que va ser un petit locutori i una vella
instal·lació d’un control de so equipat amb material dels anys quaranta del
segle xx. Aquesta sala, que té dos despatxos, es comunica, a través d’un
corredor decorat amb unes columnes coquetes als costats, amb un habitatge
que ocupava l’enginyer en cap i la seva família. La superfície de l’edifici és
de 1.600 m2, aproximadament.

3.2. L’inici de les emissions
El moment no era el millor per a iniciar cap mena de camí empresarial.
Cal reconèixer que Trémoulet i els seus socis hi van posar coratge i es
van llançar a una aventura que tenia un panorama molt fosc. Espanya
acabava de finalitzar una cruenta guerra civil, on la sang d’un milió de
morts regava les tristes terres de l’anomenada «pell de brau». A més dels
morts de la contesa, la desraó dels vencedors seguia fent estralls entre la
població: les represàlies, la fam, la separació de famílies, la fugida a l’exili...
tots els ingredients de la bogeria de la raça humana es donaven cita a les
castigades terres espanyoles.
A més del drama humà, calia afegir-hi el que significava en l’àmbit social
i econòmic. Els vencedors van abolir moltes lleis de la República que ha-
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vien significat un gran avenç en temes socials. L’Espanya progressista va
desaparèixer i va ressorgir el sabor ranci de les prebendes i de les classes
dominants: els terratinents tornaven a ser els amos d’una agricultura dura
i ingrata. La terra per a qui la treballa va donar pas a «el senyor no ens
dóna feina a la seva terra». L’Espanya plural es va recollir en una idea
única i el pluralisme va donar pas a la intransigència. Els mitjans de
comunicació democràtics van desaparèixer o es van convertir en afins al
règim. Les ràdios van deixar d’informar i van passar a ser instruments del
règim, els serveis informatius van desaparèixer i es va imposar l’anomenat
parte de Radio Nacional de España, creada durant la contesa. La incipient
informació audiovisual quedava circumscrita al famós NO-DO, documental
cinematogràfic d’exhibició obligada a les sales de cinema de tot Espanya.
Les autonomies van desaparèixer i les seves lleis i els seus drets van ser
abolits. Mentre els guanyadors parlaven de l’Espanya «una, grande y libre»,
el poble murmurava: «única, perquè, si n’hi hagués dues, ens n’aniríem a
la segona; gran, perquè hi cabem espanyols i americans, i lliure, perquè
podem triar entre La Vanguardia i El Correo Catalán.»
Mentre a Espanya hi havia aquest panorama, a Europa es donava una
situació confusa i crispada perquè els alemanys amenaçaven de tornar-hi,
cansats de les condicions imposades pels guanyadors de la Primera Guerra
Mundial. Els alemanys, a través del nacionalsocialisme, van créixer amb
la intenció de reivindicar el seu dret a ser la «raça» que governés Europa
durant un mil·lenni. Aquesta faula, explicada fins al cansament a un poble humiliat, va donar els seus fruits i el malson nazi, que havia arribat
al poder després d’unes eleccions democràtiques, intentava governar d’una
manera dictatorial i tirànica. Va començar amb l’annexió d’Àustria i l’ocupació de Txecoslovàquia i, després de la reacció de països com França i
la Gran Bretanya, es preparava per a l’ocupació total del Vell Continent.
Aquest era el panorama que es contemplava des de les fronteres andorranes. A l’interior, la pau de les valls seguia indestructible: era un país de
recursos limitats, però que vivia pacíficament amb allò que tenia. El 1939
la seva habitual tranquil·litat estava una mica sacsejada per la immigració
forçada d’espanyols que fugien del règim franquista. Els mestres espanyols
que exercien a les escoles d’Andorra havien estat cessats i en el seu lloc
arribaven noves promocions de mestres procedents especialment de Navar-
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ra. El copríncep episcopal, monsenyor Ramon Iglésias Navarri, natural de
Durro, una població molt propera d’Andorra, gaudia de molta d’influència
en els cercles íntims del Caudillo.
El 8 d’agost de 1939 s’inaugurava Ràdio Andorra, i va ser l’encarregat de
llançar les ones a l’èter Anatole de Monzie, ministre francès de Treballs
Públics, que venia acompanyat del general Victor Denain, exministre de
l’Aire, així com de diferents diputats de la regió. El ministre sabia que un
dels seus oients seria l’ambaixador de França a Madrid, ni més ni menys
que el mariscal Pétain, heroi i glòria dels francesos en la Primera Guerra
Mundial. Sabent que era la primera emissió i que aquest dia s’iniciaven les
emissions de proves, el polític va optar per un discurs amable, on exaltava
les virtuts d’independència, calma i cordialitat tan pròpies del poble andorrà. Després dels actes protocol·laris i d’ensenyar les instal·lacions a tots els
convidats, es van desplaçar a la Casa de la Vall, on el síndic va ensenyar
al ministre gal la senzillesa d’aquesta casa que reuneix la història de tot
un poble i, des d’allà, a pocs metres, a l’Hotel Mirador d’Andorra la Vella,
on es va servir un dinar per a més de cinquanta comensals.
La posada en marxa de Ràdio Andorra intranquil·litzava el nou règim
espanyol, que va sotmetre a moltes preguntes l’ambaixador francès; tenien
por que l’emissora, tal com havia anunciat, fes les seves emissions en català,
l’idioma oficial del Principat d’Andorra. Jacques Trémoulet s’encarregaria de
tranquil·litzar-los en prometre’ls que Ràdio Andorra no parlaria ni en francès
ni en català, sinó que ho faria només en espanyol. Aquestes declaracions
intranquil·litzaren els socis i els amics i l’empresari francès els va deixar clar
que seria una mesura fins que es veiés què passava amb la situació política
del moment, a punt d’una invasió de França per les tropes alemanyes.
Les primeres emissions es van fer en castellà. Eren programes senzills, sense complicacions, que utilitzaven exclusivament la música, evitant així els
problemes amb França i amb Espanya. Van servir també per a popularitzar
l’indicatiu «¡Aquí Radio Andorra!». La locutora més famosa de l’època va
ser Victoria Zorzano que, en antena, utilitzava el nom de Victoria Pérez:
era una religiosa d’origen aragonès que va imprimir la seva cantarella de
notes agudes que feia la sonsonia més original i fàcilment identificable.
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No havia passat ni un mes i l’1 de setembre de 1939 va començar oficialment la que després s’anomenaria Segona Guerra Mundial. Els alemanys,
amb la seva tàctica de guerra llampec, van envair ràpidament Holanda,
Bèlgica i França. El juny del 1940, Philippe Pétain va assumir el poder de
la França ocupada i va signar l’armistici amb els nazis el 22 del mateix
mes; va nomenar cap de l’executiu Pierre Laval, que formaria un govern de
simpaties feixistes en el qual la majoria dels drets humans van ser suspesos.
Com ja he apuntat anteriorment, en la posada en funcionament de Ràdio
Andorra, que es va fer com a emissions «en prova», es parlava només en
espanyol, cosa que va provocar que el veguer francès es dirigís, al cap de
pocs mesos, a Estanislau Puiggròs per fer-li saber que les autoritats del sud
de França, concretament dels Pirineus Orientals, estaven molestes perquè
no s’utilitzava el francès, incomplint les clàusules del contracte de concessió
signat amb el Consell General. De tota manera, al començament de Ràdio
Andorra, les emissions es limitaven a passar música i només música sense
cap tipus d’informació; per tant, l’idioma era el de les cançons i no el de
les locutores. A més, i sobretot, Jacques Trémoulet havia de mantenir una
estricta imparcialitat per no comprometre la posició neutral d’Andorra, cosa
que li comportaria fortes topades amb les autoritats de Vichy, però bàsicament amb els ocupants alemanys, que havien respectat en territori francès
el manteniment de les seves emissores com Radio Toulouse i les oficines
de régie publicitària. Per aquest tracte de favor, que després de la guerra li
causaria greus problemes, els alemanys demanaven a Trémoulet implicació
i col·laboració, sobretot amb Ràdio Andorra. «Durant l’ocupació de França
pels alemanys, aquests van procurar repetides vegades obtenir el control
de l’estació per mediació de Radio Mundial i Inter Radio. Trémoulet va fer
fracassar totes aquestes manipulacions, si bé es van prohibir les emissions
després de les 21 hores, circumstància que només va ser respectada un any.
Totes les temptatives per a imposar emissions de propaganda proalemanya
van fracassar.»3

3. Francisco José Montes Fernández «De Carlomagno a Radio Andorra». Anuario Jurídico
y Económico Escurialense, núm. 37.
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L’esclat de la Segona Guerra Mundial va esglaiar els ciutadans europeus.
Durant mesos s’havia sentit a parlar de la possibilitat d’una guerra, però
semblava que la darrera reunió mantinguda entre anglesos i alemanys
havia calmat les ànsies dels nazis. No va ser així: mentre Hitler parlava
amb els personatges més importants de la Gran Bretanya, seguia ordint
plans per a aconseguir el domini d’Europa. El mapa polític de l’època demostrava l’extrema debilitat dels règims democràtics. L’aixecament militar
espanyol havia triomfat amb l’ajuda de la Itàlia feixista i de l’Alemanya
nazi. A partir d’aquest moment, l’eix es feia més fort. França tenia seriosos problemes interns amb el Govern del Front Popular; Àustria, que
fins al 1918 havia estat un dels grans amb el seu Imperi austrohongarès,
ara llanguia i acceptava sense resistència l’annexió a l’Alemanya nazi. Els
països dels Balcans intentaven ressorgir, però no tenien mitjans i la gran
potència de l’est, que s’havia forjat amb la Revolució d’Octubre implicant
les classes menys afavorides, donava tombs d’un costat a l’altre. Mentre que,
a Espanya, l’URSS havia estat una fidel aliada de la República, ara signava
tractats de no-agressió amb l’Alemanya d’Adolf Hitler. Tot un panorama
inquietant que de moment es rabejava en els ciutadans de religió jueva i
en totes aquelles ètnies considerades per ells de rang inferior. L’excaporal
Adolf Hitler estava convençut que el causant de tots els mals a Europa,
i més concretament a Alemanya, era el capitalisme controlat pels jueus.
Des del 1933 fins al 1939, l’ascens dels nazis va ser espectacular. Les seves
doctrines nacionalsocialistes van ser el detonant per a alçar-se contra els
acords signats en l’armistici de la Primera Guerra Mundial, unes sancions
que doblegarien econòmicament i social el poble alemany durant diverses
generacions. Aquesta situació va ser el gran brou de cultiu per a generar
una epidèmia xenòfoba i victimista. Les classes capitalistes i l’incipient
sorgiment industrial es van unir sense vacil·lacions i van fer de La meva
lluita, el llibre que recollia els pensaments i els plantejaments d’Adolf Hitler,
el missal o bíblia dels alemanys de l’època.
A Andorra, els esdeveniments se seguien també amb inquietud: el síndic
general, Francesc Cairat, era conscient que els nous aires no eren bons
per a les valls. El país, que com a molt havia acollit els qui fugien de les
guerres carlines del segle anterior, ara, en poc temps, s’havia convertit en
lloc d’acolliment i refugi dels fugitius de la Guerra Civil espanyola i de la
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incipient contesa europea. Acabada aquella guerra civil al sud, que també
significaria canvis i noves adaptacions per al poble andorrà, s’havia d’enfrontar a la situació d’una guerra entre països del context europeu. Això podia
significar problemes d’abastament, d’ordre públic i fins i tot de vel·leïtats
annexionistes d’un costat o de l’altre. Cal reconèixer que el moment polític
era difícil, però aquells homes, que eren considerats pagesos i pastors de
muntanya, van tenir criteris i actituds dignes d’elogi. No eren estrategs ni
grans polítics, sinó simplement homes de la terra, d’una terra heretada feia
gairebé set-cents anys i que havien de preservar i protegir per a futures
generacions. El manteniment de la seva ancestral neutralitat era la millor
targeta de presentació, ja que els permetia restar al marge d’hostilitats i
confrontacions. El poble andorrà d’aquella època estava acostumat a sobreviure amb estretors i aquesta havia de ser la norma i la doctrina a seguir.
Curiosament, els andorrans, tant a l’interior com a l’exterior, havien estat molt
prolífics en les seves inquietuds propagandístiques. El 1917 s’havia registrat
la primera publicació titulada Les Valls d’Andorra, dedicada «a la defensa
dels interessos d’Andorra i de cadascun dels seus pobles», i fins al 1936,
en què es va publicar El Poble Andorrà, el periòdic del Casal Andorrà de
Barcelona, s’havien editat dotze publicacions, en la seva majoria de caràcter
divulgatiu, polític i reivindicatiu. El 1936, vista la situació internacional, els
andorrans van optar per un silenci expectant, no tornant a les impremtes
fins al 1952, en què es va trencar el silenci informatiu amb una publicació
de l’Esquí Club d’Andorra, Neu. Lluny van quedar el Bulletí de la Societat
Andorrana de Residents a Barcelona; Li Réveil de l’Andorre, òrgan oficial
de L’Amicale Franco-andorrane de Béziers; La Nova Andorra, publicació
mensual patrocinada pel Centre Andorrà; Acció Andorrana, portaveu de
l’Agrupció Democràtica Republicana Agrícola, revista mensual il·lustrada;
El Andorrà, portaveu dels Andorrans Emigrants; Poble Andorrà, portaveu
del Casal de Barcelona; El 29 de Juliol, Periodich Mensual, portaveu de
l’Agrupació Democràtica Republicana Pro-Andorra; Butlletí del Govern Provisional d’Andorra; Reivindicació, periòdic mensual portaveu de l’Agrupació
Republicana Pro-Andorra, i El Poble Andorrà, periòdic del Casal Andorrà
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de Barcelona.4 Alguns títols es repeteixen perquè van aparèixer i emmudir
i tornaren a ressorgir anys després. Durant la contesa espanyola, i després
durant la Segona Guerra Mundial, van entrar en un silenci sepulcral, només trencat per la veu de Ràdio Andorra, que havia optat per la fórmula
anodina i no bel·ligerant de la música.
Durant el període comprès entre el 1940 i l’expulsió dels nazis de la França
ocupada el 1944, Ràdio Andorra va intentar mantenir una actitud gens belligerant, sinó tot al contrari. Els seus programes musicals intentaven posar
una espurna de pau i assossec a l’Europa martiritzada. En aquest punt, hi
ha molta llegenda sobre el paper de Ràdio Andorra en la contesa bèl·lica.
Res no s’ha pogut demostrar. Per començar, podem dir que, efectivament,
durant l’ocupació de França pels alemanys, Jacques Trémoulet va poder
seguir mantenint una part del seu negoci radiofònic, però sota el control
del Govern de Vichy, que va nomenar Étienne Laffont, nebot del diputat
Paul Laffont, inspector de radiodifusió. Com hem apuntat en la biografia
de Jaques Trémoulet, el 1942 va entrar al consell d’administració de Sofirad,
que el 1943 va posar en marxa Radio Monte Carlo i va ser l’encarregat
pel Govern de Vichy de la defensa dels interessos de França en aquest
projecte. Com es pot apreciar, Trémoulet perseguia la neutralitat de les
seves empreses, però es veia obligat a tracta i negociar amb els ocupants.
En aquests dies, estava molt preocupat pel seu amic Léon Kierzkowski,
que era de religió jueva i que, tot i no ser practicant, corria el perill de
ser deportat. Durant aquesta època dantesca, els jueus, fins i tot a França,
eren deportats als tenebrosos camps de concentració on anys més tard es
descobriria que eren executats de manera infame. Segons alguns comentaris
d’antics empleats de l’estació, semblaria (en condicional total) que el soci
de Trémoulet i la seva família van passar una llarga temporada al Principat
d’Andorra, encara que el comentari oficial afirmava que eren al País Basc,
a casa d’uns familiars.

4. Carles Pont Sorribes. Jaume Guillamet Lloveras Història de la premsa andorrana
(1917-2005). Andorra la Vella: Govern d’Andorra, 2009.
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3.3. El difícil equilibri
Ràdio Andorra s’havia convertit en un caramel amb molts pretendents: la
festejaven els alemanys i els anglesos, ja que tots volien tenir una bona
relació amb aquest mitjà que, amb les seves ones, cobria perfectament la
península Ibèrica i França, sense oblidar que, amb l’ona curta, el seu senyal
arribava a gran part de l’Europa occidental. Els alemanys van pressionar
constantment Trémoulet perquè permetés la participació de l’empresa alemanya Inter Radio amb el cinquanta per cent de Ràdio Andorra. En una
reunió mantinguda a la Seu d’Urgell amb representants alemanys, aquests
van fer una última oferta per quedar-se amb el vint per cent, però Trémoulet, argumentant la voluntat andorrana i el compromís contret amb
el copríncep episcopal, es va negar a negociar i a modificar els acords
signats en la concessió. Aquest punt sembla fidedigne, segons el que s’ha
declarat i escrit sobre la trajectòria de Trémoulet, però des d’altres sectors
es va argumentar que Jacques Trémoulet havia acceptat compensacions
econòmiques dels alemanys a través de contractes de publicitat, bé per a
Ràdio Andorra o per a Radio Toulouse. També és conegut que Trémoulet
va saber desviar l’atenció dels alemanys cap a Ràdio Andorra creant l’empresa Sofirad, que s’encarregaria de crear i explotar Ràdio Monte Carlo. A
partir d’aquest moment, els alemanys van entendre que servia millor per als
seus plans la cobertura del senyal de Radio Monte Carlo, com a guia per
als submarins alemanys que navegaven per la Mediterrània, que no pas la
de Ràdio Andorra. Però mentre que els alemanys volien al seu servei una
Ràdio Andorra pamfletària i propagandista, els aliats, sobretot els anglesos,
van utilitzar en diverses ocasions les ones de Ràdio Andorra per a enviar
missatges en clau: sobre pilots rescatats i passats a Espanya, ho feien a
través dels programes Concierto de los oyentes o Canciones dedicadas.
Fins ara, hem parlat del centre emissor de Ràdio Andorra situat a Encamp,
on, al començament, tot el personal compartia les instal·lacions, però cap
a l’any 1942 els estudis i el personal administratiu es van desplaçar a Andorra la Vella, a un ampli edifici situat al roc de les Anelletes, propietat de
l’empresa Tabacalera Andorrana, que després d’un breu període dedicat a
la manufactura del tabac s’havia convertit en un hotel anomenat Hotel de
France. L’ampliació es va fer en comprovar que les instal·lacions d’Encamp
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havien quedat petites i que era important separar els serveis tècnics dels
artístics i els administratius. Després d’algunes proves en altres ubicacions,
al final es van quedar amb aquest robust edifici de sòbria construcció que
sobre un petit turó dominava perfectament les poblacions d’Andorra la Vella
i Escaldes-Engordany. L’edifici, de tres plantes i dos soterranis, tenia a la
planta baixa una gran sala d’espera que, a través d’una vidriera, mostrava
el control central i el locutori principal; tot això en més de 600 m2. A més,
en espais guanyats a la muntanya, es va instal·lar la caldera de calefacció i
el compartiment per al combustible, primer carbó i després gasoil, i també
un magatzem fosc i mal il·luminat. En aquesta mateixa planta baixa, hi
havia una gran terrassa d’uns 200 m2 que permetia, a l’estiu, la realització
de programes de cara al públic. A la primera planta, s’hi accedia per una
escala preciosa de fusta que, segons alguns, era de caoba i que donava a
la planta administrativa, on hi havia el despatx del director general, el del
subdirector, les dependències administratives, el despatx de la societat d’autors, el despatx de publicitat, els despatxos dels locutors i la discoteca. El
tercer pis d’aquest impressionant edifici albergava l’habitatge dels conserges,
un estudi de gravació i nombroses habitacions que es mantenien tal com
les havien muntat els propietaris de l’antic Hotel de France; aquesta zona
també s’utilitzava per a guardar material no pesant.
Hem comentat els diferents problemes de Ràdio Andorra i de la seva alma
mater, Jacques Trémoulet. Hem pogut comprovar que el naixement d’aquesta
ràdio pot ser catalogat com un part amb dificultats, però satisfactori al
final. És interessant apuntar que, mentre els promotors del projecte lluitaven en mil fronts per tirar-lo endavant i s’havien d’enfrontar a la difícil
situació d’una Europa en guerra, Ràdio Andorra, amb una programació
cent per cent neutral, anava fent camí i, com diria el poeta, «sense mirar
enrere». És significatiu que l’inici de les hostilitats al Vell Continent no va
ser anunciat per Ràdio Andorra, fet que no va tenir res de negligent, sinó
que estava totalment estudiat. Jacques Trémoulet volia mantenir les formes i
demostrar que Andorra formava part d’un país neutral. Per a l’emissora, la
guerra no era noticiable, fet que li va valer severes crítiques de nombrosos
diaris francesos. A més, des de l’abril fins a l’octubre del 1940, va renunciar al francès i els seus programes es feien només en castellà i català, fins
que, tal com hem apuntat anteriorment, una queixa del veguer francès de
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l’època va fer que la llengua francesa tornés a la graella de programació.
El 1941, Trémoulet va nomenar director de la distribuïdora de publicitat
Étienne Laffont, el nebot del senador Paul Laffont que tant l’havia ajudat
per a fer possible el projecte, que també exerciria com a adjunt d’Estanislau
Puiggròs, director general de la ràdio.
Les proves efectuades des de l’1 de setembre de 1939 havien servit per
a posar a punt tots els engranatges tècnics i per a estudiar l’elaboració
d’una programació adequada. L’abril del 1940, quan decideixen posar en
antena la programació, Jacques Trémoulet va contractar un locutor de la
seva emissora de Tolosa de Llenguadoc, Edmond Abouly, per a posar la
veu en francès, mentre que Estanislau Puiggròs va contractar a Ràdio Badalona Maria Escrihuela. Aquest duo va durar molt poc temps, perquè la
locutora catalana va decidir no quedar-se a Andorra i renunciar al seu lloc
de treball. Llavors, els programes encara es feien des del centre emissor
d’Encamp. Maria s’havia format a Ràdio Badalona; havia nascut el 1917 a
Badalona i quan l’emissora de la seva ciutat va reiniciar les emissions de
ràdio, després del tancament provocat per la Guerra Civil espanyola, va
preferir quedar-se a la seva ciutat. A més, s’havia promès amb el director
d’orquestra Joan Pich i Santasusana. En renunciar, es va contractar la qui
es faria mundialment famosa Victoria Zorzano. Segons els arxius de l’època,
l’organigrama empresarial era el següent: copropietaris, Estanislau Puiggròs
i Jacques Trémoulet; director, Étienne Laffont; locutors, Edmond Abouly,
Maria Escrihuela i Victoria Zorzano; tècnics del centre emissor, M. Laval,
cap tècnic, Lucien Killmayer, Josep Mas Palmitjavila, Victorià Segalàs i Fité
i Daniel Martinet.5
De Victoria Zorzano, se n’ha parlat molt; la seva popularitat va donar la
volta al món i fins i tot diaris anglesos i francesos de l’època la van catalogar
com la locutora més famosa d’Europa. En antena, va canviar el cognom
Zorzano per Pérez, però en realitat se la coneixia com la «Senyoreta Aquí».
D’origen aragonès, era una religiosa que va venir a Andorra buscant millors

5.

Vegeu <http://aquiradioandorra.free.fr/Biographies/Tremoulet_Jacques.html>
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aires per als seus problemes respiratoris. La seva fama va ser tan grossa
que les cartes li arribaven indistintament de soldats de tots els bàndols. El
1946 va deixar la ràdio i els micròfons per casar-se i quedar-se a Andorra
fins al final dels seus dies.
L’aparició de Ràdio Andorra va ser tot un èxit, i més en l’època en què les
grans emissores de ràdio com la BBC estaven ocupades en serveis al país.
Entre comunicat i comunicat o entre la gran allau de missatges xifrats,
era difícil afegir un toc de relaxació musical, i això era el que feia Ràdio
Andorra: enviar ones de pau en forma de música.
Perquè us feu una idea de la seva acceptació, en el curs d’una setmana, del
15 al 21 de març de 1941, es van rebre set mil cartes procedents d’Espanya,
França, Suïssa, Portugal i el nord d’Àfrica. En aquella època, el programa
que més seguidors tenia era El quart d’hora de l’oient, que, inspirat en un
programa del mateix nom de Radio Toulouse, satisfeia el desig dels seguidors
de l’emissora d’escoltar cançons demanades per correu. En aquesta època,
encara no existia el programa amb les cançons dedicades que tant furor i
audiència va proporcionar a l’emissora durant els anys cinquanta i seixanta.
Aquests èxits aconseguits per l’emissora feien que les pressions polítiques
s’incrementessin, però els concessionaris seguien negant-se a radiar informació relacionada amb la guerra i amb els governs contendents. Aquest
silenci i la no-alineació van fer que alguns diaris s’interessessin pel tema:
el diari Paris-Soir criticava aquesta actitud i, en un article signat per Marc
Augier, deia:
Ràdio Andorra, Ràdio Misteri. La seva instal·lació ha costat desenes de milions
[...]. Un personal d’elit treballa en les seves màquines amb enginyers a vuit mil
francs mensuals, mecanògrafes per a respondre els mil i un missatges dels oients,
quatre locutors, tres directors, un servei de publicitat, dos o tres-cents mil francs
de despeses per mes [...] tot això per a enviar a l’èter una de les més belles
col·leccions de discos del món [...]. Això us sembla normal?6

6. Marc Augier, Paris-Soir, 18 de juliol de 1941.
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El periodista, a més, suposava una hipotètica pertinença de Ràdio Andorra
a la Internacional Comunista, basant-se en la teoria que, si no pertanyia a
una banda, havia de ser de l’altra.
En aquells anys, la programació de la ràdio, en ona mitjana i ona curta,
començava a dos quarts de vuit del vespre i es tancava a les onze de la
nit. La graella de programes era la següent: Fantasia radiofónica, Danzas,
Fantasías de operetas, El cuarto de hora del oyente, Algunos minutos de
variedades, Fragmentos de la opereta «Yana» i Algunas marchas. Per l’ona
curta, a partir d’un quart de deu del vespre i fins a les onze de la nit, hi
havia la programació següent: Música regional, Jazz, Música de películas,
Acordeón, El cuarto de hora del oyente i Media hora para los jóvenes.
La programació d’ona mitjana finalitzava a un quart de deu del vespre per
ordre de les autoritats del Govern col·laboracionista de Laval. Quan Jacques
Trémoulet, mesos després, va decidir reprendre la programació normal, la
reacció dels francesos va ser interferir les seves emissions posant en marxa
emissores en la seva mateixa freqüència. Així, Ràdio Andorra coneixeria les
primeres interferències provocades; després de la contesa, aquesta «guerra
de ràdios» seria un plat molt habitual.
L’agost del 1944, França va ser alliberada i els alemanys van ser expulsats
del territori gal. A Tolosa de Llenguadoc, la resistència va ocupar Radio
Toulouse, tot i que, durant els anys 1943 i 1944, Trémoulet ja s’havia encarregat de transferir tot el material de les seves emissores de Tolosa, Agen
i Montpeller cap a Andorra. Els propietaris de les ràdios i el personal,
creient que podien ser denunciats com a col·laboracionistes, van fugir del
país; Trémoulet, acompanyat de la seva filla Monique i el seu xicot Guy
Comminges, van emprendre camí cap a Andorra, fet que va donar lloc a
una ordre d’arrest contra Jacques Trémoulet, que va acabar refugiant-se a
Espanya, mentre que Jean Soy, el seu locutor estrella a Radio Toulouse, se’n
va anar a Alemanya. El final de l’ocupació nazi i el canvi de rumb de la
guerra a Europa van fer que l’empresari francès busqués noves orientacions
i, mentre la neutralitat d’Andorra li garantia la continuïtat del seu negoci
al Principat, va buscar nous companys de viatge i el juny del 1944 va
tenir contactes amb un grup americà interessat a col·laborar en les seves
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empreses de publicitat, i també amb una empresa anglesa, però el 1946 no
havia prosperat cap de les dues opcions.
Mentre que tot el que tenia a França va quedar confiscat i embargat per
les noves autoritats franceses, Ràdio Andorra seguia funcionant amb tota
la normalitat i mantenia la línia d’absoluta neutralitat seguida pel Principat i pels gestors de la ràdio. El canvi més important en aquelles dates
va ser la baixa de l’empresa de Victoria Zorzano, que havia triomfat a tot
Europa en els moments més convulsos de la seva història. Abandonava els
micròfons per casar-se amb un comerciant de cotxes andorrà i quedar-se
definitivament al país, on moriria a una edat molt avançada.
Com era d’esperar, el final de la guerra a la regió de Tolosa de Llenguadoc va desencadenar una lluita pel control de l’emissora i dels negocis de
Trémoulet, que estaven en els seus moments més baixos. A les emissores
que formaven part de l’empresa Radiophonie du Midi, no se’ls va renovar
la concessió i, a més, el nou govern va confiscar les propietats que tenia a
França. Refugiat a Espanya, tot i que intentava seguir amb el negoci de la
publicitat a França a través del seu cunyat creant el negoci Toute la Publicité, les coses no prosperaven perquè tot el que podia tenir un mínim
de relació amb ell es tancava i es confiscava. El novembre del 1946 va ser
condemnat per contumàcia a la pena de mort, a la degradació nacional i
a la confiscació de tots els seus béns. Aquesta condemna va ser revisada
l’abril del 1949 i va ser absolt. El 5 de juny de 1949, La Vanguardia Española
publicava, a la secció «El Mundo de la Radio», una petita nota que deia:
En el seu moment, ja vam donar compte als nostres lectors de l’acció judicial
entaulada per Ràdio Andorra contra la radiodifusió francesa que procedia sistemàticament a interferir les seves emissions, i del resultat favorable a l’emissora
andorrana. De la decisió del Tribunal del Sena, en què s’ordenava les antenes
gal·les a cessar aquesta pertorbació, van recórrer al Tribunal d’Apel·lació de París.
Aquest ha manifestat que Ràdio Andorra no és una estació corsària, sinó una
estació que funciona regularment.

Però els problemes no acabarien aquí. Ràdio Andorra era desitjada pel
Govern francès, que buscava la manera d’apropiar-se’n i que fins i tot va
proposar la gestió de l’emissora a Charles Michelson a canvi d’una emissora que aquest tenia a Tànger. Però aquesta vegada el bisbe de d’Urgell
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i copríncep d’Andorra, monsenyor Iglésias Navarri, es va mantenir ferm
en la concessió dels anys 1935-1937. Això va enutjar el copríncep francès,
que el 10 d’abril de 1948 va ordenar retirar l’autorització que havia atorgat el 1938. Començava la «guerra de les ràdios». Mentrestant, Trémoulet
estrenyia els seus llaços d’amistat i col·laboració amb el cunyat de Franco
i cap falangista Serrano Suñer, que havia estat ministre d’Afers Exteriors a
Espanya, amb qui portaria endavant un projecte radiofònic encapçalat per
Radio Intercontinental de Madrid. Entre els arguments jurídics que esgrimia
l’Administració gal·la de l’època, destaquen els següents: per a ells, Ràdio
Andorra no existia legalment, utilitzava una longitud d’ona no homologada per la Conferència de Copenhaguen de 1948 —per cert, aquest mateix
any es va expulsar Espanya d’aquesta convenció— i, a més, com a colofó,
s’acusava Ràdio Andorra d’interferir la xarxa de radiotelegrafia de la Seguretat Nacional. En aquell moment, l’atac dels francesos tenia un marcat
significat polític. El 1953 es van escriure dos llibres que donaven compte
de les passions desfermades per l’estació andorrana i pels actes de Jacques
Trémoulet. En el primer, escrit per Henri Noguères, s’arriba a insinuar que
Trémoulet va estar involucrat en l’assassinat de Pierre Clément, perpetrat a
Tolosa de Llenguadoc el 1945 per dos desconeguts. Clément era director
regional de la radiodifusió francesa i, segons ell mateix, semblava estar
en possessió de documentació comprometedora relativa a Ràdio Andorra.
La resposta arribaria de la ploma de Michel Bannel, que escrivia que «els
atacs de què fou objecte Ràdio Andorra només van ser una manifestació
de la lluita nascuda a partir del 1924 entre els partidaris del monopoli de
la radiodifusió i els defensors del principi de llibertat de premsa.»7
Segons els estudis de l’època, tot indica que, en el fons, el que pretenien
era que Ràdio Andorra fos controlada per la nova Sofirad i que entrés en
l’òrbita de les emissores perifèriques, Radio Luxembourg i Radio Monte Carlo.

7. Citat per Francisco José Montes Fernández «De Carlomagno a Radio Andorra». Anuario
Jurídico y Económico Escurialense, núm. 37.
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Però, abans de prosseguir amb les actuacions de l’Administració gal·la per
a apropiar-se de l’emissora andorrana, hem de retrocedir una mica en el
temps, perquè els interiors de la societat que regia l’emissora havien canviat.
El 31 de maig de 1945, als setanta-cinc anys d’edat, va morir Estanislau
Puiggròs Vall, el gendre del concessionari Bonaventura Vila. A la seva esquela,
apareguda a La Vanguardia Española, es llegeix perfectament que entre els
afligits hi havia les raons socials de Ràdio Andorra, Ràdio Badalona i Ràdio
Sabadell (aquestes dues últimes havien estat creades per Bonaventura Vila i,
després de la seva mort, van passar als seus hereus i estaven dirigides per
Estanislau Puiggròs). El 18 d’abril de 1954, moria Dolors Vila de Puiggròs,
la filla de Bonaventura Vila. A l’Andorra de l’època, ja es rumorejava que
les relacions de Trémoulet i Estanislau Puiggròs s’havien deteriorat molt i
que el càrrec que ocupava de director general de Ràdio Andorra era més
representatiu que efectiu. Però és que, entre la mort de Puiggròs el 1945
i la de la seva dona el 1954, l’11 de febrer de 1951, a La Vanguardia Española, es va publicar un avís que textualment deia:
Donya Dolores Vila Llobet, concessionària de Ràdio Andorra, es veu en el cas de
prevenir tots els anunciants que radien la seva publicitat per aquesta emissora que
no tindrà per vàlid cap pagament que no fos fet contra rebut autoritzat per ella
o per l’entitat Radioform SA, amb domicili a Barcelona, plaça de Catalunya, 9-3r.

