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Pròleg

Al Ministeri de Cultura, a través de l’Arxiu Etnogràfic, vam veure la necessitat 
de dur a terme un estudi sobre la història de Ràdio Andorra i Sud Ràdio 
que, a banda de completar la historiografia del segle XX andorrà, s’afegís a 
la bibliografia sobre el tema. Preteníem donar una preeminència especial a 
la perspectiva nacional per entendre millor la problemàtica de les ràdios que 
va tenir la capacitat d’impulsar una reforma institucional, procés clau per 
a la supervivència de l’Estat andorrà. Per aconseguir aquest objectiu, calia 
completar la recerca històrica amb un document audiovisual que recollís el 
testimoni viu d’una sèrie de persones que havien viscut les vicissituds que 
es van originar al voltant de les dos emissores. Aquests testimonis recullen 
les experiències i les opinions sobre els factors que van intervenir en els 
esdeveniments polítics de la dècada dels vuitanta, moment clau per al futur 
de la radiodifusió andorrana. Aquest Ministeri, amb la difusió de la recerca, 
compleix un objectiu que li és inherent: donar a conèixer el llegat històric que 
ens fa conscients que les arrels que compartim venen del passat.

És evident que analitzar la complexitat que va comportar la presència 
d’aquestes dos emissores en un espai reduït exigia un nivell d’interpretació 
molt acurat, ja que van esdevenir un element clau en l’evolució institucional 
d’Andorra durant bona part del segle XX. Les emissores es constitueixen en 
objecte d’anàlisi a partir del qual l’estudi aprofundeix dos aspectes essencials 
de la història contemporània d’Andorra: d’una banda, les complexes relacions 
institucionals que s’articulen al voltant de la radiodifusió, i de l’altra, el 
sentiment popular que identifica sobirania i control de la radiodifusió, un 
estat d’ànim del qual el Consell Generales es fa ressò. La presència d’aquestes 
dos emissores, que venien de fora i miraven cap a fora, havia col·laborat de manera 
activa, però involuntària, a forjar un sentiment sobiranista que impulsava la 
necessitat d’una reforma institucional; les ràdios havien posat sobre la taula la 
dimensió internacional i, en conseqüència, feien aflorar el debat sobre qui havia 
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d’exercir aquesta representació internacional. Els enfrontaments que suscita 
aquesta qüestió s’acompanyen de les aspiracions del poble andorrà, que vol regir 
els seus destins i considera les ones radiofòniques com a integrants del patrimoni 
nacional inalienable. Malgrat les dificultats, Andorra va ser capaç de trobar en 
les circumstàncies adverses l’oportunitat per canviar el model d’Estat i adoptar 
una Constitució, com exigien els nous temps.

El periple s’havia iniciat amb Ràdio Andorra, un referent que va contribuir 
a donar a conèixer Andorra i fins i tot va contribuir a la imatge de marca de tot un 
país. Dos dècades més tard, apareixia en escena la segona emissora, Andorradio, 
posteriorment anomenada Ràdio de les Valls o Sud Ràdio. Les dos emissores, 
ubicades en entorns espectaculars, amb els millors avenços tècnics del moment, 
van tenir la virtut d’anar vinculades als grans canvis viscuts per Andorra 
durant el segle XX i formen part de la memòria històrica. En el mig segle de 
vida de les ràdios andorranes, Europa canvia com a conseqüència de la Segona 
Guerra Mundial i consolida el procés d’integració europeu. En aquest interval 
de temps, les ràdios perden el valor estratègic que havien tingut i que tantes 
expectatives havia generat. Ràdio Andorra havia nascut als anys trenta del 
segle XX i Ràdio de les Valls, als anys cinquanta, en un context socioeconòmic 
diametralment diferent del de la dècada expansiva dels anys vuitanta, quan 
les emissores emmudeixen definitivament. Amb el tancament no s’acaba la 
problemàtica de les ràdios i cal esperar el nou mil·lenni per signar el conveni 
transaccional entre el Regne d’Espanya i el Principat d’Andorra per a la cessió 
al poble andorrà de l’edifici i altres béns de Ràdio Andorra, que entra en vigor 
el 2 de març del 2010. 

Desitjo que tant el llibre com l’audiovisual ofereixin a tots els que senten 
atracció pels temes andorrans una visió diferent sobre un dels apartats més rics 
de la nostra història política recent, conscient que per a alguns constituirà un 
recordatori i per a d’altres, un descobriment. 

Olga Gelabert Fàbrega
Ministra de Cultura, Joventut i Esports
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Sigles i acrònims

ANA Arxiu Nacional d’Andorra

ACP Agence Centrale de Presse

BBC British Broadcasting Corporation

BOE Boletín Oficial del Estado

BOPA Butlletí Oficial del Principat d’Andorra

CASS Caixa Andorrana de Seguretat Social

CEE Comunitat Econòmica Europea

CEP Centre d’Estudis de Planificació

CESP Centre d’Études des Supports de Publicité

CIS Centre d’Investigacions Sociològiques

COPE Cadena de Ondas Populares Españolas

CSF Compagnie générale de la télégraphie sans fil

CVCEP Commission pour la vérification des comptes des 
entreprises publiques

Eirasa Explotaciones e Inversiones Radiofónicas SA

ENAR Entitat Nacional de Radiodifusió

ERESA Emisiones Radiofónicas Españolas SA

FEDA Forces Elèctriques d’Andorra SA

FF franc francès

FHASA Forces Hidroelèctriques d’Andorra SA

FM freqüència modulada

kHz quilohertz
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kW quilowatt

LP elapé (disc de llarga durada)

NF nou franc (francès)

ONU Organització de les Nacions Unides

Proersa Programas y Explotaciones de Radiodifusión SA

PTT Postes, télégraphes et téléphones

RDF Radiodiffusion Française

RMC Radio-Monte-Carlo

RN Radiodiffusion Nationale

RNE Radio Nacional de España

RTF Radiodiffusion-télévision française

RTL Radio-Télé-Luxembourg

RTVA Ràdio i Televisió d’Andorra

RTVE Corporación de Radio y Televisión Española

SAR Societat Andorrana de Radiodifusió

SER Sociedad Española de Radiodifusión

SFR Société Française Radioélectrique

Sofirad Société Financière de Radiodiffusion

SOGEP Société de Gérance et de Publicité

STA Servei de Telecomunicacions d’Andorra

TDF Télé Diffusion de France

TSF transmissions sense fils

UER Unió Europea de Radiodifusió

UIT Unió Internacional de Telecomunicacions

Unesco Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la 
Ciència i la Cultura



13

Considerant els greus perjudicis, malentesos, turbulències i afliccions que ha 
ocasionat a Andorra, des de fa més de vint anys, el problema de la ràdio-difusió, tant 
en les relacions internes com en les del M. I. Consell General amb S. S. E. E. els Excms. 
Srs. Co-Prínceps i àdhuc en les d’aquestos, 

Considerant que és un deure del M. I. Consell General fer el possible per a posar fi a 
aquest lamentable estat de coses, per a instaurar una nova època de pau, de concòrdia 
i de benestar, 

[...] Considerant que el M. I. Consell General té el deure de vetllar per a obtenir una 
base sòlida i segura d’ingressos per a nodrir el pressupost de la Vall i poder atendre a les 
creixents despeses administratives, sense a la vegada, haver de gravar amb impostos la 
propietat privada o les rendes particulars, 

[...] Considerant que és just i normal que les empreses radiofòniques proporcionin 
al país uns revinguts substancials, en proporció al volum dels seus afers, 

Considerant el fet consumat de que a Andorra s’han instal·lat dues emissores 
radiofòniques sense el previ consentiment del M. I. Consell,

Considerant que aquesta situació de fet, consentida no pel M. I. Consell General 
—el qual declarà la caducitat de la Concessió l’any 1953 i el consegüent tancament de 
la única emissora existent aleshores— sinó pels Excms. Co-Prínceps, s’ha d’interpretar 
com una confirmació implícita de la caducitat de la Concessió exclusiva de l’any 1935, 
per quan la mateixa només autoritzava l’existència d’una sola emissora, 

[...] Considerant que ha fracassat totalment l’intent d’establir una sola emissora, en 
la qual hi estiguessin representats, en paritat, els interessos dels dos països veïns, 

Considerant que aquesta paritat, desitjable des del punt de vista andorrà, es pot 
obtenir igualment amb l’establiment o reconeixement de dues emissores, cada una de 
les quals representaria l’interès de l’un o l’altre dels referits països veïns, quals interessos 
serien representats per cada un dels dos Excms. Co-Prínceps, 

Considerant que la millor solució d’aquesta qüestió, tan infructuosament debatuda 
fins avui, és que el M. I. Consell General atorgui dos contractes: un, amb la persona 
física o jurídica que mereixi el beneplàcit de S. E. el Co-Príncep Francès; i un altre, 
amb la persona física o jurídica que vulgui designar S. E. el Co-Príncep Episcopal. [...]

Llibre d’Actes del Consell General, sessió extraordinària 16.11.1960, f. 333-334.
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Notes metodològiques

El present treball, elaborat en compliment d’un encàrrec del Ministeri de 
Cultura a través de l’Arxiu Nacional d’Andorra, pretén aportar una nova visió 
sobre la problemàtica de la radiodifusió andorrana, articulada mitjançant dues 
emissores: Ràdio Andorra i Ràdio de les Valls. S’ha donat una preeminència 
especial a la perspectiva nacional per entendre millor l’abast del conflicte de les 
ràdios que impulsa la necessitat d’una reforma institucional necessària per a la 
supervivència de l’Estat andorrà. La distància temporal proporciona el benefici 
d’una anàlisi que no incorre en els posicionaments originats per les vivències del 
moment que, de vegades, aporten més confusionisme. S’ha revisat la bibliografia 
més significativa sobre el tema, complementada amb la documentació facilitada 
per l’Arxiu Nacional d’Andorra i l’Arxiu del Consell General, que ha estat 
valuosa per entendre el paper de l’Administració andorrana. Els impactes 
de la radiodifusió en el país, fruit de les polítiques dels estats veïns, han exigit 
contextualitzar els esdeveniments andorrans dins d’un marc més ampli, per tal 
de copsar les estratègies en matèria de radiodifusió de França i Espanya. 

Les dues emissores, controvertides des del seu naixement, després de 
tres dècades de coexistència posen sobre la taula la dimensió internacional 
d’Andorra. La radiodifusió andorrana és objecte de múltiples informes i 
estudis, encarregats per les parts en conflicte, en els quals eminents juristes, 
amb la finalitat de defensar els interessos en litigi, col·loquen Andorra en una 
situació difícil. El tema salta diverses vegades a la premsa dels països veïns, 
de manera especialment intensa a França. L’activitat política al voltant de les 
ràdios, durant una bona part del segle XX, és capaç d’absorbir les energies dels 
serveis dels coprínceps, del Consell General i de les administracions francesa 
i espanyola al més alt nivell, sense obviar el paper dels tribunals andorrans i 
francesos. Com a fruit d’aquesta activitat, tot sovint frenètica, existeix una 
documentació gairebé inabastable que ens obliga a escollir per ressaltar els 
aspectes clau amb l’objectiu de prioritzar un relat entenedor.
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La complexitat del tema, conseqüència de la barreja d’aspectes polítics, 
econòmics i socials, ha determinat que alguns autors hagin escrit sobre la 
radiodifusió andorrana des de posicionaments particulars, amb una certa dosi 
d’ambigüitat intencionada en les anàlisis i, de vegades, fins i tot contradictòria; 
algunes publicacions i opinions són marcadament partidistes i arriben a 
confondre els fets intencionadament. Entre la bibliografia consultada, cal 
destacar les obres de Louis Noguères i Michel Bannel, editades als anys 
cinquanta; les de René Duval i Frank Ténot, als anys setanta; l’exhaustiva 
tesi doctoral d’Eugeni Giral als vuitanta, i les més recents publicacions de 
divulgació de Sylvain Athiel i Gualbert Osorio. També cal fer esment d’alguns 
webs francesos que aporten una informació abundantíssima, com ara 
<http://100ansderadio.free.fr/> i <http://aquiradioandorra.free.fr/>, que 
resulten d’una gran utilitat. Les referències bibliogràfiques citades en el text es 
recullen al final del treball.

Cal destacar que tant l’Arxiu del Consell General com l’Arxiu Nacional 
d’Andorra han facilitat la documentació disponible amb molta professionalitat. 
Els llibres d’actes del Consell General, el fons de Casa de la Vall i el de Sud 
Ràdio són d’un interès especial; malauradament, la major part del fons de 
Sud Ràdio està pendent d’inventari. Sempre que ha estat possible s’han 
utilitzat els llibres d’actes del Consell General com a vertebradors de la narració 
històrica, per la seva preeminència institucional. 

El treball s’organitza al voltant de sis blocs que estructuren la problemàtica 
de la radiodifusió a partir de criteris temàtics i cronològics. Aquesta dualitat 
de criteris provoca que, de vegades, hi hagi una certa superposició en els temes 
tractats per tal de compartir elements comuns que són clau per a entendre 
el procés. Malgrat això, s’han intentat evitar les repeticions innecessàries per 
facilitar una lectura més fluida. 

En la mesura del possible, s’ha buscat en tot moment l’equilibri entre 
Ràdio Andorra, autèntica emissora de referència andorrana del segle XX, 
i Sud Ràdio, l’emissora competidora, més moderna i amb més mitjans. 
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Les tensions institucionals i els desacords entre els coprínceps per l’estatus 
de la ràdio han obligat a fer un capítol addicional, dedicat als aspectes de 
sobirania i representació internacional d’Andorra, vinculats a la radiodifusió. 
També s’ha inclòs un apartat dedicat a la problemàtica laboral generada 
durant el procés final de les emissores. 

Des de l’òptica que la dimensió humana enriqueix el relat històric, el 
treball es complementa amb un documental que recull una sèrie d’entrevistes 
a persones que van viure l’etapa final d’un conflicte que va marcar la 
història andorrana del segle XX. Aquestes entrevistes i d’altres realitzades a 
professionals que van treballar a les dues emissores de ràdio configuren un 
relat a diferents veus sobre el que van significar les emissores dins i fora del 
país. Aquesta documentació és consultable a l’Arxiu d’Etnografia d’Andorra. 
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Introducció

La complexa i apassionant crònica de la radiodifusió, protagonitzada 
per Ràdio Andorra i Ràdio de les Valls, és una part essencial de la història 
andorrana del segle XX, amb les especificitats socials, tècniques i culturals 
que li són pròpies. Les implicacions polítiques de les ràdios andorranes del 
segle passat, tant o més transcendents que les repercussions econòmiques, 
serveixen de fil conductor per entendre la transformació institucional del país. 
Mig segle de la història d’Andorra es pot analitzar a través de les emissores, 
per la interrelació entre les ràdios i el territori. El que passa a Andorra influeix 
sobre les emissores i el que passa a les emissores influeix sobre Andorra. 

Com es veurà en el decurs del treball, la multiplicitat d’interessos al voltant 
de les ràdios genera una situació de conflicte permanent entre les empreses 
concessionàries, el Consell General i els coprínceps. Vist en perspectiva, 
destaca el paper del Consell, que, en representació del poble andorrà, 
atorga la concessió de 1935 i els contractes de 1961, i decideix el tancament 
d’ambdues emissores el 1981. Aquestes tres dates clau coincideixen amb 
moments especials del segle XX en què les institucions andorranes senten 
la necessitat d’assumir iniciatives per reconduir la situació sociopolítica del 
país i assolir unes competències en sintonia amb els canvis dels nous temps. 
També participen en aquesta història de la radiodifusió altres actors que, 
malgrat no tenir caràcter institucional, deixen una forta empremta i resulten 
imprescindibles per entendre el procés, com és el cas de Jacques Trémoulet, 
per la seva personalitat, o el de Luis Ezcurra, per la permanència en el temps.

Ràdio Andorra i Sud Ràdio comparteixen punts en comú, com el fet de 
ser dues ràdios perifèriques, finançades amb capital francès, que inicien la seva 
singladura a la parròquia d’Encamp, centre geogràfic del país, on basteixen 
edificis singulars, com el de Ràdio Andorra i el del pic Blanc. En la lluita per 
l’audiència, totes dues van competir per ser la més alta i la més potent d’Europa. 
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El periple s’inicia amb Ràdio Andorra, un referent que, durant una època, 
va contribuir a la imatge de marca del país. Dues dècades més tard apareix en 
escena la segona emissora, Andorradio, posteriorment anomenada Ràdio de 
les Valls i Sud Ràdio. Ambdues van associades a les grans transformacions que 
visqué el Principat durant el segle passat i formen part de la memòria històrica. 

Les dues emissores andorranes es creen amb la voluntat de ser perifèriques 
en relació amb els estats veïns, connotació que, més endavant, promourà un 
sentiment de rebuig nacional que contribuirà al seu tancament. Quan Ràdio 
Andorra passa a mans de la societat estatal espanyola Eirasa (Explotaciones e 
Inversiones Radiofónicas, S.A.), esdevé ràdio perifèrica espanyola, mentre que 
Sud Ràdio, controlada per Sofirad (Société Financière de Radiodiffusion), 
ja neix com a ràdio perifèrica francesa estatal. 

Malgrat que les emissores han desaparegut, ens han llegat uns béns 
immobles que són també la memòria física d’una part de la història del segle 
XX, període en què es produeixen els grans canvis socials, econòmics i polítics. 
Després d’un llarg període de tancament, Ràdio Andorra pot esdevenir un 
equipament cultural, mentre que l’emissor de Sud Ràdio es pot destinar a 
un centre esportiu.