El 1950, segons informació recollida a prop del M. I. Consell General, els
concessionaris, és a dir, la vídua de Puiggròs, Dolors Vila, va reivindicar
la propietat de Ràdio Andorra i els senyors Trémoulet i Kierzkowski s’hi
van oposar.
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4. “La guerra de les ràdios”

E

l 1951, el veguer francès va pressionar perquè es tanqués la ràdio sota el
pretext de «publicitat immoral», i precisament durant aquest any Sofirad
havia arribat a un acord amb la família Puiggròs per tal de constituir una
societat a la qual aquesta aportava la concessió de la ràdio. Ràpidament,
Sofirad va enviar a Andorra un equip de baixa potència per a instal·lar una
emissora de ràdio a Encamp, en un xalet propietat de Puiggròs situat als
afores del poble, a la carretera cap a França. Aquest acte de prepotència
va enutjar les autoritats andorranes, que van ordenar l’aturada de les obres
d’aquesta nova emissora. El 16 de febrer de 1952, per enredar més la troca,
el copríncep francès Vincent Auriol va ratificar la concessió del 1935, però
amb la condició que fos explotada per la nova emissora que van batejar
com a Andor-Ràdio, que era fruit de la societat Sofirad-Puiggròs. L’octubre del 1952, Sofirad va enviar a Andorra més material per a instal·lar un
emissor de cent quilowatts. El Consell, mantenint-se en la seva legalitat
inicial, va ordenar la reexportació del material cap a França. L’ordre no va
ser executada i es va crear un conflicte entre el Consell General i el batlle,
que no va voler acatar el mandat.
La «guerra de les ràdios» s’anava escalfant a poc a poc. Per als andorrans,
i concretament per al Consell General, hi havia en joc un principi d’autoritat i de legitimitat institucional. No es tractava d’anar en contra ni en
defensa de ningú, sinó mantenir l’acord signat el 1935 i ratificat el 1937. El
novembre del 1952, el copríncep episcopal va enviar una seriosa i rigorosa
queixa al copríncep francès, fet que va acabar d’escalfar els ja molt calents

ànims francesos i que va provocar un seguit de mesures per a espantar
els andorrans, una de les quals era no permetre l’entrada del bestiar per
a pasturar durant l’hivern a França. La resposta a aquesta autoritària mesura vindria donada per l’Assemblea Magna del poble andorrà, que va ser
convocada i va ordenar l’embargament del material i de les instal·lacions
de Sofirad. Automàticament, les autoritats franceses van respondre amb
l’expulsió del bestiar i dels pastors andorrans que en aquell moment eren
a França. A més, davant la posició de les autoritats andorranes i del clam
del poble, França va amenaçar de tancar la frontera.
En aquell moment, els ànims estaven molt accelerats. Per als francesos,
era una mena d’orgull patri apoderar-se o silenciar la ràdio de Trémoulet
i, per a Andorra, havia estat el ressorgiment d’un esperit nacionalista que
reclamava autoritat i sobirania per als elegits andorrans. Començava a néixer
la llavor de la consciència de ser ciutadà i no súbdit. Però, per a aquesta
nova versió de David i Goliat, calia buscar una solució honorable per a
totes les parts. Les mostres de força per part francesa anaven en augment:
el juny del 1953, la frontera va estar gairebé tancada, ja que els francesos
exigien als seus propis ciutadans que viatjaven cap a Andorra una certa
quantitat de francs per a poder passar la frontera. A més, les relacions
amb el veguer francès de l’època es van tornar tenses i difícils. En aquest
moment, el Consell General, veient la desigualtat de forces i el perill de
trencar el coprincipat, va decidir declarar caducada la concessió de Ràdio
Andorra i va ordenar el tancament de l’emissora, ordre que es va complir,
tot i que els concessionaris van presentar un recurs al copríncep episcopal
que va suspendre la decisió del Consell; de resultes d’això, les emissions
es van reprendre al cap d’unes hores.
A partir d’aquest moment, l’antagonisme dels coprínceps va ser manifest i
el malestar en la ciutadania anava en augment. Les veus s’alçaven en un
sentit i en l’altre, però al final tots reclamaven més protagonisme per als
representants del poble. El 1954 va ser nomenat nou president de la República Francesa René Coty, una persona de tarannà moderat que va substituir
Vincent Auriol. El nou copríncep va optar per la via del diàleg, pensant
que a poc a poc les coses tornarien a mare. Al començament de la seva
legislatura, el copríncep episcopal es va tornar a queixar al seu homòleg
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perquè, tot i que els ànims estaven més tranquils, encara no s’havia trobat
cap solució, i els gestors francesos de Sofirad, d’una manera unilateral i
sense permís dels andorrans, havien fet la instal·lació de la seva emissora
i les primeres proves el 7 d’octubre de 1954. La queixa va tornar a elevar
la tensió entre França i el Consell, que va tornar a ordenar el tancament
de les instal·lacions. El 1955, els coprínceps van decidir buscar dos àrbitres capaços de desencallar la situació. Pel costat francès, es va nomenar
Renaudin, mentre que pel costat episcopal es va facultar el doctor Trias de
Bes. Mentre els dos experts buscaven solucions al complicat cabdell de la
radiodifusió, a finals del 1955, a la frontera amb França, es va produir un
greu incident quan el síndic Cairat i una delegació de consellers van ser
detinguts i amenaçats al Pas de la Casa per la policia francesa. La queixa
del Consell General davant el copríncep va ser enèrgica i contundent. René
Coty, de tarannà amable, tenia el problema del seu executiu (recordem
que fins a la Cinquena República, a França, el president no tenia poders
executius) i, mentre ell buscava solucions, des de l’Administració seguien
pressionant per a doblegar la voluntat andorrana. Durant la primavera del
1956, l’Administració gal·la va decidir que el passaport andorrà no era vàlid
per a visitar França i que s’havia de substituir per la carte d’identité, que
es lliuraria a la vegueria francesa. El Consell General va replicar decretant
que només eren vàlids els passaports expedits per Sindicatura i prohibia
als andorrans la sol·licitud de la carta d’identitat francesa.
La prepotència francesa es va fer patent, igual que les limitacions que tenia
el copríncep francès, al qual, com a president d’un estat, però sense funcions
executives, li era difícil conciliar els desitjos d’Andorra i de França. El 13
de setembre de 1958, el copríncep francès va demanar l’acord de la Mitra
perquè pogués funcionar la seva emissora per tal que no es fessin malbé les
instal·lacions; el copríncep mitrat va accedir-hi, sempre que fos només per
al manteniment i no per a l’emissió. A partir d’aquest moment i durant els
dies successius, Sofirad va enviar una important quantitat de material que
procedia d’instal·lacions situades a Algèria. Per la seva banda, el Consell
General va rebutjar de ple l’autorització donada per la Mitra, encara que
fos només per a funcions de manteniment; l’enuig va ser tan gran que les
autoritats del país van amenaçar el copríncep amb una dimissió col·lectiva,
i mentre la Mitra i el Consell estaven embrancats en una discussió força
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elevada de to, a les dotze del migdia d’aquell 16 de setembre de 1958 van
començar les emissions d’Andor-Ràdio, coneguda primer com a Ràdio
de les Valls i que finalitzaria el seu periple andorrà el 1981 amb el nom
de Sud Ràdio. No cal dir que en aquell moment l’enuig de les autoritats
andorranes ja no era només contra els francesos, sinó també contra la
Mitra. A la Seu d’Urgell van entendre que Sofirad s’havia extralimitat amb
el seu permís, donat exclusivament per a fer treballs de manteniment, i va
enviar la seva més enèrgica protesta contra la decisió unilateral presa per
part de Sofirad. L’abril del 1959, essent president de la República Francesa
i copríncep d’Andorra el general Charles de Gaulle i havent recuperat la
presidència el poder executiu, el copríncep va ordenar personalment que
comencés l’explotació d’Andor-Ràdio al més ràpidament possible, la qual
cosa demostrava que la pressió de París era constant. Mentre passava això,
els gestors d’Andor-Ràdio van contactar amb els diaris del sud-oest francès
per oferir-los una participació a la societat: tots els rotatius van declinar
l’oferiment. Els esdeveniments s’anaven precipitant i el 16 de juliol de 1959
Andor-Ràdio començava a emetre ininterrompudament durant dotze hores
diàries.
Per part francesa, estava ben definit qui seria el beneficiari d’una possible
concessió de les autoritats andorranes, però el costat espanyol estava indefinit. Havia quedat clar que la concessió del 1935, ampliada i modificada
el 1937, estava suspesa i que les autoritats andorranes obrien un nou espai
per acabar amb la situació de crispació que regnava en les relacions institucionals per culpa de les ràdios. Per la seva banda, els experts juristes
nomenats pels coprínceps, Trias de Bes i Renaudin, havien arribat a les
següents conclusions: primera, que era impossible un acord entre els protagonistes de la disputa, ja que les posicions del copríncep francès i del
Consell General eren antagòniques i de molt difícil trobada, i segona, que
en una cosa sí que estaven d’acord tots dos: definir com a il·legals, en aquell
moment, Ràdio Andorra i Andor-Ràdio. Amb aquesta declaració, el que
s’aconseguia era enterbolir més la situació i fer bo l’axioma que diu que, si
vols que alguna cosa no avanci, nomena una comissió. En protecció dels
interessos espanyols i buscant una paritat francoespanyola, es va constituir
una junta de promoció per aconseguir una nova concessió que autoritzés
l’explotació d’una emissora espanyola.
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Aquest grup estava liderat pels senyors Barbat, Mateu Pla i Valls i Taberner.
Jacques Trémoulet es va adonar aleshores que, tal com es desenvolupava la
situació, d’una manera o d’una altra perdria el control de Ràdio Andorra i
va ser quan va fer un envit difícil i desesperat: va decidir proposar a l’Estat
espanyol la cessió gratuïta de Ràdio Andorra a canvi de mantenir-ne l’explotació durant vint anys. Gràcies a les seves bones relacions amb Serrano Suñer
i altres personatges del Govern franquista, va aconseguir que li acceptessin
la proposta i que fos ratificada en la reunió del Consell de Ministres del 23
de desembre de 1960. Arribats a aquesta situació i a aquesta nova conjuntura, les autoritats andorranes van maniobrar per trobar solucions que es
configuressin a Andorra i així, el 1960, van començar els contactes oficials
entre el Consell General i les dues emissores per tal de trobar una entesa i
poder regular-ne la coexistència. Els fets es desenvolupaven a gran velocitat,
però la jugada important la va fer la ciutadania andorrana, mitjançant una
Assemblea Magna que va marcar el futur de la radiodifusió andorrana.
La primera sol·licitud presentada va ser l’avalada pel copríncep francès a
favor de l’empresa parapública Sofirad, societat de capital públic en la seva
majoria, però no en la totalitat, que ja regentava altres emissores perifèriques, com Europa 1 i Radio Monte Carlo.
Però mentre en aquest camí s’avançava segons el que s’havia previst, pel
costat del copríncep episcopal el tema s’havia estancat en l’enrenou de
l’Administració espanyola: els acords més importants s’havien pres, però el
desenvolupament i les normes deambulaven pels llimbs dels despatxos. Finalment, el 7 de juny de 1961, davant el notari Felipe Gómez Acebo Santos,
es va registrar la societat Eirasa, societat mercantil anònima amb domicili a
Madrid, al carrer Correo, número 4, que havia iniciat les seves operacions
el 28 de març de 1961. Això demostra que l’entrada de l’Administració espanyola en el joc de la radiodifusió andorrana es va fer a corre-cuita. Les
persones que constituïen aquesta societat eren Patricio González Canals,
Ceferino Maeztu Barri i César Ruiz Ocaña, tots de professió periodista i
residents a Madrid.
Eirasa és l’acrònim d’Explotaciones e Inversiones Radiofónicas SA. El capital social escripturat va ser de cinc-centes mil pessetes. L’objecte social
era el següent:
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Explotació d’emissores de radiodifusió, publicitat d’aquestes emissores, producció
de programes de radiodifusió i televisió, per a la venda o intercanvi, producció,
venda i intercanvi de pel·lícules per a televisió, agència i comissió de publicitat per compte de tercers, per a radiodifusió tant a Espanya com a l’estranger,
producció, compra i venda de notícies informatives en qualsevol de les seves
modalitats, representació de firmes productores de material radioelèctric, lloguer
de circuits especials per a televisió, sobre cobrament i abonament a l’estranger i
tot allò que suposi la més racional explotació dels mitjans informatius coneguts
o per conèixer.1

El 21 de setembre de 1964, la junta general extraordinària de la societat va
dimitir i va donar pas a una nova junta on entrava Luis Ezcurra Carrillo,
que portaria el pes de totes les negociacions amb les autoritats andorranes i amb els explotadors fins al final de Ràdio Andorra. El 1981, aquesta
societat canviaria el seu nom pel de Proersa, si bé els seus responsables
eren els mateixos.
El 16 de gener de 1961 es va signar el contracte de cessió entre Trémoulet
i l’Estat espanyol, representat en aquest acte pel director general de Radiodifusió i Televisió. A partir d’aquí, la posició de la Mitra quedava reforçada
amb la implicació del ministeri d’Afers Exteriors i el ministeri d’Informació
i Turisme. Les autoritats espanyoles van acceptar l’encàrrec sempre que es
respectessin els punts següents:
— Llibertat de llengües.
— Les mateixes condicions econòmiques que Sofirad.
— Cànon del dotze per cent per a les Valls d’Andorra i del quatre per
cent per a cadascun dels coprínceps.
— Prohibició d’informació política.
— Control per la Mitra de les emissions religioses.

1. Traducció del text de l’escriptura notarial.
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— Paritat de tracte de les dues societats i subscripció simultània d’aquest
contracte
— Aprovació del contracte per ambdós coprínceps.

4.1. Arriba la treva
Entre el 19 i el 29 de març de 1961, l’Assemblea Magna va aprovar la
reglamentació sobre radiodifusió que seria de compliment obligat per les
empreses que optessin a les noves concessions que el Consell General
atorgaria per a posar punt final a la situació de crispació que, per aquest
tema, s’havia instal·lat en les principals institucions del país.
Pel seu interès històric, reproduïm íntegrament aquest document, que
mereix ser estudiat per tothom qui, a Andorra, es dedica al camp de la
informació i de la comunicació.
Reglament de radiodifusió d’Andorra
Article 1er. El present Reglament s’aplica a les dues empreses que obtinguin,
respectivament, el beneplàcit dels Co-Prínceps i que contractin amb el Consell
General per a explotacions de Radiodifusió.
El present Reglament es limita a la Radiodifusió sonora.
Article 2on. En atenció a les especials característiques de la Radiodifusió i a la
seva inevitable projecció sobre l’espai dels països veïns, el nombre de centres emissors es limitarà a dos, essent atorgats els contractes sobre la base dels principis
d’igualtat de tracte i paritat de drets, així com d’amistosa col·laboració amb els
referits països, observant l’equilibri que recomana el Manuel Digest.
Article 3er. Dotar dos centres emissors de Radiodifusió, amb ona mitja i curta,
i de modulació de freqüència.
D’acord amb el règim jurídic d’Andorra, aquestes explotacions de Radiodifusió
seran prèviament contractades pel Consell General, sobre la base d’un contracte-tipus amb dites empreses, el qual serà ferm i executiu quan sigui aprovat pels
Co-Prínceps.
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Article 4rt. El capital d’instal·lació i explotació dels centres emissors només podrà
pertànyer a persones físiques o jurídiques de nacionalitat andorrana, espanyola
i francesa.
Si fos una persona jurídica, hauran d’ésser coneguts els seus participants en el
moment de la seva sol·licitació i reunir les condicions generals de nacionalitat
establertes en el paràgraf anterior.
Article 5è. Tota cessió total o parcial dels drets adquirits per les Societats d’explotació i tot canvi en dita explotació seguirà el règim establert en l’article 1er.
Quan es tracti de persona jurídica, els particpants no podran transmetre entre vius llurs accions sense l’autorització del Consell Generall, confirmada pels
Co-Prínceps. En cas de mort, les podran transmetre a llurs hereus llegítims, els
quals quedaran sometsos a les mateixes limitacions.
Si el succesor no tingués la nacionalitat andorrana, francesa o espanyola, l’exercici
dels drets no econòmics quedarà subordinat a les mateixes autoritzacions.
És exceptuada d’aquest tràmit la transmissió d’accions entre els participants d’una
mateixa Societat d’explotació.
Quan, per un motiu dels abans expressats, no fos concedida l’autorització ni
obtinguda la ratificació per a la transmissió d’accions a persones alienes a la
Societat, aquesta vindrà obligada a reabsorbir-les.
Article 6è. En els contractes s’autoritzaran les emissions i comentaris parlats en les
següents llengües o idiomes: l’oficial del país, francès i espanyol. Les emissions de
propaganda política són prohibides. És també prohibida tota classe de publicitat
contrària a les Lleis franceses i espanyoles, i a les regles aplicables a Andorra.
Dites emissions seran principalment musicals, publicitàries, religioses, científiques,
literàries i informatives.
Es reservaran espais adequats per les emissions religioses, que seran gratuïtes i
estaran sota el control exclusiu del Co-Príncep Episcopal, el qual podrà autoritzar-les o no.
Per altra part, es reservarà al Consell General altres espais per emissions de
caràcter cultural, turístic i anàlogues, també gratuïtes.
Les societats d’explotació tindran cura de que les emissions es mantinguin en un
nivell elevat. Donaran les màximes garanties a fi de que les emissions tinguin
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un caràcter d’objectivitat, dignitat i imparcialitat, i una tal ponderació que no
puguin mai atacar ni menysprear en cap concepte: la sobirania, autoritat, crèdit
i seguretat dels Co-Prínceps, com tampoc els interessos d’Andorra i dels països
veïns, respectant les conviccions religioses, morals i filosòfiques dels auditors,
tenint en compte que la Religió Catòlica és la oficial a Andorra.
Article 7è. Les Societats d’explotació, per ordre d’un dels Co-Prínceps, suspendran tota emissió que pugui perjudicar la sobirania, autoritat, crèdit i seguretat
dels Co-Prínceps, o els interessos d’Andorra o dels països veïns, o que no es
respectin les conviccions religioses, morals o filosòfiques dels auditors, fins que
els Co-Prínceps es pronunciïn sobre dita suspensió.
Artcle 8è. El personal al servei de les Emissores de Radiodifusió haurà de tenir
bona reputació i respectar els usos i costums del país. Les societats contractants
deuran assegurar, en igualtat de qualificació, la prioritat de col·locacció en favor
del personal de nacionalitat andorrana.
Article 9è. Les Societats d’explotació podran ocupar temporalment els terrenys
necessaris per l’organització de les seves obres o l’extracció de materials, mitjançant
la adequada indemnització, que es fixarà per les parts.
En cas de desacord sobre el preu d’adquisició definitiva, les Societats podran
acollir-se al procediment d’expropiació forçosa per causa d’utilitat pública, regulat
pel Decret de 11 d’Abril del 1958.
Article 10è. Les característiques tècniques de les emissores seran conformes a
les disposicions dels Convenis Internacionals referents a les Telecomunicacions.
Les seves característiques inicials i les modificacions eventuals de les mateixes
seran sometses a l’aprovació dels Co-Prínceps.
Aquestos podran en tot moment ordenar que s’efectuïn les modificacions que es
consideren útils per assegurar el compliment dels Convenis Internacionals. En
tot cas, les emissores ajustaran la seva potència a la que resulti del promig de
les deu emissores més potents d’Europa, en ona mitja, podent ésser inferiors a
la mateixa però no superiors a 800 Kw. Les d’ona curta seran de petita potència
complementària.
Cada centre emissor només podrà emetre simultàniament un sol programa.
Article 11è. Tota construcció important d’un immoble o instal·lació deurà ésser
notificada a l’Autoritat Tècnica i Financera prevista en l’article 12è. Les decissions
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d’aquesta Autoritat no lliuren la Societat d’explotació de la seva responsabilitat
pels danys resultants de l’execució dels treballs o de les instal·lacions.
Article 12è. Tota construcció o instal·lació important serà controlada per l’Autoritat
tècnica i financera abans d’entrar en servei.
Dites obres o instal·lacions, com també l’utillatge, seran fabricats o construïts amb
materials de bona qualitat, utilitzats d’acord amb les regles de l’art i conservats
en perfecte estat, per la Societat d’explotació i a les seves costes.
Les instal·lacions seran constantment adaptades als progressos de les noves tècniques i d’accord a les exigències de les emissores modernes.
Article 13è. Cada un dels Co-Prínceps podrà estar representat prop de cada
Societat per un Delegat, que serà tingut al corrent de les condicions d’explotació
i vetllarà pel compliment de les prescripcions del present reglament.
Els dos Delegats constituiran, quan deliberin i resolguin, l’Autoritat tècnica i
financera, encarregada del control de les empreses i de les seves explotacions.
Aquesta autoritat podrà escollir el personal o els organismes que l’hagin d’assistir,
el qual tindrà lliure accés a les instal·lacions i serveis dels centres emissors. De
la seva gestió donarà compte als Co-Prínceps. Les Societats d’explotació estaran
obligades a exhibir tots el documents i a subministrar tots els informes que els
hi siguin reclamats.
Les despeses d’aquest control seran a càrrec de les Societats d’ explotació.
Article 14è. Per l’aplicació d’aquest Reglament les Societats contractants podran
ésser obligades a instal·lar i mantenir, al seu càrrec, línies telefòniques que
conectin les emissores amb el lloc respectivament designat pels Co-Prínceps en
el territori de les Valls.
Article 15è. En el cas de fixar els Co-Prínceps un cànon, ja sigui sobre els ingressos bruts de l’explotació o d’altra forma, deuran subjectar-s’hi les Societats
contractants i d’explotació, com també a les normes de control i investigació que
siguin establertes pels Co-Prínceps o els seus Delegats.
Article 16è. El cànon atribuït al Consell General serà calculat sobre els ingressos
bruts de la publicitat efectivament pagada per l’anunciant i altres ingressos.
La comissió dels intermediaris entre l’anunciant i la Societat d’explotació no podrà
excedir del 15 %. El Consell General efectuarà el control financer en la forma
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que considerarà més convenient, i la Societat d’explotació s’obliga a donar-li totes
les facilitats per a l’efectivitat d’aquest control.
Article 17è. L’incompliment de qualsevulga de les obligacions imposades a les
Societats contractants i d’explotació podrà donar lloc a la denúncia del contracte
pel Consell General de les Valls.
Llevat de cas de força major, el Consell General adreçarà un requeriment a la
Societat contractant o d’explotació, notarial o per carta certificada, fixant-li un
plaç per l’execucció de les seves obligacions; en cas de no produir efecte dit
requeriment, el Consell podrà acordar la denúncia del contracte, sol·licitant
l’aprovació de la mateixa pels Co-Prínceps. La denúncia del contracte, pendent
de confirmació, no eximirà la Socitat afectada de l’obligació de pagar els cànons.
La Societat serà responsable, en relació a tercers, de totes les obligacions per
ella contretes. L’emissora el contracte amb la qual hagi estat rescindit, no podrà
en cap cas continuar les seves emissions després d’haver estat confirmada dita
rescissió pels Co-Prínceps. En cas de denúncia del contracte, confirmada pels
Co-Prínceps, les instal·lacions i inmobles de la Societat afectada esdevindran
propietat del Consell General, sense indemnització.
Les Societats contractants i d’explotació seran responsables de tots els danys
ocasionats a tercers, ja sigui durant el montatge de les instal·lacions o de la
realització de les obres, com també en el curs de l’explotació del centre emissor.
Hauran de contractar totes les assegurances necessàries per a cobrir llurs responsabilitats, assegurant els riscs de llurs empleats, especialment en cas d’accidents
del treball i malaltia.
Article 18è. L’incompliment de qualsevulga obligació imposada a les Societats
contractants i d’explotació podrà comportar les sancions que els Co-Prínceps
creguin convenients; en el cas que la sanció comportés el tancament definitiu
de l’emissora afectada, les seves instal·lacions i immobles esdevindran propietat
del Consell General, sense indemnització.
Article 19è. L’explotació acabarà el dia de l’expiració del contracte o del període
de pròrroga que s’hagués concedit.
El contracte s’entendrà prorrogat de cinc en cinc anys, llevat de denúncia del
mateix per una de les parts, amb un any d’anticipació.
El Consell General garanteix que la pròrroga que concedeixi a una de les emissores comportarà una pròrroga igual en favor de l’altra, d’acord amb el principi
de paritat.
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Article 20è. A tots els efectes legals del contracte i d’aquest Reglament, les Societats contractants i d’explotació hauran d’establir un domicili a les Valls d’Andorra.
Casa de la Vall, 29 de Març del 1961
Vist i bo:
El Síndic General: Julià Reig

P. O. de l’Assemblea Magna
El Secretari

4.2. Un nou període de concessió
Per fi, semblava que tot estava en ordre. El malson iniciat al final de la Segona Guerra Mundial i que havia arribat a enfrontar institucions tan seculars
i importants com els coprínceps i el Consell General s’havia conduït cap a
una sortida satisfactòria i acceptable per a totes les parts. Per a Andorra,
era molt important mantenir a ulls de tothom, però principalment dels veïns, que aquest era un país independent i sobirà enmig dels Pirineus, amb
unes relacions especials amb els països veïns. Una bona amistat que no es
podia confondre amb subordinació i una personalitat que no representava
un menyspreu cap als qui, al llarg de la història, havien significat tant per
al país i per als ciutadans d’aquestes valls. Tots havien arribat a un acord
i l’observança dels punts més sensibles de cada part s’havia respectat en
la seva totalitat. Ja es podia respirar amb tranquil·litat. Andorra aportava
com a condició el Reglament de radiodifusió que emanava de la voluntat
popular i, per la seva part, els dos països veïns, a canvi de la ubicació i
dels permisos, es comprometien al compliment d’una sèrie de clàusules
contractuals. El subratllat anterior no és un error de tipografia: és un toc
d’atenció al lector perquè pugui entendre el desenvolupament i el final de
la radiodifusió andorrana que es va gestar entre el 1961 i el 1981.
El 29 de març de 1961, l’Assemblea Magna va aprovar el Reglament de
radiodifusió i aquest mateix dia es va signar el contracte entre el Consell
i Sofirad, tràmit que el 10 d’abril es va fer amb Eirasa. Aquestes societats
havien estat degudament presentades a les autoritats andorranes per carta
dels coprínceps episcopal i francès el 13 i el 16 de març de 1961, respectivament. Els contractes, que eren iguals, deien:
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VIST el protocol de 19 de Març de 1961, que fou aprovat per l’Assemblea Magna.
VISTOS el Reglament de Radiodifusió d’Andorra i el contracte-tipus de l’Assemblea Magna del dia 29 de Març del 1961.
VIST l’acord de d’Assemblea Magna d’aquella mateixa data, que faculta a la
Sindicatura per atorgar el present contracte.
CONSIDERANT la voluntat formal del Consell General i del Poble Andorrà
d’autoritzar la instal·lació i funcionament de dues úniques emissores radiofòniques a les Valls,
ENTRE
El M. I. Consell General de les Valls, representat pels MM. II. Srs. D. Julià Reig
Ribó, Síndic General i D. Josep Baró Puigdemasa, Sub-Síndic, d’una part,
I la Societat EXPLOTACIONES E INVERSIONES RADIOFONICAS S.A.
(E.I.R.A.S.A.) reprsentada pel Sr. D. Lluis Ezcurra Carrillo, d’altra part, la cual
serà designada en aquest contracte amb la denominació «Societat Contractant».
S’HA CONVINGUT
Que el Consell General autoritza a la Societat Contractant l’explotació d’una
emissora radiofònica a les Valls, baix els pactes i condicions següents:
Article 1er. La Societat Contractant, que representa la propietat total del centre
emissor conegut per «RÀDIO ANDORRA» declara no tenir per associat, dins
de l’Empressa d’explotació d’aquesta estació, a ningú més que al Consell General
de les Valls.
També s’obliga a fer-se càrrec, a les seves costes, de totes qüestions o litigis,
presents o futurs, derivats de l’explotació de dita emissora amb anterioritat a
l’entrada en vigor del present contracte.
Article 2on. Els Estatus de la Societat d’explotació mencionada en l’article anterior
seran establerts de tal forma que:
— Tota cessió d’accions, tan per part del Consell General com de la Societat contractant, només podrà efectuar-se que amb l’acord unànim del conjunt d’associats.
— La representació del Consell General en el Consell d’Administració serà
proporcional a la seva participació en el capital social, i com a mínim serà de
dos membres.
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— La participació del Consell General serà fixada al 25 % del capital social que
estarà constituït amb el valor real de l’aportació de la Societat contractant. El
pagament d’aquestes accions s’efectuarà destinant a aquest fí els beneficis atribuïts
al Consell General. Mentre aquest deute no sigui extingit, la part de beneficis
artibuïts al Consell General serà fixada al 50 % del total dels beneficis. Un
procediment idèntic podrà aplicar-se, a la demanda del Consell General, per les
augmentacions de capital que s’acordin ulteriorment.
En cas d’augmentació del capital, la participació dels accionistes en el nou capital
mantindrà el mateix percentatge.
Article 3er. El Consell General, en el que li pertoca, garanteix a la Societat d’explotació l’exercici pacífic, dins del territori de les Valls, de l’activitat corresponent
al seu fí social, durant un període de VINT ANYS a comptar de la data del
29 de Març de 1961. Aquest termini s’entendrà tàcitament prorrogat de cinc en
cinc anys, llevat de denúncia per una o altra part, amb un any d’anticipació a
l’expiració del termini inicial o de la pròrroga en curs.
A la fí del contracte els immobles i les instal·lacions podran ésser adquirides,
total o parcial, pel Consell General, mitjantçant contrapartida financera, valorada
per experts i amb deducció de les amortitzacions efectuades.
Si, llevat d’un cas de força major, la Societat suspengués la seva activitat abans
de l’explotació del present contracte, durant un termini de tres mesos, i si, advertida pel Consell General, no reprengués al cap de dits tres mesos les seves
activitats dins els dos meses següents de l’advertiment esmentat, les instal·lacions
i immoble del centre emissor esdevindran propietat del Consell General, sense
indemnització.
Article 4art. El Consell General, en el que d’ell depengui, es compromet a donar
a la Societat totes les facilitats necessàries que li permetin efectuar les millores
tècniques indispensables, en particular les modificacions d’implantació del Centre
emissor a partir de la signatura del present contracte.
La potència de l’emissora no podrà excedir del promig que resulti de les deu
emissores més potentes d’Europa en ones mitges, sense que en cap cas pugui
sobrepassar dels 800 kw. Les d’ona curta seran de petita potència complementària.
Queda ben entès que només podrà emetre simultàniament un sol programa.
El Consell General estudiarà juntament amb la Societat els mitjans que permetin
fer front, comercialment, a l’evolució de la radiodifusió.
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Article 5è. La Societat d’explotació deurà assegurar, en igualtat de qualificació, la
prioritat de col·locació en favor del personal de nacionalitat andorrana.
Article 6è. La Societat Contractant s’obliga a obtenir de la societat beneficiària
d’aquesta explotació el pagament al Consell General de les Valls d’un cànon
anual del 10 % dels ingressos bruts de dita Societat, amb un mínim garantitzat
com segueix:
1961: 100.000 NF (deu mil·lions de francs antics)
1962: 200.000 NF (vint mil·lions de francs antics)
1963: 300.000 NF (trenta mil·lions de francs antics)
Pels anys successius: 300.000 NF2 (trenta mil·lions de francs antics).
Aquestos mínims variaran en les mateixes proporcions que reflexin la mitja dels
índex generals de preus al major publicats pels Serveis d’Estadística francès i
espanyol, amb referència al primer de gener de 1961. Només es tindran en compte les variacions iguals o superiors al 10 %. Els ingressos bruts de la Societat,
seran calculats sobre els ingressos bruts de la publicitat efectivament pagada per
l’anunciant, i altres ingressos, tenint en compte que la comissió dels intermediaris
entre l’anunciant i la Societat d’explotació no podrà excedir del 15 %.
El pagament del cànon al Consell General, en quan als mínims convinguts,
s’efectuarà mensualment, per anticipat, i l’excedent que pogués resultar, per
anualitats vençudes.
Si, en cas de força major, la Societat cessés en la seva activitat abans de l’expiració
del present contracte, o si, en la mateixa hipòtesi, els seus recursos experimetessin
una reducció o disminució de més de les tres quartes parts en relació amb els
anys precedents, els cànons esmentats seran pagats solament per aquella part de
l’any durant la qual l’activitat social hagi estat efectiva i normal.
Artiucle 7è. Pel control de l’import real d’aquest cànon, el Consell General tindrà
tots els poders d’investigació dels serveis de comptabilitat de la Societat d’explotació.

2. Al contracte original hi ha un error de transcripció. Hi figura com a quantitat el següent:
%00.000 NF. Creiem que, tenint en compte que al contracte amb Sofirad figura la quantitat de
300.000 NF, aquesta és la quantitat que hauria de figurar al contracte amb Eirasa.
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[Els articles 8, 9, 10, 11, 12 i 13 recullen el contingut del Reglament de radiodifusió aprovat per l’Assemblea Magna que hem transcrit en el capítol anterior]
Article 15è. El present contracte serà executiu després d’ésser aprovat pels
Co-Prínceps.
El Consell General sol·licitarà als Co-Prínceps que vulguin aprovar aquest contracte dins del termini de tres mesos a comptar del dia d’avui. A títol d’excepció,
i per acabar de resoldre aquesta qüestió que tant afecta a la tranquil·litat de les
Valls, demanarà el mateix als Co-Prínceps que, si transcorreguts els tres mesos
esmentats no han fet saber que s’hi oposen, es consideri tàcitament aprovat
aquest contracte.
I desitjós el Consell General de garantitzar que el funcionament de les emissores
no alteri la normalitat andorrana, proposarà als Co-Prínceps que vulguin aprovar
el Reglament de Radiodifusió d’Andorra que els serà tramès junt amb aquest
contracte, sense perjudici de les modificacions complementàries que tinguin a
bé introduir-hi.
Casa de la Vall, 10 d’abril de 1961
Signen: El Síndic: Julià Reig, El Sub-Síndic Josep Baró i el President d’Eirasa:
Luis Ezcurra
[Hi ha el segell de la Sindicatura d’Andorra]

4.3. El principi de la ﬁ
La signatura d’aquests contractes havia de significar el final d’una situació
políticament delicada per a les autoritats andorranes i el final d’un contenciós que havia trencat la plàcida tranquil·litat dels habitants de les valls.
En aquell moment, tots respiraven tranquils perquè, a més, s’havia fet un
acord econòmicament favorable per a Andorra. L’anul·lació de la concessió
del 1935, renovada el 1937, significava acabar amb uns pactes que s’havien
revelat insuficients per a la bona harmonia del país i que, a més, quedaven
desfasats econòmicament. Els nous acords amb les empreses franceses tenien
el beneplàcit dels coprínceps, la intervenció del poble andorrà a través dels
acords de l’Assemblea Magna que havien estat adoptats en la seva totalitat,
la participació en el capital social de les societats concessionàries i explo-
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tadores i, el més important, el control amb poders executius (subordinats,
en situació extrema i en última instància, als coprínceps). Aquesta nova
situació i el nou marc jurídic feien presagiar una llarga vida a la radiodifusió andorrana. Quedaven fora de joc els hereus de Bonaventura Vila i,
en un segon pla, Jacques Trémoulet, que passava a ser l’explotador d’una
concessió propietat de l’Estat espanyol.
Jacques Trémoulet, des que va fixar la seva residència a Espanya, va desenvolupar nous projectes, en solitari o amb Serrano Suñer. El 1954 es
va llançar a l’aventura africana muntant a la ciutat oberta de Tànger una
emissora que funcionaria fins a la independència del Marroc: va començar
el 20 d’octubre de 1956 i va acabar amb l’annexió de Tànger el 18 d’abril
de 1960. Diuen els qui hi van treballar amb Trémoulet que, sabent que
el rei del Marroc nacionalitzaria la ràdio, la van desmuntar ràpidament i,
en menys de vint-i-quatre hores, es va traslladar el material i el personal
a Espanya. Quan els marroquins van anar a prendre’n possessió, només
van trobar uns locals completament buits. El material es va dur a Ràdio
Miramar de Barcelona (antiga Ràdio Badalona) i a Ràdio Andorra. Quasi
tot el personal va venir a Andorra, on alguns han fet arrels ben fondes.
L’incombustible Trémoulet semblava recuperat dels seus problemes amb
l’Administració francesa i el 1954 va crear una central de publicitat coneguda com a Publi Ondes al centre de París. A Barcelona, va muntar unes
boniques i senyorials oficines en una gran mansió situada al carrer Bisbe
Català, a la zona de la Creu de Pedralbes, a la part més senyorial de la
Ciutat Comtal. Però a Andorra sorgia un altre revés, en aquesta ocasió
amb Fhasa, la central que subministrava l’energia suficient perquè funcionés
l’emissora, a una potència de fins a 300 kW. Sobre aquesta «guerra», n’hi
ha dues versions: la primera diu que l’accionariat francès de Fhasa havia
rebut indicacions de les autoritats gal·les per fer difícil a Trémoulet la seva
aventura radiofònica a Andorra, i l’altra, la més creïble, parla del desacord
de Trémoulet i Fhasa en el preu que li cobrava la companyia subministradora, que no corresponia amb el que havien pactat el 1939, i també del
desacord i l’oposició de la companyia elèctrica al fet que les noves antenes
se situessin en uns terrenys que, segons els directius de la central elèctrica, podien perjudicar la salut del personal i la resistència del formigó que
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cobreix el dic de contenció del llac d’Engolasters (sic). Fos el que fos, el
cas és que es va obrir un llarg procés judicial que va impedir la millora i
la major propagació del senyal. El contenciós va finalitzar el 1982.
Del 1961 al 1967, la calma era gairebé total. Ràdio Andorra emetia amb
el seu nou emissor de la Brown Boveri; el sistema radiant s’havia canviat,
substituint l’anomenat sistema Marconi pel d’una torre radiant ventada
de cent vint-i-cinc metres d’altura. Els tècnics estaven convençuts que la
forta inversió efectuada no justificava el canvi. A més, uns anys abans, el
Govern francès, aprofitant que Andorra no era membre de la UIT (Unió
Internacional de Telecomunicacions), va maniobrar per aconseguir que
aquest organisme concedís a Radio Monte Carlo la mateixa freqüència
d’emissió que utilitzava Ràdio Andorra en ona mitjana. Això significava
perdre cobertura en una àmplia zona de l’est i serioses interferències en
altres zones, com per exemple a Barcelona.
Malgrat tots els bons auguris desitjats entre les parts, el 7 de març de
1967 es va iniciar un rosari de reclamacions per part del Consell. En
aquesta data, el Consell es va dirigir a Eirasa per escrit dient: «Que, en
tant els contractes no haguin estat aprovats per els Coprínceps, resta prohibit l’emetres informació (art. 8è.). 2on.) Que, és necessari el pagament al
Consell General del 10 % de la recaudació bruta (art. 6è del contracte).»
Dels dos punts reclamats pel Consell a Eirasa, es pot dir que el referent
a les notícies era el tema introit per reclamar i posar en coneixement de
les concessionàries que les clàusules econòmiques establertes en els contractes no s’estaven complint; els explotadors satisfeien els cànons, però
no es liquidaven els percentatges corresponents a les recaptacions brutes.
I sobre la qüestió de les notícies, cal apuntar que ja feia temps que s’havia
iniciat la introducció de notícies i reportatges, sobretot en francès, en la
programació de l’emissora. En espanyol, es va començar amb María Pura
i Rosabel l’emissió d’uns butlletins informatius amb recursos rudimentaris
i que donarien lloc als informatius amb notícies arribades pel teletip que,
per cert, es va instal·lar a la Seu d’Urgell i no a Andorra —possiblement,
aquesta rara situació va estar motivada per la negativa del Consell a la radiació de notícies, mentre els contractes de concessió no estiguessin signats
pels Coprínceps i, per tant, per la possible negativa de STA a subministrar
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les línies especialitzades corresponents—. El 1968 els informatius es van
normalitzar tant en francès com en castellà i Eirasa va nomenar delegat
permanent a Ràdio Andorra Jordi Bonet Rovira, periodista procedent de
RTVE de Barcelona.
Des de finals dels anys cinquanta i durant tots els anys de la dècada dels
seixanta, Ràdio Andorra no va necessitar programes informatius per a
guanyar-se l’audiència. El gran èxit de l’emissora va ser el disc dedicat.
Aquest programa, basat en la fórmula de compartir amb l’oient la vivència
de la ràdio, va causar veritable furor sobretot en la programació en castellà.
Avui dia, els qui ja tenen una edat recorden l’emissora andorrana com la
que se sentia a gairebé tot Europa i tenia una programació amena basada
principalment en la música amb notícies de caràcter cultural i d’entreteniment. El disc dedicat era una fórmula de participació en la qual els oients
contribuïen amb una petita quantitat de diners. Els oients demanaven una
cançó per carta, deien el dia que desitjaven que es radiés i hi incloïen
la dedicatòria que volien. Dues persones del Departament de Programes,
Juana Téllez i Carmen Valencia, s’ocupaven de la recepció del correu i de
passar en net, o en una forma entenedora i radiofònica, el que els oients
volien dir. D’allí van sortir frases tan conegudes com «...amb tants petons
com estrelles hi ha al cel». El rècord de sol·licituds per a una cançó es va
registrar un dia festivitat de la Verge del Carme, als anys seixanta, amb la
cançó «Madrecita María del Carmen», de Manolo Escobar: les dedicatòries
van durar més de tres hores, llegides per un locutor i una locutora, i el
programa, que va començar a les deu de la nit, va finalitzar a les tres de
la matinada.
Però en aquesta segona etapa la programació va ser variada i procurava
ser entretinguda. En la programació francesa, se seguien les línies dels
anomenats o qualificats com a programes décontractés, espais amens, ben
preparats, que jugaven amb la proximitat de l’audiència. A més dels musicals destinats a la joventut, es feien famosos els magazins amb notícies de
tota mena, menys de política. Es recorden encara amb un afecte especial
els jocs i concursos de Michel Brard, un locutor que procedia de l’opereta
còmica i que va arribar a retransmetre durant un programa una carrera
de cargols, ja que la seva capacitat d’improvisació i el seu humor fi ho
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feia tot possible. Jean Bonis, que va arribar a Andorra després del tancament de l’emissora de Tànger, era un especialista en tota mena de música
i utilitzava la veu i el coneixement de la comunicació en qualsevol de les
seves facetes: va ser presentador i director, durant bastant temps, de Radio
Ocean, un programa que es feia a Ràdio Andorra, però que passava només
per l’emissora La Voz de Guipúzcoa de Sant Sebastià. Claude Baylet era un
presentador de televisió que practicava la pluriocupació entre la tele i la
ràdio. I María Pura, Rosabel, Angelines, Josep Casamajor i un llarg etcètera.
Més de quaranta persones feien possible el dia a dia i el miracle de la ràdio
que, amb audiències milionàries, portava la veu d’Andorra a mig Europa.
L’emissora de Sofirad, que va començar anomenant-se Ràdio de les Valls,
Andor-Ràdio, acabaria finalment utilitzant el nom de Sud Ràdio. La convivència de les dues emissores a Andorra va ser difícil i molt tensa fins
al final dels seus dies. Ambdues perseguien la mateixa audiència i tenien
gairebé la mateixa cobertura. Els francesos van construir un gran edifici al
cim del port d’Envalira, al lloc conegut com el pic Blanc, a gairebé 2.500
metres d’altitud, una antena autosostinguda de radiació omnidireccional que
hauria de ser modificada posteriorment per les interferències que causava
a emissores d’Espanya, entre elles a Ràdio Barcelona. Per impedir aquestes
interferències, van muntar el sistema conegut com «apantallament», que
consistia a posar darrere de l’antena, a escassos metres, una altra torre
totalment passiva que feia de pantalla i reflector de les ones, de manera
que anul·lava la seva propagació cap al sud i la concentrava cap al nord,
que era la seva zona d’influència i d’audiència.
En poc temps, Sud Ràdio va guanyar audiència i penetració i va passar a
ser un competidor molt fort per a Ràdio Andorra. També va ser l’emissora
que en plena dictadura franquista emetia cada dia un programa d’uns cinc
minuts en català: el Glossari del mestre Fontbernat, que va sortir per primera vegada a l’aire l’any 1959, en els programes de proves d’Andor-Ràdio,
amb un article dedicat a Pau Casals, la qual cosa va enfurismar els serveis
i els amics del franquisme; a més, l’emissió es va sentir perfectament a Catalunya. Segons Albert Manent, el mestre Fontbernat deia que el Glossari
només pretenia ser una modestíssima crònica andorrana. Però, per a Manent, «aquelles petites notes radiades eren alhora una mena de memòries
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disperses de l’autor i també una crònica de moltes coses del passat brillant
i recent de Catalunya.»3 Els serveis d’informació espanyols van exercir
pressions, sobretot quan, en un Glossari, es va radiar «La Santa Espina»,
d’Enric Morera, antic professor de Fontbernat que va acabar el programa
recitant «Som i serem gent catalana, tant si es vol com si no es vol.» Els
censors de l’època van fer intervenir fins i tot el bisbe copríncep, monsenyor Iglésias Navarri, capellà castrense que va arribar al grau de general,
però Fontbernat no va ser molestat perquè posseïa una participació molt
petita de Sud Ràdio. Va tenir el seu programa fins poc abans de morir el
mes de març de 1977.4
La competència entre les dues emissores era desigual. Mentre l’Administració gal·la es bolcava en la seva emissora, que emetia amb gairebé 900 kW,
contra els 250 kW de Ràdio Andorra, aquesta última havia de suportar
que importants locutors i periodistes seus se n’anessin contractats per la
competència a base de millors condicions econòmiques. Els estudis de Sud
Ràdio es van situar a l’avinguda Meritxell, núm. 9, a l’edifici Felipó. Ocupava
quatre plantes. La direcció general i els informatius ocupaven el primer pis,
on, per atzars de la vida, es va instal·lar, quan van desaparèixer les dues
emissores, una altra emissora nova en freqüència modulada que va sorgir
d’una forma tímida i només consentida, no pas autoritzada. Era Ràdio Valira.

4.4. El Consell General reclama l’acompliment econòmic
La lluna de mel d’aquestes noces semblava que seria feliç com a mínim
durant vint anys, però la veritat és que el desamor va aparèixer ràpidament.
El 1967, el Consell ja va avisar als fogosos radiofonistes que els acords no

3. Albert Manent «Perennitat de les glosses de Josep Fontbernat». Papers de Recerca
Històrica, núm. 2 (2004), p. 43-50.
4. A la pàgina web <http://emilicasademont.blogspot.com/2011/01/el-glossari-den-fontbernat.
html> podeu trobar el text que Emili Casademont va llegir a la presentació del llibre El glossari
d’en Fontbernat, publicat per l’Ajuntament d’Anglès i l’Editorial Andorra el 2011.
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s’estaven complint del tot i, si bé aquest avís va ser políticament correcte,
sense estridències, el 1972 el sarró de la paciència ja es va començar a omplir i el Consell General va decidir posar en coneixement dels coprínceps
l’estat de la relació entre les parts. Una relació que ja naixia amb defectes de
forma perquè una part dels contractes de concessió havia quedat relegada
a temps posteriors, malgrat que el nus principal, és a dir, l’apartat dedicat
a les compensacions econòmiques i empresarials que els concessionaris
havien de complir, només es va fer en part i no totalment.
L’abril del 1972, el Consell comunicava el següent:
— Les Societats que exploten, respectivament, les emissores no han complert
mai la seva obligació principal, la de pagar el cànon convingut en l’article 6è del
contracte, que és el 10 % dels ingressos bruts. Les emissores només han pagat
la part del cànon assegurada com a mínim, però no s’han dignat ni presentar
comptes anuals. Tots el requeriments que els han fet pel Consell General han
estat inútils.
— Tampoc no han complert les societats contractants l’obligació contreta de
posar cada una la seva emissora sota l’explotació d’una societat amb el Consell
General, segons fou detalladament convingut al contracte respectiu, en la qual
el Consell General havia de tenir el 25 % del capital social, que havia de desemborsar-se amb els beneficis atribuïts al Consell General, fixats en el 50 %
del total de beneficis nets anuals obtinguts, fins que les seves accions haguessin
quedat pagades, i en el 25 % d’aleshores en endavant.
Sobre aquest punt, resultà que es conctituí la societat d’explotació amb la Sofirad
(Ràdio de les Valls), amb el nom de «Societat Andorrana de Radiodifusió», per
l’escriptura pública citada, del 31 de gener de 1962. Però no fou possible arribar
a atorgar una escriptura idèntica amb Eirasa (Ràdio Andorra). La conseqüència
ha estat que les dues societats d’explotació previstes no han entrat mai en vigor,
en greu detriment dels interessos del M. I. Consell General.
— El Reglament de Radiodifusió, elaborat pel Consell General i ratificat per l’Assemblea Magna, està encara pendent d’aprovació pels excel·lentíssims coprínceps.
— Diu el «Memoràndum» que continuar aquesta situació representaria consolidar
un abús manifest i el perill de crear un malestar greu.
Finalment, se sol·licita dels coprínceps que es dignin adoptar les disposicions
següents:
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1. Obligar a les societats SOFIRAD i EIRASA a complir en totes les seves parts
el contracte repectivament atorgat amb el Consell General, de dates 29 de març
del 1961 i de 10 d’abril del mateix any. Amb efectes, respecte els cànons a pagar,
des de l’any 1961 inclòs, actualitzant els cànons com es diu al paràgraf c)
2. Aprovar el Reglament de radiodifusió que els fou presentat pel Consell General.
3. L’actualització dels imports dels cànons mínims s’ha de fer amb l’article 6è
del contracte, que diu textualment: «Aquestos mínims variaran en les mateixes
proporcions que reflexin la mitja dels índex generals de preus al major publicats
pels serveis d’estadística francès i espanyol, amb referència al 1er de gener de
1961. Només es tindran en compte les variacions iguals o superiors al 10 %.»5

El lector ja deu haver comprès que tot això significa el començament de la
decadència en les relacions entre el Consell i els concessionaris. El 1961, es
va pensar que, en ésser dues les empreses públiques presentades per escrit
pels dos coprínceps, la seva solvència i la seva honorabilitat empresarial
estaven garantides. En el cas de la concessionària espanyola, d’una banda,
l’ambigüitat del concessionari i, d’altra banda, l’explotador, que no acabava
d’encaixar els acords que havia pres amb l’Estat espanyol, forçat per la seva
situació personal, afavorien els problemes de comunicació entre ells i el
Consell i, pel costat francès, l’adopció de la postura espanyola de silenci
davant la creació de la societat d’explotació, els va fer adoptar el concepte
de paritat. Tot i que van fer més passes en l’acceptació de les normes,
no van arribar a cap resultat. La postura andorrana del 1972 era del tot
comprensible: el Consell General començava a sentir-se enganyat, però, de
moment, només demanava la intercessió dels prínceps sobirans per a poder
reconduir la situació, cosa que significava que encara hi havia l’esperança
de resoldre la situació. L’1 de febrer de 1974, el síndic general va enviar
sengles cartes a Luis Ezcurra, d’Eirasa, i a Denis Baudouin, de Sofirad,
en les quals se’ls informava de l’acord pres pel Consell General el 14 de
desembre de 1973, que deia:

5. Resum del Memoràndum del Consell General.
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D’acord amb el Contracte del 29-III-1961 i 10-IV-1961, s’acorda procedir a la
revisió, a partir del 1er de Gener de 1974, dels mínims assegurats sobre l’explotació
d’emissores quin augment és de l’ordre d’un 68,10 %, segons dades i estadístiques
obtingudes del Departament de Finances, de la mitja dels augments de preu al
major soferts en els països veïns.

Com a complement a aquest ampli memoràndum i a les modificacions
successives que necessitaven les clàusules econòmiques dels contractes de
concessió, dimecres 30 de juliol de 1975, una àmplia delegació del Consell
General es va reunir a París, en una de les sales del Palau de l’Elisi, on
es va mantenir una sessió de treball presidida per Yves Cannac, secretari
general de la Presidència de la República Francesa, d’una banda, i de l’altra,
pel síndic general d’Andorra, Julià Reig. També hi van assistir el delegat
permanent del copríncep, el veguer, el secretari de la Delegació Permanent
i els senyors Jean-Pierre Dutet, Jean Levitte, Serge Gelade i Henri Delarbre.
En abordar el tema de la radiodifusió:
La delegació andorrana manifestà el greu problema que significa, per a la comunitat andorrana, la qüestió de la radiodifusió i la consideració que, a sis
anys vista de la caducitat de la concessió, no hagi estat encara adequadament
legalitzada i sigui una situació de fet que no té correspondència paral·lela amb
la reglamentació establerta en el seu dia, insistint en què es cerquin les solucions
adients a la major brevetat de temps possible, per a evitar que el problema sigui
encara més greu, manifestant que tot el que respecta a la clàusula econòmica
pertany exclusivamnt al M. I. Consell General i que el que caldria fer és aprovar
el contracte i reglamentació elaborats pel M. I. Consell General, encara que només
fos de manera provisional fins a la resolució definitiva de la qüestió.

En el to i les paraules d’aquest informe, redactat a l’època pel secretari general del Consell, Manuel Mas, veiem que la delegació andorrana va anar a
París amb ganes de resoldre el tema, alhora que s’informava de la gravetat
de la situació les autoritats franceses i els representats del copríncep gal. La
resposta francesa, molt diplomàtica, acabava amb una resposta desesperant:
«Està en vies d’estudi.» Les paraules exactes eren:
El Sr. Yves Cannac manifestà que S. E. el Co-Príncep desitja resoldre la situació
i normalitzar la qüestió de la radiodifusió, per quin motiu estan actualment
en curs converses entre SS. EE. els Coprinceps Francès i Episcopal tendents
a la formulació d’acord dels principis generals d’aquesta problemàtica i que el
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Co-Príncep Francès fa tot el possible per a la realització d’una solució precisa
per arranjar definitivament la qüestió. Concretament, digué el Sr. Yves Cannac,
existeix la necessitat d’un acord entre els Co-Prínceps que, actualment, està en
vies d’estudi.

4.5. Mor Jacques Trémoulet
Però, per la seva banda, el funcionament de Ràdio Andorra no era el
més desitjat; tècnicament, la nova emissora no acabava de donar el rendiment esperat. S’havia fet una gran inversió, s’havia confiat en una de
les millors marques existents al mercat mundial, els enginyers havien fet
tots els estudis tècnics pertinents, però dels 250 kW que sortien del centre emissor cap a la torre radiant d’Engolasters només n’arribaven més o
menys dos-cents, la resta es perdien al feeder (cable que transportava la
radiofreqüència des del centre emissor fins al llac d’Engolasters a través
de la falda de la muntanya).
El plet amb Fhasa continuava i, per tant, ja s’havia descartat la possibilitat d’un canvi en la ubicació de les antenes. El 1975 va guanyar un dels
plets que mantenia amb la companyia de la llum, el que reclamava la
possibilitat de contractar més energia, però seguia sense poder instal·lar
la nova antena a la nova ubicació, paralitzada per una reclamació judicial
feta per Fhasa. En la seva guerra particular amb Sud Ràdio, el resultat
es decantava cap a aquesta última. Disposava de més mitjans tècnics i
humans i, a més, tenia a França una régie de publicitat que li permetia
estar dins dels paquets contractuals de Radio Monte Carlo i Europa 1.
Ràdio Andorra, per la seva banda, tenia oficines de publicitat a Barcelona,
Tolosa de Llenguadoc i París, i estudis de producció a Tolosa. A Barcelona, s’utilitzaven els acords amb Ràdio Miramar i Radio Intercontinental
de Madrid, i es radiaven programes conjunts com Amigos de la carretera.
Durant molts anys, es va radiar també un cop per setmana un programa
del ministeri de Treball espanyol, anomenat Carta de España: era un espai
lúdic destinat als dos milions d’espanyols que residien a França i a Suïssa.
També s’emetia un programa de música americana que subministrava La
Voz de América i que permetia passar novetats musicals inexistents en
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el mercat espanyol, a més de programes com Buenas noches, Europa, que
recollia diferents apartats: magazín, musical, programes de divulgació i
d’informació. L’existència de locutoris espaiosos permetia fer els programes
amb públic a l’estudi.
El 5 de març de 1971 també va ser una data important per a la radiodifusió andorrana. Aquest dia moria Jacques Trémoulet, notícia que va passar
desapercebuda a França, però que significaria una involució en els drets
successoris i en l’acceptació dels seus acords amb l’Estat espanyol. Fent
referència a aquest tema, llegim:
La mort de Jacques Trémoulet ha donat pas a diferents temptatives d’apropiació
de l’emissora. Trémoulet va voler sempre preservar la independència de les seves
emissores al marge dels «flirtejos» dels diversos estats on estaven situades. La
fragilitat financera de l’estació a causa d’una competència que li havia fet perdre
importants mercats va incitar els seus hereus a estudiar contactes amb inversors
de fora del seu entorn. El grup de premsa de Tolosa La Dépêche du Midi, que
sempre havia estat fidel aliat de l’emissora, va ser dels primers a interessar-se per
ella. El grup Dassault i el grup Schlumberger (Jean Riboux) també van mostrar
el seu interès. Els membres de la família de Jacques Trémoulet tenien diferents
visions sobre el futur de la ràdio. El seu cunyat, Michel Bannel, propietari d’una
agència de publicitat, va mostrar un viu interès, però va ser rebutjat en creure la
família que buscava una aliança amb SOFIRAD. Monica Comminges, de soltera
Trémoulet, filla de Jacques, va confiar les destinacions de Ràdio Andorra a una
persona que sempre havia estat fidel al seu pare: Jean Delvigne, que es convertiria
en president de Ràdio Andorra. Els seus objectius prioritaris van ser: ampliació
de capital, acords amb mitjans com La Dépêche du Midi i acords tècnics i de
programes amb Ràdio Televisió Luxemburg (RTL).6

El 1971 també es va produir un fet important per a Ràdio Andorra. Aquest
any es va contractar Rossend Marsol, més conegut com a Sícoris, perquè
cada dia informés la població d’Andorra a través d’un programa que es
deia Recull d’Andorra. L’espai, presentat en català, era tot un repte que es
produïa en vida del dictador Franco i en un moment de forta repressió del
sistema franquista. Sícoris, amb la seva peculiar dicció, gairebé poètica, es

6.
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va guanyar ràpidament les simpaties de l’audiència, i va aconseguir un gran
seguiment, no solament a Andorra, sinó a totes les terres de Catalunya on
arribaven les ones de l’emissora. I a Sud Ràdio també hi va haver notícies
aquest mateix any; la més important, l’autorització per a pujar la potència
de l’emissor a 900 kW.
Mentrestant, l’audiència de Ràdio Andorra en aquests anys, segons el Centre
d’Études des Supports Publicitaires, era de 1.569.000 oients. El 1975, els
explotadors de Ràdio Andorra van tornar a posar en marxa l’ona curta en la
freqüència de 5.995 kHz i posteriorment en 6.230 kHz. Al principi, emetia
el mateix programa que el de l’ona mitjana, si bé després es llogarien hores
d’antena a l’Església adventista, que passaria els seus programes religiosos
en diferents idiomes. La seva cobertura era molt gran: una gran part del
continent europeu i tot el nord d’Àfrica, i, a més, el contracte econòmic
va ser un gran respir per a les arques de la societat.
La mort de Trémoulet va enrarir encara més la situació de la radiodifusió
andorrana. Mentre vivia, ningú proper al seu cercle familiar i empresarial
va qüestionar en públic l’acord subscrit entre Trémoulet i l’Estat espanyol,
però, en morir, els seus hereus es van afanyar a manifestar que l’acord
no era vàlid, que no s’ajustava a dret i que, per tant, era declarat nul en
conjunt. Reclamaven, com a principi de les seves al·legacions, la concessió
del 1935 que va ser anul·lada pel Consell General per poder arribar a la
situació que va acceptar l’Assemblea Magna i van assumir com a pròpia
els coprínceps. Jean Delvigne, nomenat president de Ràdio Andorra pels
hereus, era un fi negociador i un veritable gentleman. D’educació exquisida, sabia exposar els seus postulats sense cap mena d’acritud, demostrant
persistència i tenacitat. La seva carta era aconseguir que Ràdio Andorra fos
una empresa pública amb explotació privada i que ells s’encarreguessin de
tirar endavant el projecte. Van saber acceptar i donar suport a l’incipient
sentit nacionalista d’alguns sectors que, farts dels constants incompliments
dels gestors de les ràdios, demanaven «ràdios andorranes».
L’entorn de la radiodifusió andorrana, amb el seu comportament erràtic,
abonava els sentiments nacionalistes d’una part de la població que pretenia
no solament reglamentar sobre ràdios, sinó que volia que la veu del poble
pogués formar-ne part i decidir també sobre molts temes d’estat que es
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mantenien relegats a les competències dels coprínceps i, per delegació, als
seus delegats permanents i als veguers. A Andorra, no hi havia la separació de poders i, amb la prosperitat econòmica que vivia el país, gràcies a
l’emergent indústria del turisme, els sentiments més íntims van començar
a qüestionar els vells conceptes de vassallatge, que si bé havien demostrat
un encert per al manteniment de la pau i la independència del país, ara
quedaven obsolets. Per a abonar aquest brou de cultiu, durant la tardor
del 1975, a la Conferència de la Unió Internacional de Telecomunicacions
(UIT) de Ginebra, sobre el repartiment de freqüències, Andorra no hi va
estar representada i França només va demanar una freqüència per a Sud
Ràdio. Com a reacció a l’acció francesa, Espanya, sense cap procuració ni
autorització de les autoritats andorranes ni dels coprínceps, va sol·licitar
dues freqüències per a Andorra, tot i que després va rectificar i només en
va demanar una. En aquest apartat, cal anotar que Luis Ezcurra Carrillo,
president d’Eirasa, en una conversa privada ens va dir que la sol·licitud
la va fer a petició del copríncep episcopal, però amb la menció clara que
aquesta sol·licitud la feia Espanya en nom d’Andorra i per al seu ús exclusiu
des del Principat d’Andorra.
A principis del 1977, la UIT es va tornar a reunir a Ginebra, en aquesta
ocasió per a debatre el tema de la radiodifusió per satèl·lit, i un cop més
es va intentar suplantar la representació andorrana. En aquesta ocasió, la
delegació francesa, sense donar cap explicació a ningú, es va atribuir la
representació andorrana. Un cop assabentada la Mitra, va enviar-hi ràpidament un representant, i el Consell va seguir al marge de tot. Al final,
es van donar cinc freqüències en una posició orbital per a la radiodifusió
en directe per satèl·lit.

4.6. La morositat de les ràdios
El 25 de febrer de 1977, les autoritats andorranes van enviar una carta a
Sofirad i a Eirasa en què, després de recordar-los els principis de les concessions i les seves clàusules econòmiques, els feien la relació del deute de
cadascuna de les emissores i els informaven del nou cànon que passaria, a
partir de l’1 de gener de 1974, a la quantitat de 504.300 francs francesos.
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A la carta, també es recordava als concessionaris que havien de regularitzar els seus pagaments tenint en compte l’augment que va anar acumulant
el mínim establert. En el cas de Ràdio Andorra, el deute, fins al febrer
de 1977, era de 636.950 francs francesos, mentre que Sud Ràdio devia
388.616,69 francs francesos. Com podem veure, la quantitat de Sud Ràdio
era sensiblement inferior a la de Ràdio Andorra, ja que havia abonat amb
anterioritat una quantitat a les arques andorranes.
En vista de la falta de resposta per part dels concessionaris, el 6 de juliol
de 1977, el Consell General va prendre l’acord següent:
Vist que les entitats de Radiodifusió no han donat resposta al comunicat que
se’ls hi trameté, a finals de febrer de l’any en curs, relatiu a la revisió del cànon,
es ratifica l’acord del M. I. Consell General del dia 1er de Febrer que diu: Que
les empreses concessionàries es disposin a la liquidació pertinent atès que, a
la finalització del contracte, el M. I.Consell General no està disposat sota cap
concepte a la seva renovació.