A partir dels anys trenta del segle XX, la ràdio adquireix valor estratègic 
quan es consolida com a mitjà de comunicació de masses, capaç d’influir en 
les actituds polítiques i culturals, així com d’incidir en l’opinió pública. A tall 
d’exemple, l’any 1939, quan s’inicien les emissions de Ràdio Andorra, es 
calcula que existien a França 5,2 milions de receptors, mentre que al Regne 
Unit n’hi havia nou milions, a Alemanya la xifra superava els tretze milions i 
a Espanya no arribava al mig milió d’aparells. La ràdio, que ha estat el primer 
mitjà de comunicació de masses del segle XX, ha sabut adaptar-se a tota mena 
de canvis, especialment als lligats a l’evolució tecnològica. La radiodifusió, en 
els seus inicis, va optar per l’ona mitjana, coneguda com a ona normal. Als anys 
trenta i durant la Segona Guerra Mundial es van fer molt populars les ones 
curtes que cobrien distàncies més grans. En el moment en què es tanquen 
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les dues emissores de ràdio, s’assisteix a la irrupció de la FM i la televisió ja ha 
esdevingut un dels principals mitjans d’informació. 

La importància estratègica de la ràdio va motivar que Ràdio Andorra fos 
en el punt de mira de les autoritats franceses i espanyoles en una època en què 
els països europeus, després de la Segona Guerra Mundial, pretenien controlar 
la radiodifusió. Ràdio Andorra inquietava, d’una manera especial, no pel 
contingut de les seves emissions, que mai van interferir en els afers dels països 
veïns, sinó per no estar sotmesa al control de l’Administració francesa. La 
localització geogràfica, la qualitat de les instal·lacions, la potència de l’emissor i 
l’experiència dels gestors van fer de Ràdio Andorra una de les emissores més 
importants de l’Europa de la postguerra. 

A més de ser el gran projecte d’un apassionat de la ràdio com és Jacques 
Trémoulet, Ràdio Andorra és també el revulsiu que provoca tensions i obliga 
el triangle format per França, Espanya i la Mitra a clarificar postures envers 
un petit país gelós de la seva independència. Les relacions s’enterboleixen 
encara més quan apareix Andorradio com una imposició francesa. El projecte 
s’enverina per la representació internacional d’Andorra, amb uns arguments 
que, tot i variar en el temps, són excuses polítiques més que raons. Els conflictes 
van tenir més repercussió en l’àmbit polític que en la vida quotidiana, amb 
algunes excepcions, com el trencament de relacions diplomàtiques entre els 
serveis del copríncep francès i Andorra i els consegüents efectes negatius sobre 
la frontera francoandorrana, l’any 1953. Per als andorrans de l’època, quan el 
record de les guerres era encara molt present, la pressió sobre les fronteres era 
una arma capaç de capgirar el país.

La signatura dels contractes de concessió de 1961 a dues empreses estatals 
estrangeres no va solucionar la crisi política de la dècada anterior perquè es 
partia de supòsits erronis en el plantejament. Des d’un punt de vista estratègic, 
el suport explícit dels coprínceps situava les empreses concessionàries per 
sobre de la capacitat de maniobra de les autoritats andorranes i les convertia 
gairebé en inexpugnables.
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Ràdio Andorra va néixer com a ràdio comercial d’una gran potència i va 
disposar dels recursos tècnics i financers suficients per esdevenir una de les 
emissores més populars d’Europa. Aquesta emissora, que neix a Andorra, 
però que ve de fora, és motiu de controvèrsia des del seu naixement: uns hi 
veien ingressos en concepte de cànons; uns altres, poder d’influència, i encara 
uns altres, seguretat jurídica i avantatges fiscals, mentre que n’hi havia que 
hi veien menystingut el seu paper polític. Durant l’època daurada, als anys 
cinquanta i seixanta del segle XX, va assolir quotes d’audiència milionàries, 
comparables a les xifres actuals de les cadenes líders dels països veïns. La 
sintonia «Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra» va 
permetre descobrir l’existència del país a molta gent d’arreu del món que, 
d’una altra manera, no l’hauria conegut. Posteriorment, Ràdio Andorra es 
veu obligada a reestructurar-se per sobreviure i afrontar la popularització de la 
televisió i l’aparició d’un gran competidor —Andorradio— al qual el Govern 
francès aporta tots els mitjans per intentar absorbir l’audiència francesa 
de l’emissora de Trémoulet.

En la memòria històrica, Ràdio Andorra ha jugat un paper gairebé èpic i 
ha deixat una empremta més marcada que Sud Ràdio per tres motius: Ràdio 
Andorra va gaudir del favor del Consell en el moment del seu naixement, 
disposava d’una concessió atorgada a un andorrà i va emetre durant gairebé 
mig segle. Per contra, Sud Ràdio va ser admesa pels andorrans per imposició 
del copríncep francès, amb l’aquiescència d’Espanya i la Mitra, es va atorgar a 
una societat pública estrangera i tan sols va sobreviure tres dècades.

En el mig segle comprès entre les primeres emissions i el tancament de les 
emissores, el mapa d’Europa es redibuixa com a conseqüència de la Segona 
Guerra Mundial i es consolida el procés d’integració europeu. Per la seva 
banda, Andorra, que no és aliena als canvis sociopolítics de l’entorn, s’obre a 
l’exterior i experimenta una profunda transformació. En el decurs d’aquest 
període, les ràdios andorranes perden el valor estratègic que havien adquirit 
per als uns i per als altres i que tanta activitat diplomàtica havia generat al 
seu voltant. 
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Andorra ha tingut una relació bipolar, entre l’esperança i la frustració, 
amb les concessions que han marcat el segle XX i que van actuar com a revulsiu 
del canvi. L’obertura al capital estranger que el país va portar a terme amb 
les concessions va tenir unes conseqüències que, de ben segur, les parts 
implicades no havien previst. Les concessions eren vistes com una solució 
a la crisi econòmica i demogràfica que patia el país als anys trenta i, amb el 
decurs del temps, esdevenen motiu d’un conflicte institucional que en 
provocarà la desaparició. El que va néixer com a solució econòmica va morir, 
mig segle després, per causes polítiques. Als anys trenta, neixen FHASA i 
Ràdio Andorra; als cinquanta, Andorradio, i als anys vuitanta es nacionalitza 
el sector energètic i es tanquen les dues emissores que, a més de comportar 
tensions polítiques, no van arribar a satisfer les expectatives que se n’esperaven.

La història demostra que les grans concessions del segle XX —FHASA, Ràdio 
Andorra i Andorradio— van provocar desafecció. A partir d’uns contractes, 
intuïts com un benefici econòmic, afloren tensions institucionals entre el poble 
andorrà i els coprínceps, latents des del segle XIX. Amb el traspàs de la concessió 
a Trémoulet, l’any 1936, s’inicia un procés de persecució contra l’empresari i 
un assetjament sobre Ràdio Andorra per part del Govern francès que, en no 
poder controlar l’emissora, en crea una de nova per fer-li la competència.

Posteriorment, quan Espanya aconsegueix fer-se amb Ràdio Andorra, 
se situa en condicions de paritat amb França, que controla Sud Ràdio. Al 
voltant de les emissores s’havia teixit una teranyina d’interessos de la qual no 
escapaven ni els coprínceps ni el Consell. Els conflictes generats al voltant de 
les ràdios van ser fruit d’unes circumstàncies històriques que, unes dècades 
més tard, van evolucionar per convertir en aliats els països veïns que al principi 
eren competidors. Paral·lelament, les reivindicacions sobiranistes del poble 
andorrà, vinculades al control de la radiodifusió, van servir per a impulsar 
el procés de reforma institucional. El problema sorgit al voltant de les ràdios 
esdevé una oportunitat per a modernitzar les estructures polítiques; l’espasa 
que tallarà el nus gordià entorn de la radiodifusió serà la Constitució, que 
aportarà la solució final al tema competencial.





La ràdio, 
sinònim de progrés

(1935-1950)



Centre emissor de Ràdio Andorra al roc del Pui, a Encamp [anys 1950-1960]. ANA/Fons Fèlix Peig 16362 
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Andorra veu en les concessions del primer terç del segle XX un mitjà 
per atreure capitals i aturar l’emigració que, com a la resta del Pirineu, 
havia esdevingut un mal endèmic. Per a un ampli sector de la població, les 
concessions eren sinònim d’obertura i de modernitat. L’Administració, que 
respon amb dificultat a les necessitats d’una economia en recessió basada en les 
activitats agropecuàries, es veu obligada a iniciar el camí de la modernització 
a través de la millora de les comunicacions, seguint l’impuls dels canvis socials 
i econòmics que s’introdueixen arreu. La societat de la dècada dels anys 
trenta viu tot un seguit de transformacions íntimament relacionades amb 
les concessions de FHASA i de Ràdio Andorra. S’obté el sufragi universal 
masculí, no sense confrontació institucional, i hi ha les primeres vagues de la 
història. La coincidència d’aquestes dues situacions provoca la intervenció de 
la gendarmeria francesa en nom dels coprínceps.

El funcionament de l’emissora anava supeditat a FHASA, ja que 
necessitava l’energia elèctrica per a funcionar. Per tant, la concessió per 
explotar els recursos hidroelèctrics nacionals, de fet, obre les portes a una 
nova concessió per implantar una emissora radiofònica. L’any 1935 es lliuren 
oficialment les carreteres construïdes per FHASA al Consell General i, 
simultàniament, s’atorga la concessió per a la instal·lació d’un centre emissor 
—Ràdio Andorra—, projecte en què es van invertir dotze milions de francs 
francesos. En les clàusules de la concessió de l’empresa hidroelèctrica figurava 
el dret a instal·lar una emissora de ràdio que mai va veure la llum. Durant uns 
mesos, havien coexistit dos permisos de ràdio: la dels promotors de FHASA i 
la de Bonaventura Vila.

Ràdio Andorra va ser una emissora comercial, capdavantera per les 
característiques tècniques i estratègica per la situació i, a la vegada, origen 
de confrontacions institucionals. Els continguts bàsics de la programació 
eren la música i la publicitat, és a dir, una ràdio per acompanyar més que per 
informar, que no exigia una atenció especial a l’oient. En tractar-se d’una 
emissora d’una gran potència, d’ona mitjana i curta, permetia difondre 
publicitat a una àrea geogràfica important. Disposava de mitjans financers i 
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tècnics i va assolir la consideració de «ràdio més popular d’Europa» (Osorio, 
2013, p. 42 i seg.). A més de difondre música, va donar a conèixer el nom 
d’Andorra. 

El Consell General atorga una concessió el 1935 per instal·lar una ràdio 
privada que, abans de començar a emetre, passa a ser controlada per una 
societat mercantil francesa encapçalada per Jacques Trémoulet, en la qual 
els anunciants francesos garantien el finançament. D’aquesta manera, Ràdio 
Andorra adquireix des del seu naixement un doble caràcter: ser la primera 
ràdio andorrana i la segona gran ràdio perifèrica francesa. Per a alguns autors, 
aquesta concessió tenia una dubtosa base legal, però va ser acceptada durant 
dècades per tothom.

Un any després de la concessió del Consell, els titulars firmen un contracte 
privat amb Jacques Trémoulet i Léon Kierzkowski, propietaris de Radio-
Toulouse, a qui els interessa una emissora situada a l’estranger, en una zona 
fronterera amb França, per beneficiar-se de seguretat jurídica, audiència i 
avantatges fiscals. 

La neutralitat va ser la divisa de l’emissora, fins al punt que els concessionaris 
es van negar a emetre informació relacionada amb la Segona Guerra Mundial i 
ni tan sols van comunicar l’inici de la contesa. La gent més gran encara recorda 
el caire humà de Ràdio Andorra durant el conflicte bèl·lic. Els testimonis orals 
relaten que, sense posicionar-se en el conflicte, els discos dedicats van complir 
una funció humanitària envers els refugiats que fugien de l’Europa en guerra. 
De vegades, la dedicatòria d’un disc era la contrasenya per confirmar que tot 
havia anat bé. 
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Concessió de Ràdio Andorra

El 14 d’agost de 1935, el veguer francès tramet al delegat permanent, 
prefecte dels Pirineus Orientals, un projecte de Bonaventura Vila Ribes, 
andorrà nascut a Sant Julià de Lòria i domiciliat a Barcelona, per instal·lar en 
territori andorrà una estació radiofònica (Duval, 1979, p. 289). El dia 19, el 
Consell General, en sessió extraordinària «motivada per la qüestió del telèfon», 
li atorga una concessió en exclusiva per instal·lar una «estació radioemissora» 
per un període de trenta anys. Es proposava una emissora per difondre música, 
programes infantils, cultura general, conferències, temes econòmics del país, 
informatius internacionals, programació d’altres emissores, publicitat, art, 
ensenyament i propaganda turística per atraure visitants. 

En aquesta concessió, signada pel síndic Pere Torres, preocupa més el 
contingut ideològic que els aspectes tècnics i de localització, que no es concreten. 
Aquesta imprecisió donarà lloc, més endavant, a problemes d’interpretació, 
especialment pel que fa referència a un possible traspàs del permís. L’article 5 de 
la concessió permetia a Bonaventura Vila cedir o transferir els drets atorgats, 
amb la condició indispensable de posar-ho en coneixement del Consell 
General perquè hi donés la seva aprovació: 

La present concessió podrà el senyor concessionari disfrutar-la sol o en companyia. 
Per lo qual queda autoritzat a cedir o transferir els seus drets i obligacions a una 
entitat que el substitueixi. En aquest cas el concessionari posarà en coneixement del 
Consell General la cessió o transferència de la concessió immediatament després 
d’haver estat feta, i no tindrà aquesta cessió o transferència valor legal algun 
en tant que no sigui aprovada pel Consell General [...]. Aquesta entitat tindrà 
necessàriament que estar formada per elements andorrans, francesos i espanyols 
(Giral, 1988, p. 807-808).

El concessionari es comprometia a regalar receptors a les escoles i als 
comuns, amb el compromís que les emissions destinades al país es mantindrien 
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al marge de tendències polítiques i socials. La concessió, que es preveia 
transferible, s’atorga per a un període de trenta anys i s’estableix una garantia 
de 6.000 pessetes i un cànon de 10.000 pessetes anuals. Finalment, el Consell 
General, en l’article 16 de la concessió, es compromet a donar suport al 
concessionari per obtenir l’aprovació dels coprínceps.

En atorgar la concessió a Bonaventura Vila es dona la paradoxa que, 
durant uns mesos, van coexistir dos permisos de ràdio: la dels promotors de 
FHASA i la de Bonaventura Vila. La solució arriba en una reunió de poble, 
el 5 d’abril de 1936, en la qual es declara nul·la la concessió de ràdio atorgada 
pel Consell el 27 de març de 1929 a favor d’Andreu Boussac i Llorenç 
Gómez-Quintero (Lluelles, 2004, p. 120 i seg.).

Qui millor descriu el perfil de Vila és l’autor francès Louis Noguères, que 
reprodueix una carta del veguer francès, del 22 d’agost de 1935, adreçada al 
delegat permanent en la qual l’identifica com un home acomodat, vinculat 
al sector industrial català, que estiueja a Andorra i que, juntament amb la 
seva dona, posseeix una fortuna respectable (Noguères, 1953, p. 29-42). En 
el mateix document es diu que Vila, a banda de figurar en els registres del 
Consolat general de França a Barcelona, on també s’han inscrit la seva filla i 
el seu gendre, que ha esdevingut andorrà per matrimoni, es mostra conforme 
als possibles controls que sobre l’emissora pugui fer l’Administració francesa. 
En opinió del veguer, una emissora tan potent com la proposada només pot 
interessar a una agència de publicitat que busqui eludir les responsabilitats 
fiscals al seu país d’origen. De forma casual, però intencionada, Noguères 
apunta que, en les mateixes dates de la concessió de Ràdio Andorra, l’empresari 
francès Jacques Trémoulet, artífex de Ràdio Andorra, crea a França l’agència 
publicitària Radio-informations.

Des de l’inici, Vila tenia la intenció de traspassar la concessió, com ho 
demostra la redacció de l’article 5 anteriorment comentat. L’autor francès 
Frank Ténot afirma que Vila, en un principi, representava els interessos 
d’un grup d’empresaris catalans (Ténot, 1977, p. 164 i seg.). Un cop obtinguda 
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la concessió, Vila demana a l’empresari i polític català Miquel Mateu,1 
promotor de FHASA, la col·laboració en el projecte, però, davant  la seva 
negativa, busca el finançament a França, on és rebut pel senador de l’Arieja 
Paul Laffont, defensor de la ràdio privada.2 És aquest polític qui posa en 
contacte Vila amb Trémoulet, empresari radiofònic i propietari, juntament 
amb Léon Kierzkowski, de la societat Radiophonie du Midi. Fa la impressió 
que, des dels inicis, Trémoulet ja s’havia interessat en la concessió de Ràdio 
Andorra; possiblement, va fer gestions per contactar amb Vila, que buscava 
finançament per al seu projecte.

El 13 de març de 1936, Vila feia saber al delegat permanent francès que, 
malgrat haver rebut propostes de particulars per participar en la concessió, 
desitjava entrar en contacte amb la Société Française de Radio-émissions per 
a la zona de Tolosa de Llenguadoc i Bordeus, a la qual estaria disposat a cedir 
la meitat del capital. Per a Duval, aquesta proposta confirma que els contactes 
amb el grup Trémoulet-Kierzkowski ja s’havien establert i que la comunicació  
al delegat podria ser una simple fórmula de cortesia. 

Bonaventura Vila mor a Barcelona el 10 de juny de 1936, fet que es publica 
al diari La Vanguardia dels dies 13 i 17 de juny.3 En l’esquela funerària figuren 
els noms de la seva esposa, Caterina Llobet Sarret, dels seus fills Josep Maria i 
Dolors, així com el del seu gendre, Estanislau Puiggròs Comas. Hereten la 
concessió de Ràdio Andorra la vídua i la f illa, que nomenen apoderat 
Estanislau Puiggròs, gendre del difunt i andorrà per matrimoni.

1. Miquel Mateu i Pla (1898-1972), industrial i financer, fill de polític, nebot de cardenal i home de confiança 
de Franco. Durant la Guerra Civil espanyola va ser representant oficiós de Franco a París, posteriorment 
alcalde de Barcelona (1939-1945), ambaixador a París (1945-1947) i procurador en Corts com a 
conseller nacional de Falange (1943-1972). Vegeu <http://www.ifae.es/baig/historia/muga/llufa_10.html> 
[Consulta: 1 de setembre de 2017]. Per aprofundir sobre Miquel Mateu, consulteu Soriano (2006). 

2. Paul Laffont (1885-1944), diputat radicalsocialista de l’Arieja (1914-1930), senador (1930-1940), 
subsecretari de les PTT (1921-1924). Va morir assassinat.

3. <http://www.lavanguardia.com/hemeroteca> [Consulta: 1 de setembre de 2017].
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Traspàs de la concessió

A partir de la mort de Vila, els concessionaris no escatimen esforços per 
aconseguir el reconeixement dels coprínceps i l’ampliació del termini de 
concessió. Puiggròs, en nom de les hereves de Vila, en sol·licita al Consell 
l’ampliació fins a seixanta anys. Un cop han fet aquesta demanda, amb el 
convenciment d’aconseguir-la, Caterina Llobet i Dolors Vila firmen, el 18 
d’agost de 1936, un contracte d’associació amb Jacques Trémoulet i Léon 
Kierzkowski pel qual els transfereixen la concessió per una durada de deu 
anys. L’ampliació de la concessió a seixanta anys, per part del Consell, es farà 
esperar fins al 1937.

Malgrat que aquest acord no és sotmès a la ratificació del Consell, les 
clàusules de la concessió ja preveien el traspàs. El document privat, fet a Tolosa 
de Llenguadoc davant notari, estipula que les hereves de Vila han d’aportar 
la concessió i la ratificació del copríncep episcopal, mentre que Trémoulet i 
Kierzkowski aportaran els seus coneixements en matèria de radiodifusió, el 
concurs tècnic per instal·lar i explotar l’emissora prevista i la ratificació del 
copríncep francès (Duval, 1979, p. 290-291). 

Els accionistes andorrans es comprometen a traspassar, en el moment en 
què s’iniciïn les emissions, totes les seves accions a Trémoulet i Kierzkowski a 
canvi d’una compensació econòmica variable, en funció de la potència que 
s’autoritzi. A més, la part andorrana es reserva la delegació de l’emissora en 
territori espanyol, de cara al mercat publicitari. A canvi d’una contraprestació 
econòmica a Dolors Vila i d’un sou a Estanislau Puiggròs, Trémoulet i 
Kierzkowski esdevenen els nous beneficiaris de la concessió de Ràdio Andorra 
i es comprometen a obtenir el permís del copríncep francès. 

En aquest contracte, consultable a l’obra de Duval i que es reprodueix 
parcialment a continuació, també s’estipula la creació d’una societat per a la 
construcció i explotació de l’emissora, un cop obtinguda la ratificació dels 
coprínceps, amb una repartició del capital a parts iguals entre els socis francesos, 
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d’una banda, i les hereves de Vila i Puiggròs, de l’altra. També garanteixen a 
Puiggròs el càrrec d’administrador de la societat i una remuneració mensual 
durant la durada de la concessió:

1º Madame Catalina Llobet Sarret et Madame Lolita Vila Llobet [..] font 
apport aux personnes indiquées ci-dessus (Kierzkowski i Trémoulet) de la concession 
exclusive délivrée à M. Buenaventura Vila Ribes par le conseil des Vallées 
d’Andorre pour la création d’une station de radiodiffusion le 19 août 1935 […].

Madame Catalina Llobet Sarret et Madame Lolita Vila Llobet s’engagent 
également à apporter l’accord du Coprince d’Urgell ratifiant la concession. 

De leur côté: MM. Kierzkowski et Trémoulet apportent aux personnes indiquées 
ci-dessus toutes leurs connaissances en matière de radiodiffusion et tout leur concours 
technique pour l’installation et l’exploitation du poste émetteur prévu. Ils s’engagent 
également à apporter l’accord du Coprince français ratifiant la concession.

2º […] les parties indiquées ci-dessus s’engagent à former une société dont le 
capital devra être suffisant pour réaliser la construction et l’exploitation de la 
station. […]

Estanislau Puiggròs i Josep Mas al centre emissor de Ràdio Andorra, a Encamp [anys 1940]. 
Col·lecció Família Puiggròs
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3º Il est entendu que la moitié du capital de cette société sera souscrite par 
MM. Kierzkowski et Trémoulet, que la deuxième moitié sera souscrite en leur lieu 
et place par Mesdames Catalina Llobet Sarret, veuve Vila, Lolita Vila Llobet et 
M. Puiggrós, ces derniers s’engageant à rétrocéder dès la souscription tous leurs 
titres sans exception à MM. Kierzkowski et Trémoulet et ce au prix d’émission. 

En contrepartie de ce qui précède, MM. Kierzkowski et Trémoulet s’engagent 
à verser, en compensation de l’abandon des cinquante pour cent des titres prévus 
ci-dessus au profit de MM. Kierzkowski et Trémoulet, entre les mains de Mesdames 
Catalina Llobet Sarret, Lolita Vila Llobet et M. Puiggrós une somme de cent 
cinquante mille francs si la puissance autorisée du poste émetteur né dépasse pas un 
kilowatt. […] Si l’autorisation prévoit une puissance allant de un à cinq kilowatts, 
MM. Kierzkowski et Trémoulet verseront une troisième somme supplémentaire de 
cinquante mille francs. […] jusqu’à soixante kilowatts […] une quatrième somme 
supplémentaire de cinquante mille francs, ce qui fait que dans ce cas-là les 
sommes versées s’élèveront à un total de trois cent cinquante mille francs.

4º Dès la création de la société, M. Puiggrós est de droit administrateur de la 
société. D’autre part, il lui sera confié un poste pendant toute la durée de la 
concession. Ce poste sera spécifié par le conseil d’administration et donnera droit 
à M. Puiggrós à une indemnité mensuelle de 2000 francs si le poste est autorisé à 
fonctionner jusqu’à une puissance de 1 kW, 3.000 francs si la puissance autorisée va 
jusqu’à 15 kW et 4.000 francs si la puissance atteint ou dépasse 60 kW. Ces fonctions 
n’obligeront pas M. Puiggrós à un séjour constant et lui permettront de se livrer 
à d’autres occupations à l’exception de toutes celles touchant à la radiodiffusion 
(émissions et réception). 

5º Mesdames Catalina Llobet Sarret, Lolita Vila Llobet et M. Puiggrós 
représenteront la station sur le territoire espagnol pour la recherche de la publicité 
radiophonique, soit seules, soit concurremment avec MM. Kierzkowski et 
Trémoulet, en bonne intelligence. 

6º La durée de cet accord est de dix années […]. 

Gairebé un any i mig després de sol·licitar l’ampliació del termini de la 
concessió i d’haver obtingut el compromís verbal del Consell, el 30 de 
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novembre de 1937 la corporació amplia la concessió atorgada a Vila per 
trenta anys més fins a un total de seixanta. Per tant, s’afegeix una addenda a 
la concessió de 1935, signada per Estanislau Puiggròs, com a apoderat de les 
hereves de Vila, i el síndic Francesc Cairat, en representació del Consell. En 
el text de l’addenda, que tampoc especifica condicions tècniques, es preveu 
un augment dels cànons a satisfer pels concessionaris; es mantenen les 10.000 
pessetes anuals, durant els deu primers anys, que s’incrementen a 15.000 
durant els vint anys següents i a 20.000 els trenta anys restants.

Ratificació dels coprínceps

L’Administració francesa es mostra partidària en tot moment del fet que 
l’emissora tingui una potència limitada i que se n’especifiquin i es consensuïn 
les característiques tècniques. Per aquesta raó, el novembre de 1937, el delegat 
del copríncep francès, que refusa una emissora de 200 kW de potència, tal 
com pretenen bastir-la els concessionaris, ordena a Sindicatura que aturi els 
treballs començats a Encamp. El síndic fa cas omís de l’ordre, perquè considera 
que ultrapassa els límits competencials del delegat i, en conseqüència, les 
obres continuen. Un mes després, també el ministre de les PTT es declara en 
desacord amb la construcció de Ràdio Andorra. Per la seva part, el copríncep 
episcopal, exiliat de la diòcesi per la Guerra Civil espanyola i que secunda la 
idea d’una emissora potent, tal com demanaven els concessionaris, sol·licita 
al delegat permanent francès la ratificació de la concessió, a canvi d’acceptar, 
provisionalment, les potències d’emissió indicades per França.

Tot i així, el 15 de novembre de 1938, el ministre d’Afers Estrangers 
francès comunica a la Mitra que el copríncep Albert Lebrun4 accepta la 
construcció d’un emissor de 60 kW en ona mitjana i d’un kW en ona 

4. President de la República Francesa (1932-1940). El 1940 va ser obligat a acceptar la rendició davant 
Alemanya. Poc després va ser substituït pel mariscal Henri Philippe Pétain, tot i que oficialment mai no 
va dimitir.
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curta, supeditat a la redacció d’un plec de condicions que especifiqui les 
característiques tècniques i subordinat als imperatius francesos (Noguères, 
1953, p. 22). El delegat permanent episcopal acusa recepció de la carta 
d’aprovació, manifestant el desig que el plec de condicions es redacti amb 
celeritat, i comunica que, malgrat que la potència en ona curta no és la 
desitjada per la Mitra, el bisbe l’accepta. Encara que els aspectes tècnics no 
figuren a la concessió ni a l’addenda, les autoritats franceses, en confirmar-la, 
aprofiten per imposar una limitació de la potència. Per la seva banda, el 
Consell, el mateix mes, ratifica la concessió a favor de les hereves de Vila.

El copríncep francès encarrega la redacció d’un plec de condicions, que 
no figurava en les clàusules de la concessió, a una comissió integrada per alts 
funcionaris de l’Administració francesa. Un cop elaborat, el projecte s’envia a 
la Mitra el 15 de juliol de 1939 i, cinc dies després, el bisbe respon aportant les 
correccions oportunes. Un mes més tard, les autoritats franceses autoritzen 
l’inici de les emissions de prova, poc abans d’esclatar la Segona Guerra 
Mundial, circumstància que obligarà a aparcar el tema del plec de condicions 
fins a l’acabament de la contesa (Bannel, 1953, p. 18-21).

Ràdios perifèriques franceses

Per entendre la situació de Ràdio Andorra, des la perspectiva de 
l’Administració francesa, cal fer referència a l’intens debat de què era objecte 
la radiodifusió entre els partidaris del monopoli estatal i els defensors de la 
liberalització de les ones. Als anys trenta, quan neix Ràdio Andorra, la ràdio 
privada a França era tolerada amb poc entusiasme per part de l’Administració, 
que en desitjava la desaparició. França inicia una carrera per la potència dels 
centres emissors, en què conviuen la xarxa estatal i la privada, limitada aquesta 
als permisos anteriors a 1930. Després d’uns anys de confusionisme, el 1933 
les emissores privades obtenen l’exclusivitat de la publicitat, que comença a 
ser gravada entre els anys 1936 i 1937, quan s’instauren les primeres taxes a la 
potència dels emissors i als beneficis de la publicitat. 
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La primera ràdio perifèrica de capital francès va ser Radio-Luxembourg, 
i la segona, Ràdio Andorra, ambdues finançades a través de la publicitat 
i amb una clara voluntat d’evitar el ferri control estatal. El 1945, un cop 
acabada la Segona Guerra Mundial, es revoquen tots els permisos atorgats 
a les ràdios privades situades en territori francès; les perifèriques van ser les 
úniques que escaparen al control estatal, que es va mantenir fins als anys 
vuitanta. Durant aquestes quatre dècades, la radiodifusió francesa continuà 
sent objecte de discussió en l’àmbit parlamentari i governamental, amb una 
gran repercussió mediàtica.

Trémoulet, propietari d’una cadena d’emissores privades franceses, 
s’aventura en el món de les ràdios perifèriques, inquiet pel futur de la ràdio 
privada a França. Aconseguir el control de la concessió de Bonaventura Vila 
per bastir Ràdio Andorra, fora de territori francès, en una zona propera 
a la frontera, constituïa una oportunitat que no podia deixar escapar. A banda 
de consideracions fiscals, la nova emissora li atorgava seguretat jurídica, en 
fugir dels avatars del control estatal del seu país. D’aquesta manera naixia 
a Andorra una ràdio perifèrica de capital privat francès que s’acollia al 
dret del país receptor, mentre que els ingressos de la publicitat procedien, 
majoritàriament, de França.

Emetre des d’Andorra una programació que arribava a bona part dels 
territoris francès i espanyol, amb ona mitjana, garantia a Ràdio Andorra un 
volum important d’ingressos en concepte de publicitat. També emetia en ona 
curta per arribar a mercats més llunyans. Ràdio Andorra, que va emetre abans 
que s’encunyés el terme ràdio perifèrica, serà vista des de França com una 
«ràdio estrangera» per alguns, i per d’altres, com una «ràdio pirata».

Des d’una perspectiva de localització geogràfica, Andorra ha tingut dues 
ràdios perifèriques: Ràdio Andorra i Andorradio, més endavant anomenada 
Ràdio de les Valls i, posteriorment, Sud Ràdio. Un cop acabada la Segona 
Guerra Mundial i durant el període de monopoli estatal (1945-1981), les ràdios 
perifèriques franceses passen a ser controlades per l’hòlding audiovisual Sofirad. 
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Les institucions davant la concessió

La concessió de Ràdio Andorra, que, juntament amb la de FHASA, 
completa l’obertura del país al capital estranger als anys trenta del segle XX, és 
el revulsiu que fa aflorar una lluita competencial que ja existia amb anterioritat 
entre els òrgans institucionals del país. Les polítiques dels països veïns en 
matèria de radiodifusió, que varien en funció del signe polític dels governants, 
traslladen el debat al territori andorrà i aboquen a una crisi institucional. 
Al voltant de l’emissora, es teixeix una teranyina d’interessos polítics en la qual 
s’acaben involucrant tots els agents que, d’una manera o d’una altra, tenen 
relació amb l’emissora: els socis andorrans i francesos, el Consell General, els 
serveis dels coprínceps i els governs dels països veïns. En un intent de controlar 
les ràdios privades i les perifèriques, el Govern francès intenta estendre el 
control al territori andorrà, fet que complica enormement la concessió de 
Ràdio Andorra.

L’inici de les obres i les tensions polítiques que es generen al voltant de 
la concessió i la construcció de Ràdio Andorra fan que la premsa dels països 
veïns, especialment la francesa, se’n faci ressò. Els diaris d’esquerres francesos es 

A través d’aquest organisme, es canalitzarà la participació estatal en el capital 
d’algunes d’aquestes ràdios, com va ser el cas de Sud Ràdio.

Sofirad, societat anònima de l’Estat francès, neix el 1942 amb el nom 
de Sofira (Société Financière de Radio), amb la finalitat de dur a terme 
aquelles operacions que no podia fer directament l’Estat, com ara participar 
econòmicament en emissores privades. El 1945, Sofira passa a denominar-se 
Sofirad i controlarà les principals estacions perifèriques del moment, com 
RMC (1944), Europe 1 (1954) i Andorradio (1958), llevat de Ràdio Andorra 
i RTL, que en queden al marge.
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posicionen en contra de l’emissora, mentre que els de dretes ho fan a favor; és el 
reflex fidel de la divisió existent a França entre els partidaris del control estatal 
i, per tant, en contra de les ràdios privades i els partidaris de la liberalització 
del mercat radiofònic. Entre els opositors al projecte, cal mencionar el diari 
socialista francès Le Populaire, en què el periodista Paul Campargue dedica 
una sèrie d’articles incendiaris que denuncien la construcció d’un centre 
emissor sense el control de l’Estat francès.

Posició andorrana

La societat andorrana dels anys trenta està immersa en un procés de canvis 
íntimament relacionats amb la concessió de FHASA i la de Ràdio Andorra. 
El Consell General, que l’any 1935 rep oficialment les carreteres de FHASA, 
veu en les contraprestacions econòmiques d’una emissora l’oportunitat de 
millorar les finances públiques i desenvolupar el país. Per aquest motiu, dona 
suport incondicional al projecte de Ràdio Andorra i atorga la concessió a 
Bonaventura Vila.

Aquesta posició del Consell no és compartida pel sector més polititzat de 
la societat andorrana de l’època, representat per alguns col·lectius d’emigrats 
a Barcelona que, a través de les seves publicacions, es fan ressò de la concessió. 
Inicialment, esperen del Consell prudència i control, però, a mesura que 
transcorre el temps, es mostren decebuts amb la posició de les autoritats i es 
declaren contraris al projecte.

A tall d’exemple, El Andorrà, d’agost de 1935, hi veu un mitjà de 
comunicació internacional que pot ser important per a Andorra, però espera 
que estigui sota control del Consell General:

Ignorem de moment l’abast d’aquesta concessió però esperem que el Consell 
haurà sabut salvaguardar els interessos econòmics d’Andorra (que en aquest cas són 
d’extraordinària importància) assessorant-se abans de concedir-la, per tècnics de provada 
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5. Le Populaire, 24 de gener de 1938. <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34393339w/date1938> [Consulta: 
1 de setembre de 2017].

competència en la matèria i d’indubtable bona fe. No dubtem que tenint en compte 
l’enorme importància que pot tenir la projectada emissora com a mitjà de comunicació 
internacional, el Consell s’haurà assegurat la inspecció suprema i un control en tot 
moment efectiu, igual com ho fan tots els estats per raons fàcils d’entendre. Respectades 
aquestes condicions, l’empresa mereix totes les nostres consideracions i ens és motiu 
d’especial complaença que el concessionari sigui andorrà (Giral, 1988, p. 42-43).