Això significava la presentació de la corresponent denúncia de reclamació de
les quantitats degudes i la denúncia de la fi del contrate. Aquest ultimàtum
es va prendre des de la lògica, però més endavant veurem que la lògica i la
justícia no sempre van de bracet. A la carta del 6 de juliol, l’única resposta
que va rebre el Consell fou la de Jean Delvigne, president de la societat
explotadora de Ràdio Andorra i representant dels hereus de Trémoulet. És
curiós que les autoritats andorranes enviessin només dues cartes, una a cada
concessionari, i que, en canvi, qui va respondre no estigués convidat a la
festa. Això demostra la insistència del hereus de Trémoulet a ser reconeguts
com a concessionaris de Ràdio Andorra malgrat que la seva antiga concessió
ja no existia i que la presentació de la nova concessionària Eirasa, empresa
pública espanyola, fos feta pel copríncep episcopal mateix. Delvigne, en
la seva carta adreçada al síndic general, Julià Reig, deia que havia tingut
coneixement oral de l’acord del Consell i que en comprenia la preocupació.
I afegia: «Ens sembla que seria de mútua utilitat un intercanvi de parers i
d’informacions sobre aquest tema, i ens permetem el suggerir-vos que una
reunió entre representants del M. I. Consell i nosaltres seria certament de
gran profit, a fi de trobar solucions d’entesa.» La carta acabava oferint la
seva cooperació més absoluta.
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Les possibles reaccions del Consell davant aquesta situació en la qual
apareixia un nou actor en allò que ja començava a semblar una comèdia
d’embolics no van transcendir. Els ànims dels polítics i dels ciutadans es
començaven a escalfar, però de moment tot quedava en algunes pintades al carrer amb el lema «Volem ràdios andorranes». El 4 de gener de
1978, el síndic va fer un requeriment notarial a les dues societats perquè
ingressessin a la caixa del Consell les quantitats degudes per l’augment
dels mínims contractats. Les cartes són pràcticament iguals, excepte en la
quantitat reclamada. Es varen enviar a Luis Ezcurra, representant d’Eirasa,
i al president de Sofirad. Deien:
Distingit Senyor:
En data 25 de Febrer de 1977, se li trameté una lletra en la que se li comunicava
l’acord del M. I. Consell General del 1 de Febrer de 1977, relatiu a què RÀDIO
ANDORRA havia d’ingressar la quantitat [Ràdio Andorra, 646.850 FF; Sud Ràdio,
388.616,69 FF] a Comptaduria del M. I. Consell General, en concepte de pagament
devengat per l’augment de cànon, des de gener de 1974 a febrer de 1977, i que el
pagament mensual de cànon era de 42.025 FF, equivalent al de 504.300 FF anyals,
susceptible de nova revisió, segons els augments experimentats darrerament.
D’aquesta lletra no s’ha rebut cap resposta i no se n’ha donat compliment.
El M. I. Consell General, el dia 8 de novembre de 1977 acordà, per unanimitat,
el següent. «Si per tot el dia 31 de Gener de 1978 les Ràdios instal·lades a Andorra no han lliurat al M. I. Consell General les quantitats degudes en concepte
de cànon i en concepte de l’augment d’aquest, el M. I. Consell General disposarà
la clausura immediata de les referides instal·lacions radiofòniques, és a dir, les
anomenades RÀDIO DE LES VALLS i RÀDIO ANDORRA.»
Per la present, el requereixo formalment a fi que, abans del pròxim 31 de gener
de 1978, ingressi en els serveis de Comptaduria de la Casa de la Vall i d’acord
amb les lletres que aquesta M. I. Sindicatura va remetre a EIRASA i SOFIRAD
en dates 1 de Febrer de 1974 i 25 de Febrer de 1977, i pel que fa referència
al cànon mínim a partir de l’any 1974 la suma de [Ràdio Andorra 817.200 FF
i Sud Ràdio 475.533,35 FF) fins el 31 de desembre de 1977, independentment
d’altres augments anteriors i posteriors.
El que tinc l’honor de comunicar-li als efectes oportuns.
Aprofito aquesta avinentesa per a testimoniar-li la meva distingida consideració.
El SÍNDIC GENERAL
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L’ultimàtum ja estava llançat; ara s’havien d’esperar les reaccions. El Consell
actuava sabedor que la gran majoria del poble aprovava les seves decisions,
però també era conscient que no era una tasca grata enfrontar-se a empreses
públiques dels països veïns que havien arribat a Andorra avalades pels dos
coprínceps. Amb tot, com molt bé diu la saviesa popular, «tot té un límit»,
i el límit dels andorrans ja havia arribat al màxim. El primer a contestar,
una altra vegada i, segons sembla, utilitzant per al seu coneixement privat
els serveis de «ràdio macuto», va ser Jean Delvigne en nom dels hereus Trémoulet, que tornava a començar la seva argumentació indicant que, a ell en
particular, no se li havia enviat cap comunicació. Delvigne recorda al síndic
la carta que li havia enviat amb anterioritat demanant-li una reunió i ara,
després dels últims acords del Consell, li demana una reunió urgent, abans
de finals de gener del 1978. Li parla d’«el meu desig d’entaular un diàleg
amb la finalitat de trobar una solució andorrana als nostres problemes.»
Jean Delvigne juga fort i ofereix allò que sap que els altres tenen més difícil:
l’opció nacionalista de convertir Ràdio Andorra en una ràdio andorrana.
El 25 de gener de 1978, la Junta de Consellers Majors es va reunir amb
els representants de Ràdio Andorra, encapçalats per Jean Delvigne, que
hi va anar acompanyat de Jean-Louis Marquet, subdirector, i Joan Sansa,
el seu advocat a Andorra. Després de parlar de Ràdio Andorra, del seu
naixement, la seva expansió i els problemes interns que van perjudicar la
seva capacitat de progrés, van afegir:
[...] aquest desenvolupament que estan disposats a afrontar és, essencialment, de
trobar una solució andorrana al problema i, per tant, andorranitzar Ràdio Andorra,
mitjançant un nou estatut que tindria que contemplar la radiodifusió com un servei
públic, cosa que es compagina perfectament amb els actuals anhels andorrans que
s’han de traduir, en breu, en un reconeixement del país com a estat modern de dret.

Delvigne va sol·licitar als andorrans la continuïtat de les reunions i, sobretot,
la suspensió de l’acord del Consell del 8 de novembre de 1977, ja que la
seva actual situació financera era difícil i no podien suportar una càrrega
tan pesada, si bé estaven disposats a preveure un pagament més elevat de
la quota al Consell General. En aquest sentit, Delvigne va presentar, dos
dies després, un recurs de reposició al Consell General en el qual fa una
exposició del que es va parlar amb la Junta de Consellers Majors, sobre els
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seus problemes judicials amb Fhasa i de les interferències patides per Radio
Monte Carlo que, des del 1975, estava instal·lada en la mateixa freqüència
que utilitzava Ràdio Andorra.
Les respostes de Sofiard i Eirasa van arribar a la Casa de la Vall el 9 i el
16 de febrer, respectivament. Xavier Gouyou Beauchamps, president director
general de Sofiard, respon amb molta diplomàcia i amb un cert esperit de
grandeur, ja que, després d’agrair la carta rebuda del Consell General on
l’informen de les conclusions, diu:
Le contenu de cette lettre comportant des implicarions du Co-Prince français,
j’ai dû la communiquer immédiatement à ses services. Je en doute pas qu’ ils
vous fassent connaître leur sentiment par les voies qu’ils jugeront appropriées.

Més endavant, informa les autoritats andorranes que aquells temes propis
que incumbeixen Sofiard seran estudiats per a buscar una solució i mantenir les bones relacions entre ambdues parts. Però el quid de la qüestió
el podem trobar al punt següent de la carta de Xavier Gouyou, on diu:
Je en suis, en effet, que vous confirmer mon désir et celui du Conseil d’administration de la Sofirad de voir mettre fin à la situation de vide juridique existant
du fait de la non-approbation des contrats de 1961 par les Co-Princes et d’obtenir un réglement de la Radiodiffusion et un contrat d’exploitation garantissant
définitivement les droits de la Sofirad.

La situació esdevé complicada. Per una banda, el Consell General insisteix
constantment davant dels coprínceps perquè la clàusula de les concessions
es compleixi en la seva totalitat i que el contracte d’explotació sigui aprovat
per l’alta magistratura andorrana i, d’altra banda, ara Sofiard els diu que la
situació actual és la que provoca l’incompliment de l’acord firmat el 1961.
La seva carta s’acaba amb el desig que la situació s’arregli aviat i confirmant
una visita a les autoritats del país al més aviat possible.
La resposta de Luis Ezcurra Carrillo, responsable d’Eirasa, arriba en una carta
amb la capçalera de la Subdirección General de Radiodifusión i Televisión
d’Espanya, i en les primeres línies es pot comprovar el distanciament que
hi ha entre ells i els hereus Trémoulet, fins al punt que es justifica davant el
Consell General del seu retard a l’hora de contestar el seu requeriment, perquè
el director general adjunt de Ràdio Andorra li havia remès la comunicació
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amb una demora considerable. Encara més: en un intercanvi de telegrames
entre ambdós, es veu clarament que les seves relacions eren molt distants.
Amb tot, al marge d’aquests problemes interns dels quals el Consell General
ja estava al corrent, Luis Ezcurra informa el síndic general, Julià Reig, que:
Como ya ha sido expresado en anteriores ocasiones, el criterio de la empresa que
represento, en relación con la marcha de Radio Andorra, es el de respetar los
acuerdos establecidos con esa Sindicatura en 1961, así como los usos surgidos
de su aplicación, en tanto no sea aprobado por los Copríncipes el Estatuto de
la Radiodifusión Andorrana, estatuto invocado y previsto en las conversaciones
y acuerdos de referencia y que debe establecer no solo las obligaciones de los
concesionarios, sino también sus derechos.

Conclusió: pilotes fora. Segons ells, els responsables que ells no paguessin
eren els coprínceps, que no havien firmat tots els reglaments previstos en
els contractes de les concessions. La veritat: hi havia molts motius perquè
les autoritats andorranes estiguessin fins al capdamunt d’allò que semblava
una bona presa de pèl.
Per la seva banda, el 13 d’abril de 1978, els delegats permanents van manifestar la millor disposició per tal d’elaborar unes propostes que portessin
a la solució definitiva dels problemes de la radiodifusió. El més interessant
d’aquesta declaració dels delegats permanents és quan diuen que han rebut
instruccions per a dur a la pràctica les possibles solucions. Entre línies,
podem interpretar que «rebre instruccions» significa que els seus superiors
immediats, és a dir, els coprínceps, els han dit que trobin les solucions i
que, d’una vegada per totes, es tanqui aquest contenciós que no deixa en
bon lloc els dos caps d’estat, ja que van ser ells els qui van fer de presentadors i avaladors de les dues empreses concessionàries.

4.7. L’herència de Trémoulet
Els hereus de Jacques Trémoulet, en aquell moment els explotadors de
Ràdio Andorra, no van parar en la seva lluita per tal de ser escoltats per
les autoritats andorranes, ja que volien ser part activa, i per tant escoltada,
en aquella situació de crisi. Així, el 6 d’abril de 1978 van fer arribar al
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síndic general una llarga carta en la qual prometien franquesa i sinceritat
i recordaven que «vam voler, bàsicament, assegurar-vos de la nostra voluntat de mantenir la nostra presència i d’assumir en tota circunstància i fins
al final les nostres responsabilitats en la plenitud dels drets i dels deures
derivats de la concessió en virtut de la qual explotem Ràdio Andorra ja
fa una quarentena d’anys.»
En la seva carta, insisteixen en unes bones relacions amb els andorrans
i a aconseguir l’andorranització de l’emissora. En un resum històric de
l’emissora, ignorant en tot moment la menció a l’empresa espanyola Eirasa,
concessionària presentada pel copríncep episcopal el 1961, recorden que
Estanislau Puiggròs, l’any 1949, ja va intentar crear una segona estació
de ràdio amb la participació de l’Administració francesa, però que la denúncia de Trémoulet va impedir que es portés a terme, i també recorden
que les autoritats andorranes van declarar il·legal aquella pretensió. Per a
Jean Delvigne, president de la societat dels hereus de Jacques Trémoulet,
l’acord del 1961 no té validesa, ja que les concessions atorgades en aquell
moment necessitaven la ratificació dels coprínceps i «sense ratificació, dites
convencions esdevenen lletra morta.»
Un informe fet als anys vuitanta del segle passat pel professor Ramon
Viñas, doctor en dret, es decantava perquè l’única situació legal abans del
1961 era la dels hereus de Bonaventura Vila, representats per Estanislau
Puiggròs, ja que eren els únics que tenien un document en el qual les
autoritats firmaven una concessió de ràdio al seu nom. De tota manera,
aquesta concessió va quedar anul·lada el 1960 per una decisió del Consell
General que ja hem explicat amb detall al capítol corresponent. En la
seva carta adreçada al síndic general, Jean Delvigne acaba dient: «Ens va
semblar que el nostre desig era unànimement compartit per la V. S. i tots
els assistents que no poden actualment concebre fora del marc nacional
andorrà el destí de l’emissora que porta el nom del seu país i la veu de la
qual contribueix al seu renom a l’estranger.»
Al resum que se somet al M. I. Consell General, podem llegir que els concessionaris explotadors de Ràdio Andorra han lliurat una nota al Consell en
la qual s’expliquen tots els fets històrics de l’emissora i el seu desig de la seva
total andorranització, sotmetent al Consell General les proposicions següents:
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— La propietat de Ràdio Andorra es transferiria al M. I. Consell General de les
Valls, passant així dita emissora al control superior dels poders públics andorrans.
— L’explotació serà assegurada per una societat andorrana, que es crearia juntament amb el M. I. Consell General.
Les modalitats de l’abans dita transferència aixís com també i prioritàriament la
questió dels cànons serien elaborades en els pròxims dies conjuntament entre una
Delegació del M. I. Consell General i els dirigents de Ràdio Andorra.
Ràdio Andorra esdevindria propietat dels andorrans tan prompte un acord havent estat assolit, es podrien signar les Escriptures formalitzant la transferència.
Integrant-se al Servei Públic Andorrà de Radiodifusió, Ràdio Andorra continuaria
a servir la presència d’Andorra al seu entorn i més enllà encara, bo i assegurant
a totes les Valls el millor nivell de radiodifusió.

Les pretensions i les proposicions dels hereus Trémoulet van ser ràpidament contestades des de l’empresa Eirasa a través d’una carta enviada per
Luis Ezcurra, en la qual per primera vegada es diu que Ràdio Andorra és
propietat de l’Estat espanyol. Per la seva importància històrica, reproduïm
la totalitat de la missiva de Luis Ezcurra al síndic general, Julià Reig:
Como continuación de las dos conversaciones mantenidas entre esa Sindicatura
y una delegación de EIRASA, me permito hacer las siguientes puntualizaciones:
La emisora Radio Andorra, «con todos los derechos inherentes a ella y con todos
los utensilios, enseres, transmisores, equipos de alta y baja frecuencia, discoteca,
mobiliario y demás objetos», es propiedad del Estado español, de acuerdo con
el convenio suscrito en 16 de Enero de 1961, aprobado por el Consejo de Ministros, entre el Sr. Jacques Trémoulet Mourjas y el entonces Director General
de Radiodifusión y Televisión, don José María Revuelta Prieto.
Ante la sugerencia de la Mitra y del Consejo de que en las negociaciones para
tratar del entonces futuro de la radiodifusión andorrana participaran dos entidades
paraestatales representativas de los intereses oficiales de los dos países vecinos al
Principado, fue constituída «Explotaciones e Inversiones de Radiodifusión S.A.»,
EIRASA, empresa cuya totalidad de acciones se depositó en el Ministerio de
Información y Turismo. Fue esta la entidad que tuvo el honor de representar al
suscribir el contrato de 10 de Abril de 1961 con ese Consejo.
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Aun siendo el Estado español propietario de Radio Andorra, la dirección General
de Radiodifusión y Televisión estaba obligada, por el anterior convenio de enero
de 1961, a permitir la continuidad de la explotación de los programas por el Sr.
Trémoulet y, en su caso, por sus herederos, hasta el 15 de enero de 1981. Esto
es, una duración total de 20 años a partir del citado convenio.
Llegado al acuerdo entre el Consejo de los Valles y EIRASA, la Dirección General de Radiodifusión y Televisión puso a disposición de la sociedad anónima
EIRASA la propiedad de la emisora y, por tanto, la concesión, sin perjuicio de
la explotación publicitaria antes referida.
EIRASA desea hacer expresa mención al Consejo de los Valles que, recobrada en
enero de 1981 la explotación de la programación, es voluntad suya gestionar la
empresa en su totalidad, sin conceder programas a terceros, salvo que así fuera
pactado por ese Consejo.
Como consecuencia de todo ello, deseo expresar a V. E. nuestro deseo de iniciar
las conversaciones conducentes al próximo periodo de explotación, sin perjuicio
de tratar con ese Muy Ilustre Consejo cuanto proceda para lograr la regularización de la situación económica reclamada en escrito anterior de esa Sindicatura.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de Julio de 1978
El Presidente
Luis Ezcurra

4.8. Trobada dels coprínceps a Andorra
El 19 d’octubre de 1978, amb motiu del setè centenari dels Pariatges i, per
tant, del naixement d’Andorra com a territori lliure i sobirà, es produïa la
trobada històrica en terra andorrana dels dos coprínceps, Joan Martí Alanis
i Valéry Giscard d’Estaing. Era la primera vegada que els màxims responsables de l’Estat es reunien al Principat. El primer copríncep francès que va
trepitjar terra andorrana va ser Charles de Gaulle el 1967, en una estada
que va ser catalogada d’històrica, però en aquella ocasió una «inesperada
visita pastoral al Pallars Jussà» va impedir que es trobés amb el copríncep
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episcopal, Ramon Iglésias Navarri. La primera trobada dels coprínceps
va tenir lloc el 1973 a la ciutat francesa de Càors, on es van reunir Joan
Martí Alanis i Georges Pompidou, que estava malalt i que moriria un any
després. Amb tot, la primera reunió conjunta en terra andorrana va ser la
que va generar més expectació. Per primera vegada sentirien el seu poble
en viu i en directe, i no tot eren lloances, sinó que també hi havia queixes
i reivindicacions.
En aquesta trobada, l’esperit de la reforma institucional va ser la protagonista de la visita, i lògicament també es va parlar de ràdios, ja que a tots
dos dignataris se’ls va donar un ampli dossier amb el resum de l’estat de
la situació del conflicte. Giscard va destacar en el seu discurs a la població
congregada a la plaça Príncep Benlloch la necessitat de la reforma institucional i del fet que el país sortís de l’immobilisme i s’incorporés als nous
temps; també es va mostrar partidari d’una reunió entre representants de
França i d’Andorra per a aconseguir un major desenvolupament en tots els
camps. El copríncep episcopal, Joan Martí Alanis, va ser més nacionalista
en la seva dissertació i va advocar per un major reconeixement d’Andorra
en l’escenari internacional, fent seves les pretensions que alguns sectors
cívics i polítics de l’època pretenien; entre altres coses, la presència del país,
representada per personal andorrà, a tots els organismes internacionals.
D’altra banda, la classe política i un ampli sector de la població andorrana
demanava solucions. Així, el setmanari Poble Andorrà, de marcada oposició a la Sindicatura de l’època, deia en portada: «Folklore o reformes». La
revista Tribuna es feia la pregunta següent: «Ens portarà la democràcia?».
Parlant de Giscard d’Estaing, aquesta revista, en un ampli i documentat
article, comentava amb una certa intranquil·litat les visites efectuades, pocs
dies abans del seu viatge a Andorra, per Giscard d’Estaing al rei d’Espanya
i del bisbe Joan Martí al Vaticà; l’articulista es preguntava si això no eren
maniobres al voltant del futur estatut d’Andorra.
Als coprínceps, se’ls va donar tota la informació sobre la problemàtica de
les ràdios, però la situació estava estancada i semblava que no hi havia
solucions satisfactòries. Així el 12 de setembre de 1979, per divuit vots a
favor, un en contra i una abstenció, el Consell General va acordar:

Ràdio Andorra. La història d’un mite que va fer història

103

Trametre un comunicat, per via de requeriment notarial, a les dues empreses
concessionàries de radiodifusió, portant al coneixement d’aquestes que el M. I.
Consell General, en execució de l’article tercer dels contractes de data 29 de març
i 10 d’abril de 1961, i en aplicació de l’acord del 6 de juliol de 1977, denuncia
la fi del contracte.

Com va dir Juli Cèsar, «alea jacta est». I, en efecte, la paciència té un límit
i la de les autoritats andorranes semblava que hi havia arribat.
Però, tal com diu el refrany, «com més serem, més riurem». A aquest
galimaties radiofònic, també s’hi van apuntar els hereus de Bonaventura
Vila, que el 1935 havia obtingut la primera concessió de ràdio i que havia
mort un any més tard sense assabentar-se dels problemes, els embolics i
les actuacions judicials que hauria d’afrontar la representació del seu somni.
Poble Andorrà, en la seva edició del 6 de setembre de 1979, va publicar
una nota que deia:
Estanislau Puiggròs i Comas i els seus fills, Bonaventura i Maria Dolors Puiggròs
i Vila, successors, per títol d’herència, de Bonaventura Vila i Ribes en els drets i
accions dimanants de l’Empresa «Ràdio Andorra» constituïda i explotada en mèrits
de la concessió que el M. I. Consell General va atorgar al nostre avantpassat senyor
Vila el 19 d’agost de 1935, estimem obligat alertar els nostres compatriotes amb
motiu d’haver aparegut a la premsa la informació que extractem a continuació:
— Per a «Ràdio Andorra», en aquest dia aniversari les coses són clares, ja que els
concessionaris que l’exploten sense interrupció després de 40 anys estan d’acord
per tansferir sense cap oposició l’Estació emissora al Consell General.
— Així, quan el Consell General haurà pres possessió de l’Estació, Ràdio Andorra
esdevindrà la ràdio nacional dels andorrans.
La premeditada imprecisió de la transcrita informació ens priva de conèixer el
nom i les circumstàncies dels qui, autodenominant-se concessionaris de Ràdio
Andorra, diuen voler entregar al M. I. Consell General l’explotació de l’esmentada
Emissora, propòsit —diem nosaltres— de realització legalment impossible, per
no ser certs els fets en els quals pretenen basar-se.
Nosaltres i ningú més que nosaltres som els legítims successors de Bonaventura
Vila titular que fou de la Concessió de Radiodifusió que, amb la imprescindible
aprovació dels Coprínceps, li otorgà el M. I. Consell General. El difunt Jacques
Trémoulet mai no ha estat titular de l’esmentada Concessió Radifònica.
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En relació amb determinats pactes concertats per nosaltres i els senyors Jacques
Trémoulet i Lleó Kirzkouski, cal fer públic que a la Batllia episcopal hi ha en
tràmit quatre procediments judicials, avui acumulats, entre nosaltres i els ignorats
hereus de Trémoulet i els també ignorats hereus de Lleó Kirzkouski, plets en els
quals són part, com a agents i com a defendents, els avui ignorats hereus al·ludits
i nosaltres obrant en el caràcter de legítims successors del Sr. Bonaventura Vila.
L’afer de Ràdio Andorra es troba doncs sub judice, fet que impossibilita, entre
tant, que cap dels qui puguin ser legítims successors dels esmentats senyors Trémoulet o Kirzkouski puguin fer al M. I. Consell General oferta de cessió d’uns
títols en litigi. En tal cas, el M. I. Consell General pactaria, amb falsos titulars,
sobre uns drets que aquests no han ostentat mai, ni ostenten.
Per si això no fos prou, cal, a més a més, tenir en compte que tot allò que
fa referència a Concessions de qualsevol mena que siguin és prerrogativa dels
Coprínceps, competència que el senyor Joan David Levitte, representant del
Copríncep francès, remarcà amb fermesa a la Delegació del M. I. Consell General
que acudí a l’Elysée, negant el propi senyor Levitte tota facultat al respecte al M.
I. Consell General, ja que els poders legislatiu, judicial i executiu són atributs
que ostenten plenament i exclusivament els Coprínceps, com a sobirans que són
de les Valls d’Andorra.7

Aquest comunicat de la família Puiggròs-Vila va ser més anecdòtic que
efectiu. El seu plantejament partia d’un seguit d’hipòtesis d’una legitimitat
dubtosa, per la qual cosa la tesi final deixava moltes incògnites sense resoldre. Les seves pretensions ja havien estat refutades amb anterioritat al
1961; basades en la no-existència de la firma d’acceptació dels coprínceps,
deixaven molt a desitjar, i, a més, mai no sabrem si el silenci dels caps de
l’Estat andorrà va ser d’acceptació o de refús. Ni tan sols l’estudi informe
encarregat pel Consell General al doctor Viñas va dissipar els dubtes sobre
aquesta qüestió.

7.

«Un crit d’alerta als andorrans», Poble Andorrà, 6 de setembre de 1979.
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4.9. El Consell General diu prou
El 14 de setembre de 1979, el síndic general va comunicar als representants
de les societats Eirasa i Sofirad l’acord pres pel Consell dos dies abans, en
el qual es deia:
En exuecució de l’article tercer del contracte signat amb l’empresa que vostè representa, de data 29 de març de 1961, i en aplicació de l’acord de la pròpia M.
I. Assemblea del 6 de juliol de 1977, denuncia la fi del contracte atorgat entre
el M. I. Consell General i SOFIRAD o EIRASA, manifestant, a l’ensems, que no
està disposat a la seva renovació.

Aquest acord del Consell General es va ratificar plenament i de manera
unànime el 28 de febrer de 1980, i es va fer saber als representants d’ambdues emissores el 5 de març de 1980. Però entre el 1977 i el 1980, els
explotadors i els concessionaris no es van quedar de braços plegats, sinó
que van intentar trobar solucions, tot i que el Consell cada dia estava més
desenganyat de les promeses rebudes de tots els interlocutors. A més, els
gestos de les concessionàries no eren precisament gaire amistosos. El 3
de maig de 1978, l’aleshores director de Sud Ràdio va firmar dotze cartes
d’acomiadament en les quals es deia:
Les dernières décisions du Conseil d’Administration, relatives à la réorganisation
de certains services de notre Société, me conduisent à la supression du poste de
[…] que vous occupez depuis le [...].
Compte-tenu du préavis auquel vous pouvez prétendre, je donne toutes instructions au Service Administratif et Financier pour procéder à la liquidation de vos
droits au 31 Mai 1978.
Veuillez agréer, […] l’assurance de mes sentiments distingués.
Jean Louis Horbette

Entre els acomiadats hi havia cinc andorrans, quatre espanyols i tres francesos.
Eren cinc administratius, tres operadors de ràdio, un del servei de discoteca,
un tècnic, un del Departament de Publicitat i un periodista. Aquestes mesures
van ser explicades en persona l’1 de juny de 1978 pel president de SOFIRAD al Consell General. En aquesta reunió es van prendre diferents acords,
entre els quals liquidar els deutes amb el Consell i, per tal de fer-ho, pagar
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immediatament la quantitat de cinc-cents mil francs francesos en concepte
de revisió del cànon entre febrer del 1974 i el 31 de desembre de 1977 i
una altra suma a càrrec del cànon de l’any 1978. Quant a l’acomiadament
de personal, el president de la societat francesa va explicar que era causat
per una reestructuració de l’explotació de l’emissora com a conseqüència
de la situació financera per la qual travessava i que els acomiadaments no
s’havien fet només a Andorra, sinó al conjunt de la societat.
La notícia interessant era que aquesta reestructuració permetria una reorganització dels efectius humans de l’emissora, tant a Tolosa de Llenguadoc
com a Andorra, i que al Principat s’iniciaria l’emissió i l’explotació d’una
freqüència en FM en català adreçada a la població del país. Per aquest
motiu, Sofiard es va comprometre davant dels representants del Consell a
contractar personal andorrà, a mantenir el volum d’efectius humans que
havia tingut fins aleshores i al fet que, si les noves activitats justificaven
un augment d’efectius, tindria prioritat el personal acomiadat.
Sofiard també va proposar al Consell reunir-se periòdicament, cosa que
permetria un diàleg més fluid de cara a les relacions futures entre ambdues
parts dins el marc d’un nou contracte d’explotació. Per a aconseguir-ho,
la societat francesa, amb el desig d’establir relacions clares, estables i de
cooperació, va proposar:
[...] que el diàleg referent a les noves disposicions sigui encetat al més aviat possible
i es resolgui al més aviat possible. Proposa que el nou règim, una vegada adaptat,
sigui aplicat immediatament, sense esperar el venciment dels textos de 1961.
També pensa que podria ésser aplicable, a títol retroactiu, a partir del començament d’aquest any.
Que els procediments d’elaboració dels nous textos associïn, amb el respecte de
les competències de cadascun, totes les parts interessades (coprínceps, Consell
General de les Valls, societats concessionàries).
Per al futur règim, convindrà establir procediments que assegurin el control de
les autoritats andorranes sobre les condicions d’explotació de la societat concessionària i la millor concertació possible entre el Consell General i la societat.
La fixació de les condicions financeres haurà d’ésser realista, és a dir:
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1. Conforme a les disposicions comunament admeses a nivel internacional.
2. Tenint en compte les condicions reals d’explotació.
3. I en conqüencia fent l’objecte de procediments de revisió eventuals segons els
resultats obtinguts.
4. A un nivell superior al practicat efectivament fins ara (el que implica el redreçament de l’explotació actual de la societat).

El desig del president de Sofiard de comparèixer davant del Consell General
per tal d’obrir un diàleg constructiu sobre allò exposat va deixar entreveure
algunes il·lusions, però el temps va demostrar que, com molt bé diu la
saviesa popular, «qui té fam, somia pa.»
La resposta dels representants d’Eirasa, ja l’hem ressenyat anteriorment,
en explicar la ferma voluntat de l’Estat espanyol de procedir a l’explotació
directa de Ràdio Andorra. Però encara quedava la reacció dels tercers en
discòrdia, els representants dels hereus de Jacques Trémoulet, liderats per
Jean Delvigne. Aquest, el 20 d’abril de 1979, es va adreçar al síndic, Estanislau Sangrà, demanant-li una resposta al seu pla d’andorranitzar Ràdio
Andorra, ja que estaven disposats a transferir la plena propietat de l’emissora i a participar en l’explotació dins de la societat que es creés per a tal
fi. Delvigne va mostrar al mandatari andorrà la necessitat d’una resposta
urgent a la seva oferta i deia que estava disposat a donar totes les explicacions i les respostes que els membres del Consell demanessin, tot dins
el marc de la reunió extraordinària que el Consell General tenia prevista
per a tractar el tema de la radiodifusió andorrana.
El 28 de febrer de 1980, el Consell General va acordar tornar a tramitar,
per via de requeriment notarial, un comunicat a les dues empreses concessionàries de radiodifusió recordant-los la voluntat d’aquell organisme de no
renovar el contracte de concessió i denunciant-lo. I el 26 de juny del mateix
any, el Consell General, després de considerar que les ones radiofòniques
s’integren dins l’àmbit de la riquesa natural del país i que el Consell ha
denunciat el final dels contractes amb les dues societats concessionàries,
per unanimitat, acorda:
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1. La creació d’una entitat de dret públic, amb caràcter autònom, denominada
RADIODIFUSIÓ ANDORRANA, que tingui per finalitat la gestió i explotació
d’emissores de radiodifusió.
2. Que s’encomani als lletrats la redacció dels estatuts pels quals s’ha de regir
aquest organisme.
3. Que, mentrestant, la M. I. Sindicatura, mitjançant comunicació cursada per
via notarial, INVITI les societats concessionàries perquè, dintre d’un plaç de
dos mesos a partir de la comunicació, es posin en contacte amb la Junta de
Consellers Majors per tal de procedir a les peritacions previstes en l’article 3er
dels contractes i facilitin als tècnics que designi el Consell General l’accés als
immobles i instal·lacions i la consulta de documents d’explotació. Es cursarà una
altra comunicació, amb els mateixos termes, a la Societat RÀDIO ANDORRA,
en la seva qualitat d’empresa explotadora.
4. Que es faculti Consellers Majors per a contractar altres experts: jurídics, financers o tècnics, a l’efecte d’executar tots els acords anteriors.
5. Que els anteriors acords no suposen cap mena de renúncia a les accions civils
que competeixen al Consell General, derivades del no-compliment, per part dels
concessionaris, en relació amb els contractes del 29 de març i 10 d’abril de 1961,
les quals oportunament s’exerciran.
II. INCOMPLIMENT dels CONTRACTES SIGNATS per part de les SOCIETATS
EIRASA i SOFIRAD (contractes del 1961)
Article 1er. S’ha negat sempre a constituir una societat d’explotació amb el Consell General, societat que ve expressament pactada en els articles primer i segon
del contracte. El Consell havia de participar a la societat d’explotació amb un
25 % del capital.
Article 4art. La Societat contractant s’obligava a obtenir de la societat beneficiària
de l’explotació el pagament al Consell d’un cànon anual del 10 % dels ingressos
bruts. Tampoc s’ha respectat estrictament el pagament dels mínims assegurats, puig
les societats no van acceptar íntegrament la revaloració pactada en el contracte.
Article 8è. La Societat contractant s’obligava a imposar a la societat d’explotació:
«A no fer emissions informatives de notícies durant el termini en què aquell
contracte estigués sotmès a l’estudi i aprovació dels Coprínceps.»
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III. SITUACIÓ ACTUAL
Acabant-se els contractes el dia 29 del present mes, s’està estudiant la possibilitat
de signar-ne altres de nous amb les mateixes societats SOFIRAD i EIRASA, per
això es proposa:
1er. La creació d’un organisme públic anomenat ENAR, que contactaria amb
cada societat i a la seva vegada constituiria una societat d’explotació de cada
emissora. La participació del Consell en aquesta societat no ha estat determinada;
els Consellers Majors suggerien a títol d’hipòtesi que fos del 51 %.
L’organisme ENAR s’encarregaria de totes les qüestions radiofòniques, les competències estan encara per definir, actualment hi treballen els experts.
2on. Per al control de la radiodifusió, principalment de les emissions, es crearia
una Junta Superior de Radiodifusió, on hi hauria una representació del Consell
General, una representació dels dos coprínceps i una representació del futur
executiu. Llurs competències no estan tampoc definides, també hi treballen
actualment els experts.
Tampoc està definida la posició del Consell el dia 30 de març, quan ja ha acabat
el termini dels contractes de 1961.
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5. Comença la caiguda
(1971-1981)

5.1. Moviments populars i creació de l’ENAR
Cal reconèixer que el Consell General va fer mans i mànigues per tal
d’aconseguir solucions al contenciós radiofònic, però no hi havia manera:
quan no eren els concessionaris eren els coprínceps; el fet era que la manca
d’unitat i d’interès comú feia impossible cap solució. Mentrestant, en molts
sectors de la societat de l’època, començava a arrelar el desig de disposar
de ràdios andorranes, regides i dirigides per gent del país. El desconcert
de les ràdios i la creença que els delegats no defensaven els drets i les
peticions de la ciutadania van ser el brou de cultiu idoni per a ressuscitar
el compromís nacionalista com a defensa d’un bé i d’uns drets que s’havien de desenvolupar en benefici de la població. Aquesta tesi, recollida pels
hereus de Jacques Trémoulet, era la seva línia d’actuació, enfront de les ja
conegudes postulacions de l’Estat espanyol d’explotar Ràdio Andorra d’una
manera directa a partir del 1981. Encara que els successors de Trémoulet
declaraven nuls, de forma unilateral, els contractes i els acords subscrits
per l’Estat espanyol, aquest darrer ho tenia molt clar i estava disposat a
recórrer a tots els procediments administratius i judicials que fossin necessaris. L’encarregat d’aquesta decisió numantina era el periodista i doctor
en dret Luis Ezcurra Carrillo, autor de diversos llibres sobre la legislació
internacional en el camp de la radiodifusió.
Com ja hem apuntat anteriorment, el 26 de juny de 1980, el Consell General
va acordar la creació d’una entitat de dret públic, amb caràcter autònom,
que es diria Radiodifusió Andorrana i que tindria la finalitat de gestionar

i explotar les emissores de ràdio. Per aquest motiu, es va convidar les dues
concessionàries perquè, en un termini màxim de dos mesos, es posessin en
contacte amb la Junta de Consellers Majors per a procedir als peritatges
previstos a l’article tercer dels contractes i també es demanava que es permetés i es facilités l’accés a les instal·lacions als tècnics designats pel Consell
General, així com la consulta dels documents comptables necessaris. Un mes
després, va arribar la resposta de l’empresa pública espanyola Eirasa, que va
reconèixer que el Consell «tiene plena autoridad para decidir lo que crea
mejor para Andorra» i que Eirasa acceptaria la voluntat del M. I. Consell
General sempre que el tracte fos igualitari per a les dues concessionàries.
Els dies anaven passant i els acords no acabaven d’arribar. El 26 de gener
de 1981, la Junta de Consellers Majors es va reunir amb els delegats permanents i es van formular diferents orientacions com a base de treball i
negociació. Els més importants van ser:
— Que el dia 29 de març de 1981 expiraven els terminis establerts pels contractes de radiodifusió.
— Abans d’aquesta data, s’hauria d’establir un nou sistema de radiodifusió a
Andorra.
— Entre les diverses possibilitats proposades, hi hauria la de constituir una entitat
andorrana parapública que seria la titular de la nova concessió i que establiria
contractes d’explotació en exclusiva i de forma paritària, aprovats pel Consell
General i ratificats pels coprínceps. Els futurs explotants serien presentats pels
coprínceps. Aquestes hipòtesis de treball i de tipus orientatiu serien sormeses per
ambdues parts al Consell General i als coprínceps, respectivament.