Tres mesos després, la mateixa publicació, sense disposar encara de tota la 
informació, es posiciona en contra i es mostra clarament recelosa i desconfiada 
davant l’origen dels capitals i dels inversors i pel fet que els comuns no haguessin 
estat consultats:

Dèiem també, que esperàvem que el Consell hauria assegurat el control de la 
mateixa. I en resulta que el Consell cedeix el control als senyors feudals. 

Es diu també que fou aprovada sense ni tan sols consultar els Comuns, amb tot i 
que en el document consta així explícitament, com si fossin consultats.

Per altra part es diu que tant el concessionari com el capital que s’hi emplearia té 
molts contactes molt perillosos per Andorra (Giral, 1988, p. 43-44). 

Per la seva banda, el Poble Andorrà d’agost i setembre de 1935 manifesta el 
temor que la durada de la concessió, atorgada per trenta anys, pugui lligar de 
mans i peus el Consell, amb el risc que això pot significar (Giral, 1988, p. 43-44).

Les autoritats franceses volen aturar la construcció de l’emissora i, el 
primer dia de l’any de 1938, el comandant Baulard amenaça per carta el síndic 
i li ordena aturar les obres. En un article del 24 de gener, Paul Campargue es 
feia ressò de l’ordre, donant-la per executada, i es congratulava de la decisió, 
al·legant raons de seguretat nacional per a França.5 Donat que Sindicatura 
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fa cas omís de l’ordre de Baulard d’interrompre els treballs, la qüestió és 
debatuda al Quai d’Orsay durant bona part de l’any; finalment, s’ordena a la 
Gendarmeria l’aturada de les obres, que es fa efectiva el 2 d’octubre de 1938 i 
es manté durant un mes (Duval, 1979, p. 299-300). 

El Consell no se sentia còmode amb la presència de tropes estrangeres 
que comprometien la independència del país i molestaven les autoritats 
espanyoles. Per aquest motiu, acabada la guerra espanyola i iniciada l’europea, 
a finals de 1939, les autoritats andorranes demanen que es retirin del país les 
forces armades i el comissari que les ha dirigit, argumentant la desaparició de 
les causes que havien motivat la seva intervenció. La retirada es du a terme, de 
forma esglaonada, durant el mes d’octubre de 1940.

Posició de la Mitra

Durant la primavera de 1938, el bisbe Guitart, que havia fugit de la diòcesi 
a causa del conflicte bèl·lic espanyol, s’estableix temporalment a l’Espanya 
nacional. Poc abans de traslladar-s’hi, s’havia reunit amb Trémoulet en el seu 
exili italià per tractar el tema de Ràdio Andorra. Malgrat les circumstàncies, 
el copríncep episcopal es va mantenir informat sobre els esdeveniments 
d’Andorra i de la seva diòcesi a través de contactes freqüents amb el síndic 
i amb els seus serveis, integrats pel delegat permanent i el veguer que, en 
absència del bisbe, actuaven per delegació. Segons Duval, durant el conflicte 
espanyol, el delegat permanent episcopal resideix a Tolosa de Llenguadoc, on 
manté contactes freqüents amb Trémoulet (Duval, 1979, p. 292-293).

En el tema de Ràdio Andorra, els serveis del copríncep episcopal es 
posicionen clarament a favor del projecte i, el 24 de novembre de 1938, 
aproven la concessió, acceptant les condicions tècniques imposades per 
França uns dies abans, amb motiu de l’aprovació atorgada pel copríncep 
francès. La Mitra defensa a ultrança tant l’estatus jurídic d’Andorra com 
la figura institucional del copríncep episcopal, fet que, diverses vegades, 
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comporta enfrontaments amb les autoritats franceses. Mentre que el Govern 
francès, argumentant qüestions tècniques, posa impediments a la nova 
emissora aprovada pel Consell, el bisbe en defensa la legalitat, tot i acceptar 
algunes de les condicions marcades per França.

Respecte al plec de condicions, el bisbe va proposar al copríncep francès 
una sèrie de modificacions que mai van obtenir resposta. Per la seva part, 
Trémoulet protestava enèrgicament perquè entenia que el plec de condicions 
que van elaborar els serveis francesos posava, de fet, l’emissora en mans de 
la Radiodiffusion française nationale (RN), encarregada del servei públic 
audiovisual.

Quan acaben els conflictes bèl·lics, la Mitra continua defensant el projecte 
de Ràdio Andorra i arriba, fins i tot, a l’enfrontament obert amb les autoritats 
gal·les. Aquesta posició s’evidencia quan, el 28 d’agost de 1945, el bisbe es 
dirigeix als serveis del copríncep francès per comunicar-li que no acceptarà 
cap tipus de modificació en els estatuts de Ràdio Andorra i per protestar per 
la persecució judicial francesa de què són objecte Trémoulet i Laffont, 
director de l’emissora i nebot d’un senador (Ténot, 1977, p. 166-167). Un 
any abans, la justícia francesa confiscava els béns en territori francès del grup 
Trémoulet, acusat de col·laboracionisme amb els alemanys, i decretava el 
segrest preventiu de Radio-Toulouse. 

Poc després de l’alliberament de París i de la caiguda del Govern de Vichy, 
el 15 de novembre de 1944, un centenar de gendarmes havia entrat novament 
a Andorra, aquesta vegada a les ordres del tinent coronel Richard. El 2 
d’octubre de 1946, els gendarmes, que actuen a les ordres del veguer francès, 
detenen il·legalment Étienne Laffont, director de Ràdio Andorra, amb la 
intenció de dur-lo a territori francès per a ser jutjat. Aquest fet motiva 
la queixa del veguer episcopal, que recorda al seu homòleg francès que la 
missió de la Gendarmeria és tan sols la de policia dins el territori andorrà i que 
no poden actuar a Andorra com en un protectorat o colònia francesa. L’intent 
de segrest de Laffont fracassa i és posat immediatament en llibertat, gràcies a la 
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intervenció de les autoritats andorranes i del veguer episcopal. Un mes després 
és condemnat a mort en rebel·lia, juntament amb Trémoulet, per la justícia 
francesa (Bannel, 1953, p. 53 i seg.)

El conflicte de la ràdio i la discussió que motiva amb el Govern francès 
acaben desgastant la resistència política de la Mitra, que es veu obligada a 
col·ligar-se amb Espanya per contrarestar la diplomàcia francesa. El copríncep 
francès, en resposta a la demanda del bisbe de formular per escrit les seves 
propostes respecte de Ràdio Andorra, envia un memoràndum al bisbe Iglésias 
el 15 d’octubre de 1947. En el document, el copríncep francès protesta 
perquè Ràdio Andorra s’ha dotat d’un emissor més potent que l’autoritzat, 
sense l’aprovació dels organismes internacionals; com a alternativa, proposa 
una emissora de poca potència i curt abast que, òbviament, seria inoperant 
per a cobrir la major part del territori francès. Exigeix que, prèviament, es 
redacti un plec de condicions, aspecte que, en opinió de Noguères, no estava 
contingut en les clàusules de la concessió (Noguères, 1953, p. 53 i seg.). El 
bisbe viatja a Roma i a Madrid per conèixer l’opinió del Vaticà i de Franco 
en persona sobre la proposta francesa. Anys més tard, el Consell recorda 
haver mantingut contactes amb el cercle més proper al general Franco i les 
manifestacions que va fer el dictador a una comissió del Consell, l’any 1947, 
en una visita que li fou feta a Lleida. En aquell moment, Franco va expressar 
el desig que Andorra continués progressant com ho estava fent.6

Franco, el 12 de desembre de 1947, aconsella al bisbe oposar-se a qualsevol 
acord amb França en què no es tingui en compte Espanya. Per la seva part, 
el Vaticà també li aconsella que, sigui quin sigui l’acord al qual s’arribi en 
el tema de la ràdio, és convenient tenir el suport espanyol. El 7 de gener de 
1948, la Mitra rebutja totes les propostes franceses, al mateix temps que 
reivindica la validesa de la concessió de 1935, ratificada el 1938 pels dos 
coprínceps (Noguères, 1953, p. 56 i seg.).

6. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell General, 1961-1969, sessions 5, 6 i 23.07.1963, f. 497 i seg.
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Posició de França

Inicialment, el Govern francès no accepta de bon grat una emissora 
controlada i dirigida per Jacques Trémoulet, ja que es tracta d’una ràdio 
perifèrica muntada amb capital francès fora del territori nacional. Les autoritats 
franceses temen que l’emissora no pagui els impostos per la publicitat dirigida  
a França des d’Andorra. El conflicte entre ràdios privades i públiques és la raó 
de la lluita política, entre sectors de dretes i d’esquerres, de la qual es fa ressò 
la premsa gal·la.

Un sector dels rotatius francesos es mostra hostil i contrari a Ràdio 
Andorra. Així, el diari d’esquerres L’œuvre del 3 de novembre de 1937 
denuncia que s’està construint a Andorra una emissora de 60 kW sense 
disposar de l’autorització del Govern francès: 

Notre correspondant de Toulouse nous informe qu’il se construit actuellement 
sur le territoire de la République d’Andorre, un poste émetteur dont la puissance 
serait, dit-on, de 60 kilowatts. Nous avons interrogé, à cet égard, un haut 
fonctionnaire de l’administration des P.T.T. Ce dernier nous a confirmé qu’un poste 
était en voie d’installation à Andorre, cela en dépit d’un avis défavorable donné 
par le gouvernement français lequel, saisi d’une demande d’autorisation, aurait 
déclaré qu’il considérait ladite initiative comme inopportune (Giral, 1988, p. 54).

Encara més enèrgic resulta Paul Campargue, que, en el diari socialista 
Le Populaire, afirma que és inadmissible que una estació muntada amb 
capital francès i destinada a l’audiència francesa escapi al control estatal. Per al 
periodista, la ràdio, a més de constituir un bon negoci, és un mitjà d’influència 
i de prestigi perquè determinats grups de capitalistes francesos escapin a les 
obligacions tributàries: 

Mais la radio n’est pas une mauvaise affaire. La publicité chèrement payée par les 
annonceurs constitue de substantielles ressources pour les propriétaires d’un poste. 
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De plus, la radio est un moyen d’influence et de prestige que ne dédaignent ni les 
grands trusts, ni la presse. 

[…] Voyez comme c’est astucieux et commode: on construit sur le territoire d’un 
petit pays- proche de la frontière un poste émetteur puissant. Et l’on se fait ainsi 
entendre de l’ensemble des auditeurs français tout en échappant au contrôle et aux 
obligations de l’Etat français. 

[...] Il est inadmissible qu’un poste d’émissions destinées aux auditeurs 
français se trouve placé hors du contrôle de la puissance publique de notre 
pays. «L’opération» permettrait en outre de détourner des sommes qui doivent 
normalement revenir au budget français. En effet la radio-publicité est frappée 
d’une taxe de 20 p. 100 à laquelle échapperaient les postes que rêvent de construire 
et d’exploiter à Monaco, à Andorre ou en Belgique les hommes de paille de 
quelques puissants groupes capitalistes.7

En la mateixa línia torna a expressar-se Le Populaire, remarcant el poder 
d’influència de la ràdio, en un article demolidor intitulat «Une ténébreuse 
affaire. Radio-Andorre». L’escrit denuncia l’existència d’importants grups 
financers que volen rodejar França de ràdios perifèriques. En la seva opinió, 
els riscos són clars, ja que, a més de la possible influència feixista sobre 
l’opinió pública, l’Estat francès deixarà de percebre la taxa sobre la publicitat 
imposada a les ràdios. Afegeix que el Front Popular, amb majoria parlamentària, 
veu en aquests arguments una esperança per aturar Ràdio Andorra. A més, 
argumenta que a Tolosa de Llenguadoc existeix una emissora estatal 
de 120 kW, més que suficient per a cobrir la regió del nord dels Pirineus.8

Novament, el rotatiu Le Populaire del 5 de novembre de 1938 assenyala 
que existeixen interessos de tota mena, espirituals, fiscals i tècnics, en el 

7. Le Populaire, 3 de novembre de 1937. <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34393339w/date1937> 
[Consulta: 1 de setembre de 2017].
8. Le Populaire, 10 de novembre de 1937. <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34393339w/date1937> 
[Consulta: 1 de setembre de 2017].
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manteniment d’una estació perifèrica per escapar-se del control estatal i que 
les emissores de Luxemburg, Andorra i Mònaco s’han construït en contra de 
la reglamentació internacional:

La séance de nuit du congrès de la Fédération Postale […]. Il a dénoncé les 
entreprises réalisées contre la réglementation internationale (Radio-Luxembourg, 
Radio-Andorre, Radio-Monaco) qui couvrant le territoire national s’étendent sur 
un territoire étranger, pour éviter tout contrôle spirituel, fiscal ou technique de 
l’Etat français.9

La posició francesa arriba a ser tan contundent com contradictòria. Els 
membres del gabinet del polític moderat Albert Lebrun, president de la III 
República, defensen posicions oposades respecte de Ràdio Andorra. Mentre 
que el ministre de les PTT, el socialista del Front Popular Jean-Baptiste 
Lebas, fa saber que no tolerarà una ràdio situada en territori andorrà, el 
d’Afers Exteriors, Georges Bonnet, concedeix, el 16 de novembre de 1938, 
l’autorització a l’emissora en nom del copríncep francès (Ténot, 1977, p. 164). 
Un mes després que el coronel Baulard aturés les obres, es dona llum verda 
per a construir, en territori andorrà, una emissora de 60 kW d’ona mitjana i 
un kW d’ona curta. Baulard lamentarà, posteriorment, que el Govern de 
Vichy permetés el seu funcionament en època de guerra, sense disposar d’un 
control eficaç i sense tenir el plec de condicions. El delegat permanent francès 
presenta un primer esborrany de plec de condicions el 8 de juliol de 1939, que 
quedarà aparcat amb motiu del conflicte bèl·lic (Ténot, 1977, p. 65).

Uns anys més tard, el 1941, el socialdemòcrata Anatole de Monzie, 
ministre de Treballs Públics que havia inaugurat Ràdio Andorra en període de 
proves, publica les seves memòries. Defineix l’emissora com la millor d’Europa 
i es mostra molt crític amb el comportament vel·leïtós de l’Administració i la 

9. Le Populaire, 5 de novembre de 1938. <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34393339w/date1938> 
[Consulta: 1 de setembre de 2017].
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diplomàcia franceses, així com amb l’actuació del coronel Baulard en tot l’afer 
de Ràdio Andorra: 

Rien ne permet de croire que la politique tracassière de la France envers cette affaire 
andorrane va prendre fin. D’après le dossier que je parcours à nouveau, la concession a 
été donnée en août 1935. Depuis lors et spécialement depuis une loi du 20 mars 1936 
qui tendait à supprimer la radio privée, tout a été mis en œuvre afin d’empêcher M. 
Trémoulet, créateur du poste, de l’établir et de l’utiliser. León Blum, en juin 1937, 
avait dit et écrit: Jamais. Chautemps, en novembre 1937, avait rectifié: Peut-être. 
Dans l’intervalle, Trémoulet avait osé commencer la construction avec l’agrément 
enthousiaste du Co-Prince évêque d’Urgel ou plutôt de son représentant, le délégué 
de la Mitre. Cette audace appelait une sanction dont le principe fut délibéré au Quai 
d’Orsay durant les semaines dites de Munich. Le 2 octobre 1938, les chantiers furent 
envahis par les gardes mobiles installés là-bas depuis 1936 sous le commandement d’un 
colonel (Baulard) devenu le potentat de cette paysannerie. Un télégramme in extremis 
libéra le chantier. Mais les bureaux se vengèrent en faisant durer de février à juillet l’étude 
du cahier des charges. Si jamais se publie une histoire contemporaine de l’Andorre, il 
conviendra de réserver un chapitre au récit de ces incidents burlesques qui ont occupé 
les activités contentieuses des cuistres de notre diplomatie (Duval, 1979, p. 299-300).

L’Estat francès, acabada la Segona Guerra Mundial, assumeix el 
desenvolupament de la radiodifusió i la televisió a través de la Radiodiffusion 
Française (RDF), organisme públic sense autonomia que exercirà el 
monopoli sobre la ràdio i la televisió. Sobre la base d’aquesta política, el 1945 
es nacionalitzen les emissores privades i es declaren finalitzats els permisos 
atorgats amb anterioritat; tres anys més tard, es reorganitza la xarxa radiofònica 
destruïda per la guerra. La RDF insistirà en les motivacions fiscals com a 
origen de la creació de Ràdio Andorra, malgrat que els seus promotors ho 
neguin amb l’argument que els cànons pagats al Consell equivalen a les taxes 
de publicitat existents a França. Cal fer esment que Ràdio Andorra també 
paga a França impostos per publicitat que el Govern francès reverteix en la 
millora de les carreteres interiors d’Andorra.
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La nova línia política en matèria de radiodifusió porta el Govern francès a 
intervenir novament Ràdio Andorra, de forma més decidida, amb la pretensió 
de fer-se càrrec d’una emissora que molesta i no controla. Argumenta que s’ha 
bastit en un paradís fiscal, per un francès que vol eludir impostos i que, a més, 
té els seus béns embargats a França.

El director de la secció Europa del ministeri d’Afers Estrangers francès fa 
saber al seu homòleg espanyol que considera Laffont, Trémoulet i Puiggròs 
uns indesitjables i que Ràdio Andorra és un bé francès que s’hauria 
d’embargar. Un cop més, la Mitra s’enfronta a les tesis franceses i recorda el 
dret d’asil (Trémoulet s’havia refugiat temporalment a Andorra), afirmant 
que la concessió s’havia atorgat a un andorrà i que els tribunals francesos no 
podien intervenir en territori andorrà. El 1945 es reuneix a París una comissió 
interministerial per examinar el plec de condicions que s’haurien d’imposar 
al concessionari de Ràdio Andorra (Ténot, 1977, p. 166-167).