Mentrestant, el Consell buscava informació i assessorament jurídic legal.
L’informe més complet i concret, el va fer el doctor Ramon Viñas, que el
va lliurar a les autoritats andorranes el 28 de febrer de 1981. El doctor
Viñas va centrar el seu estudi en un seguit de punts que podríem resumir
de la manera següent:
Primer: Estudi de la naturalesa jurídica dels contractes signats entre el M.
I. Consell General i les societats Sofiard i Eirasa, vistos en abstracte.
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Segon: Estudi dels contractes signats entre el M. I. Consell General i les
societats Sofiard i Eirasa, en dates 29 de març i 10 d’abril de l’any 1961,
respectivament, i en especial:
— Antecedents.
— Competència de les parts.
— Articulat. Estudi especial de les clàusules que fan refèrencia al cànon
i a l’aprovació tàcita pels excel·lentíssims coprínceps.
— Validesa i excecutivitat dels acords.
Tercer: Referència al Reglament de radiodifussió aprovat per l’Assemblea
Magna del Poble Andorrà en data 29 de març de l’any 1961.
Quart: Quantitats degudes al M. I. Consell General, en concepte de mínims
garantits per les societats Sofiard i Eirasa.
Cinquè: Accions que pertoquen al M. I. Consell General davant la situació
anòmala produïda per l’incompliment dels contractes de referència per part
de les societats Sofiard i Eirasa.
El llarg informe del doctor Viñas fa un recorregut per tota la història
i totes les vicissituds de la radiodifusió andorrana, des de la firma del
primer permís o concessió, donat a Bonaventura Vila, fins al final de les
concessions de Ràdio Andorra i Sud Ràdio, passant per tots els avatars
que van donar lloc a la guerra de les ràdios a finals dels anys cinquanta
i començament dels seixanta. Després de plantejar diverses actuacions de
caràcter legal, acaba dient:
Sols hi ha que dir que sigui quina sigui la resolució del Molt Il·lustre Consell
General (MICG), serà defensable, doncs les quantitats adeutades, el prestigi de
les autoritats andorranes, (MICG), Delegats Permanents (MM:II:DD:PP), Exms.
Co-prínceps, i el Poble Andorrà, bé valen des d’una simple declaració de no-pròrroga, a un avís, a un acte de sobirania envers de les societats que tot gaudint, de
fet o de dret, d’una concessió en un país estranger, no respecten llurs autoritats
i fan cas omís dels pactes que en el seu dia varen signar.
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L’informe del doctor Viñas va ser una alenada d’aire fresc i va donar força
moral a les autoritats de cara a les noves negociacions amb les concessionàries futures. Així, el 25 de març es va elaborar el Decret de creació de
l’Entitat Nacional Andorrana de Radiodifusió (ENAR), que deia:
Considerant que el Principat d’Andorra té el dret sobirà de reglamentar les seves
telecomunicacions, en aquest àmbit, del dret i prerrogatives que li corresponen
com a membre de la comunitat internacional, i considerant les aspiracions
expressades per un ampli sector de l’opinió pública sobre la radiodifusió a les
Valls, el Consell General, reunit en sessió pública i plenària el dia 25 de març de
1981, aprova la creació de l’Entitat Nacional Andorrana de Radiodifusió (ENAR),
d’acord amb les següents disposicions:
1. Es crea l’Entitat Nacional Andorrana de Radiodifusió (ENAR).
2. L’ENAR és un organisme andorrà, autònom, dotat de personalitat jurídica
pròpia i plena capacitat legal.
3. La missió de l’ENAR és la d’exercir els poders sobre la radiodifusió, d’acord
amb la política de les Autoritats competents andorranes.
4. L’ENAR estrà composta de set membres titulars i set suplents, elegits entre
els Consellers Generals pel Consell General.
5. Els membres designats per a formar part de l’ENAR elegiran un President
de Sessions, que vetllarà per la independència de l’organisme i pel respecte de
l’ordre del dia de les seves reunions. Així mateix, nomenaran un Director, el
qual desenvolupàrà les funcions que li siguin encomanades pels membres que
composin l’ ENAR.
6. L’ENAR redactarà el Reglament intern, que serà aprovat pel Consell General.

Juntament amb el decret de constitució de l’ENAR, el Consell General
també va redactar els estatuts de l’organisme i els principis generals dels
contractes que s’havien d’aplicar a les noves concessionàries de ràdio. Pel
seu interès per als estudiosos dels mitjans de comunicació en general i de la
història de la radiodifusió andorrana en particular, transcrivim textualment
el contingut d’ambdós documents. S’ha de tenir en compte un fet important: si bé aquests documents legals els va confeccionar el Consell General
el 26 de març de 1981, no van ser aprovats pels delegats permanents dels
coprínceps fins al 9 de febrer de 1983. Per aquest motiu i per la passivitat
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de les altes instàncies institucionals, podem entendre les diferents reaccions
dels polítics de l’època de les quals parlarem més endavant. A continuació,
transcrivim els estatuts:
Article 1. Es constitueix, amb el nom d’Entitat Nacional Andorrana de Radiodifusió
(ENAR), una entitat andorrana de dret públic, dotada de personalitat jurídica
pròpia i de plena capacitat legal, encarregada d’exercir totes les competències en
matèria de radiodifusió i televisió dintre el Principat d’Andorra, en les condicions
previstes als articles següents.
Article 2. Tots els béns mobles i immobles, materials i immaterials, equips, instal·lacions i, general, tots els necessaris per a l’exercici de les competències de
radiodifusió i televisió, adquirits pel M. I. Consell General, pel Govern o per
qualsesol altra Institució Pública amb càrrec al Pressupost General, i els que
per subrogració real els substitueixin, així com els drets sobre les freqüències,
canals i posicions orbitals adjudicats a Andorra, pertanyen al Patrimoni Públic
del Principat d’Andorra, i queden adscrits a l’ENAR qui, per mentre estiguin
afectats als serveis de radiodifusió i televisió, tindrà plenes facultats d’administració i disposició sobre els mateixos. La desafectació no podrà fer-se mentre el
bé de què es tracti sigui necessari pel desenvolupament normal dels dits Serveis.
Article 3. L’ENAR serà l’Administració responsable, davant la UIT, en relació amb
totes les atribucions que aquest organisme internacional adjudiqui a Andorra
com a membre de la dita Unió.
Article 4. Les freqüències, canals i posicions orbitals dels satèl·lits geoestacionaris
necessàries per a la cobertura exclusiva del territori andorrà, seran posades per
l’ENAR a disposició del M. I. Consell General, sense cap mena de restricció i
sense que sigui necessari negoci jurídic, el qual definirà les maneres d’explotació.
L’ENAR exercirà sobre les emissions difoses la funció del control deontològic tal
i com està definida per l’estatut.
Article 5. Les freqüències, canals i posicions orbitals de satèl·lits geoestacionaris
destinades a emissions, l’amplitud de les quals sobrepassi el territori del Principat cobrint tot o part d’altres països, seran utilitzades en conformitat amb les
condicions determinades, en l’àmbit del dret internacional, que els Coprínceps
convinguin amb les autoritats competents dels països concernits.
Amb aquest fi, correspondrà a l’ENAR negociar i atorgar els eventuals contractes
d’explotació, inclús en el cas que calgui concloure’ls amb societats o persones
presentades per cada Copríncep.
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Article 6. Els revinguts obtinguts per l’ENAR provinents de les concessions i
contractes són transferits al Pressupost General d’Andorra.
Les despeses de funcionament i inversions acordades per l’ENAR figuraran en
l’esmentat Pressupost General.
Article 7. Amb referència a la Convenció Universal dels Drets de l’Home i als
principis fixats en ella, concernint entre altres la llibertat d’informació i el pluralisme d’expressió, l’ENAR sense perjudici que els tercers interessats puguin acudir
a les vies jurisdiccionals ordinàries, tindrà la funció de control deontològic de
les emissions difoses, és a dir, especialment per a assegurar:
— el respecte a la sobirania dels Co-Prínceps, a la sobirania i neutralitat d’Andorra, a l’autoritat, al crèdit i a la seguretat d’Andorra i dels països veïns;
— la qualitat de les emissions, particularment en la salvaguarda dels drets de la
personalitat, honor, imatge, vida privada, dins la recerca de l’objectivitat i l’observació del principi d’imparcialitat, donant lloc al dret de rèplica;
— la presència d’emissions culturals i religioses, tenint en compte que la majoria
catòlica de la població de les Valls exigeix una major presència de programes
religiosos catòlics, sotmesos a l’autoritat religiosa competent del Principat sense
perjudici del respecte al principi de llibertat religiosa.
Article 8. Per a l’exercici d’aquesta funció de control deontològic, l’ENAR designarà
una comissió, la composició i el funcionament de la qual seran determinades en
un reglament que emanarà de la mateixa ENAR.
Article 9. El Consell d’Administració de l’ENAR es composa de quatre membres,
un designat per cada un dels Co-Prínceps i els altres dos pel M. I. Consell General. Quatre suplents són designats en les mateixes condicions, cada un d’ells
està cridat a remplaçar al titular de qui hagi estat nomenat substitut, en cas
d’impediment d’aquest.
Article 10. El Consell es reuneix prèvia convocació d’un dels seus membres.
La convocatòria serà feta per escrit dipositat a Casa de la Vall i a cada una de
les Vegueries de S. E. el Copríncep Episcopal i S. E. el Coprincep Francès. La
sessió se celebrarà tres dies naturals després de la recepció de les convocatòries.
El Consell s’entendrà regularment constituït si concorren la totalitat dels seus
membres, cas contrari, si concorren tres dels membres 48 hores després, s’entendrà
regularment constituït, i prendrà vàlidament acords per unanimitat dels assistents.
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La Presidència serà assumida en cada sessió, per torn, per cada un dels membres
assistents.
El membre convocant haurà de mencionar en la convocatòria els punts de l’Ordre
del Dia que vulgui sotmetre a la consideració del Consell, i el Consell haurà de
deliberar en primer lloc sobre els mateixos punts abans de passar a deliberació
dels eventuals altres punts que els altres membres proposin.
Les decisions es faran constar en acta signada per tots els membres amb possibilitat de fer-hi constar les manifestacions que cregui oportunes cada un d’ells.
Disposicions transitòries:
1. Els immobles i instal·lacions a què es refereix l’article dels contractes de 1961
passaran a disposició de l’ENAR quan el M. I. Consell General hagi exercit el
dret d’adquisició previst en el mateix article 3.
2. Mentre Andorra no sigui membre de la UIT i no s’hagi acomplert tot el
procés tendent a l’adjudicació a nom d’Andorra de les freqüències d’emissions
utilitzades a partir del territori andorrà, l’ENAR podrà disposar de les freqüències utilitzades des de territori andorrà, assignades a Andorra, d’acord amb els
titulars actuals de les mateixes.

La creació de l’ENAR era un gran pas per a marcar i definir el que havien
de ser les regles de joc a partir d’aquell moment. Era el posicionament de
les autoritats electes del país, era el seu envit en el moment que finalitzaven les concessions del 1961, un final que no era tan feliç com s’esperava,
ja que els deutes amb el Consell marcaven un horitzó fosc i, a més, les
divergències sorgides entre els hereus Trémoulet i la concessionària Eirasa
només ajudaven a complicar encara més l’entorn radiofònic. Per això, les
autoritats del país van voler deixar molt legislat tot el conjunt d’allò que
podria ser el futur mercat radiotelevisiu del país, per a la qual cosa van
elaborar uns principis generals de contractació on quedava molt clar que,
abans d’atorgar nous contractes de concessió entre l’ENAR i les noves societats presentades per cada un dels coprínceps, s’havien de cancel·lar tots els
deutes per cànons generats a favor dels coprínceps i del Consell General,
tal com reflectien els contractes del 1961. També es va aclarir a Eirasa que
aquestes liquidacions s’havien de fer sense perjudici de les accions que a
les anteriors concessionàries els poguessin correspondre contra tercers, com
podria ser el cas contra els hereus de Jacques Trémoulet.
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Aquests principis també obligaven al fet que els contractes entre l’ENAR i
les dues persones o societats presentades, respectivament, per cada copríncep havien de respectar els principis de paritat de tracte i simultaneïtat de
concessió. Per aquests motius, l’ENAR podia establir un període provisional
de funcionament de les emissores, però aquesta provisionalitat no podia
passar de sis mesos.
Els principis generals dels contractes eren els següents:
I. Part concedent
Entitat Nacional Andorrana de Radiodifusió (ENAR). Prèvia deliberació, signaran
per la dita ENAR les persones que el Consell d’Administració designi.
II. Part concessionària
Per a usar de les freqüències de ràdio actuals que emeten des de territori andorrà, hi hauran dos concessionaris, un presentat per cada un dels Exms. Srs.
Co-Prínceps.
Els contractes podran igualment concernir tota concessionària, persona física o
jurídica, destinada a utilitzar les freqüències de ràdio, TV, vers l’exterior, així com
les posicions orbitals i els canals corresponents que figuren o podrien figurar en
l’esdevenidor a nom d’Andorra dins els registres de la UIT.
III. Objecte
L’objecte dels contractes serà la concessió del dret a difondre a partir de territori
andorrà.
Per les societats presentades per cada Co-Príncep l’objecte dels contractes és
la concessió del dret de difondre des d’Andorra en les freqüències acualment
afectades a aqueixa utilització, emissions radiofòniques de caràcter comercial
destinades a la cobertura del territori dels països veïns d’Andorra, així com la
disposició dels immobles i instal·lacions necessaris a la difusió de les emissions.
Per als altres concessionaris eventuals, l’objecte és el dret de difondre des d’Andorra, emissions radiofòniques i/o televisives de caràcter comercial destinades a
l’exterior, així com la disposició d’immobles i instal·lacions necessaris a la difusió
de les emissions.
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IV. Durada
Per les Societats presentades per SS. EE. els Co-Prínceps la durada del contracte
serà de quatre anys. A la fi d’aquest termini, cessaran automàticament les emissions, llevat el cas de renovació de contracte.
V. Preu
El preu de la concessió serà el que es pacti al moment de la signatura dels
contractes.
Podrà esser estipulat en moneda, en natura o de tota altra manera.
El modo de pagament podrà ésser fixat amb entrega del preu d’una sola vegada
al principi o a la fi o en el curs de l’execució del contracte, o amb pagaments
fraccionats segons periodicitat a determinar, o per compensació.
Es preveuran penalitats i interessos en cas de retràs en els pagaments.
VI. Condicions d’explotació
El concessionari podrà emetre vers l’exterior emissions de caràcter comercial amb
subjecció a les presents condicions.
Tot mancament a les presents condicions donarà dret a l’ENAR a optar per obligar
el concessionari a complir el contrate o declarar caduca i extingida la concessió.
Hauran de constar en els contractes la submissió expressa a les següents condicions:
a) Condicions tècniques.
Definició de les característiques radioelèlectriques de les emissores, antenes, potències, diagrames de les emissions, etc. Submissió a l’ús de les freqüències amb
les característiques en què vénen definides en els registres de la UIT i IFRB.
b) Condicions comercials.
En cada contracte es definirà la manera específica en què cada concessionari
podrà recórrer a la publicitat.
També s’haurà de preveure expressament que les societats concessionàries hauran
de respectar en tot moment la legislació andorrana en matèria de drets d’autors
i de propietat intel·lectual resultant de la legislació andorrana interna i de les
convencions internacionals signades per Andorra.
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c) Empleo.
El personal de servei en les emissores de radiodifusió tindrà que ésser de bona
reputació i moralitat, conduir-se personalment i en l’exercici de la seva professió
respectant escrupulosament la legislació andorrana.
Les societats concessionàries esmentades en el paragraf IIa) del present text s’esforçaran a recrear el conjunt dels llocs de treball que existien durant la gestió de
les antigues concessionàries. Pels llocs de treball creats immediatament a l’obertura
de l’estació o per aquells que es creïn tot seguit, serà donada una prioritat al
personal empleat respectivament per les antigues concessionaries, i a qualificació
igual, al personal andorrà en relació al no-andorrà.
D’una manera general, les noves societats s’esforçaran a contribuir al desenvolupament econòmic i social del pais.
d) Llengües autoritzades.
Els concessionaris podran usar les tres llengües: català, francès i castellà, procurant donar a la llengua oficial andorrana un relleu particular, devent anunciar
l’obertura i tancament de les emissions en aquesta llengua i el distintiu en català
en el qual hi haurà de constar obligatòriament la menció «Andorra».
VII. Ocupació de terreny públic
L’ENAR podrà posar a disposició dels concessionaris terreny públic del que
prèviament hagi adquirit l’ús, per conveni amb les entitats comunals o estatals.
Així mateix, podrà també posar a disposició del concessionari terrenys privats
dels quals prèviament n’hagués obtingut la propietat o l’ús per contracte o després
que l’Estat hagués usat el procediment d’expropiació.
VIII. Noves inversions
Les noves inversions a realitzar han d’ésser acordades per l’ENAR dins d’un
pressupost bianual i prèvia aprovació del M. I. Consell General seguint el procediment previst per l’aprovació de pressupostos i seran a càrrec del Pressupost
General d’Andorra.
La durada de l’amortització de les inversions serà igual a la durada dels contractes. L’import de l’anualitat d’amortització serà afegit al montant del preu del
lloguer anyal de la societat explotadora a la qual hagi estat afectada la inversió
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En les demés concessions, l’objecte serà el dret d’emetre des d’Andorra emissions radiofòniques de caràcter comercial i eventualment la posta a disposició de
mobles i instal·lacions.
IX. Control deontològic
Els concessionaris es sometran expressament a les decisions de la comisió deontològica, en les àrees que vénen definides per l’estatut de l’ENAR.
No podran impedir l’efectivitat de dit control, sinó que hauran de facilitar tots
els mitjans a llur abast per a què l’ ENAR el pugui portar a terme en tot moment, mantenint a disposició de l’ENAR les gravacions de la programació durant
quinze dies.
Les concessionàries s’hauràn d’obligar a uns mínims d’emissions de caràcter
cultural i d’emissions de caràcter religiós, aquestes últimes seran sotmeses a l’autoritat religiosa competent del Principat, sense perjudici del respecte al principi
de llibertat religiosa.
X. Altres prestacions a càrrec de les concessionàries
Les concessionàries s’obligaran a esforçar-se en els programes difosos cap a l’estranger de fer referència tan sovint com sigui possible al Principat d’Andorra i
d’una manera general d’afavorir el coneixement i el bon nom d’Andorra prop
dels auditoris estrangers.
Les concessionàries assumiran l’obligació d’aportar a la demanda de l’ENAR el
concurs tècnic necessari per a l’instal·lació i la formació del personal d’una estació
de radiodifusió que emeti vers l’interior cas que les autoritats administratives
decideixin crear-la.
XI. En tots els casos, les persones o societats concessionàries hauran d’ésser
domiciliades a Andorra.
XII. Els drets dimanants de les concessions no podran ser objecte de cessió total
o parcial baix cap forma de dret.
XIII. Els litigis sobre aplicació, execució i interpretació dels contractes seran
sotmesos a la llei andorrana i a les jurisdiccions ordinàries competents.

En l’informe lliurat al Consell General, el doctor Ramon Viñas va exposar
amb claredat els conceptes de la propietat de freqüències o la possibilitat
d’emetre des d’Andorra cap a l’exterior. L’expert jurista és molt clar quan
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diu que Andorra té el «dret sobirà» de reglamentar les seves telecomunicacions, si bé recomana no exagerar-ne la nota. Diu també que és un
abús de llenguatge parlar de propietat de les ones radiofòniques, ja que
pertanyen a tots i a ningú. Dóna per fet la internacionalitat de la ràdio i
la televisió per la naturalesa de les ones hertzianes. Reconeix el principi,
encara vàlid per a totes les administracions, que les freqüències de ràdio
són un bé comú i limitat i que, per tant, és necessari compartir-les amb
altres estats. Reconeix i confirma que és la UIT l’encarregada de distribuir
les freqüències segons les necessitats nacionals i harmonitzant els interessos
de tots els països. Informa que les freqüències atribuïdes a Andorra ho van
ser (segons sembla) a petició de França i amb el consentiment d’Espanya i
que estan destinades a cobrir una part del territori dels països veïns, motiu
pel qual van ser registrades a la IFRB amb l’alta potència que tenien. Als
andorrans, els diu clarament que la petició de freqüències per part d’Andorra sense comptar amb el beneplàcit de França i Espanya donaria lloc a
una concessió de «potència limitada» d’acord amb les necessitats nacionals
del territori andorrà.
L’informe del doctor Viñas es complementa amb una sèrie de notes jurídiques després d’una visita efectuada el 16 de març de 1981 a Ginebra, a la
seu de la UIT. Diu que, per a la Unió Internacional de Telecomunicacions
(UIT), Andorra és un país i una part geogràfica de la Regió 1a i que, en la
Conferència Administrativa Regional de Radiodifusió per ones quilomètriques
i hectomètriques (Ginebra, 1975), es van signar dues freqüències, una per
a Ràdio Andorra, la de 702 kHz del canal 20, fent constar que l’emissora
estava situada a Andorra i que aquesta freqüència s’havia de coordinar
amb l’emissora marroquina de Sebaa Aioun. La inscripció d’aquesta assignació va ser feta per Espanya. Sud Ràdio tenia la freqüència de 819 kHz,
canal 33, fent constar igualment que l’emissora estava situada en territori
andorrà. La inscripció d’aquesta assignació va ser feta per França. Entre
altres conclusions de l’informe del doctor Viñas, podem llegir que Andorra té la possibilitat de demanar una assignació de baixa freqüència. Si es
tractava d’un quilowatt, no hi hauria cap dificultat, perquè no es necessita
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l’opinió dels països veïns; passant de dos quilowatts, caldria coordinar-se
amb França i Espanya.1
De tota manera, aquest esforç dels experts i del legislatiu andorrà va ser
inútil. El Consell va lliurar l’edicte i el reglament de la creació de l’ENAR
el 26 de març de 1981 i els delegats permanents dels coprínceps no van
donar-hi el seu reconeixement i autorització fins gairebé dos anys després,
el 9 de febrer de 1983, data que, com veurem més endavant, feia inútil
qualsevol esforç a causa dels canvis i les variacions que es van produir en
tot el procés que s’estava negociant entre les parts interessades. A més, al
seu decret, signat per Nemesi Marquès i Jean Keller, delegats permanents
a l’època, hi van afegir una disposició transitòria que diu: «Que és declarin
caducades i sense efecte totes les concessions i contractes i que són abrogades
totes les disposicions anteriors en matèria de radiodifusió i televisió qualsevol que sigui l’òrgan públic andorrà que els hagués atorgat o promulgat.»
El temps passava i les bones intencions i els projectes dissenyats per a
desencallar el problema de la radiodifusió quedaven oblidats al bagul dels
records. Mentrestant, els ànims de la ciutadania anaven pujant de to i de
temperatura. Així, el 23 de març de 1981, importants personalitats d’Andorra, entre les quals Josep Baró Puigdemasa, Julià Reig Ribó, Antoni Aleix
Santuré, Bonaventura Armengol Julià, Jaume Bartumeu Cassany, Marc Forné
Molné, Josep M. Beal Benedico i Jordi Font Cabanes, van lliurar un escrit
al Consell General, on deien:
Els sotasignants, andorranes i andorrans de diferents ideologies i orientacions
polítiques que vam manifestar, en l’acta oberta entregada a la M. I. Sindicatura
el 12 de novembre de 1980 el nostre suport als acords del 26 de juny de l’any
passat, amb tot el respecte exposem: «En la referida carta suggerim la convocatòria d’una Assemblea Magna per permetre al poble andorrà manifestar […] la
seva unió a l’entorn de la voluntat de recuperar la radiodifusió.»

1. Informe sobre radiodifusió del doctor Ramon Viñas, doctor en dret i professor de la
Universitat de Barcelona. Vegeu el capítol 6.1 d’aquest treball.
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Les peticions de caràcter reivindicatiu i de denúncia de la situació demanaven
la convocatòria d’una Assemblea Magna per tal que el poble andorrà pogués
manifestar la seva unió respecte a la voluntat de recuperar la radiodifusió.
Els firmants de l’escrit denunciaven que havien passat setmanes i mesos i
que no solament l’Assemblea Magna no havia estat convocada, sinó que la
informació que havia arribat a la ciutadania havia estat molt escassa. Aquesta
falta d’informació els suggeria les consideracions següents: «Que no sembla
quedar gran cosa de les intencions d’aquest M. I. Consell General de crear
una entitat de dret públic anomenada Radiodifusió Andorrana amb la finalitat
de gestionar i explotar emissores de radiodifusió [...] decidint la forma i les
condicions d’explotació del servei públic de radiodifusió al venciment dels
contractes de 1961 [...] (acord del 26 de juny de 1980).» També qüestionaven
que, després de la reunió del 26 de gener entre la Sindicatura, els consellers
majors i els delegats permanents, «sembla haver-se acceptat tàcitament (ja que
en la seva sessió del dia 4 de març el mateix Consell no va pas protestar) el
principi d’un nou contracte amb empreses privades estrangeres.» I afegien:
Que aquest giravolt que s’ha donat al «camí encetat» el 26 de juny de 1980, s’està
donant sense demanar ni tenir en compte l’opinió dels ciutadans. Els ciutadans que
van ratificar amb la representació de l’Assemblea Magna els contractes de 1961.
Que es desprèn d’això que la política que semblen seguir les nostres autoritats
és la del silenci, la de no informar sobre les seves intencions ni sobre la manera
i forma de seguir les negociacions. El M. I. Consell General, que va fer seva la
nostra carta oberta del mes de novembre, sembla haver oblidat totalment, per
exemple, l’acord d’exercir oportunament les accions civils que li correspon a
Andorra per l’incompliment dels contractes de 1961.
Que potser s’intenta desvirtuar els acords del 26 de juny de 1980 bo i vestint les
negociacions actuals amb una aparent coherència amb el camí encetat, però deixant
les coses pràcticament tal com estaven abans de la fi dels contractes de 1961.

La súplica acabava amb la petició que el Consell General «posi a disposició
de les parròquies la més àmplia informació sobre el tema i convoqui una
Assemblea Magna en la qual es tracti del futur de la radiodifusió, tal com
es va fer fa vint anys.»
En la seva petició se citava una carta oberta que més de vuitanta andorrans
havien firmat amb el títol «La radiodifusió: una qüestió de sobirania». El
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comunicat fa un breu repàs a la història de la radiodifusió. S’aplaudeix i
es felicita l’encert de l’Assemblea Magna que va participar activament en
els treballs i els acords dels contractes del 1961, però els firmants diuen
que s’adonen que la il·lusió inicial s’està difuminant perquè, durant els
vint anys que han passat, les empreses firmants han violat els acords. Per
aquest motiu, manifesten que «avui, tenim el convenciment que el problma concret de la radiodifusió no pot abordar-se únicament a partir de
consideracions de tipus econòmic, ni pot donar-s’hi una solució tenint en
compte pressions exteriors. La solució del problema de la radiodifusió té
implicacions de justícia, de sobirania i de dignitat nacional.» Segons els
autors del manifest, ja ha passat el moment de callar i ara és el moment
de defensar la sobirania del país, per la qual cosa estan disposats a donar
el seu suport a l’acció iniciada pel Consell General el 26 de juny, quan va
declarar solemnement que «les ones radiofòniques són una riquesa nacional
i formen part del patrimoni inalienable de les Valls, corresponent al M.
I. Consell General decidir la forma i les condicions del Servei Public de
Radiodifusió al venciment dels contractes de 1961.»
Per als autors d’aquest escrit, només els andorrans podien decidir si
l’existència d’emissores interessava i de quina manera s’havien d’explotar i
orientar, tenint clar que aquest és un dret que serveix per a reafirmar la
sobirania nacional. Per això es van dirigir a les autoritats electes de l’època
per a demanar la celebració d’una nova Assemblea Magna que permetés
als ciutadans manifestar la seva opinió sobre el tema i demostrar la seva
unió entorn de la voluntat de recuperar la radiodifusió.
D’altra banda, l’11 de març de 1981, el Partit Demòcrata Andorrà havia
fet públic un comunicat on acusava la Sindicatura de claudicar davant la
proposta feta pels delegats permanents i negociar una altra vegada amb dues
empreses presentades pels coprínceps. El PDA acabava el seu comunicat
reclamant «la immediata convocatòria d’una Assemblea Magna del poble
andorrà amb l’obertura d’un procés d’informació i debat a nivell ciutadà,
amb reunió de poble a totes les parròquies, demostrant a les empreses estrangeres i a les delegacions permanents dels coprínceps que Andorra vol
decidir, sense pressions de cap mena, en una qüestió que afecta de ple la
sobirania del poble andorrà.»
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5.2. La vigília dels tancaments
Febrer i març van ser uns mesos d’una intensa activitat per part de les
autoritats andorranes. El 3 de febrer enviaven una carta al delegat permanent francès posant-lo al corrent del cas omís que els representants de
Sofiard havien fet als requeriments del Consell General per tal de poder
efectuar les valoracions d’experts, segons constava en els contractes signats
per ambdues parts. L’expert tècnic nomenat pel Consell va ser Ramon
Pla, aleshores director del Servei de Telecomunicacions d’Andorra (STA),
que s’havia presentat en diverses ocasions a les instal·lacions de Sofiard a
Andorra i sempre se li havia negat fer cap valoració.
La resposta arribava el 2 de març, gairebé un mes després, i el delegat
permanent del copríncep francès hi deia: «Je demande à la Sofiard de
prendre toutes dispositions pour faciliter la tâche de l’expert que vous avez
désigné et de fournir aux personalités qui participeront aux consultations
toutes indications utiles.» En la mateixa carta comunicava al Síndic General
que els experts francesos designats eren: Frédéric de la Panouse, exdirector
general de Radio Monte Carlo i president del Sindicat Nacional Francès
de la Publicitat Cinematogràfica, Radiofònica i Televisiva, i Jacques Lansier,
magistrat honorari a la Cort d’Apel·lació de París, antic secretari general
de l’Oficina de Cooperació Radiofònica.
El 5 de març el síndic es va dirigir per carta als delegats permanents i els
va informar que l’expert legal per part d’Andorra seria el senyor Ramon
Viñas, doctor en dret i professor de la Universitat de Barcelona, i va acabar
la seva carta dient que «el Consell General, profundament preocupa’t per
aquesta qüestió a la qual entén s’ha de donar una solució clara i concreta de
cara al futur, desitjaria arribar a unes conclusions definitives abans d’arribar
a la caducitat de l’actual situació.» Per la seva banda, el delegat permanent
episcopal, en una carta datada el 9 de març i dirigida igualment al síndic
general, li comunicava que l’expert nomenat per la Mitra era l’advocat Carles Martín, especialista en qüestions jurídiques de mitjans de comunicació.
El 25 de març de 1981, el Consell General va acordar, en aplicació del
contracte signat entre el Consell i Eirasa/Sofiard, consignar a la Batllia
deu milions de pessetes a cada societat com a dipòsit per a exercir l’opció
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d’adquisició dels immobles i les instal·lacions de les referides empreses.
Igualment, es procedia a la notificació notarial i presencial de Ramon Pla
i es comunicava la proposta a les empreses concessionàries de la signatura
del corresponent document de cessió d’immobles i material, i finalment es
recalcava que el rebuig d’aquesta cessió per part de les empreses concessionàries comportaria el tancament dels seus establiments.
En aquesta mateixa sessió del Consell General, es va elaborar el decret que
creava ENAR, que en la seva primera redacció seria esmenat en el seu article quart pels delegats permanents. El Consell General, en la redacció del
decret de creació, proposava: «L’Entitat Nacional Andorrana de Radiodifusió
estarà composada de set membres titulars i set suplents, elegits entre els
MM. II. Consellers Generals pel M. I. Consell General.» I la redacció final
dels estatuts, en el seu article novè, recull el següent: «El Consell d’Administració de l’ENAR es composa de quatre membres, un designat per cada
un dels Co-Prínceps i els altres dos pel M. I. Consell General.»
Un dia després, el síndic general es va dirigir per carta als presidents d’Eirasa i de Sofiard comunicant-los que, d’acord amb els contractes signats el
1961, el M. I. Consell General manifestava la seva voluntat de denunciar-los
«amb l’antelació suficient legal», i en la carta s’afegeix que d’acord amb la
voluntat del Consell de no prorrogar els contractes de concessió, es procediria a totes les accions previstes per a finalitzar l’explotació.
Les reunions eren constants, sobretot entre els delegats dels coprínceps i
els representants del Consell General. El dia 28 es van reunir a la Casa
de la Vall per tal de trobar solucions a la situació complicada i delicada
que trobarien a partir de l’endemà del dia de venciment dels contractes.
En aquesta reunió, es va arribar a un seguit de compromisos, però sense
acord final. Les desavinences se centraven principalment en el redactat. El
Consell deia «finalitzar les concessions» i els delegats hi introduïen la paraula «totes»: «[...] finalitzem totes les concessions relatives a radiodifusió.»
Coherentment, la frase «atorgades pel M. I. Consell General a Eirasa i Sofiard» es va haver de modificar així: «atorgades pel M. I. Consell General.»
En aquesta reunió es pretenia crear unes comissions de control compostes
per dues persones, una pels coprínceps i una altra pel Consell, que estarien
facultades per a gestionar i tramitar els temes durant dos mesos, en nom
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dels seus representats, mentre que els delegats permanents i la Junta de
Consellers Majors seguirien els seus contactes per tal de trobar solucions
adequades per al futur de la radiodifusió. Les dues concessionàries cessants
també havien de lliurar la valoració de les instal·lacions i els immobles de
les emissores perquè el Consell, si ho considerava pertinent, pogués exercir
el seu dret d’adquisició.
Aquesta infinitat de reunions era el fidel reflex d’allò que es defineix com
a «buscar les pessigolles». La patata estava molt calenta i ningú l’agafava.
Així, el 2 d’abril de 1981, reunit el Consell General en sessió extraordinària
i després d’escoltar la Junta de Consellers Majors, es va decidir:
La clausura immediata i total de les instal·lacions, centre emissor i els respectius
annexos de la societat anomenada EIRASA/SOFIRAD, fins ara concessionària
de la radiodifusió que representa la propietat total del centre emissor conegut
per «Ràdio Andorra» / «Ràdio de les Valls» prohibint qualsevol tipus d’activitats
radiofòniques. I així ho sol·licità dels Hbles. Srs. Batlles Degans.