En el seu intent de fer-se amb el control de Ràdio Andorra, el 1946, 
l’Administració francesa ofereix a Charles Michelson, pioner i magnat de 
la radiodifusió francesa, la gestió de Ràdio Andorra com a compensació 
del lliurament que havia fet el 1936 de Radio-Impérial al Govern francès. 
Degut a l’oposició del bisbe, no s’aconsegueix traspassar Ràdio Andorra a 
Michelson; per aquesta raó, el Govern francès es veu obligat a compensar-lo 
amb noranta-vuit milions de francs i la concessió de Télé-Monte-Carlo i de 
l’emissora Europe 1 (Ténot, 1977, p. 167). 

En el ja comentat memoràndum enviat al bisbe el 15 d’octubre de 1947, 
el copríncep francès admet que la concessió és de Vila, mentre que els edificis, 
les instal·lacions i les assegurances pertanyen a Trémoulet i a Kierzkowski, que 
actuen com a gerents. Proposa que es denunciï el final de la concessió i que el 
Consell atorgui una indemnització a les parts per les instal·lacions, l’edifici 
i el terreny. Planteja la necessitat d’un nou examen del plec de condicions i 
la possibilitat de constituir dues societats, una de capital i l’altra de gestió; 
la participació andorrana quedaria limitada a la de capital, mentre que la de 
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gestió seria presidida per Andorra i administrada pels veguers (Noguères, 
1953, p. 54 i seg.). Com ja s’ha explicat anteriorment, la Mitra rebutja, el gener 
de 1948, les propostes franceses i reivindica la validesa de la concessió de 1935, 
ratificada el 1938 pels dos coprínceps.

El socialista Vincent Auriol, president del primer govern de la IV República 
francesa i copríncep d’Andorra entre 1947 i 1954, molest per la negativa del 
copríncep episcopal, planteja el març de 1948 un ultimàtum al bisbe: si en 
el termini d’un mes no s’arriba a un acord entre els dos coprínceps, revocarà 
unilateralment la concessió i interferirà les emissions de Ràdio Andorra. En 
compliment de l’amenaça, Auriol anul·la l’autorització atorgada el 1938, 
en considerar-la precària i revocable (Noguères, 1953, p. 58).

Aquesta decisió es tradueix en una ordre que el veguer francès tramet a 
Dolors Vila per cessar les emissions el 27 d’abril de 1948, ja que la concessió no és 
vàlida (Giral, 1988, p. 163). D’altra banda, el 2 de maig de 1948, el Govern francès 
ordena a la RDF iniciar les interferències a les emissions de Ràdio Andorra. 
L’actuació de l’Administració francesa es justifica a partir de les obligacions del 
conveni internacional de telecomunicacions d’Atlantic City de 1947, que no 
atorguen cap freqüència a Ràdio Andorra, i a les queixes de la direcció general 
de la radiodifusió sueca per les interferències que genera Ràdio Andorra en 
la freqüència de Ràdio Estocolm. També s’argumenta que Ràdio Andorra 
interfereix en la xarxa de radiotelegrafia de la seguretat nacional francesa.

Ràdio Andorra és objecte d’un procés d’assetjament selectiu per part 
de França que es traduirà en diferents mesures com la retenció a la duana 
francoandorrana de material radiofònic i discos el 5 de maig de 1948. També 
s’obstaculitza el pas dels empleats de l’emissora a través de la frontera. Aquests 
fets són debatuts en el Parlament francès, on el secretari d’estat de la Presidència 
del Consell de Ministres —François Mitterrand— els justifica perquè Ràdio 
Andorra no paga drets d’autor a França per la música que emet, per haver 
fet exportacions il·legals de discos i per rebre capital sense complimentar 
els requisits de l’oficina de canvis (Noguères, 1953, p. 83).
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Alguns autors consideren que els atacs francesos a Ràdio Andorra tan sols 
eren un episodi més de la lluita que, des de 1924, enfrontava els partidaris del 
monopoli de la radiodifusió amb els defensors del principi de la llibertat de 
ràdio, corol·lari de la llibertat de premsa. Les interferències a Ràdio Andorra 
motiven la queixa del sindicat autònom de RDF que, el 9 de juny de 1948, es 
declara contrari a la mesura en considerar-la un comportament indigne de la 
República i de la democràcia:

Informée que l’émetteur de 20 kW de Bordeaux-Néac est actuellement, et par 
ordre supérieur, utilisé pour brouiller les émissions de Radio-Andorre, marque sa 
désapprobation formelle de tels procédés qui sont indignes de la République et de 
la démocratie...10

Malgrat les protestes d’alguns sectors, les interferències a l’emissora 
continuen i, el 7 de setembre de 1948, serà el Parlament francès qui es declararà 
en contra d’aquestes accions. El 30 de setembre cessen temporalment fins al 
26 de novembre, en què es reprenen de nou. Ràdio Andorra inicia davant la 
justícia gal·la una sèrie d’accions judicials contra les interferències de la RDF, 
i aconsegueix que el Tribunal del Sena ordeni el final de les pertorbacions, 
en considerar que l’emissora andorrana no és una estació pirata, sinó una 
emissora que funciona regularment.

El tema de les interferències traspassa les fronteres i la premsa espanyola 
se’n fa ressò. La Vanguardia explica que Ràdio Andorra ha presentat una 
demanda, per valor de vint milions de francs, contra la RDF per les 
interferències de què ha estat objecte. Segons el rotatiu, quatre emissores 
franceses —Bordeaux-Néac, Tolouse-Perpignan i dues d’anònimes— s’han 
dedicat a pertorbar les emissions de Ràdio Andorra, justament les mateixes 
que van utilitzar els alemanys per interferir la BBC. La despesa diària de 

10. Felhendler, D. “A l’écoute du monde”, Revue Internationale de Radio http://f5nsl.free.fr/andorre/
aem87.html [Consulta: 1 de setembre de 2017].
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cadascuna d’aquestes emissores per dur a terme les interferències ha estat de 
150.000 francs. Puiggròs, entrevistat pel diari, denuncia les maniobres que 
pretenen forçar la venda de Ràdio Andorra a una entitat francesa darrere 
de la qual hi ha el magnat de la radiodifusió Michelson.11

Els tribunals francesos es decanten pels interessos de Ràdio Andorra 
i critiquen durament l’actuació de l’Administració. Així, el 8 de març de 
1949, la Cour d’Appel de París ordena cessar les interferències voluntàries 
que constitueixen un acte d’hostilitat, propi d’un país en guerra, mecanisme 
explícitament prohibit en èpoques de pau, i afegeix que la via a emprar ha de ser 
la de l’arbitratge. Per tant, el tribunal considera que el president de la República 
ha ultrapassat els seus drets donant l’ordre d’interferir Ràdio Andorra. També 
en el diari de sessions del Parlament francès es poden seguir els intensos debats 
sobre Ràdio Andorra que tenen lloc en el decurs de 1949. Trémoulet compta 
amb la connivència de vuit parlamentaris vinculats a la regió del Migdia, que 
defensen amb afany la causa de Ràdio Andorra i presenten una moció perquè 
cessin les interferències sobre l’emissora andorrana. Mitterrand justifica 
davant el Parlament la posició del Govern, adduint que Ràdio Andorra és una 
emissora corsària que no hauria d’existir, ja que el plec de condicions no s’ha 
signat i utilitza una longitud d’ona que no li pertany. El secretari d’estat afirma 
que en tot moment ha actuat d’acord amb el ministre d’Afers Estrangers 
Robert Schuman.12

Tant les emissions d’ona mitjana com les d’ona curta han estat interferides 
més de quatre mesos de forma sistemàtica i durant més d’un any de forma 
esporàdica. Durant aquest temps, la Société de Gérance et de Publicité 
(SOGEP), encarregada en exclusiva de la publicitat de Ràdio Andorra 
per França i colònies, ha vist com els 4.821.000 francs del mes de maig de 
1948, en concepte d’ingressos publicitaris, s’han reduït dràsticament fins a 

11. La Vanguardia, 30 de desembre de 1948. <http://www.lavanguardia.com/hemeroteca> [Consulta: 1 de 
setembre de 2017].
12. Journal Officiel, débats parlementaires. Assemblée Nationale, 08.04.1949, p. 2206 i seg. <http://
archives.assemblee-nationale.fr/> [Consulta: 1 de setembre de 2017].
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esdevenir gairebé nuls, a causa de la pèrdua d’interès dels anunciants francesos  
(Bélinguier, 1970, p. 181).

Davant les protestes reiterades del Parlament francès, el 7 d’abril de 1949 
François Mitterrand, que s’havia mostrat clarament hostil a Ràdio Andorra 
diverses vegades, posa fi a les interferències. Això no obstant, acabar amb les 
interferències no fa variar la posició francesa respecte a l’emissora i el veguer 
francès comunica de nou a Dolors Vila la inexistència de la concessió, ja que no 
s’ha complimentat el plec de condicions, comminant-la a cessar les emissions  
de Ràdio Andorra.

Posició d’Espanya

El Govern de la Segona República nomena, el 28 de juliol de 1934, José 
Tarongí com a delegat prop de la Mitra d’Urgell per ocupar-se dels temes 
relacionats amb Andorra. Tarongí es mostra recelós del projecte de Ràdio 
Andorra i aconsella pressionar el bisbe perquè no doni l’aprovació a la 
concessió radiofònica. Tampoc veu amb bons ulls les associacions d’andorrans 
emigrats a Barcelona, als quals acusa de defensar l’emissora i de publicar un 
diari que qualifica d’escandalós. En aquell moment, la resposta oficial de 
l’Espanya republicana és la de declarar la concessió de Vila fora de la normativa 
internacional (Lluelles, 1994, p. 97-106). 

La posició espanyola canvia de signe amb l’arribada al poder de la dictadura 
franquista. Es recordarà al bisbe, diverses vegades, que ha d’actuar com a 
súbdit espanyol i defensar els interessos del seu país. En aquest posicionament 
resulta decisiva la influència de Trémoulet, que, amb motiu de la guerra 
europea, el 1944 fixa la seva residència a Madrid, on compta amb l’amistat 
personal del cunyat de Franco —Serrano Suñer—, exministre i fundador de 
Radio Intercontinental. Amb motiu de les interferències que pateix Ràdio 
Andorra per part de l’Administració francesa, Trémoulet, sobre qui recau una 
condemna a mort a França, es planteja la possibilitat de traslladar l’emissora a 
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territori espanyol, concretament a Sant Sebastià. Com ja s’ha comentat, davant 
l’ultimàtum del copríncep francès del 15 d’octubre de 1947, el bisbe entra en 
contacte amb el Govern franquista per tractar la qüestió de Ràdio Andorra 
i, el 12 de desembre, el dictador li aconsella oposar-se a qualsevol acord amb 
França que no tingui en compte Espanya (Noguères, 1953, p. 56 i seg.). 

Quan el copríncep Vincent Auriol revoca, el 1948, el reconeixement a 
la concessió de Ràdio Andorra, el Govern de l’Espanya franquista tem que 
l’emissora pugui caure en mans de l’esquerra francesa i que es facin emissions 
en català. Per evitar aquest risc, dona obertament suport a Ràdio Andorra i 
intercedeix per aturar les interferències que es fan des de França per boicotejar 
les emissions. Espanya demana la intervenció de Miquel Mateu, que havia 
estat ambaixador a París entre 1945 i 1947, per aconseguir que no es redueixi 
la potència de Ràdio Andorra que tant preocupa França. Per la seva banda, 
les autoritats franceses també demanen la intermediació de Mateu a favor 
de la seva posició, a canvi d’una solució en el conflicte que manté amb el 
Consell per la concessió de FHASA que, el 1936, havia estat declarada 
nul·la per incompliment de les clàusules contractuals. Mateu opta per donar 
suport a la posició francesa i proposa desplaçar Trémoulet i crear una societat 
francoespanyola, com volien els serveis del copríncep francès (Giral, 1988, 
p. 181 i seg.). Cal fer esment que l’empresari català no va mostrar interès a 
participar financerament en el projecte de Ràdio Andorra, motiu pel qual les 
relacions personals amb Trémoulet esdevindran sempre difícils. 

Inicis de Ràdio Andorra

En l’imaginari col·lectiu, Ràdio Andorra va associada a les grans 
transformacions que visqué el país durant un període clau del segle XX. Tant 
el centre emissor com les antenes van esdevenir imatges icòniques d’una època 
i van aparèixer, de forma recurrent, en la majoria de les postals andorranes dels 
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anys quaranta i cinquanta com a signe de modernitat, en concurrència amb el 
llegat romànic.

Des d’un punt de vista tècnic, Ràdio Andorra va constituir una novetat de 
la qual fan menció les publicacions especialitzades de caire divulgatiu, com el 
magazine Le Haut-Parleur que, en el número de maig de 1940, destaca l’interès 
tècnic del projecte. Assenyala com a novetat en el món de la radiodifusió la 
localització de l’emissora en un promontori rocós d’un fons de vall, separada 
de l’antena situada 850 metres per sobre del centre emissor, per aprofitar la 
reverberació de les ones sobre les aigües del llac d’Engolasters. Aspectes com 
la unió entre l’antena i l’emissor a través d’una doble línia de cables feeder, els 
emissors d’ona mitjana de 60 kW i ona curta d’1 kW, així com les dependències 
dels serveis constitueixen un motiu d’orgull per als amants de la ràdio.13 En 
aquell moment, l’ona mitjana permetia arribar a tot Europa i a l’Àfrica del 
Nord, mentre que l’ona curta es podia sentir a gran part del món. 

Construcció

R. Trilhe, arquitecte tolosà que havia treballat anteriorment per a Trémoulet 
en l’emissora de Tolosa de Llenguadoc, va ser l’encarregat de projectar i 
dirigir les obres de l’edifici destinat a acollir l’emissora. Tant l’emplaçament de 
l’immoble com la forma circular de la torre responen a la intenció de crear un 
edifici evocador. L’objectiu era bastir un centre de gran potència, com els que 
a Luxemburg i a Mònaco acollien empreses radiofòniques privades. 

Els socis francesos, que van confiar a Puiggròs la direcció de les obres de 
l’edifici, es van reservar l’administració i la comptabilitat, alhora que efectuaven 
els pagaments als subministradors de l’equipament tècnic de l’emissora. 
Trémoulet, que s’havia marcat com a objectiu una emissora de 200 kW, va 

13. Le Haut Parleur, núm. 737 (15 de maig de 1940). <http://f5nsl.free.fr/andorre/ph4002.html> [Consulta: 
1 de setembre de 2017].



Le
s 

rà
di

os
 a

nd
or

ra
ne

s 
 U

na
 q

üe
st

ió
 d

e 
so

bi
ra

ni
a 

  |
   

La
 r

àd
io

, s
in

òn
im

 d
e 

pr
og

ré
s 

(1
93

5-
19

50
)

55

començar les obres el mes de juliol de 1937, sense l’autorització del copríncep 
francès. La Société Française Radioélectrique (SFR), propietària de la marca 
Radiola, va subministrar l’aparellatge tècnic. 

El projecte constructiu és ambiciós: en una primera fase, s’aixeca a Encamp 
el centre emissor amb un estudi i s’instal·len les antenes al llac d’Engolasters. 
Les dues antenes de 125 metres, situades a 1.649 metres d’altura, que aprofitaven 
el llac d’Engolasters per propagar les ones, van ser considerades en el seu 
moment l’emissor més alt del món. L’edifici d’Encamp va quedar unit a les 
antenes per un doble cable feeder aeri de gairebé un quilòmetre de llargada i 
als estudis d’Andorra la Vella amb línies telefòniques especials.

Anys després de la seva construcció, l’edifici de Ràdio Andorra encara 
continuarà sent objecte de descripció i motiu d’admiració. Així, la revista 
mensual La TSF pour Tous, publicació destinada als amants i especialistes de la 
radiodifusió, en un número de l’any 1952, enumera amb fascinació una sèrie 
de detalls relatius a les diferents dependències que integren Ràdio Andorra:

[...] forme rocheuse, à une altitude de 890 mètres. L’antenne, supportée par 
deux pylônes de 125 mètres de haut, fut installée aux bords du lac Engoslasters à 
1.640 mètres d’altitude. Elle est couplée à l’émetteur par un feeder qui a plus de 850 
mètres de long. Il y a ainsi une différence d’altitude de 850 mètres entre l’émetteur 
et le système rayonnant. Ce fut la première fois qu’une installation radiophonique 
de ce genre fut mise en chantier. Il fallut surmonter de nombreuses difficultés 
techniques, et le couplage entre l’étage final et l’aérien fut néanmoins réalisé 
dans les meilleures conditions. Grâce aux travaux mis en œuvre et à l’admirable 
situation de l’antenne, la portée de cette station de 60 kW est parfaite et permet une 
réception confortable sur toute l’Europe et l’Afrique du Nord. L’émetteur ondes 
courtes assure une réception particulièrement puissante dans le monde entier. Le 
bâtiment fut spécialement conçu et réalisé pour abriter un centre radiophonique. 
Le matériau utilisé est du granit. 