L’acció dels jutges es basava en el fet que el 29 de març de 1981 havien
vençut els contractes de concessió signats el 29 de març de 1961 i que, per
part del Consell General, s’havia procedit fins a l’últim dia a tota mena de
negociacions, converses i intents d’aconseguir una solució objectiva i justa.
Com que els concessionaris seguien emetent, tot i haver arribat al final, el
Consell General va prendre l’acord a fi de respectar l’esperit i la lletra dels
contractes ja finalitzats.
De fonts documentals de l’àmbit dels hereus de Jacques Trémoulet, podem
saber que van ser convidats el dia 25 de març pel síndic per a signar les
actes de cessió de l’explotació, sota pena de tancament de l’estació. Observem que s’hi llegeix una anotació estranya que mesos després es revelaria
inexacta. Diu: «Le conseil s’engageant dans ce cas à prendre en charge la
rémunération du personnel.» He utilitzat el qualificatiu d’estranya, però
també podria haver afegit sorprenent, ja que els honoraris del personal
de Ràdio Andorra, que havien d’haver estat pagats pels hereus Trémoulet,
es van cobrar via administració judicial el març de l’any 2009, és a dir,
vint-i-vuit anys després. La representació dels hereus de Trémoulet va
donar, doncs, per escrit, el 25 de març de 1981, el seu consentiment per
a transferir l’explotació al Consell General. L’endemà, el batlle episcopal,
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Joan Canturri, informat del litigi privat entre els hereus de Trémoulet i el
Patrimoni Nacional de l’Estat espanyol (ministeri d’Hisenda), va decidir
posar les instal·lacions sota embargament preventiu i nomenar un administrador judicial. Igualment, el 4 d’abril, els batlles van notificar al síndic
general que «vers les 19.30 hores, aquell mateix dia [dia 2 d’abril] a partir
de les 20 hores procediren a clausurar els estudis de Ràdio de les Valls i
Ràdio Andorra, situats a Andorra la Vella. L’endemà, dia 3 d’abril, al mati
es procedí a la clausura dels centres emissors d’Encamp i del Pic Blanc.»
El batlle va comunicar també que el mateix dia 3 el director de Sud Ràdio,
Thierry Bernard, «qui ens remeten un escrit original dels MM. II. Delegats
Permanents, en relació a un recurs presentat per la representació de Sofirad,
contra l’acord del Consell General, de data 2 d’abril del 1981.» Els batlles
van prendre nota del recurs i el van comunicar a Sindicatura, i en el seu
escrit van afegir: «Per contra, EIRASA no ha fet cap actuació davant nostre i per tant Ràdio Andorra continua tancada.» Per la seva banda, en els
arxius dels hereus de Trémoulet, trobem una anotació que diu:
Deux recours en queixa sont déposés auprès des Delegues Permanents de deux
Co-Princes par le Sofirad pour Sud Radio et par Eirasa pour Radio Andorre.
L’effet suspensif pour six mois est accordé aux deux sociétés. Sud Radio reprend
ses émissions. EIRASA en présente pas son recours et Radio Andorre reste fermée
(La direction de Radio Andorre —héritiers Trémoulet— déposera un recours en
reposició qui sera rejeté par le Conseil Général et un recours en queixa auquel
il en sera pas repondu par les Délegués Permanents).

El 6 d’abril de 1981, el Consell General, en sessió extraordinària, va acordar que «el Decret dels Delegats Permanents no s’avé amb “el procediment
administratiu andorrà” i per tal raó es demana un informe jurídic. Que
fins que aquest no arribi, el Consell es ratifica en els acords anteriorment
presos. Que s’ha d’informar el poble, i que posteriorment es prendrà la
decisió escaient.» El 9 d’abril, el síndic, Estanislau Sangrà, es va dirigir als
batlles per comunicar-los que el dia abans Ràdio Andorra havia reprès les
seves emissions malgrat que el dia 6 el Consell General havia desestimat el
recurs de reposició que havien presentat els hereus de Trémoulet per falta
de legitimació dels recurrents, tenint en compte que l’acord del Consell
General anava destinat a l’emissora Ràdio Andorra, propietat de l’empresa
Eirasa. L’endemà, els batlles van tornar a tancar l’emissora. Segons la co-
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municació de Sindicatura, el síndic va actuar sense cap mena de coacció, i
es desmentien les notícies segons les quals Eirasa hauria demanat al síndic
que tanqués Ràdio Andorra una altra vegada:
Ha estat la Sindicatura General, la qui, complimentant l’acord de la M. I. Assemblea Andorrana, reunida el proppassat dia 6 d’abril, relatiu a no haver lloc al
recurs presentat pels anomenats «Hereus Trémoulet» com a no-subjectes passius
—legitimaris— de l’acord de data 2 d’abril de 1981.

5.3. Es tanquen les emissores de ràdio
La temptativa dels hereus Trémoulet de presentar recursos per a la reobertura de Ràdio Andorra i la desestimació de les autoritats del Principat seria
l’última actuació en aquest circ tan embolicat de la ràdio. Les autoritats
andorranes havien manifestat la seva posició en dir-los que no eren subjectes
passius i que no tenien legitimació en el contenciós que s’estava dirimint.
En aquell moment, la justícia ja havia nomenat un administrador judicial,
un jove advocat de Barcelona que va durar poc temps en el càrrec i que va
ser substituït pel senyor Farràs, un directiu de la banca andorrana, jubilat.
La intranquil·litat del personal era total: les nòmines s’anaven pagant, però
l’ambient era de pessimisme davant una situació que, no per ser anunciada,
es veia com a real.
El dia 31 de juliol, la direcció de Ràdio Andorra va convocar el personal
per explicar-li que era impossible pagar els salaris i que els xecs no havien
estat signats per l’administrador judicial, que era en «parador desconegut».
Aquesta va ser la gerra d’aigua freda que va desmoralitzar la major part de
la plantilla. L’excusa, en ser tan peregrina, era del tot absurda. El personal
cada dia anava al seu lloc de treball, on se li explicaven històries internes
de la societat alienes als empleats. A més, la confusió era total, ja que,
d’una banda, l’emissora estava parada, però, d’altra banda, es continuaven
realitzant i gravant programes de caràcter publicitari.
La nòmina del mes de juliol no va ser mai pagada pels hereus de Trémoulet i el 4 d’agost la direcció, acompanyada de l’administrador judicial,
va explicar que els sous no es podien pagar per falta de diners, i oferien
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com a alternatives una hipoteca dels béns de la ràdio o la utilització de
l’aval bancari de quinze milions de pessetes que havia fet Eirasa a través
del patrimoni nacional de l’Estat espanyol. L’endemà, una comissió del
personal es va reunir amb el batlle Canturri, per explicar-li les solucions
ofertes per la direcció en nom dels hereus de Jacques Trémoulet. El batlle
les va rebutjar i va proposar als treballadors que presentessin una denúncia oficial reclamant els seus salaris impagats, cosa que es va fer l’endemà.
Davant d’aquest panorama, el personal va optar per enviar una còpia de la
denúncia als serveis dels coprínceps i una altra còpia es va lliurar en mà
al síndic i al subsíndic. Va ser el subsíndic, Enric París, qui va manifestar
que, davant la gravetat de la situació, es podria estudiar la possibilitat que
la Batllia avancés els diners, però dos dies després el batlle va comunicar
a la comissió del personal de Ràdio Andorra que la Junta de Consellers
Majors havia rebutjat l’avançament de diners. A partir d’aquí, es va iniciar,
per part dels empleats, tot un procés que va començar per la contractació
d’un advocat i la trobada amb diferents autoritats implicades en l’afer, és
a dir, del sector institucional i judicial andorrà i directius de l’empresa
Eirasa. Al final, el 23 de setembre de 1981, tenint en compte l’acumulació
d’impagats i la impossibilitat que l’administrador judicial de la suspensió
de pagaments, senyor Farràs, trobés una solució viable per a la continuïtat
del negoci, el batlle episcopal va declarar la fallida de l’empresa explotadora
de Ràdio Andorra (hereus de Jacques Trémoulet) i en va nomenar Gualbert Osorio administrador judicial. La missió més important era buscar
una solució per a pagar les nòmines degudes i trobar una sortida per a la
reobertura de Ràdio Andorra.
No va ser fàcil per mi agafar el comandament d’una empresa en fallida i
al mateix temps apartar-ne de la gestió els anteriors administradors i directius. L’avantatge era que en coneixia el funcionament i que, per la meva
formació i professió periodística, estava al corrent de la problemàtica de
la radiodifusió andorrana en general i de Ràdio Andorra en particular. El
primer que vaig fer va ser establir l’import del dèbit amb els controladors
de la fallida i separar allò que no corresponia a l’explotació andorrana de
l’empresa, ja que en el mandat judicial va quedar molt clar que la meva
jurisdicció se cenyia únicament i exclusivament al Principat d’Andorra, de
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manera que els béns que l’empresa pogués tenir en altres llocs quedaven al
marge de la meva acció, llevat que els interessats els portessin de manera
voluntària al Principat d’Andorra.
Vaig mantenir la primera reunió amb els representants dels explotadors:
el president de la societat, Jean Delvigne, i els directius Gil i Jean-Louis
Marquet. El seu plantejament era l’andorranització de l’emissora, tot i que
ells s’encarregarien de l’explotació. La situació era complexa, ja que seguien
rebutjant els acords de Jacques Trémoulet amb l’Estat espanyol, al·legant
que els consideraven nuls. Una situació jurídica que no s’aguantava i que
m’obligava a desestimar l’oferiment. El meu plantejament era clar: abans de
qualsevol acord futur, calia deixar net el passat i això passava pel pagament
dels deutes contrets i no satisfets. Van pressionar i en algun moment algun
dels presents va perdre els estreps. La meva conclusió va ser que, primer,
el Consell General havia de decidir el futur de la radiodifusió andorrana
i que després es negociaria amb qui tingués el reconeixement jurídic per
a fer-ho. De manera paral·lela i conjuntament amb el batlle Canturri vam
anar a Crèdit Andorrà a sol·licitar un crèdit per a l’administració judicial,
que serviria per pagar nòmines del personal. Vam oferir al banc el tracte de creditor preferencial i vam aconseguir una mica d’aire fresc en un
ambient que començava a estar molt carregat, ja que per aquelles dates la
Sindicatura havia fet pública una nota de premsa arran de la petició del
personal de Ràdio Andorra que el Consell General o la Batllia es fessin
càrrec del pagament de les nòmines. Per a la Sindicatura, un dels motius
al·legats en els recursos de queixa era la problemàtica salarial del personal,
ja que era «la feina d’un o dos membres en les referides emissores». De la
seva banda, la Sindicatura apuntava:
La conclusió dels fets és, doncs, la següent: l’activitat o inactivitat de les emissores «Ràdio de les Valls» i «Radio Andorra» és un fet que, amb l’acceptació
dels recursos en queixa formulats per les empreses exconcessionàries, ha sortit
de l’esfera de competències del M. I. Consell General, el qual, malgrat la seva
voluntat per a intentar resoldre qualsevol problema social, no pot intervenir-hi,
per quant la seva decisió ha romàs en suspens. El M. I. Consell General, davant
d’aquests fets, declina tota responsabilitat que pogués existir enfront del problema
laboral creat, deixant constància ferma que si s’hagués donat compliment per
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part de les exconcessionàries a la decisió de clausura, el M. I. Consell General
hauria adoptat les mesures escaients al respecte.

En resum, el personal de Ràdio Andorra, sense ser-ne ni art ni part, pagava els problemes sorgits entre concessionaris i explotadors. El personal
de Sud Ràdio seguia treballant en període provisional, mentre durés l’efecte
del recurs en queixa, però els de Ràdio Andorra no ho podien fer perquè
l’Estat espanyol volia que els hereus de Trémoulet deixessin les instal·lacions segons els pactes fets vint anys abans entre Jacques Trémoulet i l’Estat
espanyol, i ara els seus successors es negaven a reconèixer els acords signats
en aquella l’època. Total, els uns pels altres, tot estava per fer. Aquesta
situació m’obligava, com a administrador judicial, a buscar solucions prop
d’Eirasa, que havia canviat el nom pel de Proersa, amb el desig d’arribar
a un acord de reobertura i readmissió de la majoria del personal amb la
nova empresa concessionària i explotadora. La meva funció com a administrador judicial era complicada; al marge del compliment escrupolós de
la recentment aprovada Llei de societats, havia de capejar una infinitat de
situacions que eren adjacents a la situació i a tot el procés. Per sort, vaig
tenir la gran col·laboració oferta en aquell moment de dos joves llicenciats en dret que actuaven de secretaris de la Batllia i que més tard es van
convertir en advocats prestigiosos: Xavier Jordana i Jesús Jiménez. La seva
ajuda era vital per tal de no incórrer en errors processals.
El 6 de novembre de 1981, els ànims estaven exaltats, no solament entre
les autoritats, sinó també entre la ciutadania. La presentació dels recursos
en queixa per part de les concessionàries i la seva acceptació pels delegats
permanents havia significat un menyspreu a les autoritats del país. Aquest
dia es va reunir l’Assemblea Magna, que tan encertada va estar en les
decisions del 1961, però en aquell moment els ànims eren diferents i per
aquest motiu aquest organisme de consulta que poques vegades es convocava es va manifestar a favor del tancament total de les dues emissores de
ràdio. Ràdio Andorra romania tancada, mentre que Sud Ràdio va reprendre
els seus programes cinc dies després des d’un emissor situat a Muret, en
territori francès, a través de la freqüència de 258 metres/1.162 quilocicles
en ona mitjana, gràcies a un permís donat per l’Administració francesa
a títol provisional i per una durada de tres mesos; a canvi, l’emissora es
comprometia a no radiar publicitat durant el temps de provisionalitat.
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6. Una qüestió política

6.1. Represa de les negociacions i intervenció del
cap de Govern
L’any 1982 va arribar amb la incertesa total sobre la radiodifusió a Andorra. Sud Ràdio emetia amb una emissora de poca potència que havia posat
en funcionament en territori francès, amb la qual cosa la seva continuïtat
estava assegurada i protegida per les autoritats del país veí, que estaven
estudiant noves lleis en aquesta matèria, sobretot tenint en compte el final
del monopoli estatal i l’obertura a les concessions privades en FM. El personal de Sud Ràdio va mostrar la seva indignació pel fet que la majoria
dels serveis s’haguessin traslladat a Tolosa de Llenguadoc, així com per
l’acomiadament de personal que s’estava efectuant. En una llarga nota de
premsa, van mostrar la seva indignació i la seva impotència per la nova
situació de la radiodifusió andorrana. Denunciaven que tots els programes
es produïen a Tolosa i que Andorra només era el lloc d’emissió, en contra
de tots els acords i els principis adoptats per l’Assemblea Magna. Acabaven
la seva denúncia pública manifestant que «abans teníem una ràdio francesa amb personal andorrà. Ara tenim una ràdio andorrana amb personal
francès. Necessitem una ràdio andorrana, feta per andorrans.»
Aquest any també havia introduït canvis polítics importants al país: el seu
inveterat sistema institucional, en el qual els coprínceps aglutinaven tots els
poders, havia canviat i, en un procés de reforma, s’havia transferit una part
del poder legislatiu i executiu dels coprínceps al poble andorrà. Aquesta
metamorfosi un xic singular no va tenir una acceptació unànime i per això,

al cap de poc d’haver nascut, va ser batejada amb el nom de «Reformeta», és a dir, una petita porció d’allò que s’esperava. En alguns sectors es
pensava que era el començament d’uns canvis que evolucionarien —com
així va ser— cap a una reforma total que havia d’arribar mitjançant una
constitució i una nítida separació de poders. L’any 1982 es va estrenar amb
la reforma institucional i amb nous responsables polítics electes. Els nous
síndic i subsíndic eren Francesc Cerqueda i Josep Maria Mas, mentre que
el responsable del nou càrrec de cap de Govern era Òscar Ribas Reig. El
12 de febrer, el copríncep episcopal, Joan Martí Alanis, va rebre les noves
autoritats elegides pel poble i els va expressar la seva satisfacció per la seva
elecció, que significava un pas important en el procés de reforma de les
institucions del Principat. També els va fer constar la seva voluntat que el
curs de la reforma continués «fins a aconseguir els objectius desitjats pel
poble andorrà» i els va encoratjar a complir les tasques immediates de
reorganització i modernització de l’Administració pública i de reestructuració de Consell.1
Òscar Ribas havia manifestat en diverses ocasions el seu desig de solucionar
la situació de les ràdios i de sortir de l’atzucac en què es trobaven. Ràpidament va contactar amb els representants dels coprínceps i la pregunta directa
del senyor Rousselet, del Secretariat del copríncep francès, va ser: «Andorra
vol ràdios que emetin cap a l’exterior?» Aquesta pregunta es devia al fet
que França i Espanya havien començat negociacions perquè les emissores
Ràdio Andorra i Sud Ràdio s’instal·lessin a Espanya, sempre que les autoritats andorranes manifestessin si volien o no ràdios d’una gran potència
en territori nacional, cosa que significaria que, a partir d’aquell moment,
Andorra no podria emetre, segons la normativa de la UIT, cap a Espanya
i França. La representació del Govern andorrà, sorpresa per aquest nou
plantejament i per la nova situació introduïda pel representat del copríncep
francès, va comunicar que es veia obligada a traslladar aquesta situació al
Consell General, convertit en assemblea legislativa. La resposta andorrana
es va donar el 2 de març en una reunió amb les delegacions permanents

1. Gualbert Osorio, La Vanguardia, 14 de febrer de 1982.
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dels coprínceps i el senyor Colliart, de la Secretaria del copríncep francès
a Perpinyà. Els representants del Govern andorrà, d’una manera clara i
concreta, van manifestar que, si s’arribés a un possible acord, s’haurien de
respectar les condicions següents:
1. La garantia per part dels Excms. Srs. Co-Prínceps que no es reproduiria la
situació de «buit jurídic» dels contractes de 1961.
2. Compliment per part de les societats exconcessionàries de totes les obligacions
previstes en els esmentats contractes de 1961.
Aquest és un aspecte institucionalment molt important, en quant el compliment
total, o parcial per via de transacció, implicaria la reconeixença formal de la seva
validesa i la capacitat institucional dels organismes elegits pel poble andorrà per
a contractar en la matèria, posant fi a la situació que ha durat vint anys i que
algú ha vingut qualificant de «buit jurídic».
3. Qualsevulla negociació, es farà amb els Serveis dels Excms. Co-Prínceps. Les
eventuals societats explotadores, en el supòsit d’arribar-se a acords, no podran
ésser ni Sofirad ni Eirasa.
4. Petició per part dels Excms. Srs. Co-Prínceps d’adherir Andorra a la UIT i
enregistrament de les freqüències a nom d’un organisme andorrà.
5. En un eventual acord, caldrà cercar la mecànica d’un control polític que no
perjudiqui els interessos polítics d’Andorra enfront de tercers.
La particular siuació geogràfica d’Andorra justifica àmpliament aquest extrem.
D’aquesta manera, les emissions d’una i altra emissora possibles a l’emetre sobre
territoris de sobirania diferent, des de les nostres fronteres, no podran implicar
directament la responsabilitat política d’Andorra.
6. Freqüència modulada i televisió pel territori nacional andorrà.
Aquest és un Decret institucionalment atribuït a Andorra. És important que
també sigui reconegut formalment pels Excms. Srs. Co-Prínceps.

A partir d’aquest plantejament verbal efectuat en el decurs de la reunió
celebrada a Perpinyà, el dia 18 de març el tema va tenir continuïtat en
una reunió celebrada a París, amb l’assistència dels delegats permanents, els
senyors Rousselet i Colliart i una representació del Govern, que va lliurar
una nota detallant els punts considerats bàsics per a tractar l’eventualitat
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d’arribar a un acord, extrems que, per part del Govern, havien d’esser sotmesos, en tot cas, a l’aprovació del M. I. Consell General. Aquests punts
es dividien en tres grans apartats:
— Premisses polítiques.
— Condicions econòmiques.
— Condicions del contracte de lloguer.
La nota, redactada i presentada pel cap de Govern, Òscar Ribas, estava
emmarcada dins un pla o unes bases sobre el tema de la radiodifusió i que
havien estat aprovades pel Comitè Executiu el 10 de març. Aquests punts,
resumits, començaven demanant la creació de l’Entitat Nacional Andorrana
de Radiodifusió (ENAR), a la qual ja ens hem referit. Recordem, però, que
els seus punts bàsics eren la declaració que ENAR era la propietària de
totes les instal·lacions i immobilitzats i que ENAR figuraria com a titular
en els registres de la UIT i de la UER de totes les freqüències atribuïdes
a Andorra i dels cinc canals de televisió i de la posició orbital. Igualment,
es va presentar la condició dels contractes de lloguer entre ENAR i les
societats d’explotació futures.
El 26 de març, els serveis dels coprínceps van respondre les peticions andorranes. El senyor Rousselet, en nom del copríncep, deia que aquest era
favorable a una participació al si d’ENAR i que, si bé el copríncep francès
no va aprovar els contractes del 1961, s’avenia a estudiar els resultats de
l’aplicació de la clàusula del deu per cent sobre les operacions de Sud Ràdio.
Quant a l’ENAR, quedava ben clar que només actuaria en virtut del dret
de tutela i que acceptava que un representant andorrà pogués formar part
del consell d’administració de les societats d’explotació. Per la seva banda,
els serveis del copríncep espiscopal van contestar cinc dies més tard i el
resum de les seves observacions diu:
Considera que els contractes de 1961, malgrat no haver estat aprovats formalment
pels Coprínceps, tenen un valor com a norma invocada precedentment tant pel
Consell General com pels Coprínceps, igualment que sens perjudici de quant
s’estipula en els contractes del 1961, la Mitra dóna la seva conformitat a l’orga-
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nització futura de la radiodifusió i televisió andorranes, proposada pel Consell
Executiu mitjançant el seu document del 10 de març de 1982 a condició que:
— La presència dels Coprínceps en el si de l’ENAR no comporti participació ni
responsabilitats econòmiques.
— Les decisions de l’ENAR siguin adoptades per unanimitat.
— La presència d’Andorra en els organismes internacionals al·ludits per la proposta del Consell Executiu sigui en qualitat de membre de ple dret, que tant en
el procés d’adhesió com en tota actuació posterior es respecti la paritat absoluta
dels Coprínceps en el dret i exercici de representació, i que es respectin els
eventuals drets emparats per les normes internacionals.

A més, igual que es va fer des dels serveis del copríncep francès, la Mitra
no va objectar res sobre els deutes del concessionaris, i es va limitar a oferirse com a mitjancera per a trobar solucions al problema. Els coprínceps,
a través dels seus delegats permanents, van comunicar al cap de Govern,
Òscar Ribas, que acceptaven les propostes polítiques o apartat A. Però el 22
d’abril de 1982, la comissió negociadora espanyola va enterbolir la situació.
Aquell dia, una delegació del Govern andorrà, encapçalada pel conseller del
Govern Antoni Ubach, acompanyat del delegat permanent del copríncep
episcopal Nemesi Marquès, es va reunir a Madrid amb els responsables de
la radiodifusió espanyola al ministeri d’Afers Exteriors. Per part espanyola,
es va acceptar el contingut dels principis tal com ho havia fet la part francesa, però s’hi va posar una condició: s’havien de valorar les instal·lacions,
per a la qual cosa enviarien un enginyer i el seu equip a Andorra perquè
efectuessin la valoració al costat dels tècnics andorrans. El costat espanyol
també va matisar la necessitat de precisar el deute contret pels exexplotadors,
és a dir, els hereus de Jacques Trémoulet. Però el punt més conflictiu va
ser l’apartat A del document aportat pels andorrans. Textualment es diu:
El problema radica en l’apartat d) del paràgraf A del nostre document. Els representants del Ministeri d’Asumptes Exteriors afirmen que no veuen clar que
Andorra pugui adherir-se a la UIT però estan disposats a estudiar-ho amb els
seus Consellers jurídics. Se’ls va manifestar ben clarament que: «L’adhesió d’Andorra a la UIT i UER amb l’enregistrement de les freqüències a nom d’Andorra,
és una condició sine qua non per a continuar les negociacions.
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Finalment, van acordar que continuarien les operacions de valoració i
fixació del deute, amb l’objectiu de guanyar temps. El tema de l’adhesió a
la UIT i a la UER va quedar postergat per a una propera reunió entre el
ministeri d’Afers Exteriors espanyol i la Mitra. Les autoritats espanyoles no
van posar cap inconvenient perquè Andorra tingués la seva pròpia FM i
televisió, sempre que la potència no ultrapassés el territori andorrà i que,
com a molt, arribés a la Seu d’Urgell. Quant a les condicions econòmiques,
els espanyols van manifestar que, després de saber el valor de les intal·lacions i la quantia del deute, s’avindrien a pagar una quantitat si els assessors
jurídics de l’Estat espanyol trobaven una fórmula interna de traspàs de les
instal·lacions i immobles, deixant clar que, si l’informe jurídic era negatiu,
la transferència d’instal·lacions o el pagament no es podrien fer.
Tampoc es veia cap acord en les condicions econòmiques si, al mateix
temps, no hi havia paritat d’idiomes, és a dir, que s’acceptava la fórmula
que els uns emetessin en francès i català i els altres en castellà i català. La
posició espanyola era de mantenir la paritat existent als contractes del 1961:
que tots poguessin emetre indistintament en català, francès o espanyol. El
plantejament espanyol era que «no poden permetre que el Govern espanyol
pugui perdre de 40 a 50 milions de pessetes.» En aquest punt, la delegació
andorrana va dir que no hi veia cap problema.
Vist que l’únic problema greu existent es trobava a l’apartat A, i més concretament al de pertinença a la UIT i a la UER, Luis Ezcurra s’obliga a
contactar la Sofirad per comunicar-los que si bé es podien trobar solucions
econòmiques, quant a l’apartat A els andorrans feien una condició sine
qua non. Luis Ezcurra també va informar que allò que feia referència al
contracte entre França i Espanya per a radiar des del territori espanyol,
estava supeditat al fet que prèviament les autoritats andorranes manifestessin
si volien ràdios o no. S’autoritzava els delegats andorrans, si ho volien, a
confirmar aquests extrems amb la part francesa.
L’endemà, el cap de Govern, Òscar Ribas, que havia estat informat telefònicament per Antoni Ubach, va enviar una carta a la Secretaria del copríncep
francès en la qual, després de recalcar-los que el tema de la radiodifusió i
les seves possibles solucions passava per un quadre paritari envers els dos
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països veïns, se’ls informava que, en contrapartida, era important salvaguardar els interessos institucionals o constitucionals d’Andorra. Manifestava:
En aquest sentit, ens ha sorprès la posició espanyola, encara no definitiva, de
dubte sobre la possibilitat d’ingrés d’Andorra, com a membre de ple dret, a la
UIT i a la UER i a l’enregistrament de les freqüències a nom de l’Entitat ENAR
(organisme totalment andorrà). Comprendrà que, per nosaltres, aquest és un
aspecte fonamental i una condició sine qua non per a poder arribar a un acord
en la qüestió que estem tractant, relativa a Radiodifusió. És a dir, que, si per
qualsevulla causa, Andorra no pot, o no pogués, ésser membre de la UIT i de
la UER i les freqüències de les dues estacions no poguessin ésser enregistrades
a nom d’un organisme andorrà, no interessa seguir negociant per més temps la
possibilitat d’instal·lació de les dues i/o una estació de radiodifusió a Andorra.
I és en aquest sentit que agrairia si pogués ésser abans de sometre la qüestió al
ple del M. I. Consell General que Vostè em pogués respondre a la meva lletra
de data 13 d’abril, sobre la posició de S. E. el Co-Príncep Francès, respecte a
aquest punt, el qual és objecte del paràgraf A del document que vàrem lliurar-li
el dia 18 de març de 1982 a París.

A la carta, s’aprecia el to de sorpresa i d’enuig del cap de Govern i la
decisió ferma de defensar els drets d’Andorra en aquest tema. És allò que
en diríem «o caixa o faixa». Aquesta mateixa carta, que s’havia enviat al
copríncep francès, es va trametre també al copríncep episcopal. No era un
joc de cartes, no es tractava de doblegar res ni ningú; era una qüestió de
sentit comú i de la defensa dels drets del poble andorrà. Tres dies després,
la Mitra va contestar dient que compartia plenament el criteri del Consell
Executiu i que «consegüentment, no donarà el seu acord a qualsevulla
solució que sigui contrària als principis institucionals del Principat.» Els
principis de la Mitra eren:
— Andorra ha de pertànyer a la UIT i a la UER com a membre de
ple dret.
— El procés d’adhesió d’Andorra a aquests organismes internacionals,
així com tota actuació posterior en nom d’Andorra, ha de dur-se
a terme amb el més estricte respecte als principis institucionals del
Principat, que exigeixen una paritat absoluta dels coprínceps també
en el dret i en l’exercici de la representació exterior del Principat.
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El dia 27 del mateix mes, el veguer francès va trametre al Govern d’Andorra
un tèlex que havia rebut de la Secretaria del copríncep francès. S’hi deia:
Només puc confirmar-vos el tenor de les converses mantingudes el 18 de març
a l’Elisi. Tal com ho indiqueu en aquesta lletra, el fet que en l’informe no es
fes menció del punt «A» del vostre memoràndum significa evidenment que el
Co-Príncep Francès està d’acord amb les proposicions d’aquest punt «A». Crec, a
més a més, que això es desprenia clarament de les nostres discussions. Puc tan
sols confirmar, de la manera més formal, que, si es troba un acord entre les Valls
d’Andorra i el Co-Príncep Francès abans de la data límit del 28 d’abril, el Govern
Francès es compromet a sostenir la candidatura d’Andorra a la UER i a la UIT.

Més endavant, Jean-Claude Colliard diu a Òscar Ribas que ells no poden
intervenir en allò que fa referència a les condicions econòmiques amb
Eirasa durant els anys d’explotació de Ràdio Andorra. Però vol confirmar
que sempre hi ha d’haver una solució paritària. Per a resumir-ho, i segons
la nostra opinió, des de la seu del copríncep francès es deia a les autoritats
andorranes que aquí pagava tothom o no pagava ningú.
El 28 d’abril de 1982, veient el caire que anaven prenent els fets i que,
quan semblava que hi havia un consens mínim, sorgien nous problemes
generats per interpretacions o al·legacions d’última hora, el cap de Govern,
Òscar Ribas, va decidir enviar, al secretari del copríncep francès i al delegat
permanent de la Mitra un resum de les converses mantingudes i la situació
del tema en aquell moment. Aquest ampli resum deia:
— En l’esmentada data del 18 de març, el Govern va lliurar-li uns punts que
considerava bàsics per arribar a un possible acord sobre la Radiodifusió. La
referida proposta contenia tres apartats. El paràgraf A), que cal qualificar com
d’aspecte polític, precisava, entre altres coses, en el seu epígraf d), el següent:
L’ENAR seria la titular en el registre de la UIT i de la UER de les ones atribuïdes a Andorra i dels cinc canals de TV i la posició orbital, i el seu epígraf e)
es referia a que Andorra ingressaria a la UER i a la UIT com a Estat membre.
Els paràgrafs B i C, respectivament, es refereixen a les condicions econòmiques
per a resoldre el conflicte derivats dels contractes atorgats l’any 1961 i les condicions per a un eventual arranjament pel futur.
De la manera objectiva en la qual s’han desenvolupat les negociacions, tenim la
impressió que els apartats B i C no ofereixen una particular dificultat per arribar
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a un arranjament entre les tres parts interessades: societats possibles a presentar
per ambdós Excms. Srs. Co-Prínceps i el Govern d’Andorra.
— El 26 de març d’enguany, els Serveis de S. E. el Copríncep Francès van remetre
per escrit a aquesta Presidència de Govern les proposicions efectuades pels citats
serveis en la reunió celebrada a París el 18 de març de l’any en curs.
En data del 13 d’abril, vaig transmetre una lletra als Serveis de S. E. el Copríncep
Francès, en relació amb aquest darrer document, asenyalant que el Govern havia
comprovat que en el mateix no es contemplava l’apartat A) del projecte preparat
per Govern i, tot i deduint que en el context global de les converses mantingudes els representants de S. E. els Coprínceps estaven en principi d’acord amb el
contingut d’aquell extrem, es sol·licitava es volgués confirmar aquest fet per escrit.
— Per altra part, per escrit de data 31 de març de 1982, el M. I. Sr. Delegat
Permanent de la Mitra confirmava el seu acord a les propostes del Govern del 18
de març de 1982, referents a l’apartat A) del mateix, condicionava, entre altres, a
l’epigraf c) que diu: que la presència d’Andorra en els organismes internacionals
al·ludits per la proposta del Consell Executiu, sigui en qualitat de membre de
ple dret, que tant el procés d’adhesió com a tota actuació posterior es respecti
la paritat absoluta dels Co-Prínceps en el dret i exercici de representació, i que
es respectin els eventuals drets emparats per les normes internacionals. Extrem
aquest confirmat per lletra a aquest Govern del M. I. Delegat Permanent de la
Mitra de data 26 d’abril de 1982.
— Vostè no ignora que, a demanda de la Societat espanyola signant dels contractes de 1961, aquest Govern va tenir una reunió a Madrid amb els seus dirigents
i una representació del Ministeri d’Afers Estrangers, en presència del M. I. Sr.
Delegat Permanent de S. E. el Co-Príncep Episcopal (nostra lletra del 23 d’abril).
En el decurs de la reunió, els representants del Ministeri d’Afers Estrangers varen
expressar el dubte sobre la possibilitat de l’ingrés d’Andorra a la UIT i a la UER
i consegüentment l’enregistrament de les ones a favor d’Andorra.
La representació d’aquest Govern va expressar de forma clara i precisa que
condicionava d’una manera sine qua non el fet que Andorra sigui membre de
la UIT i que l’enregistrament de les freqüències es faci a nom d’Andorra com a
possibilitat de seguir negociant.
— A demanda del Cap de Govern, per lletra del 13 d’abril dirigida a Vostè,
el Sr. Colliard per lletra del 27 dels corrents, precisa l’extrem no contingut en
l’informe de la reunió de Paris en els següents termes:
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Confirmen el contingut de les converses que varen tenir a l’Elysée el 18 de març.
No puc menys que confirmar-vos de la manera més formal que, en el cas que
intervingui un acord entre les Valls d’Andorra i el Co-Príncep Francès abans de
la data límit del 28 d’abril, el Govern Francès s’engatja a sostenir la candidatura
d’Andorra a la UER i a la UIT.
Constatem que per una banda, S. E. el Co-Príncep Francès adquireix el compromís, en el supòsit d’arribar-se a un arranjament, abans de la data d’avui, de
sol·licitar l’entrada d’Andorra a la UIT i UER i consegüentment l’enregistrament
de les ones a favor d’Andorra, i que el M. I. Sr. Delegat Permanent de la Mitra
accepta el mateix, condicionant un possible acord a què la sol·licitud es faci per
mitjà de la demanda d’ambdós Co-Prínceps i seguint el procés d’adhesió i tota
actuació respecti la paritat entre ambdós Co-Prínceps.
No obstant ens preocupa la posició espanyola en quant va emetre un judici
provisional de dubte sobre la posibilitat d’entrada d’Andorra als organismes
Internacionals precisats, situació que si bé volem pensar és merament provisional i que es rectificarà una vegada consultats els seus Consellers jurídics, no
deixa d’esser preocupant, ja que com vàrem manifestar a Madrid i hem reiterat
als Serveis dels Coprínceps, nosaltres condicionem qualsevulla entesa, no a la
demanda d’entrada sinó a l’específica pertinença com a membres de ple dret i
l’enregistrament de les freqüències d’ones, i no sabem fins a quin punt, de confirmar-se els nostres temors, Espanya com a membre d’aquells organismes podria
destorbar el nostre ingrés.
Però compte tingut de la posició similar dels serveis dels Co-Prínceps, favorable
a la creació de l’ENAR, l’admissió d’Andorra com a membre de la UIT i de la
UER i l’obtenció per part de l’ENAR de la titularitat de les ones i dels 5 canals
de TV i la posició orbital, concordant amb el contingut de l’apartat A) del
document de 10 de març de 1982, pensem que seria útil definir conjuntament
amb els mateixos serveis els procediments per portar a terme aquests acords, i
precisar aleshores les condicions en les quals es poden materialitzar a l’objecte
de poder sotmetre’ls al M. I. Consell General.

6.2. L’informe jurídic del doctor Ramon Viñas
De l’informe del doctor Viñas sobre la radiodifusió andorrana que fou
presentat al Consell General el dia 28 de febrer de 1981, en farem un
resum de la part dedicada a les freqüències i al seu registre, ja que ens
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sembla que serà la millor opció per tal de comprendre exactament la situació de les negociacions entre el Govern d’Andorra, els coprínceps i les
dues concessionàries que postulaven una renovació. El jurista inicia la seva
exposició amb uns apunts sobre els començaments de les ràdios: «Abans de
la Segona Guerra Mundial, qualsevol país podia utilitzar, dintre uns límits,
qualsevulla freqüència, amb l’única obligació de comunicar la mateixa als
demés països.»
Lògicament, el desenvolupament de la radiodifusió i la proliferació d’operadors de ràdio va obligar, pocs anys després, a establir normes i lleis. La
utilització de l’espectre radioelèctric obligava a una coordinació per evitar
les interferències entre emissores. Ja hem dit abans que el nombre de
freqüències és limitat, sobretot en les anomenades ones hectomètriques o
ona mitjana i en les quilomètriques o ona llarga. Per tant, o s’organitzava
la distribució de freqüències o l’anarquia radiofònica podia ser total. Per
això es va fer necessària una reglamentació que organitzés i regulés els
convenis internacionals; si no, les interferències serien contínues. A més,
les ones hectomètriques o quilomètriques tenen l’inconvenient que la seva
propagació és diferent durant el dia i durant la nit, fet que obliga a un
estudi curós de freqüències, potències, localització de les antenes radiants,
etcètera. Això fa obligatòria i necessària una reglamentació de convenis
internacionals per tal de garantir la llibertat fonamental de la radiodifusió.
El professor Viñas diu:
En el preàmbul del Conveni de Telecomunicacions, després de parlar del dret
sobirà de cada país de reglamentar les seves telecomunicacions, es reconeix la
necessitat de cooperació internacional [...] els pleniponteciaris dels governs contractants, amb la finalitat de facilitar les relacions i la cooperació entre els pobles
per mitjà del bon funcionament de les telecomunicacions [...]
Aixís doncs, la llibertat de cada Estat en matèria de ràdio està estrictament restringida i regulada per Convenis Internacionals, per normes sobre assignació de
freqüències i per detalls sobre establiment i operació de les activitats de la ràdio.
La UIT que rep les demandes de freqüències dels països, procura satisfer-les
harmonitzant els interessos de tots. Redacta un pla de repartiment de freqüències,
que es porta a terme per les Conferències de Plenipotenciaris.

Per al cas d’Andorra, i segons Viñas:
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La Delegació francesa a la Conferència de Ginebra de l’any 1975, actuant sembla
en nom del Principat d’Andorra, i comptant amb el consentiment d’Espanya,
va demanar unes freqüències destinades a la cobertura de França i d’Espanya.
Sense el consentiment d’aquests dos Estats les freqüències actuals no haguessin
estat inscrites en el Registre. Si Andorra hagués fet la petició sense comptar amb
els països veïns, se li hagués concedit amb tota seguretat, una sola i amb una
potència reduïda, d’acord amb les nostres necessitats nacionals.

El Govern d’Andorra també havia aconseguit informació sobre el tema, i
n’havia tret l’opinió que
[...] una vegada les freqüències atribuïdes i enregistrades, fins i tot, com en el cas
d’Andorra, hagin estat demanades per un Estat per un altre Estat, és el país que
ha fet la demanda d’atribució de freqüència que n’és responsable únic d’aquesta
davant la UIT, i naturalmenten pot disposar-ne. Per exemple, i per al cas que
ens ocupa, França i Espanya podrien demanar l’enregistrament de les ones a
nom de l’ENAR, i la UIT enregistraria dita informació en la seva columna 12
del Registre. Ara bé, en el supòsit que ambdós països canviessin en l’esdevenidor
d’actitud, podrien en cada moment canviar la titularitat del Registre, i la UIT ho
executaria sense ni tan sols comunicar-ho a l’ENAR.
La sola garantia que la ENAR o qualsevulla entitat andorrana tindria per enregistrar permanentement les seves freqüències a llur nom, seria que el País,
Andorra, fos membre de ple dret de la UIT i fins i tot seria necessari, en aquest
supòsit, que els tres països: Espanya, França i Andorra reconvinguessin davant la
UIT d’enregistrar les actuals freqüències a nom de l’ENAR o de qualsevulla altra
entitat andorrana. És el cas d’Argèlia, que a l’accedir a la independència i ingressar a l’UIT, necessità que França li transferís l’enregistrament de les freqüències.
Apareix doncs clar, per aquest Govern, que si el país vol recuperar aquestes
concretes freqüències d’ones per a reintegrar-les al seu patrimoni nacional, cal
que Andorra ingressi a la UIT, i que França i Espanya fassin una transferència
de Registre a nom de l’ENAR o de qualsevulla entitat andorrana.
Quasi ben segur que si Andorra ingressés a la UIT i no pogués recuperar aquestes
freqüències concretes, i en sol·licités d’altres, l’organisme internacional li atribuiria
unes concretes que cobrissin les seves necessitats nacionals, sense ultrapassar el
seu territori exceptuant les normals toleràncies de desbordament.

Pel que respecta a les formalitats d’ingrés a la UIT, la informació obtinguda
pel Govern assenyala:
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Poden ésser admesos com a membres de la UIT o els membres de l’ONU o
els països Sobirans si els accepta almenys les 2/3 parts dels seus membres. El
procediment indicat en el Reglament de la UIT és el següent. Rebuda la petició
d’un pais sobirà, el Secretariat General envia a tots els membres la sol·licitació
d’ingrés, els quals tenen que donar resposta abans de 4 mesos. El silenci dintre
d’aquest termini es considera com acceptació. Aquest palntejament podría aquest
any veure’s abreujat, perquè coincideix que els mesos de setembre i octubre, la
Conferència Internacional es reuneix a Nairobi i l’assemblea podria tal volta
considerar una eventual demanda d’ingrés d’Andorra.

El Govern d’Òscar Ribas va arribar a les conclusions següents:
La recuperació de les freqüències d’ones, i molt en especial la posició orbital amb
cinc canals de TV o ràdio. Per l’instant, i en la situació actual, llur «propietat»
o, millor dit, llur possessió registral no sembla pertànyer-li segons la informació
rebuda i que hem deixat explicitada.
Aquest objectiu comporta necessàriament, per via de conseqüències, la necessitat
d’entrada d’Andorra a la UIT que permetria l’acompliment d’una vella ocasió
del nostre poble de veure consolidada la seva reconeixença com Estat i llur
pertenència a un organisme Internacional. És criteri del Govern que qualsevol
eventual i futur acord en matèria de radiodifusió ha de passar obligatòriament per
l’acceptació d’Andorra com a membre de la UIT i de la UER i l’enregistrament
de les freqüències d’ones i de la posició orbital del satèl·lit i els cinc canals a
favor d’una entitat andorrana. Està ben clar que per les formalitats a acomplir,
aquest Govern sol·licitarà l’alta intervenció dels Co-Prínceps.

6.3. 1982: la Reforma Institucional i les inundacions
del novembre
Com que el país no solament vivia de ràdios, l’any 1982 és d’una gran
importància per a Andorra. Els sentiments nacionalistes sorgits per tota
la problemàtica de les ràdios van anar arrelant en les ments dels més
joves. Del «Volem ràdios andorranes» es va passar al volem un país amb
capacitat de decidir per ell mateix. La tutela dels coprínceps s’entenia, es
comprenia i s’acceptava, però, en canvi, les figures intermèdies, dependents
de la prefectura de l’Estat, creaven molts recels, sobretot pel costat francès,
en el qual hi havia moments i situacions que desconcertaven els andorrans.
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Era difícil entendre on era la línia que separava l’actuació dels serveis del
copríncep de l’Administració gal·la, dualitat que era difícil i de vegades
irritant. Per aquest motiu, van començar a sorgir veus demanant canvis
en el sistema institucional, algunes de les quals advocaven per l’elaboració
d’una constitució i unes altres pel canvi en les institucions. És veritat que,
durant el mandat del copríncep Valéry Giscard d’Estaing les aspiracions
constitucionalistes van quedar aparcades. Des de París, no s’entenia un
canvi tan profund a les que anomenaven «Valls d’Andorra», i van trobar
una bona excusa en trobar un buit legal en la pretesa impossibilitat que el
cap de l’Estat francès pogués ser cap d’un altre estat; passarien uns quants
anys abans de comprovar que aquesta premissa era equivocada.
Aquests problemes i el desig d’evolucionar, però sense ruptura, van donar
lloc a una reforma de les institucions que ràpidament seria batejada amb el
diminutiu de «Reformeta» i que va ser fruit de diversos projectes i consultes
a la ciutadania. Aquesta reforma parlava de la separació de poders, però
d’una manera ben sui generis. Si Montesquieu advocava per tres poders
separats, amb personalitat pròpia però amb interessos comuns, a Andorra
el poder executiu es va donar al poble, però amb diverses limitacions; el
legislatiu, teòricament l’exercia el Consell General, però amb la supervisió
dels caps d’Estat, que al mateix temps seguien mantenint el judicial.
En una crònica periodística de l’època, llegim que el copríncep episcopal
Joan Martí va rebre, a principis de febrer del 1982, el síndic general, Francesc Cerqueda; el subsíndic, Josep Maria Mas, i el nou cap de Govern,
Òscar Ribas. Segons un comunicat de la Delegació Permanent de la Mitra,
el copríncep els va expressar la seva satisfacció pel fet que la seva elecció
significava un pas important en el procés de reforma de les institucions
del Principat. Segons la nota, va fer constar la seva voluntat que el curs
de la reforma continués fins a aconseguir els objectius desitjats pel poble
andorrà i els va encoratjar a complir les tasques immediates de reorganització i modernització de l’Administració pública i de reestructuració del
Consell General d’acord amb les previsions vigents. En la reunió mantinguda
entre copríncep i diverses autoritats —diu la nota—, es va procedir a un
canvi d’impressions sobre el contingut del programa de Govern aprovat
pel Consell General.
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El copríncep es va interessar particularment pels aspectes institucionals del
programa, per la seva política social i educativa, per les relacions amb els estats
veïns i per les perspectives econòmiques en l’horitzó de la integració d’Espanya
en la Comunitat Econòmica Europea.2

Aquesta reforma va tenir els seus pros i els seus contres, els seus defensors
i els seus detractors, se la va acusar de quedar molt curta, hi va haver
opinions d’andorrans que no assumien canvis tan importants en l’estructura
secular del país i, a més, sectors molt integristes de l’Església, principalment
espanyola, que no acabaven de comprendre per què el copríncep episcopal
desistia de les seves funcions seculars. En cercles molt integristes del Vaticà,
es va arribar a qüestionar que el copríncep episcopal s’hagués reunit amb el
president de la Generalitat, considerant aquest fet com una claudicació del
bisbe. La reacció de la societat andorrana va ser molt clara i contundent i,
així, sectors tan diferents com el Partit Demòcrata Andorrà (PDA), polítics
de primera línia en aquells moments, com Dot Martí i Joan Samarra, van
coincidir que l’estatus de Coprincipat era inqüestionable i que Joan Martí
era coherent amb Andorra. Per a Dot Martí, «Joan Martí és una persona
molt positiva per a Andorra i dir que el canviarien per la seva política
massa catalana era un absurd». Joan Samarra deia: «Aquesta campanya és
totalment tendenciosa, són sortides estranyes que apareixen de tant en tant
a la premsa, tendents a desestabilitzar Andorra i el seu procés democràtic.» El PDA, per la seva banda, manifestava: «Igual que l’estiu passat, un
determinat sector polític de les Valls intenta utilitzar arguments i mètodes
inadmissibles en una tèrbola campanya de clares finalitats polítiques internes de l’Estat andorrà.» Aquesta reforma seria l’avantsala de la Constitució
andorrana que es va aprovar el 14 de març de 1993.
Tot aquest procés de reforma, com hem vist, no va alentir en absolut les
negociacions sobre les ràdios: seguien el seu curs i Ràdio Andorra continuava tancada, amb un administrador judicial al capdavant que havia
de quantificar l’import del deute i crear la llista definitiva de la massa
de creditors, així com buscar solucions per a una possible tornada a la

2. Gualbert Osorio, La Vanguardia, 14 de febrer de 1982.

Ràdio Andorra. La història d’un mite que va fer història

149

normalitat professional de l’emissora. Però el 1982 seria també un any de
trist record per al país.
El diumenge dia 7 de novembre de 1982, Catalunya estava de festa, ja que
rebia la primera visita del papa Joan Pau II, tot un esdeveniment que havia
fet que molts ciutadans d’Andorra i de l’Alt Urgell anessin a Barcelona a
rebre el Sant Pare. Era un dia gris, plujós, però com qualsevol altre dia de
pluja. A la tarda, a Andorra, el riu Valira baixava crescut, però no espantava; l’ensurt arribaria des de la Massana, on un incendi a l’empresa privada
Andorgas havia causat gravíssimes ferides al fill del propietari, que va ser
traslladat a Barcelona, on no van poder fer res per rehabilitar-ho. L’incendi
es va produir a causa dels efectes que l’aigua estava provocant als dipòsits
d’emmagatzematge del gas. En aquest moment, els rius ja començaven a
inquietar i a causar danys als seus llits, situació que va generar pànic i
confusió entre la ciutadania. Poques hores després, la situació ja era preocupant. A més, la major part de les autoritats del país s’havien desplaçat a
Barcelona per presenciar la visita del papa i la central telefònica d’Andorra
va quedar inservible en inundar-se’n una part i negar-se també els seus
grups electrògens. En poques paraules, l’aïllament era total, a excepció de
la parròquia de Canillo i el poble del Pas de la Casa, des d’on es podien
traslladar a França, on els danys havien estat menors. L’endemà, la magnitud
del desastre es contemplava en tota la seva dimensió: ponts desapareguts,
zones comercials totalment inundades i carreteres generals inservibles, i, el
més trist, una llista de nou morts i quatre desapareguts a Andorra i dinou
morts més a les terres de Lleida. Espanya i França es van bolcar enviant
ajuda i repatriant els espanyols cap a Espanya i els andorrans cap a Andorra.
En aquell moment es va agrair l’existència de l’aeroport de la Seu d’Urgell,
on arribaven els helicòpters de l’Exèrcit espanyol que podien transportar
unes quaranta persones en cada viatge, així com aliments i tot el que va ser
necessari. Una setmana després, a l’edició del diari espanyol ABC llegíem:
«Pel que fa a Andorra, se sap que la situació actual és de normalitat. S’han
restablert les connexions amb tots els pobles de les Valls, i el vuitanta per
cent dels comerços ahir ja tenien les portes obertes al públic.»
La nota bona, que després acabaria en discordant, la va posar Sud Ràdio
- Ràdio de les Valls. Com els lectors ja han llegit, durant aquests dies les
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ràdios estaven tancades en espera d’una nova concessió si les negociacions
que el Govern mantenia amb els coprínceps i les concessionàries arribaven
a bon port. A causa de l’estat d’emergència, es va demanar a Ràdio de
les Valls que posés en marxa una emissora de FM per a poder informar
el país i per a l’enviament de missatges de servei públic. Era l’única via
d’informació en uns moments de por i inseguretat, eren veus destinades a
portar la calma i la tranquil·litat; però, quan va acabar l’estat d’emergència,
el director de l’emissora es va negar a tancar la ràdio tot i l’ordre de les
autoritats andorranes. Això va aixecar els ànims de molts que encara tenien
molt present el contenciós radiofònic del país, així com l’acord de tancament total de les emissores, pres el 6 de novembre de 1981 per l’Assemblea
Magna. En vista del caire que prenia el tema, el director va decidir tancar
i evitar mals majors.
Per la seva banda, Ràdio Andorra continuava tancada en espera de solucions
que havien d’arribar a través de l’Administració judicial. A les instal·lacions,
s’havia mantingut un mínim de personal per a controlar el manteniment
de l’emissora i un matrimoni que s’ocupava de vigilar i netejar els estudis
situats a Andorra la Vella. Entre l’Administració judicial i els representants
de l’empresa Eirasa, que va canviar el seu nom pel de Proersa, per bé
que era igualment una societat anònima amb un cent per cent de capital
públic i formava part del Patrimoni Nacional de l’Estat espanyol, s’anaven
buscant solucions per a una possible tornada a la normalitat si arribaven
a un acord amb les autoritats andorranes. Calia tenir en compte que els
anteriors explotadors havien utilitzat comercialment el nom de Ràdio Andorra, cosa que, en cas de tornar a operar, podria ocasionar problemes i
suspicàcies entre la massa de creditors. Per això es va buscar la fórmula que
fos l’administrador judicial el responsable d’autoritzar, previ pagament d’una
quantitat, la utilització de les dependències de Ràdio Andorra. El cobrament el faria l’Administració judicial, que, d’altra banda, es comprometia a
satisfer les reclamacions de la massa de creditors d’acord amb la normativa
del país, pagant en primer lloc els creditors preferencials i posteriorment
la resta. La fórmula va ser acceptada pel batlle que tutelava la fallida i es
va esperar la llum verda de les autoritats andorranes per tirar endavant el
nou projecte de ràdio. Els francesos, que havien canviat també el nom de
l’empresa concessionària, Gestival per Sofiard, al principi es van negar que
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Ràdio Andorra pogués emetre en francès. Per a l’Administració espanyola,
era clar el concepte de paritat idiomàtica, és a dir, que cada ràdio podia
utilitzar el català, el francès i el castellà. La part espanyola no tenia gaire
clar quin seria el seu idioma vehicular, però sí que havien decidit que en
cap moment renunciarien a cap llengua, ja que amb els tres idiomes hi
havia la possibilitat d’introduir-se a tots els mercats publicitaris i el francès en aquell moment era molt interessant, ja que la radiodifusió francesa
continuava essent un monopoli de l’Estat i, a més, sense publicitat. De tota
manera, aquesta situació duraria molt poc temps.
El Principat d’Andorra va passar de ser un referent de la ràdio a Europa
a l’ostracisme més sever. Amb el tancament de les dues ràdios, l’espectre
radioelèctric es va quedar totalment mut. Un dels problemes que es va
detectar ràpidament va ser la dificultat dels comerços per a vendre receptors de ràdio. Quan venia un turista a comprar, calia explicar-li que no se
li podia mostrar com funcionava perquè en aquell moment no es captava
cap ràdio al país. Això va fer que productores de ràdio, principalment de
Catalunya, mostressin el seu interès pel mercat andorrà.
La primera a venir va ser Ràdio 4, de Radio Nacional de España. Es van
instal·lar a la tercera planta dels Grans Magatzems Pyrenées, des d’on feien
cada dia, a la tarda, un programa magazín i d’informació d’Andorra. La
presentació era de Lluís Quintana, mentre que la producció i la comercialització anava a càrrec de Marina Fité. Després va arribar Catalunya Ràdio
de la mà de Toni Zorzano i, més tard, la Cadena SER a través de la seva
emissora del Bages, Ràdio Manresa, que faria des d’Andorra un programa
de dues hores diàries al matí. La presentació anava a càrrec de Joan Carles
Homs i de la comercialització se n’ocupava Rafael Luque.
En aquell moment, la normativa en matèria de ràdio estava regulada per
l’ENAR, i estava pensada per a emissores de gran potència i gran cobertura, però no per a la naixent FM. Però el Consell General va desencallar
la situació de la reemissió de ràdios a Andorra a través d’un acord, pres
en sessió de Consell i a petició del llavors conseller Josep Miño, pel qual
les autoritzacions donades pel Consell General per a reemetre en territori
andorrà la programació d’una emissora que tingués autorització legal al
seu país d’origen, no anava en contra de les normatives de l’ENAR i, per
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tant, era legal.3 Com s’ha dit en capítols anteriors, la famosa Entitat Nacional Andorrana de Radiodifusió es va posar en funcionament el 25 de
gener de 1983, amb l’aprovació per part dels coprínceps el 10 de febrer.
L’ENAR, que tenia uns amplis mandats i que era l’encarregada de donar les
concessions de ràdio i sobretot d’organitzar la radiodifusió andorrana de
projecció cap a l’exterior, estava cridada a ser l’organisme que representés
el país als organismes internacionals com la UIT i la UER.

6.4. Ràdio Andorra reprèn les emissions
Durant l’any 1983, Eirasa/Proersa va entendre que, al marge de la discrepància sorgida amb la concessionària francesa sobre la utilització del
francès a Ràdio Andorra, hi havia una bona sintonia amb les autoritats
andorranes per a arribar a un acord de reobertura de l’emissora, per la
qual cosa es va enviar un equip de tècnics de RTVE, encapçalats per Manuel Moralejo, doctor enginyer de telecomunicacions i director tècnic de
Retevisión a Catalunya.
La posada en marxa dels equips, després de gairebé dos anys de silenci, va
ser difícil i complicada, ja que, a més, es van haver de solucionar problemes
de caràcter tècnic amb Fhasa, perquè en l’endemig la companyia elèctrica
havia canviat la potència d’enviament per la línia que unia directament la
companyia amb l’emissora. El treball va ser ardu, però després d’alguns mesos de feina tot estava preparat per a la tornada a les ones. Paral·lelament,
i veient que tot apuntava cap a una solució pactada i acceptada entre les
parts, es va canviar l’administrador judicial de la fallida, que va passar a
ser director de Ràdio Andorra, i se’l va substituir per l’economista Lluís
Martínez Borso, que pocs mesos després cediria el càrrec a Josep Delgado,
igualment economista en exercici. Es va fixar com a data d’inici de la nova
Ràdio Andorra el 4 de gener de 1984. Igualment, Proersa es comprometia
al pagament d’una mena de cànon per la utilització de les instal·lacions a

3. Gualbert Osorio, La Història de Ràdio Valira.
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l’administrador judicial de la fallida, mentre la justícia andorrana no decidís
qui n’era el propietari i finalitzés així la disputa entre l’Estat espanyol i els
hereus de Trémoulet.
Tot es presentava perfectament; quedaven temes per acabar de definir, però
el més substancial s’anava resolent.
Tal com havia estat previst, el 4 de gener de 1984 es van iniciar els nous
programes, de moment en castellà i en català, però sense renunciar en cap
moment al francès. La presentació d’aquesta segona etapa de Ràdio Andorra
va anar a càrrec meu, en qualitat de director:
Estimados oyentes, señoras y señores.
Es norma en los medios de comunicación que cuando un órgano aparece a la luz
pública éste haga su presentación, bien sea para darse a conocer o simplemente
para deshacer entuertos o suspicacias.
En nuestro caso lo queremos hacer simplemente como tarjeta de visita, ya que
a partir de este momento vamos a entrar en sus hogares, unas veces como
convidados de piedra y otras como un medio de comunicación puro y simple.
No quiero ni descubrir ni recordar el enorme valor de los medios de comunicación; cada uno tiene su opinión, pero todos coinciden en el denominador
común de su existencia, necesidad e influencia en la sociedad.
Queremos ser honestos con nuestros oyentes y para ello nos vamos a mostrar
tal como somos, en esta declaración de principios.
En primer lugar, comunicar que la empresa que actualmente explota esta popular
y conocida emisora llamada Radio Andorra es PROERSA, empresa de capital
público al cien por cien propiedad del Patrimonio Nacional del Estado Español.
Si estamos aquí, es porque hemos sido presentados para tan importante trabajo
por S. E. el Copríncipe Episcopal, Joan Martí i Alanis.
En contra de lo que alguna minoría pretende creer, no intentamos ser ningún
instrumento colonizador. Creemos y amamos el pluralismo en todas sus facetas
y en todos sus campos. Para quien intente arrogarnos intenciones y posturas que
jamás hemos demostrado ni manifestado declaramos:
a) Nuestro más profundo respeto hacia todas las instituciones del Principat
d’Andorra.
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b) Nuestro más profundo reconocimiento hacia cuanto es, configura y pretende
el Estado Andorrano.
c) El deseo de que Andorra mantenga y si es posible incremente todo tipo
de relaciones con los demás países del mundo, especialmente con los vecinos:
Francia y España.
d) Ser la voz en el exterior del Principat d’Andorra, por lo que, arrogándonos
este calificativo, asumimos sus responsabilidades, conscientes de que tan alta misión debe realizarse con la más alta consideración hacia la sociedad y a cuanto
configura el Principat d’Andorra.
e) Desear y hacer todo lo posible para que las radios, a partir de ahora, sean
vínculo de unión, amistad y comprensión entre los pueblos.
A partir de este momento agradecer su atención y paciencia, ya que cualquier
error será involuntario.

Per a la nova singladura de Ràdio Andorra, es va utilitzar principalment
el personal de l’etapa anterior; molts havien marxat d’Andorra, sobretot els
locutors i els periodistes, però per a l’administració es va contractar els qui
van voler tornar. La contractació de locutors francesos va quedar en suspens
mentre Proersa decidia si es feien o no programes en llengua francesa. També
els nous gestors de Ràdio Andorra estaven estudiant diferents ofertes que
s’havien rebut de cadenes espanyoles com la SER i la COPE. Luis Ezcurra
mantenia la tesi de crear una emissora que tingués una programació pròpia
amb una notable intervenció de l’actualitat andorrana i que també pogués
comptar amb el suport econòmic i de programes d’una important cadena
espanyola, sense renunciar en cap moment al mercat francès, que se seguia
mostrant interessat en la nova etapa radiofònica de Ràdio Andorra. El 16
de gener, alguns diaris francesos escrivien d’una manera força incongruent
i molt alarmista que França interferiria el senyal de Ràdio Andorra; fins
i tot dubtaven de la legalitat dels acords contrets amb l’ENAR i amb un
nacionalisme ranci ple de grandeur gairebé demanaven el desencadenament
d’incidents diplomàtics per la invasió del territori patri. La ignorància els
convertia en agosarats. No sabien o no volien saber que tot allò que els
«escandalitzava» estava acceptat i signat per les tres administracions: la
francesa, l’espanyola i l’andorrana, i reconegut per la Unió Internacional
de Telecomunicacions.
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Les converses amb el Govern andorrà estaven funcionant força bé i tot
indicava que els problemes sorgits amb la fallida dels anteriors explotadors
es podrien solucionar. Mentre es posava la ràdio en marxa, paral·lelament
es va elaborar un pressupost de funcionament que preveia totes les hipòtesis de funcionament i explotació. El pressupost es va lliurar a través del
ministeri d’Hisenda al Govern espanyol i durant tres vegades consecutives
va ser aprovat per l’anomenat consejillo de ministres, on els secretaris d’estat
preparen les sessions del Consell de Ministres, però totes tres vegades va
quedar aparcat amb excuses. Al final es va informar verbalment al consell
d’administració de Ràdio Andorra (que estava format per representants
del ministeri de Presidència, Hisenda i Interior) que no s’aprovaria mai
el pressupost i que des de la Vicepresidència del Govern no es mostrava
cap interès per la reobertura de Ràdio Andorra. Algú molt proper al vicepresident Alfonso Guerra va deixar entendre que aquest no acceptava
que Ràdio Andorra pogués estar controlada o presidida per Luis Ezcurra,
antic subdirector general de la ràdio i televisió espanyola durant la dictadura franquista.
El 31 de març, des del despatx de Proersa al ministeri d’Hisenda de Madrid,
vaig rebre un tèlex com a director de Ràdio Andorra, en què m’anunciaven
el nou tancament de l’emissora, alhora que em demanaven que pagués al
personal tot el que procedís pels mesos de funcionament. En els cercles
oficials andorrans, l’anunci va ser rebut amb sorpresa i en alguns casos
amb indignació. El copríncep episcopal i els seus serveis no van dissimular
el seu enuig en considerar que no se’ls havia tingut en compte, malgrat
totes les accions i els passos que havien fet per aconseguir una entesa
entre l’Administració andorrana i l’espanyola. Les seves gestions quedaven
en entredit i la seva mediació qüestionada. Ens consten trucades personals
del copríncep Martí al president de l’Executiu espanyol, Felipe González.
Tot va ser inútil: el dissabte 7 d’abril es va tancar definitivament la finestra
radiofònica anomenada Ràdio Andorra. El panorama era bastant ombrívol.
Ràdio Andorra no podia funcionar i, per tant, la fallida dels seus antics
explotadors quedava en l’aire, ja que no existien recursos per fer front als
pagaments que reclamava la massa de creditors.
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Per la seva banda, la premsa espanyola recollia la informació dels fets amb
diferents opinions. Per a El País:
França no ha acceptat que una empresa estatal espanyola emeti en llengua francesa
i Espanya no vol abandonar aquesta prerrogativa que té en principi concedida.