[…] C’est au premier étage que se trouve l’émetteur proprement dit. Dans une 
grande salle de 35 mètres sur 12 sont logés l’émetteur ondes moyennes de 60 kW et 
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celui d’ondes courtes de 15 kW, porté par la suite à 25 kW. Une autre grande salle 
contient les redresseurs pour les étages de puissance, et les cellules de filtrage; 350 
kW sur 5000 volts sont nécessaires. [...] Un bassin d’une contenance de 400 m3 
fournit la réserve d’eau nécessaire au refroidissement des étages de puissance.14

En una segona fase, els despatxos i l’estudi es traslladen, temporalment, a 
un edifici del roc dels Escolls (Andorra la Vella) i queden separats els serveis 
tècnics dels artístics i administratius, en espera de la ubicació definitiva. 
Finalment, en el decurs dels anys quaranta, tant els estudis com la discoteca, la 
direcció i el personal administratiu es desplacen al roc de les Anelletes, situat 
a la sortida nord de la capital, on ocupen l’edifici de Tabacalera que havia estat 
l’Hotel de França. Aquest edifici havia estat construït a les acaballes del segle 
XIX com a fàbrica de tabac. Als inicis del segle XX va ser utilitzat per a produir 
energia elèctrica i el 1930 es transformà en hotel (Lacueva, 2001, p. 101-103). 
Malauradament, després d’un període d’abandonament, l’antic edifici que 
havia estat fàbrica de tabac, hotel i estudis de ràdio va acabar sucumbint a un 
incendi el 3 de gener de 1991.

Els treballs del centre emissor d’Encamp es van dur a terme entre 1937 i 
1939. Els va iniciar una colla de vuit treballadors que es va anar ampliant. La 
mà d’obra era originària d’Andorra i de les regions veïnes, i fins i tot alguns 
guixaires van venir de Tolosa de Llenguadoc. René Baulard, comandant 
plenipotenciari de la Gendarmeria francesa, destacat a Andorra pels coprínceps 
amb motiu de la Guerra Civil espanyola i dels conflictes interns que es vivien 
al país als anys trenta, comenta, el setembre de 1938, que la xifra habitual 
de treballadors era de 150 (Peláez, 2010, p. 59).

Les obres es van veure aturades temporalment per Baulard mateix, el 2 
d’octubre de 1938, al·legant que alguns dels treballadors eren refugiats de la 

14. La TSF pour Tous, núm. 290 (desembre 1952). <http://f5nsl.free.fr/andorre/ph5009.html> [Consulta: 1 de 
setembre de 2017].
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Guerra Civil espanyola, fet que motivà l’enèrgica protesta del Consell i del 
delegat de la Mitra, que eren partidaris del projecte. 

«Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de 
Andorra»

Ràdio Andorra neix sota el signe de la controvèrsia, amb l’opinió dividida 
entre els partidaris i els detractors del projecte. Des d’aquest punt de vista 
s’entén l’important desplegament de personalitats franceses vinculades al món 
de la política que es donen cita en l’acte inaugural i que, amb la seva presència, 
donen suport a la iniciativa. El 7 d’agost de 1939 s’inaugura Ràdio Andorra 

Estudis de Ràdio Andorra i centraleta elèctrica al roc de les Anelletes, a Andorra la Vella [1955-1960]. 
ANA/Fons Werner Lengemann 0126
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Jacques Trémoulet amb Anatole de Monzie, ministre francès d’Obres Públiques, durant la inauguració 
de Ràdio Andorra el 7 d’agost de 1939. ANA/Fons Ràdio Andorra a «¡Aquí, Radio-Andorra!» (s/d)

Anatole de Monzie, ministre francès d’Obres Públiques, durant la inauguració de Ràdio Andorra el 
7 d’agost de 1939. ANA/Fons Ràdio Andorra a «¡Aquí, Radio-Andorra!» (s/d)
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en període de proves, un mes abans de la invasió de Polònia pels alemanys 
i de l’inici de la Segona Guerra Mundial. 

L’acte inaugural és descrit pel diari La Dépêche de Toulouse, que aporta 
tot un seguit de detalls referents als assistents, entre els quals es compten 
alts càrrecs de l’Administració francesa, alguns exministres i personalitats 
polítiques de la regió de Migdia-Pirineus, com el senador Laffont. L’acte és 
presidit pel ministre de Treballs Públics, Anatole de Monzie, que declara 
haver vingut en tant que amic del propietari de l’obra, Trémoulet.15 És aquesta 
la primera vegada en la història d’Andorra que un ministre francès visita 
el país.

L’efemèride se celebra a l’Hotel Mirador d’Andorra la Vella, on se serveix 
un dinar per a més de cinquanta comensals entre els quals es troben, a més 
de Trémoulet i Puiggròs, les autoritats franceses, el síndic Francesc Cairat, 
el veguer episcopal i un nodrit grup de consellers generals.

Som davant una emissora d’una gran potència i, per tant, d’ampli abast 
territorial i que té el suport d’un sector important de la classe política francesa. 
Les emissions d’assaig, a càrrec dels tècnics i operadors de so que també 
s’encarregaven dels discos, van durar gairebé tres setmanes, temps que va servir 
per a posar en funcionament l’emissora a escala experimental. Els inicis de 
Ràdio Andorra van ser molt encoratjadors per als seus promotors. Al cap de dos 
anys de funcionament, el 1941, era considerada la més potent i moderna de les 
emissores europees (Bannel, 1953, p. 44).

Les emissions queden interrompudes temporalment el 28 d’agost de 1939, 
amb motiu de la Segona Guerra Mundial, i es reprenen el 3 d’abril de1940 a les 
11 de la nit, en ones mitjana i curta. El director de la RN —Léon Brillouin— 
és qui autoritza l’emissora a reprendre les emissions. L’ordre havia estat donada 

15. <http://aquiradioandorra.free.fr/ArticlesdePresse/1939-08-08-Depeche.pdf> [Consulta: 1 de setembre 
de 2017].



60

pel republicà Édouard Daladier, president del Consell de Ministres de la III 
República. Per una qüestió de prudència, Trémoulet decideix, el juliol de 
1940, que l’emissora suspengui les emissions en francès i que la programació 
es limiti al castellà i el català, fet que, uns mesos després, motiva la protesta de 
les autoritats franceses. A l’octubre, el veguer francès escriu a Puiggròs que, per 
indicació del delegat permanent, l’emissora ha de reprendre la programació 
en llengua francesa, al mateix nivell que la llengua espanyola (Ténot, 1977, 
p. 165). Una de les clàusules de l’armistici del juny de 1940 preveia que totes 
les ràdios franceses deixessin de funcionar i Trémoulet, per escapar al control 
dels alemanys, ordena cessar les emissions en francès de Ràdio Andorra 
(Bannel, 1953, p. 101-102).

Durant la Segona Guerra Mundial, Ràdio Andorra està en el punt de 
mira de tothom, ja que amb l’ona mitjana cobreix a bastament França i la 
península Ibèrica, mentre que amb l’ona curta arriba a la major part de 
l’Europa occidental. Aquest potencial fa que l’emissora sigui objecte de desig 
i que rebi pressions polítiques amb la intenció de controlar-la.

Trémoulet mateix afirma que mantenia bones relacions amb els alemanys 
que ocupaven França i que, per evitar que Ràdio Andorra caigués sota el 
seu control i, en conseqüència, fos atacada pels aliats, es va fer un simulacre 
de cessió de la propietat a Puiggròs mitjançant un acord signat el 20 de maig 
de 1940. La finalitat de l’acord era convèncer els alemanys que l’emissora era 
propietat d’un andorrà, actuació que responia a raons estratègiques, com 
ho demostra la neutralitat de Ràdio Andorra durant tot el conflicte bèl·lic.16 

Ténot confirma que els alemanys van pretendre infructuosament controlar 
Ràdio Andorra a través de Radio-Mondial i d’Inter-Radio, però Trémoulet 
va evitar les intromissions, així com les temptatives d’emetre propaganda 
proalemanya. En contrapartida, l’emissora es va veure obligada a suspendre 
les emissions nocturnes durant un any (Ténot, 1977, p. 166).

16. ANA/Fons Casa de la Vall. Resposta de Trémoulet a la demanda d’informació del Consell General, 
20 de gener de 1953, s/n.
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El 18 de juliol de 1941, el periodista Marc Augier, de France-Soir, retreu 
a Ràdio Andorra la seva neutralitat en no sotmetre’s als controls que el 
govern de Vichy exercia sobre les ràdios del seu territori, tot afirmant que, en 
període de guerra, una ràdio no es pot limitar a ser neutral. El setembre de 
1941, Alemanya pressiona les autoritats de Vichy per obligar Ràdio Andorra 
a suspendre la programació nocturna; es pretenia evitar que les emissions 
poguessin servir de referència als vols nocturns de l’aviació anglesa, qüestió 
que, al seu entendre, era incompatible amb la neutralitat andorrana. Sembla 
ser que es tractava tan sols de pretextos per ofegar l’estació i, per aquesta 
raó, el gener de 1943 reprèn les emissions nocturnes. Aquesta decisió va  
ser sancionada pels alemanys amb les primeres interferències sobre Ràdio 
Andorra que feien inaudible l’emissora en territori francès (Bannel, 1953, 
p. 32-34).

La majoria d’autors parlen de la insistència dels alemanys per difondre 
propaganda ideològica, cosa que Trémoulet no va acceptar mai. El febrer 
de 1942, l’ambaixador alemany a Vichy demana a Trémoulet utilitzar 
l’antena de Ràdio Andorra per difondre informació nocturna. L’octubre 
de 1942 li ofereixen 80.000 pessetes mensuals per difondre dos butlletins 
informatius diaris. L’abril de 1944, els alemanys també acusen Ràdio Andorra 
de col·laborar amb les forces aliades utilitzant el programa Le concert des 
auditeurs per vehicular, entre les dedicatòries, missatges destinats a les forces 
situades a la Gran Bretanya (Losorgio, 2007, p. 23-29).

Cal remarcar que, durant tot el període bèl·lic, l’emissora manté la 
neutralitat més absoluta per indicació expressa de Trémoulet, malgrat que el 
van pressionar repetidament per fer-lo canviar d’opinió.

Ràdio Andorra neix com una ràdio comercial i musical i durant anys no 
es van emetre programes informatius. La voluntat dels responsables era fer 
una ràdio estrictament comercial, patrocinada pels anunciants, objectiu que 
va assolir a bastament en convertir-se en la primera ràdio musical francesa. 
L’ús del directe, de forma quasi majoritària en les primeres dècades, ha 
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determinat que no existeixin gravacions que permetin reconstruir l’emissió 
d’un dia complet. Cal tenir present que les cintes magnetofòniques es van 
generalitzar a mitjan anys cinquanta; abans d’aquest període, només es 
gravava en ocasions excepcionals. 

Les estacions més populars a França, dels anys trenta i quaranta, eren 
Radio-Cité, Radio-Luxembourg, Le Poste Parisien i les dues emissores de 
Trémoulet, Radio-Toulouse i Ràdio Andorra. Una mostra de la popularitat 
de Ràdio Andorra és la ingent quantitat de cartes enviades pels oients 
des de diferents punts, alguns de ben allunyats. En tan sols una setmana, 
entre els dies 15 i 21 de març de 1941, es reben 7.000 cartes, procedents 
majoritàriament de França i Espanya, però també de Suïssa, Portugal i 
el nord d’Àfrica, encara que en menor quantia. Aquesta muntanya de 
correspondència exigeix mantenir un cos de mecanògrafes específic per 
atendre-la.17 El programa de més audiència en aquesta època és Le quart 
d’heure de l’auditeur, inspirat en un format de Radio-Toulouse, en què 
s’emeten cançons sol·licitades per correu.18

Les referències més antigues a l’audiència francesa de Ràdio Andorra 
es remunten a l’any 1948, amb motiu d’una moció parlamentària del 7 de 
setembre, en la qual es dona la xifra de cinc milions d’oients francesos de  
Ràdio Andorra (Noguères, 1953, p. 69). El magazine Vendre, del mes 
d’agost de 1951, fa un estudi comparatiu de la qualitat de recepció a les 
diferents regions franceses de tres emissores perifèriques: Ràdio Andorra, 
Radio-Monte-Carlo i Radio-Luxembourg. Mentre que Radio-Monte-Carlo 
arriba amb millor qualitat a les regions del sud-est, Radio-Luxembourg 
incideix preferentment en les regions del centre i el nord del país. Pel que fa 
a Ràdio Andorra, la recepció de més qualitat es registra a les regions del sud 
de França.19

17. <http://aquiradioandorra.free.fr/AlbumPhotos/Technique.html> [Consulta: 1 de setembre de 2017].
18. <http://aquiradioandorra.free.fr/Historique/1941.html> [Consulta: 1 de setembre de 2017].
19. <http://aquiradioandorra.free.fr/DocumentsInedits/1951-VendreAvril.pdf> [Consulta: 1 de setembre 
de 2017].
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A Espanya, durant les primeres dècades del franquisme, es va considerar 
la ràdio un mitjà clau per a fer arribar a la població tota mena de missatges. 
L’escassetat en tots els àmbits de la vida que imposa la llarga postguerra 
espanyola també afecta els aparells de ràdio. Als anys quaranta, els receptors 
de ràdio resultaven molt cars per a les economies domèstiques espanyoles; 
d’altra banda, les dificultats per importar aparells durant la Segona Guerra 
Mundial i les ànsies fiscalitzadores de l’Estat van impedir que la ràdio es 
popularitzés a Espanya. Tampoc van ajudar-hi els talls en el subministrament 
elèctric i les transmissions radiofòniques intermitents i de baixa qualitat. 
La situació millora als anys cinquanta, de manera molt especial a les àrees 
urbanes. A partir de 1955, la implantació d’aparells de ràdio es popularitza 
a tot Espanya com a electrodomèstic d’oci, impulsat per les audicions 
col·lectives als bars, a les places dels pobles o a les cases de cultura. D’altra 
banda, el control informatiu que pretenia el Govern franquista sobre la ràdio 

Serveis administratius de Ràdio Andorra on les mecanògrafes atenien la correspondència de 
l’emissora  [anys 1950]. ANA/Fons Ràdio Andorra a «¡Aquí, Radio-Andorra!» (s/d)
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resultava poc eficaç, ja que la meitat dels oients espanyols escoltaven emissores 
estrangeres, segons havia publicat la premsa internacional l’any 1943 (Gómez i 
Cabeza, 2013, p. 127-129). 

Respecte a Ràdio Andorra, la plantilla de l’emissora dels primers anys era 
limitada, segons informa el web Aquí Radio Andorra. Integraven la cúpula 
Estanislau Puiggròs, Jacques Trémoulet, Léon Kierzkowski i Étienne Laffont, 
nebot del senador francès Paul Laffont, que havia defensat al Parlament 
francès el projecte andorrà de Trémoulet.

El 23 de maig de 1940, els socis francesos firmen un contracte amb 
Puiggròs en el qual aquest els reconeix la propietat de Ràdio Andorra per 
haver-la finançat íntegrament i els tres signataris reconeixen, de forma 
unànime, la validesa del contracte privat del 18 d’agost de 1936. A partir 
d’aquest reconeixement, Trémoulet agafa personalment el timó de l’emissora 
i nomena com a director adjunt Étienne Laffont, que un any després esdevé 
director general i desplaça Puiggròs al capdavant de Ràdio Andorra. Fins al 
1950 es van succeir en la direcció de l’emissora Maurice Perrot i Pierre Benoit, 
ambdós nomenats per Trémoulet.20

Quan, a partir de l’abril de 1940, es reprenen les emissions i és possible 
emetre una programació regular i continuada, Trémoulet contracta un 
locutor de la seva emissora de Tolosa de Llenguadoc, Edmond Abouly, per 
posar la veu francesa, mentre que, per a la veu espanyola, Estanislau Puiggròs 
contracta Maria Escrihuela, de Ràdio Badalona, que poc temps després seria 
substituïda per la mítica veu de Victoria Zorzano. L’autora, Sílvia Espinosa, 
destaca el paper de les dones que van contribuir d’una manera decisiva a fer 
de la ràdio un mitjà de comunicació popular (Espinosa, 2014, p. 11-13)

20. ANA/Fons Casa de la Vall. Dictamen de Ramon Roca Sastre, encarregat per Trémoulet, s/d i s/n.
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Victòria Zorzano, locutora de Ràdio Andorra, una de les veus més populars de la primera època de 
l’emissora [1940-1945]. ANA/Fons Jean Gabriel Seruzier 019

S’elaborava una guia d’emissió que contenia l’esquema dels discos a radiar. 
D’aquesta manera, el recurs a la música en disc va comportar que el paper dels 
presentadors quedés confiat a la improvisació. Els locutors anteposaven les 
sol·licituds i les dedicatòries que havien compilat els serveis comercials i en el 
control intercalaven els discos amb la publicitat gravada prèviament. Com a 
detall de programació, l’ona mitjana començava a les 19:30 hores i finalitzava 
a les 21:00 hores, per imposició del Govern col·laboracionista de Vichy. D’altra 
banda, durant les festes de Setmana Santa dels anys quaranta, les emissions 
cessaven el dijous i el divendres, mentre que als anys seixanta s’optarà per 
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emetre música sacra i clàssica els mateixos dies. Es reprodueix a continuació 
un exemple de graella de programació, del 29 d’octubre de 1941, extreta del 
web Aquí Radio Andorra:

Durant els anys quaranta, Ràdio Andorra és una emissora en expansió 
que aconsegueix ràpidament quotes d’una gran popularitat gràcies a la 
qualificació de la plantilla, el nivell tècnic de les instal·lacions i les inversions 
realitzades. La premsa francesa diu:

Radio-Andorre, Radio Mystère. Son installation a coûté des dizaines de millions 
[...], un personnel d’élite sert les machines avec des ingénieurs à huit mille francs 
par mois, des dactylos pour répondre au mille et une radio fadaises des auditeurs, 
quatre speakers, trois directeurs, un service de propagande, deux à trois cent mille 

19h30 Fantaisie radiophonique

19h45 Danses

20h00 Fantaisies d’opérettes

20h15 Le quart d’heure de l’auditeur

20h30 Quelques minutes de variétés

20h45 Fragments de l’opérette Yana

21h00 Quelques marches

[Fi de les emissions d’ona mitjana]

21h15 Musique régionale

21h30 Jazz

21h45 Airs de films

22h00 Accordéon

22h15 Le quart d’heure de l’auditeur

22h30 La ½ heure des jeunes

Programació del 29 d’octubre de 1941
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francs de frais généraux par mois […] tout cela pour distiller à travers l’éther une des 
plus belles collections de disques du monde et les mérites des petites pilules Bébert. 
Cela ne vous semble pas anormal?21

Després de l’alliberament i el tancament de Radio-Toulouse, que el 1944 
és acusada de col·laboracionisme, una part de l’equip d’aquella emissora que 
havia treballat durant els quatre anys de col·laboració es trasllada a Andorra 
per por de represàlies. D’aquesta manera, Ràdio Andorra es beneficia de la 
incorporació de Marcel Degoy, braç dret de Trémoulet, que esdevindrà 
director de l’emissora (1965-1975); Paul Cousse, tècnic de manteniment; 
Jean Rigal, reporter, i Jacques Horly, un dels principals productors de Ràdio 
Andorra als anys cinquanta.22

L’interès de Ràdio Andorra pels mercats espanyol i francès es demostra 
en la publicació de la seva programació en diferents mitjans dels països veïns. 
En territori espanyol, es comença a difondre la programació de l’emissora, 
l’any 1940, en el setmanari Radio Nacional, òrgan oficial del règim que s’editava 
a Burgos des del novembre de 1938. També es publica a la revista Sintonía 
entre 1947 i 1951 i, a partir de 1957, en els diaris Noticiero Universal, el Correo 
Catalán i Tele-Exprés. En territori francès, la programació es podia consultar 
al diari La Dépêche du Midi i a la revista especialitzada Télérama (Giral, 1988, 
p. 713-714).