El diari Ya va reproduir unes declaracions del cap de Govern, Òscar Ribas,
que deia:
El tancament de Ràdio Andorra obeeix a un conflicte internacional entre dues
nacions sobiranes que són lliures d’acceptar o no l’entrada d’ones radiofòniques
en els seus respectius territoris.

A La Vanguardia podíem llegir:
L’empresa paraestatal PROERSA, creada per ser la concessionària de l’emissora
de Ràdio Andorra, ha disposat el final del període provisional d’emissions a
partir de l’1 d’abril. Aquesta entitat actuava amb l’única cobertura jurídica del
simple acord verbal entre el Govern espanyol i les autoritats del Principat, fent
impossible qualsevol actuació formal fins que no quedés resolt el contenciós que
s’arrossegava entre els dos coprínceps.

Presse Actualité publicava el maig de 1984:
L’1 d’abril de 1984, Ràdio Andorra va suspendre les seves emissions, malgrat
l’intent de ser rellançada novament per una societat espanyola. En el rerefons
d’aquest problema, subjau el desacord entre els governs espanyol i francès per
l’explotació de la radiodifusió a les Valls.

I per la seva part, Francisco José Montes Fernández, de TVE, escrivia:
Això no obstant, qualsevol intent d’aprofitament de la freqüència de Ràdio
Andorra plantejava nombrosos problemes jurídics, ja que la titularitat sobre
aquesta freqüència era de l’Estat espanyol per cessió de l’episcopat [...]. De fet,
Joan Granados, director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV), va demanar expressament a l’Administració andorrana que se li atorgués una emissora d’ona mitjana per a la qual pretenia adjudicar la freqüència
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que, al seu dia, va utilitzar Ràdio Andorra. El Govern andorrà va remetre el
sol·licitant a l’Administració espanyola, única titular de l’esmentada freqüència.4

A partir d’aquí, l’administrador judicial, Josep Delgado, es veia impotent
per a realitzar cap mena d’acció, ja que l’única font de finançament possible desapareixia definitivament amb el tancament i amb el fet que l’Estat
espanyol se’n va desentendre. Començava un calvari llarg i penós que
finalitzaria molts anys més tard.
Mentrestant, l’emissora francesa Sud Ràdio seguia emetent, amb poca potència (més o menys 25 kW), des del pic Blanc a Andorra, però el seu
senyal comercial sortia principalment des de territori francès. Aquesta
situació, en un principi permesa precàriament per les autoritats franceses,
es veuria legalitzada el 1987, quan Sud Ràdio es va retirar definitivament
d’Andorra. França havia canviat de legislació en la matèria, obrint el món
de la radiodifusió a operadors privats a través de la FM, alhora que se’ls
permetia l’emissió de publicitat. Sofiard/Gestival es va privatitzar i curiosament hi va haver importants inversors andorrans que van participar en
la societat. Andorra va passar de ser un important nucli de radiodifusió
europeu, amb gairebé 2.000 kW de potència radiada, a un enclavament
d’emissores foranes reemeses fins que el 1991 va obrir la ràdio nacional en
FM amb un quilowatt de potència des del pic de Carroi. L’empresa Sofiard
va lliurar les seves instal·lacions d’Andorra a l’Administració andorrana, que
vint anys després segueixen impertèrrites al pic Blanc sense que encara se’ls
hagi trobat una utilitat. En aquest moment, estan sota la tutela d’Andorra
Telecom (l’antiga STA), però sense que ningú ofereixi la possibilitat d’utilitzar-les, encara que sigui com un centre d’esbarjo turístic.

4. Francisco José Montes Fernández «De Carlomagno a Radio Andorra». Anuario Jurídico
y Económico Escurialense, núm. 37.
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6.5. L’ORTA
Eirasa/Proersa van dir no a una explotació directa de Ràdio Andorra.
Sofiard/Gestival van abandonar definitivament les seves dependències andorranes per continuar la seva aventura radiofònica des de territori francès,
amb totes les benediccions de l’Administració gal·la. A Andorra va quedar
un silenci total a l’ona mitjana i a l’ona curta, que es va veure pertorbat
per la reemissió en FM d’emissores franceses, catalanes i espanyoles. La
veu d’Andorra a l’exterior va desaparèixer: a partir d’aquell moment només
es podien sentir emissores estrangeres que operaven graciosament des de
territori andorrà.
El termini de proves donat pel Govern andorrà a les concessionàries francesa i espanyola va expirar sense cap explicació. Amb aquesta situació,
i centrant-nos en Ràdio Andorra, que és el nostre subjecte principal, el
1985 abandona Andorra, però mantenint el seu contenciós jurídic amb els
hereus Trémoulet davant la justícia andorrana, de manera que l’Administració judicial de la fallida va continuar les seves actuacions tot i no tenir
mitjans econòmics. Això va significar l’abandonament dels estudis situats a
Andorra la Vella, a l’edifici propietat de Tabacalera Andorrana. Seguint les
directrius del Patrimoni Nacional de l’Estat espanyol, a través de l’empresa
Proersa, l’estiu de 1985 es va comunicar als representants de Tabacalera la
intenció d’abandonar l’edifici de la seva propietat. També es va informar
l’administrador judicial de la fallida i el batlle episcopal, Joan Canturri, de
la necessitat de deixar l’edifici que albergava els estudis i de traslladar tot el
material al centre emissor d’Encamp. Per a això, caldrien els serveis d’una
empresa especialitzada, l’ajuda del personal tècnic de STA i la presència del
senyor batlle, que, amb l’ajuda de dos policies, verificaria la legalitat del
trasllat. De les despeses d’aquesta operació se’n faria càrrec l’Estat espanyol
a través de Gualbert Osorio.
L’operació trasllat va ser complexa. A més d’una empresa espanyola contractada
pel Patrimoni Nacional de l’Estat espanyol que s’encarregava de l’operatiu del
trasllat, hi havia els tècnics de STA, que s’ocupaven de desmuntar tots els
equips tècnics, i dos policies que acompanyaven el camió que transportava
el material d’Andorra a Encamp, mentre que el batlle i Gualbert Osorio,
delegat d’Eirasa/Proersa, validaven l’emmagatzematge de tot el material a
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les dependències del centre emissor d’Encamp. Acabat el trasllat, es van
retornar les claus als propietaris. Aquesta ressenya serveix per a desmentir
les informacions i els comentaris que es van fer quan el 1991 un incendi
va destruir aquest edifici. Es va arribar a insinuar que l’incendi havia estat
intencionat amb no se sap quins malèvols objectius, ja que, segons unes
tendencioses informacions, s’havien destruït arxius, discoteca i instal·lacions
tècniques. Tot això està molt allunyat de la veritat, ja que tot el material,
absolutament tot, era des del 1985 a les instal·lacions de Ràdio Andorra a
Encamp, a disposició de l’administrador judicial.
L’octubre del 1989, el Consell General va considerar la ràdio i la televisió
serveis públics essencials per al país i per aquest motiu va crear l’Organisme de Ràdio i Televisió d’Andorra (ORTA), que s’havia d’encarregar
del funcionament de la futura ràdio i televisió del país. Aquesta entitat
tenia personalitat jurídica pròpia i el seu objecte era la gestió directa de
la radiodifusió i la televisió. L’1 de gener de 1991 va ser l’inici de la Ràdio
Nacional d’Andorra (RNA). Els estudis i les dependències administratives
es van instal·lar a l’avinguda Meritxell, núm. 1, d’Andorra la Vella, en una
part dels locals que havien estat la seu de Sud Ràdio. Curiosament, l’altra part era ocupada des de feia cinc anys per una altra emissora de FM
coneguda com a Ràdio Valira, que operava amb una autorització precària
donada per l’Administració d’Andorra i que tenia una concessió oficial de
l’Administració espanyola per a operar des de l’Alt Urgell. La nova Ràdio
Nacional d’Andorra va iniciar la seva activitat aprofitant les dependències i el
material tècnic que Sud Ràdio havia transferit a l’Administració andorrana.
Al principi, van obviar la utilització de la nomenclatura Ràdio Andorra per
un conflicte d’interessos que mantenien amb la societat editora del Diari
d’Andorra, que havia intentat registrar com a seu aquell nom. Posteriorment, es va aclarir que el registre del nom corresponia a l’empresa estatal
espanyola Eirasa i que per la seva part no hi havia cap inconvenient perquè
fos utilitzat per l’Estat andorrà.
L’ORTA va ser un monstre administratiu que ocasionava més inconvenients
que avantatges a l’hora de gestionar la nova ràdio pública andorrana. Emetia
des de les instal·lacions que STA tenia a les muntanyes del Principat. El
seu centre neuràlgic estava i està situat al pic de Carroi i la seva potència
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és d’un quilowatt en la freqüència 94,2 MHz. Per oferir una cobertura
completa del país disposa d’una altra emissora situada al pic de Maià i
que cobreix perfectament la zona de Canillo, Soldeu i el Pas de la Casa.
El funcionament de l’ORTA era feixuc i poc operatiu. Aquest organisme,
format per uns sis membres, exercia funcions de control i administratives,
de manera que la direcció de l’organisme no tenia les funcions executives
necessàries per a evitar l’alentiment del funcionament de la ràdio, que generava situacions delicades entre els membres del Consell de l’ORTA i la
direcció de l’ens. En declaracions efectuades pel seu primer director, Manel
Sansa, al diari El País, «la intenció era oferir una ràdio d’Andorra per a
Andorra i feta des del Principat.» Sobre la ideologia política que imperaria
en les emissions, Sansa va manifestar: «Cap de determinada. A Andorra
no hi ha ideologies polítiques.»5
El 3 de gener de 1991 es va produir un trist succés que ja hem referit: els
estudis de Ràdio Andorra, situats a l’edifici propietat de Tabacalera Andorrana a Andorra la Vella, es van cremar i van desaparèixer per sempre. Des
que la Batllia i l’Administració judicial havien abandonat els locals i havien
lliurat les claus als seus propietaris, els estudis havien estat tancats, encara
que, segons sembla, alguns individus o grups hi havien entrat aprofitant
l’abandonament. Segons algunes informacions, aquella nit el foc que havien
encès es va propagar a l’estructura, que tenia un alt percentatge de fusta i
canyes. En poc temps, el foc va convertir en cendres tot un llegat històric.
Diuen que el soroll de les flames traslladava l’angoixant murmuri de les
veus femenines que durant tants anys havien llançat als quatre vents el crit
«Aquí Ràdio Andorra, emissora del Principat d’Andorra!» Hi va haver qui
va voler llançar més llenya al foc, inventant històries i difonent falsedats.
Es va dir que tot el material de Ràdio havia estat destruït pel foc. Res
d’això era cert: la totalitat del material dels estudis de Ràdio Andorra havia
estat traslladada feia anys als locals del centre emissor de Ràdio Andorra a
Encamp, on l’any 2009 l’Administració andorrana se’n faria càrrec.

5.

El País, 2 de gener de 1991.
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Però, sens dubte, l’acció que determinaria el final de les emissions internacionals de ràdio des d’Andorra seria la dissolució de l’Entitat Nacional
Andorrana de Radiodifusió (ENAR). El 31 d’agost de 1995, el llavors cap
de Govern, Marc Forné, va signar un decret pel qual dissolia l’esmentada
entitat tenint en compte el nou ordre constitucional existent a Andorra.
El decret deia:
Vist l’acord del M. I. Consell General de data 8 de juny de 1993 sobre els serveis
institucionals, amb el qual es regulaven determinats casos urgents de traspàs
de competències i de funcionament. Tenint en compte que subsisteix l’Entitat
Nacional Andorrana de Radiodifusió (ENAR) tot i que les seves atribucions van
ésser explícitament reduïdes per la Llei de creació de l’ORTA del 30 d’octubre de
1989, per la Llei de modificació de l’anterior, publicada el 29 de juliol de 1992
i, de manera implícita, per la mateixa Constitució i el nou marc institucional
que estableix, comprovada, doncs, la necessitat de confirmar de manera concreta
aquesta nova realitat institucional, el cap de Govern, en execució de l’acord del
Govern del dia 30 d’agost de 1995.
Decreto:
Article 1
Queda dissolta l’Entitat Nacional Andorrana de Radiodifusió (ENAR).
Article 2
Tots els béns mobles i immobles, materials i immaterials, equips, instal·lacions de
l’ENAR que no hagin estat transferits a partir de la publicació d’aquest Decret.
Article 3
Les competències sobre freqüències, canals i posicions orbitals de satèl·lits geoestacionaris o de tota altra mena destinades a emissions l’amplitud de les quals
sobrepassi el territori del Principat d’Andorra les exercita el Govern mentre el
Consell General no hagi promulgat la legislació corresponent. En qualsevol cas,
el Govern ha de sometre a tràmit parlamentari tota proposta relativa a concessions administratives o autoritzacions d’emissió de ràdio o televisió fora del
territori andorrà.
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Article 4
El control deontològic que el seu Estatut donava a l’ENAR queda assignat al
Govern pel que fa a la gestió indirecta.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.

El 1995 va néixer la televisió andorrana, que seria membre de ple dret de
la Unió Europea de Radiodifusió (UER). Alhora, Andorra també entrava
a la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT). Quant a la televisió
andorrana, cal deixar constància que, tot i que va néixer el 1995, ja funcionava des d’abans, concretament des del 1994, quan l’ORTA va adjudicar
l’elaboració dels informatius a la productora Andorra 7, de Lluís Rodríguez.
En acabar el contracte amb Andorra 7, l’ORTA es va encarregar de la realització, producció i emissió de tots els programes de ràdio i televisió, per la
qual cosa es van traslladar a unes noves instal·lacions situades a la baixada
del Molí d’Andorra la Vella, ocupant quasi dos mil metres quadrats en un
edifici que havia estat construït per a albergar un complex ludicoesportiu
anomenat BB Club. De la tècnica d’alta freqüència, se n’ocuparia STA (ara
Andorra Telecom), que va muntar onze repetidors de FM distribuïts per
tot el territori nacional. Primer van posar en marxa l’emissora convencional, amb una programació variada amb espais d’entreteniment, espais
formatius de caràcter cultural i d’informació. Dos anys després, posarien
en funcionament el segon canal de ràdio, anomenat Andorra Música, amb
un contingut monogràfic dedicat les vint-i-quatre hores del dia a la música
definida com a adult contemporany.

6.6. Ràdio i Televisió d’Andorra, SA
Durant l’any 1999, el Govern va decretar el manteniment de totes les
freqüències que es reemetien des d’Andorra i per a Andorra i un any després, el 13 d’abril de 2000, al mateix temps que entrava en vigor la Llei
de radiodifusió i televisió pública i de creació de la societat pública Ràdio
i Televisió d’Andorra SA, es va donar un bon nombre de concessions. En
la seva exposició de motius, la Llei deia:
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D’ençà la primera Llei de radiodifusió i televisó d’Andorra, aprovada pel Consell
General el dia 12 d’octubre de 1989, i de la modificació d’aquesta Llei, aprovada
el 13 de juliol de 1992, s’han produït canvis de gran importància tant en l’àmbit
andorrà com a escala internacional. D’una banda, durant aquest període ha esdevingut un estat de dret, amb tot el que aquest fet implica. D’altra banda, amb
les noves tecnologies de la informació i de la comunicació s’han produït canvis
fonamentals no solamenet en el funcionament, la gestió i l’emissió de ràdio i de
televisió, sinó també en la manera d’entendre la societat, ja que han aparegut
nous reptes i oportunitats per a tots els que sàpiguen aprofitar-los.
A Europa s’ha obert un procés de revisió de la legislació sobre l’audiovisual, que
aquests canvis esmentats havien convertit en obsoleta. Dins d’aquest procés, la
legislació andorrana no és una excepció.
L’objeciu de la present Llei és situar la legislació andorrana sobre ràdio i televisió
dins d’aquest procés d’adaptació del marc legal a les noves tecnologies de la informació, reforçar-ne el caràcter de servei públic competitiu amb el nou entorn
audiovisual global, establir nous òrgans de supervisió i control que vetllin perquè
els principis general establerts per la present Llei es respectin, i consolidar un
sistema de gestió i finançament que la faci competitiva amb el seu entorn mediàtic.
La Llei regula el sistema de ràdio i televisió, que es declara de servei públic estatal
i que podrà emetre per qualsevol sistema de radiocomunicació o telecomunicació.
La regulació abasta la de cobertura estatal actualment existent, però també preveu
la possibilitat que, una vegada estiguin implantats sistemes tecnològics que ho
permetin, pugui configurar-se un sistema de radio i televisió de gestió indirecta
mitjançant concessió administrativa. La planificació, l’ordenació i la gestió de
les xarxes de transport i difusió queda reservada al Govern, com a òrgan que
representa l’Estat davant les instàncies internacionals de radiocomunicacions i
telecomunicacions.
Finalment, la present Llei crea una societat pública per accions denominada
Ràdio i Televisió d’Andorra SA que és la societat pública a la qual s’atorga la
gestió directa del servei públic de la radiodifusió i la televisió.

El naixement d’aquesta llei de ràdio i televisió també venia a solucionar un
problema de racionalitat operativa que fins aleshores patia la nova Ràdio
Nacional d’Andorra, en què els òrgans directius tenien unes funcions molt
limitades, mentre que el seu organisme (ORTA) actuava con un consell
d’administració amb moltíssims poders executius. En entrar en vigor la
nova llei, el Govern es va convertir en Consell d’Accionistes i el director
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general assumia plenament les seves funcions, a més de les d’administrador
únic. En el text, el legislador també hi va incloure un article dedicat a les
normes ètiques i deontològiques de funcionament, que diu:
Els serveis públics de radiodifusió i de televisió han de subjectar la seva programació i les seves emissions als principis generals següents:
a) El respecte als principis establers en la Constitució del Principat d’Andorra i
als drets i les llibertats que s’hi reconeixen i s’hi garanteixen.
b) L’objectivitat, la veracitat i la imparcialitat de les informacions.
c) El respecte a la llibertat d’expressió i informació.
d) El respecte als drets a l’honor, la intimitat personal i familiar, i a la pròpia
imatge.
e) El respecte al pluralisme polític, cultural i social.
f) La promoció de la llengua, així com l’execució de la missió cultural, educativa
i social pròpies d’Andorra.
g) El respecte i l’atenció especial a la joventut i a la infància, tant en el tractament
dels continguts com en la programació general.
h) El respecte als principis d’igualtat i de no-discriminació per raó de naixement,
de raça, de sexe o de qualsevol circumstància personal o social.

Tots aquests articles són un compendi excel·lent de bons principis i d’ètica
professional. La llàstima és que una cosa és dir i l’altra és fer. Aquesta
llei també dedica uns quants articles a crear i regular el Consell Andorrà
de l’Audiovisual, un organisme que es crea com a assessor consultiu del
Govern del Principat i de la societat de ràdio i televisió pública. Segons
la llei, els membres del Consell de l’Audiovisual són nomenats i destituïts pel Consell General. El seu mandat serà de cinc anys i els seus cinc
membres es triaran entre persones d’una «reconeguda competència tècnica
i professional». La competència del Consell de l’Audiovisual és evacuar les
consultes i fer els informes que demanin el Govern i el director general
de Ràdio i Televisió sobre temes relacionats amb la ràdio i la televisió.
Aquests informes són preceptius, però no vinculants. També ha de donar
la seva opinió no vinculant sobre el projecte de pressupost anual i sobre
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els candidats a directors generals de l’ens. També intervé en el dret de
rectificació quan algun ciutadà es consideri perjudicat per la difusió de
dades o fets presumptament contraris a la veritat. És missió del director
general l’acceptació o no de la sol·licitud efectuada. Contra la decisió del
director, es pot recórrer al Consell de l’Audiovisual, que podrà demanar
explicacions al director sobre la seva decisió i després podrà decidir si
es procedeix a la rectificació o no. A la Llei es preveuen, com a tots els
estatuts de les societats anònimes, els apartats dedicats al seu objectiu social, al seu finançament, a la composició dels òrgans de govern, al capital
social, etcètera. En la seva disposició derogatòria diu: «Queden derogades
les lleis de 12 d’octubre de 1989 i de 13 de juliol de 1992 de radiodifusió
i televisió d’Andorra i les normes del mateix rang o inferior que s’oposin
al que és previst en aquesta Llei.»
Igualment, la Llei, en la seva disposició transitòria quarta, diu: «Mentre
no es reguli per llei el règim de concessions administratives establert en
l’article cinquè de la present Llei, les emissions de ràdio i televisió existents
a l’entrada en vigor de la present Llei seguiran en les mateixes condicions
que en l’actualitat.»
L’aprovació de la Llei de radiodifusió i televisió pública va donar lloc a
l’aparició de noves emissores de FM de gestió indirecta i a la legalització
d’aquelles que aleshores funcionaven amb un permís precari, que eren Ràdio
Valira i Flaix FM, així com un grup d’emissores que eren reemeses amb
càrrec als pressupostos de l’Estat. Deu anys després, el panorama radiofònic
andorrà està format per trenta emissores en FM.
Taula 2. Emissores actuals a Andorra
87,7 MHz Radio María

98,5 MHz Ràdio Valira-O. Cero

88,1 MHz Cadena Dial (SER)

98,9 MHz Kiss FM (G. Kiss)

89,0 MHz. RAC 1 (R7P)

100,2 MHz Próxima FM

89,5 MHz Europa FM (O. Cero)

102,3 MHz SER Andorra

90,1 MHz Radio Tele Taxi

102,7 MHz France Musique

92,0 MHz Ona FM (SER)

103,2 MHz Los 40 Principales
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92,5 MHz M-80 Radio (SER)

104 MHz France Culture

93,3 MHz Ràdio Valira (CP)

104,6 MHz Catalunya Ràdio

93,8 MHz Flaix FM ( Flaix)

106 MHz Radio 4 (RNE)

94,2 MHz RNA (RTVA, SA)

106,7 MHz RNE (Radio 1)

94,6 MHz Próxima FM (R7P)

107,5 MHz Ràdio Principat

95,0 MHz Ràdio Valira-P. Ràdio

107,9 MHz Radio 3 (RNE)

96,0 MHz Flaix Back (Flaix)

100,7 MHz NRJ – Radio Energie

97,0 MHz Andorra Música

101,5 MHz AD – Diari d’Andorra

98,1 MHz Ràdio Valira-O. Cero

101,9 MHz France Inter

6.7. La recuperació de Ràdio Andorra
Va ser durant la segona legislatura de Marc Forné quan es va començar a
exercir més pressió a l’Administració espanyola amb la intenció de recuperar l’edifici del centre emissor situat a Encamp, l’emblemàtic edifici que
va veure néixer la popular emissora i que, com ja hem explicat en pàgines
anteriors, és tot un compendi d’arquitectura andorrana. A més, en el nou
pla vial dissenyat pel Govern, s’havia ideat el pas de la carretera general
pels terrenys annexos a aquest edifici. En honor a la veritat i per evitar
qualsevol suspicàcia, és ben cert que la carretera que circumdava l’edifici
no tenia cap dels atributs exigibles a una carretera que es denominava
Nacional 1. A més, el litigi entre els hereus Trémoulet i l’Estat espanyol
per la titularitat de l’edifici estava totalment encallat: ningú movia fitxa i
els papers dormien a les dependències judicials. Havien passat gairebé vint
anys des de la fallida dels explotadors i setze anys des del rebuig per part
de l’Administració espanyola d’explotar directament l’emissora. Però, a més,
hi havia sentències judicials de l’època que s’havien d’executar, concretament
els deutes dels hereus Trémoulet amb el personal que treballava en declarar-se la fallida, un tema social trist que podia esquitxar l’Administració
andorrana, ja que des de la nova figura constitucionalista de l’Estat andorrà
se sentien veus que començaven a implicar subsidiàriament l’Estat en la
no-execució d’una sentència. D’altra banda, l’Administració judicial de la
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fallida seguia existint, però sense cap capacitat de maniobra a causa de la
inexistència de recursos econòmics.
El cap de Govern, Marc Forné, i el ministre de la Presidència, Enric Pujal,
van decidir emprendre les accions necessàries per a recuperar l’edifici que
ja estava catalogat com a monument històric, però que per la seva situació legal i manca de recursos econòmics estava patint un deteriorament
molt preocupant. L’ambaixador d’Espanya d’aquell moment, el desaparegut
Juan María López Aguilar, un singular diplomàtic que venia d’ocupar el
mateix càrrec a Mauritània, es va prendre el tema amb un gran interès i
va començar a desenterrar els dossiers i fins i tot va redactar una carta
de gran compromís per a l’Administració espanyola. Però, com sol passar
amb les administracions, quan l’ambaixador ja tenia prou encarrilat el tema,
es va acomplir el temps del seu mandat i va ser traslladat fora d’Andorra.
Podem confirmar que, en una visita al seu nou destí de París, estava trist
pel tema de Ràdio Andorra.
El tema era difícil, però no impossible, ja que totes tres parts implicades
estaven disposades a arribar una solució; el més difícil, trobar solucions
entre els hereus Trémoulet i l’Administració espanyola, s’havia aconseguit.
L’Administració andorrana s’havia mostrat àgil i efectiva i havia aconseguit
que les parts entenguessin també la seva situació. Es va aconseguir un
pacte a tres bandes, però quan tot semblava estar a punt, els espanyols
van refredar el tema i una vegada més van alentir la possible solució. A
l’ambaixador López Aguilar el va substituir un altre diplomàtic: també volia
desencallar el tema de Ràdio Andorra, però en aquesta ocasió l’interès era
més limitat i la velocitat era d’un total ralentí.
L’any 2005, les coses canviarien totalment. Per fi, els espanyols posarien
a Madrid, al ministeri d’Afers Exteriors, un diplomàtic dedicat al tema i
amb ordres de trobar solucions: es tractava d’Enrique González, amb qui
es van poder solucionar tots els problemes, sobretot els grans dubtes i el
desconeixement del tema. La millor solució en aquests casos era explicar,
dins de la impossible brevetat, la història de Ràdio Andorra. Ràpidament
va entendre que el tema no solament radicava en el ministeri d’Exteriors,
sinó que també afectava, entre d’altres, el ministeri d’Hisenda a través del
Patrimoni Nacional, on es va trobar tota la documentació pertinent. A més,
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la sort va continuar quan van designar com a nou ambaixador d’Espanya
a Andorra Eugeni Bregolat, un diplomàtic que havia estat, entre altres càrrecs, ambaixador a la Xina. Amb Eugeni Bregolat a Andorra i amb Enrique
González a Madrid, les coses van anar avançant i així es va aconseguir que
finalment vingués a Andorra, el 15 de febrer de 2007, el ministre espanyol
d’Exteriors, Miguel Ángel Moratinos, que va confirmar l’acord del seu Govern per a transferir les instal·lacions de Ràdio Andorra a l’Estat andorrà.
El 5 de febrer del 2009 es va signar el conveni transaccional entre el Regne
d’Espanya i el Principat d’Andorra per a la cessió de l’edifici i altres béns
de Ràdio Andorra. Pel seu interès històric reproduïm una còpia de l’acord
signat per la ministra d’Afers Exteriors d’Andorra, Meritxell Mateu, i el
ministre d’Espanya, Miguel Ángel Moratinos.
El 17 de març de 2009, en una sala de la Batllia, es va posar fi a una situació
anacrònica que feia vint-i-vuit anys que durava. Aquell dia, l’administrador
judicial de la fallida dels hereus de Jacques Trémoulet va pagar la totalitat
del que es devia al personal de Ràdio Andorra, que va haver d’abandonar el
lloc de treball després de la declaració de fallida. La quantitat abonada, que
englobava els sous més els interessos legals, ascendia a 523.571 €. Els hereus
de Jacques Trémoulet van cobrar més o menys 200.000 € per renunciar a
les seves reclamacions i plets amb l’Estat espanyol per la titularitat de les
instal·lacions, i l’Estat espanyol uns 40.000 € per les despeses ocasionades
en arranjaments tècnics i altres conceptes. Finalment, els creditors no preferencials van cobrar un quitament del deu per cent dels deutes reconeguts,
xifra que pujava a 91.417 €. Els diners van ser pagats per l’Estat andorrà
a canvi de la propietat dels béns, mobles i immobles, de Ràdio Andorra.
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Epíleg

M’agradaria acabar aquesta radiografia de Ràdio Andorra, un mite que va
fer història, amb unes paraules pròpies que, en comptes de mirar enrere,
albiren un futur prometedor que permeti que Ràdio Andorra continuï fent
història:
Ràdio Andorra va néixer sense facilitats, va viure amb dificultats i va morir sense
que n’hi hagués cap necessitat. Va ser utilitzada, però poc volguda; en canvi, va
significar el final de l’aïllament i l’entrada d’Andorra a l’autovia de la comunicació.
Crec que Ràdio Andorra podria pujar al carro de les ones. La ràdio no està
en decadència, simplement és qüestió d’adaptar-se a les noves tecnologies. Des
de fa uns anys, diversos països de l’Europa occidental i la Xina s’han unit per
desenvolupar l’anomenada DRM o ona mitjana digital. És un sistema que no té
res a veure amb el fracàs de la DAB o FM digital. L’ona mitjana digital guanya
en qualitat, en propagació i, a diferència de la FM, el so analògic i el digital
utilitzen la mateixa freqüència d’emissió. Diuen els experts que serà el ressorgir
de la banda d’OM. A més, aquest mateix sistema de propagació es pot utilitzar
en les ones curtes OC, de les quals Andorra disposa també de dues freqüències.
Amb aquest patrimoni radiofònic, la propagació i l’abast són sorprenents.
No ens podria sorprendre Ràdio Andorra essent la veu del Principat a l’exterior?1
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Anys 50, actuació en directe
als estudis d’Andorra la Vella.
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Anys 50, Antonio Machín en directe
des de l’estudi 1 de Ràdio Andorra.
Font: FP A 9_2 full 86. ANA / Fèlix Peig

La ràdio en directe
i amb bon humor.
Font: FP A 9_2 full 85. ANA / Fèlix Peig

Antena radiant de 125 m,
al llac d’Engolasters.

Vista de l’emissor de Ràdio Andorra, en què ressalta la torre, molt
semblant al campanar de l’església de Santa Coloma.
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Vista dels estudis de Ràdio Andorra a Andorra la
Vella, al Roc de les Anelletes. Encara no s’hi havia
construït el col·legi Sant Ermengol, just a sobre.
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Vista general del centre emissor, a
Encamp.
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Anys 70, visita d’uns artistes
francesos.

Anys 70, el tècnic de so al
control 1 dels estudis de la ràdio.
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Emissió nocturna, amb el tècnic Andreu Coll
i els col·laboradors. El de l’esquerra sóc jo,
aleshores responsable del programa.

Anys 70, al despatx d’administració amb
Carme Valencia, Viviana Sansa, Claude Codina,
el xofer Manolo Castelao i jo mateix.
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Detall d’una part de la discoteca, amb la presentadora,
Christian, i el periodista Jean-Jacques Debezy.
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Anys 70, control central
de Ràdio Andorra.

Vista parcial del despatx
del director.
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Estudi 1, amb el popular gong
i la xemenia al fons.

Vista de la sala d’emissores d’Encamp. En primer
terme, les emissores d’ona curta, després el primer
emissor d’ona mitjana i al fons, de cara, l’emissor
nou, de la marca suïssa Brown Boveri.
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Sales d’entrada als estudis
d’Andorra la Vella.

Vista del locutori 1,
on hi havia un piano.
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Acompanyat d’Angelines Gutiérrez en una entrevista en
directe a Guillermina Motta (al centre).
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Anys 60. Gilles Marquet
en plena emissió.
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Anys 70. Programa amb públic en
directe des de l’estudi 1.
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Anys 70. Michel Brard en directe i
amb públic durant el seu magazín
matinal.
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Programa d’estiu en directe des de la terrassa
dels estudis d’Andorra la Vella.
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Anys 70. En directe fent
el programa de nit.
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La Xina i els Estats Units van arribar a
l’entesa gràcies al tennis de taula; Sud
Radio i Ràdio Andorra, en un partit de
futbol. El va guanyar Radio Andorra. Com
a capitans vam actuar Agustí Pifarré per
Sud Radio i jo mateix per Ràdio Andorra.
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La informació en directe i des del
carrer, en aquest cas, el Ral·li de Catalunya des de Barcelona, acompanyat
de Fermí Malleu com a tècnic.
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L’esqui, esport nacional andorrà.
En aquesta imatge entrevistant
l’esquiador andorrà Jordi Cerqueda en una prova FIS.
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Visita al centre emissor de la famosa «mamà
del millón». La vam rebre el tècnic Fermí
Malleu, la periodista Rosabel i un servidor.
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Vista de la terrassa dels estudis de
Ràdio Andorra a Andorra la Vella.
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Vista d’una part de l’interior de
l’emissora Brown Boveri, tecnologìa
puntera per a l’època.
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Recepció als jardins del centre
emissor d’Encamp.
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