Com ja s’ha comentat, el finançament provenia de forma exclusiva de la 
publicitat. La documentació consultada sobre la programació de 1948 permet 
conèixer quins eren els patrocinadors d’alguns programes, una fórmula 
publicitària molt utilitzada per les grans emissores comercials del moment. 
Els espais patrocinats coincidien amb les hores de més audiència; les franges 

21. Paris-Soir, 18 de juliol de 1941. <http://aquiradioandorra.free.fr/Historique/1941.html> [Consulta: 1 de 
setembre de 2017].
22. <http://100ansderadio.free.fr/HistoiredelaRadio/Radio-Toulouse/1944-RadioToulouse.html> [Consulta: 
1 de setembre de 2017].
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horàries preferides eren el vespre i la nit dels dies laborables, així com el migdia 
dels festius. Del total de vint-i-dos patrocinadors identificats per a aquest any, 
vint són francesos i tan sols dos són espanyols, en concret les màquines de 
cosir Alfa i Sigma.

Reproduïm una llista parcial amb alguns dels anunciants de 1948, amb 
els programes que finançaven i la seva durada (Giral, 1988, p. 643):

Com es pot observar, els anuncis feien referència a productes destinats 
a cobrir la demanda del mercat de l’època; hi destacaven els xampús, les 
brillantines, els sabons, els productes de neteja de la llar, els aperitius, els 
pneumàtics i les màquines de cosir.

S’emetien també programes d’entreteniment que interactuaven amb els 
oients patrocinats per marques comercials, com era el cas de Profidén, que 
finançava un concurs de gran audiència, amb premis en metàl·lic, dirigit al 
mercat espanyol en horari nocturn i que s’anunciava a la premsa espanyola de 
més difusió.23 De vegades, col·laboraven en els concursos algunes emissores 
privades espanyoles que els transmetien simultàniament amb Ràdio Andorra. 

Monsavon Il y a de la gaieté dans ma maison 90 min.

Colgate La chanson de mes auditrices 95 min.

Aspro L’Ange du Foyer 40 min.

Kléber Colombes: Pneu Grand Prix des chansons 35 min.

Alfa Movietone de actualidades 16 min.

Sigma Tienen ustedes la palabra 10 min.

23. <http://hemeroteca.abc.es/> [Consulta: 1 de setembre de 2017].
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Finançament de l’emissora

L’estudi dels aspectes econòmics de Ràdio Andorra revesteix una dificultat 
especial per diverses raons. D’una banda, les aportacions bibliogràfiques 
i documentals sobre el tema resulten escasses i, de vegades, confuses o 
incompletes. Tampoc ajuda a la comprensió la complexitat de l’entramat legal 
i societari que organitza Trémoulet per bastir el seu imperi radiofònic i que 
envolta l’emissora durant la seva existència.

En la bibliografia i la documentació consultades hi ha un acord unànime 
sobre el cost inicial de les obres i del muntatge de l’emissora, que va ascendir 
a uns dotze milions de francs, xifra que inclou l’edifici, els aparells i les antenes. 

Locutores de Ràdio Andorra als estudis de l’emissora al roc de les Anelletes, a Andorra la Vella 
[anys 1940-1950]. ANA/Fons Josep Alsina Martí 4565 01
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Un cop finalitzada la construcció de l’edifici i superat el període de proves, 
Puiggròs reconeix, el desembre de 1939, haver rebut dotze milions de 
francs dels socis francesos, a través de l’agència Radio-informations que 
gestionava la publicitat del grup Trémoulet, a canvi del 25 % de la recaptació 
per aquest concepte. Amb aquests diners, Puiggròs, que havia estat nomenat 
administrador de Ràdio Andorra, va finançar la construcció de l’obra civil de 
l’emissora. Per la seva banda, els socis francesos, a més de transferir els dotze 
milions de francs, també van finançar directament l’equipament tècnic.

Un cop obtinguda la concessió, Bonaventura Vila valora en cinc milions 
de francs el pressupost per a bastir l’edifici de Ràdio Andorra, en un terreny 
que havia adquirit al Pui d’Encamp. En aquesta estimació no s’incloïa el valor 
del terreny. Quan finalitzen les obres de construcció de l’emissor d’Encamp, 
el maig de 1939, Puiggròs reconeix haver rebut fins aleshores 6,4 milions de 
francs. En finalitzar l’any, un cop efectuades les proves inicials, la quantitat 
reconeguda en préstec ascendeix a 11.879.258 francs.

A la clàusula 8 del contracte de concessió de 1935 es preveia l’adquisició 
d’uns terrenys per instal·lar l’emissora i s’especificava que, en cas de ser de 
propietat comunal, serien expropiats a un preu pactat. Puiggròs es va encarregar 
de l’adquisició, com a fiduciari de Trémoulet i Kierzkowski, amb provisió de 
fons, d’uns terrenys al Pui d’Encamp que eren propietat dels «senyors Tresà 
i Manel i del comú d’Encamp». Es destinen entre 15.000 i 20.000 pessetes 
a la compra dels terrenys. També es va encarregar de llogar, a nom dels socis, 
els terrenys comunals, en forma de pista de quatre metres d’amplada, necessaris 
per a bastir pilones i fer passar els cables feeder.24

Abans d’iniciar el projecte, Vila havia demanat suport a Miquel Mateu, que 
es va negar a col·laborar financerament. El cost i la forma de finançament de 
Ràdio Andorra són aspectes corroborats posteriorment pel secretari personal 

24. ANA/Fons Casa de la Vall. Carta de Puiggròs a Trémoulet i Kierzkowski, 15.12.1936, s/n. 
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de Mateu, que l’any 1948 confirma que el grup Trémoulet havia finançat 
l’emissora i que, en aquella data, la inversió se situava al voltant dels dotze 
milions de francs: 

[…] que el Sr. Vila, padre de la actual concesionaria de Radio Andorra y músico 
de la Banda Municipal de Barcelona, le propuso al Sr. Mateu le ayudara en un 
proyecto que tenía de establecer una radio en Andorra, para lo cual contaba con 
unas 300.000 pesetas. El Sr. Mateu, que tenía otros asuntos, le manifestó que no le 
interesaba la propuesta y entonces el Sr. Vila acudió a Francia y al Sr. Trémoulet, 
que es el que en realidad financió la citada Radio, en la que calcula el Sr. Martí 
tendrán invertidos unos doce millones de francos (Giral, 1988, p. 44 i seg.).

Les fonts d’ingressos de l’emissora, previstes en el contracte de concessió 
de 1935, són les aportacions voluntàries, les quotes dels socis protectors i 
el producte de la publicitat. El desenvolupament de la publicitat radiada 
contribueix d’una manera decisiva a la consolidació de Ràdio Andorra, ja que 
constitueix la via de finançament més important, gairebé l’única. Per tant, els 
recursos econòmics provenen de la publicitat sotmesa a control i tributació 
en els països veïns. Trémoulet, que té l’exclusiva de la publicitat de Ràdio 
Andorra a França, intervé en la gestió de l’emissora a través de les seves agències 
de publicitat.

A l’inici de la Segona Guerra Mundial, un decret de 1939 reglamenta 
el règim de la radiodifusió francesa privada en temps de guerra. El Govern 
francès obliga les emissores privades a emetre els butlletins informatius de la 
ràdio estatal i els prohibeix difondre informació elaborada pels seus propis 
serveis. Abans de la signatura de l’armistici —22 de juny de 1940—, els atorga, 
en compensació per aquest concepte, una subvenció de quatre milions de 
francs. Després de l’armistici, el Govern continua subvencionant les emissores 
en la zona no ocupada, igual que fa amb els diaris, per compensar la pèrdua 
d’anunciants. És evident que en aquest context augmenta el valor estratègic 
de Ràdio Andorra, que continua emetent publicitat sobre el territori francès.
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Les emissores beneficiades per les subvencions del règim de Vichy són les 
privades en la zona no ocupada. Dues d’elles, Radio-Toulouse i Radio-Agen, 
són propietat del grup Trémoulet, mentre que dues més, Radio-Montpellier i 
Radio-Méditerranée, estan vinculades a l’agència publicitària Radio-informations, 
també propietat de Trémoulet. Possiblement per aquesta raó, Trémoulet va 
ser, en tant que vicepresident de la Federació Francesa de Ràdios Privades, 
l’encarregat de negociar les subvencions (Duval, 1979, p. 349). No tan sols 
per ser propietat de Trémoulet, sinó també per ser la més potent de la zona 
no ocupada, l’emissora de Tolosa de Llenguadoc és la que rep més subvenció, 
gairebé la meitat de la que el govern de Pétain destina a les ràdios privades, tal 
com consta en la taula següent, on s’especifica la repartició de les quantitats 
mensuals durant l’any 1941 (Almeida i Delporte, 2003, p. 108).

Entre els anys 1935 i 1944, Ràdio Andorra abona al Consell un cànon 
de 10.000 pessetes anuals per la concessió de l’emissora. L’any 1945 passa a 
pagar 15.000 pessetes, quantitat que manté fins al 1951, quan es produeix 
la ruptura entre els socis francesos i les hereves de Vila. En un inici, el cànon 
representa un ingrés important per al Consell, el 9 % del pressupost de 1942, 
però l’aportació al pressupost redueix progressivament la seva importància. 
Per aquest motiu, les autoritats andorranes reclamen una participació en els 
beneficis que s’obtenen de la publicitat, aspecte que rebutgen els propietaris 
de l’emissora, que es limiten a pagar el cànon fix.

Radio-Toulouse 505.000

Radio-Lyon 205.000

Radio-Méditerranée 205.000

Radio-Nîmes 45.000

Radio-Agen 45.000

Radio-Montpellier 45.000

Subvenció mensual del règim de Vichy
a les ràdios privades (1941)

Centre emissor Francs
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Malgrat que en la bibliografia consultada consta que Ràdio Andorra va 
pagar impostos a França durant un temps per la publicitat contractada 
per clients francesos, resulta difícil saber si ho va fer amb total respecte de 
la normativa vigent. El compliment fiscal en territori francès constituïa un 
reconeixement implícit de la legalitat de la concessió. A més, Trémoulet va 
argumentar, més d’una vegada, que pagava els cànons a Andorra per eximir-se 
de pagar més a França. Segons afirmava Trémoulet mateix, l’Administració 
francesa va pactar amb ell el pagament d’una taxa del 7,6 % sobre la publicitat 
francesa, entre maig de 1941 i març de 1944. En aquest acord s’accepta que els 
ingressos havien estat de 7,8 milions de francs. El Ministeri d’Afers Estrangers 
ordena que la taxa sobre la publicitat d’origen francès que Ràdio Andorra ha 
de pagar es posi a disposició de la Direcció de Ponts i Camins del Departament 
dels Pirineus Orientals per revertir-la en la reparació de les carreteres interiors 
d’Andorra. En aquesta decisió hi devia influir que la llei francesa obligava 
les emissores privades en territori francès a destinar part dels impostos per 
publicitat a les comunitats que les acollien (Giral, 1988, p. 639 i seg.).

Respecte als ingressos de Ràdio Andorra, Noguères estima que, entre 
els anys 1939 i 1944, l’emissora havia reportat a Trémoulet trenta milions de 
francs, quantitat molt superior a l’acordada amb l’Administració francesa. El 
veguer del copríncep francès acusa Trémoulet d’oportunista i d’incomplidor i 
afirma que, des de l’inici del funcionament de l’emissora fins al març de 1944, 
no havia pagat impostos a França. Com que la situació no apuntava bé per a 
Trémoulet, aquest lliura a l’Administració francesa un total de 684.531 francs 
en tres pagaments (Noguères, 1953, p. 80).

Com a element de comparació, una emissora regional potent, com 
Radio-Toulouse, cobrava de 100 a 200 francs per un espot de quaranta 
paraules, l’any 1936, en hores d’escassa audiència, mentre que, en hores de 
màxima audiència, es pagaven de 250 a 850 francs (Ténot, 1977, p. 77). 
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Ràdio andorra i la xarxa telefònica

Un acord del Consell del 7 de novembre de 1930 donava en concessió a 
FHASA el servei telefònic. La societat havia obtingut permís per establir una 
xarxa telefònica que enllacés les diferents instal·lacions de la concessionària. 
L’enginyer Joan Vehils explica que FHASA, per necessitat pròpia, contracta 
amb la Companyia Telefònica Nacional d’Espanya la construcció d’una línia 
directa des de la Seu d’Urgell a les oficines d’Andorra la Vella (Vehils, 1983, 
p. 34 i seg.).

Durant els anys trenta, les administracions andorrana, espanyola i francesa 
volen bastir una xarxa telefònica al país, fet que provoca enfrontaments 
entre elles. Aquestes divergències donen una idea aproximada de l’interès 
estratègic que ofereixen les telecomunicacions en aquesta època. Tan sols un 
any després d’obtenir la concessió, FHASA renuncia als seus drets sobre el 
telèfon per traspassar-los a l’Administració francesa de les PTT, que presenta 
al Consell un projecte telefònic, amb repartiment de beneficis, inspirat en el 
conveni francomonegasc de 1912. Malgrat els acords previs, aquest projecte 
no veurà la llum i, el 1933, el Consell dona prioritat a la instal·lació de centrals 
telefòniques a les sis parròquies i a Escaldes. Els intents d’Espanya i França 
per bastir una línia telefònica a l’interior del país finalitzen amb un decret 
del Consell, de juny de 1935, que anul·la tots els projectes de contracte 
encaminats a l’establiment de línies telefòniques i telegràfiques i acorda 
instal·lar una xarxa telefònica nacional amb recursos propis (Lluelles, 2004, 
p. 81 i seg.).

Un informe de l’advocat català Josep Maria Trias de Bes, especialista en 
dret internacional, dona suport a l’actuació de la corporació andorrana en 
matèria de telèfons. En conseqüència, el Consell manté la prohibició dels 
treballs d’instal·lació de telèfons a les PTT, tot i que se’ls autoritza la renovació 
de la xarxa telegràfica. El Consell decideix la suspensió momentània dels 
treballs encaminats a crear una xarxa pròpia i encarrega a la Junta de Telèfons 
que busqui i negociï possibles solucions per a la instal·lació telefònica.
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Un cop desestimada la col·laboració francesa, es busquen noves vies de 
finançament i, en aquest procés, apareix en escena Bonaventura Vila, que es 
compromet amb el projecte a canvi de la concessió de ràdio. En la mateixa 
sessió de Consell en què s’atorga la concessió a Vila es parla a bastament del 
tema del telèfon, tot i que la concessió de ràdio no es lliga oficialment amb la 
xarxa telefònica, que ni tan sols apareix citada en el contracte de concessió. 
Per a Duval, el Consell havia atorgat la concessió de Ràdio Andorra d’acord 
amb el compromís de Vila d’invertir, en contrapartida, un milió de pessetes 
per dotar el país d’una xarxa telefònica (Duval, 1979, p. 289). Mig any 
després, possiblement en no veure el concessionari disposat a invertir en el 
projecte telefònic, el Consell decideix construir i instal·lar pel seu compte la 
xarxa telefònica interior.25

Les actes del Consell confirmen que el novembre de 1941 funcionaven i 
convivien al país tres xarxes telefòniques sense connexió entre elles: la francesa 
entre el Pas de la Casa i Andorra la Vella, que es va crear per a ús militar exclusiu; 
la del copríncep episcopal, d’Espanya fins a la capital, i la pública del Consell, 
que funciona a l’interior del país. D’acord amb l’Administració francesa, 
Ràdio Andorra utilitza, sense restriccions, el telèfon militar, que comparteix 
amb el coronel Baulard, per connectar directament amb Radio-Toulouse. Un 
cop acabada la missió militar francesa, la xarxa telefònica va quedar per a ús 
oficial del veguer del copríncep francès. El Consell, en un intent d’harmonitzar 
interessos, proposa als delegats permanents enllaçar en un punt determinat 
del país les tres xarxes telefòniques que actuen independentment, creant 
un servei públic andorrà i reservant una xarxa particular per a ús oficial de 
les vegueries.26 

Els concessionaris de Ràdio Andorra defugen, dins el possible, els conflictes 
institucionals i intenten mantenir bones relacions amb el Consell. El juliol de 
1942, la corporació aprova la proposta presentada per Ràdio Andorra per al 

25. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell General, 1864-1940, sessió 5.02.1936, f. 307 i seg. 
26. ANA/Fons Casa de la Vall. Nota informe sobre radiodifusió, juny de 1953, s/n.
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manteniment i conservació de la xarxa telefònica andorrana, per un període 
de trenta anys, a canvi d’un cànon anual. S’atorga a Ràdio Andorra la direcció 
tècnica i el manteniment tant de la xarxa pública com de la particular, però el 
Consell se’n reserva la propietat i la direcció administrativa. La concessionària 
es fa càrrec de la construcció de noves línies, a excepció dels pals, que són 
proporcionats pel Consell. El bisbe valora positivament la instal·lació de tota 
la xarxa telefònica del país a càrrec de Ràdio Andorra, ja que representa una 
inversió que supera el milió de pessetes i que comportarà avantatges notoris. 
Ateses les circumstàncies provocades per la Segona Guerra Mundial, Ràdio 
Andorra es compromet a construir les noves línies a mesura que pugui obtenir 
material (Lluelles, 2014, p. 128 i seg.).

Pel que fa a les dificultats per obtenir material als mercats europeus, el 
director de Ràdio Andorra —Étienne Laffont—, el 10 de gener de 1946, 
remarca en una carta enviada al síndic que, malgrat que la guerra europea 
ha entorpit l’obtenció de material, la solució s’ha buscat ja sigui a Espanya, 
a França o als Estats Units. Laffont confirma que s’ha dut a terme el pla 
establert i que s’ha creat una xarxa de 100 km de línia, és a dir, 200 km de fil, 
amb deu centraletes i diversos aparells públics i instal·lacions per a autoritats 
com veguers, batlles i nunci. També destaca que existeixen vint abonats i que 
les despeses per a Andorra han estat mínimes, sense carregar ni el «més petit 
impost sobre les obres». Insisteix que els retards en el traçat de noves línies són 
atribuïbles a les restriccions de material. Lamenta que certes persones, que no 
s’adonen que la xarxa andorrana pertany als andorrans, tallin les línies, com 
ha ocorregut a Sant Julià de Lòria, o sostreguin el fil, com ha succeït entre 
Encamp i les Bons. Afegeix que Ràdio Andorra persevera en la iniciativa de 
dotar el país d’una xarxa gratuïta, els ingressos de la qual aniran a favor del 
poble andorrà.27 Cal fer esment que eren freqüents els avisos del Consell en 
els quals s’exigia als responsables de causar desperfectes a la xarxa telefònica 
andorrana que ho notifiquessin ràpidament i es fessin càrrec de la reparació a 
les seves costes; en cas contrari, s’imposarien severes sancions. 

27. ANA/Fons Casa de la Vall. Carta d’Étienne Laffont al síndic Francesc Cairat, 10.01.1946, s/n
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Imperi radiofònic de Trémoulet i 
Kierzkowski

El talent i la personalitat de Jacques Trémoulet són sinònims de passió per 
la ràdio, un mitjà amb el qual pretenia instruir, informar i distreure. Durant 
tota la seva vida va donar mostres d’una activitat frenètica en el camp de la 
radiodifusió. Va néixer a Gap (Alts Alps) el 2 d’octubre de 1896 i va morir 
a Madrid el 5 de març de 1971. En la seva joventut a Gap, va ser redactor del 
diari Le Télégramme, que dirigia el seu pare, i, quan aquest va morir, va 
interrompre els estudis de dret. Més endavant, esdevé periodista i treballa per 
a l’agència Fournier. 

En aquestes condicions, Ràdio Andorra aporta 10.000 pessetes anuals 
en concepte de cànon per la concessió de l’emissora i 7.000 pessetes més pel 
contracte del telèfon; en contrapartida, rep 20.000 pessetes per mantenir 
la xarxa telefònica. És a dir, obté un benefici de 3.000 pessetes anuals per la 
prestació del servei telefònic. Per la seva part, el Consell obté 8.000 pessetes 
dels usuaris del telèfon, a més del cànon de Ràdio Andorra (Lluelles, 2004, 
p. 131 i seg.).

Malgrat les xifres anteriors, Ràdio Andorra no treu un benefici significatiu 
del telèfon, en relació amb el volum global del seu negoci. Més endavant, 
Trémoulet, possiblement d’acord amb el Consell, al·lega que el servei tècnic 
per al manteniment de la xarxa telefònica no es correspon amb les finalitats 
bàsiques de la seva empresa. Segurament, en aquesta posició no és aliena la 
ruptura entre Trémoulet i els socis andorrans. Ràdio Andorra es retira de 
l’escena telefònica, però s’ofereix a col·laborar en la creació d’un organisme 
autònom encarregat dels telèfons.
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Trémoulet va ser un emprenedor, en el més estricte sentit de la paraula; 
amb un especial olfacte pels negocis, va ser el creador i el propietari d’un 
gran nombre d’estacions de ràdio privades, d’agències de publicitat, i l’autèntic 
artífex de Ràdio Andorra.28 En la defensa de la seva tesi doctoral, Jean-Pierre 
Célérier, que ha fet un seguiment acurat del personatge, remarca que 
Trémoulet era un empresari actiu i metòdic.29 Malauradament, no s’ha pogut 
consultar aquest treball, malgrat l’interès que suscita i les gestions efectuades 
des de la Biblioteca Nacional.

Trémoulet s’associa amb Léon Kierzkowski, comerciant jueu d’aparells 
de ràdio de la marca Radiola, per muntar una emissora de ràdio a Tolosa 
de Llenguadoc, amb el suport de la CSF-SFR.30 Trémoulet, d’una educació 
exquisida, aportava els contactes i les idees, i Kierzkowski, la capacitat per 
obtenir el finançament; ambdós uniran els seus destins. Trémoulet aprèn el 
sentit dels negocis del seu soci Kierzkowski.

Duval explica com van ser les primeres èpoques dels dos socis i descriu 
com un jove periodista de 27 anys, Jacques Trémoulet, representant de 
l’agència de premsa Fournier, entra en contacte amb la CSF-SFR, que ha posat 
en marxa la primera estació radiofònica privada francesa a París, coneguda 
per Radiola. Veu factible muntar una filial de Radiola a Tolosa de Llenguadoc 
i la idea sedueix la CSF-TSF. La història de Radio-Toulouse comença amb 
la confluència d’una sèrie de factors, com són l’existència de dues estacions 
de ràdio que emeten a París i l’absència d’estacions a Tolosa, ciutat en què 
Kierzkowski és propietari d’un comerç on ven receptors TSF (transmissions 
sense fil). El febrer de 1923, Kierzkowski sol·licita a les PTT una autorització, 
que no obté resposta, per instal·lar en el seu local una petita estació destinada 
a fer alguna emissió de prova i a difondre les emissions procedents de les 

28. Jacques Trémoulet: <http://aquiradioandorra.free.fr/Biographies/Tremoulet_Jacques.html> [Consulta: 
1 de setembre de 2017]. 
29. <http://cohira.fr/category/prix_annuels/> [Consulta: 1 de setembre de 2017].
30. La CSF-SFR, acrònim d’un important grup empresarial dedicat, entre d’altres, a la fabricació d’aparells 
d’emissió i recepció radioelèctrica TSF. Aquesta societat va proveir la maquinària i altres elements 
industrials que es van instal·lar a Ràdio Andorra. 



Le
s 

rà
di

os
 a

nd
or

ra
ne

s 
 U

na
 q

üe
st

ió
 d

e 
so

bi
ra

ni
a 

  |
   

La
 r

àd
io

, s
in

òn
im

 d
e 

pr
og

ré
s 

(1
93

5-
19

50
)

79

estacions de París i de les estrangeres que es poguessin captar a Tolosa, a fi 
que els seus clients, radioaficionats locals, les poguessin sentir.

Els dos socis i amics, en col·laboració amb el doctor Saint-Béat, funden 
una societat, el 2 juliol de 1923, sense estatuts ni dipòsit legal, anomenada 
la Radiotéléphonie, que esdevé ràpidament la Radiophonie du Midi, amb 
seu a Tolosa de Llenguadoc, destinada a donar suport als seus projectes; més 
endavant, es regularitza i es transforma en una societat anònima (Duval, 1979, 
p. 159 i seg.).

Tot i que Trémoulet i Kierzkowski són cofundadors i codirectors de Radio-
Toulouse, cofundadors de Ràdio Andorra i també d’un imperi radiofònic 
que traspassa fronteres, la figura de Léon Kierzkowski queda en un segon pla 
en tot el procés de la radiodifusió andorrana. Poc més es coneix d’ell, a part 
que era propietari d’un comerç a Tolosa de Llenguadoc anomenat Comptoir-
Radio, dedicat a la venda d’aparells de ràdio i peces de la marca Radiola. En 
qualsevol cas, Kierzkowski és un apassionat de la ràdio pel que representa com 
a mitjà de comunicació i aportarà la seva experiència tècnica i l’olfacte pels 
negocis a les empreses que crearà amb el seu soci i amic Trémoulet.31

A partir del novembre de 1924, Trémoulet i Kierzkowski publiquen un 
setmanari anomenat Le Radiogramme: Organe Officiel de la Radiophonie du 
Midi que, a banda d’incloure articles en defensa de la llibertat d’ones, es fa 
ressò de les veus a favor del projecte de Radio-Toulouse, al mateix temps que 
promociona el que hauran de ser els programes de l’emissora un any abans 
d’emetre per primera vegada.

Des del moment en què s’associen, tornen a insistir reiteradament prop 
de les PTT amb la demanda de permís, sense obtenir l’aprovació. Això no 
obstant, han aconseguit un important suport polític i popular per crear una 

31. Léon Kierzkowski: <http://100ansderadio.free.fr/HistoiredelaRadio/Radio-Toulouse/1927-RadioToulouse.
html> [Consulta: 1 de setembre de 2017].
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gran ràdio regional, amb la signatura de més de dos mil alcaldes, diferents 
consells generals, tretze radioclubs del Migdia, 183 associacions agrícoles 
atretes pels butlletins meteorològics, onze departaments del sud-oest i diferents 
prefectes i personalitats polítiques.

La primera ràdio de Tolosa de Llenguadoc comença a emetre el 1925, sense 
haver obtingut encara el permís administratiu, que no arribarà fins al 1928. El 
primer estudi de Radio-Toulouse s’instal·la al magatzem del Comptoir-Radio 
de Kierzkowski. Ràpidament adquireix reconeixement i popularitat en la regió. 
El 1926, el Consell General de l’Alta Garona subvenciona l’emissora pel seu 
dinamisme i un total de trenta diòcesis de la regió patrocinen la retransmissió 
de sermons (Duval, 1979, p. 159 i seg.).

Pel que fa a l’emissora andorrana, malgrat existir una relació societària 
amb Kierzkowski, Trémoulet és, a efectes pràctics, la figura clau en totes les 
negociacions en què intervé la societat. Les seves actuacions són les pròpies 
d’un gerent o un conseller delegat. No consta ni una sola estada de Kierzkowski 
en territori andorrà, ni tan sols en la cerimònia d’inauguració oficial. Tot i que 
ambdós eren socis i responsables, tot l’afer de Ràdio Andorra es personalitza, 
exclusivament, en la figura de Trémoulet, tant en la documentació com en la 
bibliografia consultada.

Kierzkowski es distancia del negoci un cop acabada la Segona Guerra 
Mundial. Quan, el mes de novembre de 1942, els alemanys ocupen Tolosa 
de Llenguadoc, marxa al País Basc espanyol per no ser detingut per la seva 
condició de jueu. Tot i que no se’n coneix el destí ulterior, se sap que acaba 
recalant a Lausana, on viu fins a la seva mort. Això no obstant, continua 
mantenint bones relacions amb Trémoulet, fins a l’extrem que el 1959 li cedeix 
les accions de Ràdio Andorra  (Athiel, 2009, p. 158-163).

Entre les amistats personals de Trémoulet, figuren Pierre Laval, polític 
executat per col·laboracionisme, i el radical socialista Albert Sarraut, que 
havia estat primer ministre l’any 1933. També tenia el suport de La Dépêche de 
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Toulouse, en una època en què era habitual que els grans rotatius s’associessin 
amb algunes emissores privades; a la regió del Migdia, La Dépêche de Toulouse 
tenia interessos comuns amb Ràdio Andorra i Radio-Toulouse. Aquesta 
situació es manté, fins i tot, després de l’alliberament de França, quan el 
diari era dirigit pel diputat Jean Baylet, contrari al monopoli estatal de les 
comunicacions i enemic declarat del socialista Vincent Auriol, que esdevindrà 
president de la IV República (Ténot, 1977, p. 164 i seg.).

L’any 1929, Trémoulet és nomenat vicepresident de la comissió 
interministerial de les TSF, però fracassa en el seu primer intent de crear 
una ràdio perifèrica a Luxemburg. El 1930 crea la Société Générale Radio 
Électrique que adquireix Radio-Bordeaux-Sud-Ouest.

Per un problema de manca de definició jurídica, la Radiophonie du 
Midi regularitza la situació i esdevé una societat anònima amb uns estatuts 
que tenen per objectiu la recerca, l’estudi, l’organització, l’explotació i el 
manteniment, directament o indirectament, de centres emissors de tota mena 
en qualsevol país. El 23 de març de 1932, Léon Kierzkowski i Jacques 
Trémoulet, codirectors de Radio-Toulouse, dipositen, en tant que fundadors, 
els estatuts de la nova societat davant notari; es dota amb un capital social 
d’un milió de francs, dividits en accions de 500 francs. Les accions es 
reparteixen entre tretze subscriptors i Trémoulet i Kierzkowski queden com a 
socis majoritaris, amb 340 accions cadascun. L’endemà es convoca la primera 
assemblea general de la societat que gestionarà Radio-Toulouse, l’emissor 
privat més potent de França, en què es nomena com a president Léon 
Kierzkowski (Duval, 1979, p. 173-174).

De mica en mica, els dos socis han creat el teixit empresarial necessari 
per a desenvolupar un autèntic imperi radiofònic i, mitjançant contractes de 
gestió, adquisicions o participació, passen a controlar directament una sèrie 
d’estacions franceses. A través de la societat Radiophonie du Midi, incorporen, 
el 1932, Radio-Agen i, el 1934, Radio-Île-de-France. En aquests moments, 
Radio-Toulouse és ja una de les emissores més importants de França, amb una 
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àrea d’influència que arriba a diversos països europeus i a l’Àfrica del Nord. 
A la llista s’hi incorporaran posteriorment Radio-Bordeaux-Sud-Ouest i 
Radio-Montpellier, fins a arribar a gestionar un total de cinc emissores privades 
franceses (Ténot, 1977, p. 58).

Davant d’una legislació francesa restrictiva per a les ràdios privades que 
dificulta l’objectiu de consolidar el seu imperi radiofònic, Trémoulet s’orienta 
a les ràdios perifèriques. Amb l’experiència de l’anterior fracàs de muntar 
una emissora a Luxemburg, el 1929 s’endinsa en l’aventura andorrana amb 
la col·laboració de Bonaventura Vila. Trémoulet i Kierzkowski volen una 
emissora a Andorra per emetre la publicitat de la Radiophonie du Midi, de 
la qual eren accionistes majoritaris. D’aquesta manera obtenien un doble 
objectiu: un millor tracte fiscal i la seguretat jurídica que proporcionava 
Andorra, enfront de la incertesa francesa en temes de radiodifusió. L’ascens 
del Front Popular, coalició de partits polítics d’esquerra que va governar entre 
1936 i 1938, feia témer a Trémoulet una major bel·ligerància contra la ràdio 
privada; en aquest context, l’emissora andorrana esdevenia estratègica per la 
seva capacitat d’escapar al control estatal francès.

Trémoulet, que ha esdevingut un gran empresari de la ràdio privada, 
respectat per uns i atacat per d’altres, crea amb Kierzkowski una nova estructura 
societària. Al costat de la Radiophonie du Midi que gestiona les emissores, el 
30 de desembre de 1935 funden una societat de responsabilitat limitada amb 
seu a París anomenada Radio-informations, de la qual són els únics socis 
i gerents. Aquesta societat passa a centralitzar i gestionar la publicitat de les 
emissores que controlen directament. Al grup de Radio-informations 
s’incorporen més endavant Radio-Côte-d’Azur (Radio-Méditerranée) i, durant 
el 1938, sis de les quinze estacions privades belgues: Radio-Anvers, Radio-
Ardennes, Radio-Conférences, Radio-Chatelineau, Radio-Liège i Radio-
Flandres (Duval, 1979, p. 305).

Radio-informations, que esdevé una societat anònima el 9 d’agost de 1939, 
augmenta el seu capital a cinc milions i mig de francs (Duval, 1979, p. 307). 
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Abans d’esclatar la Segona Guerra Mundial, tan sols existien a França quatre 
agències que es repartien el sucós negoci de la publicitat emesa per les ràdios 
privades franceses. Per la seva banda, la societat Radio-informations gestionava 
la publicitat de tretze emissores privades, entre les quals es trobaven totes les 
del sud-oest francès. 

En aquest context, una emissora de gran potència com Ràdio Andorra 
podia influir sobre una àrea geogràfica important; per tant, havia de permetre 
captar encara més publicitat. Ràdio Andorra volia cobrir també el mercat 
anglès, on el monopoli exercit per la BBC prohibia la ràdio comercial. Per 
accedir a aquest mercat, Trémoulet i Kierzkowski firmen un acord amb una 
agència de publicitat anglesa que entra a participar com a sòcia de Ràdio 
Andorra, amb un capital d’un milió i mig de francs. Es donava el cas que 
Radio-Luxembourg emetia publicitat en llengua anglesa, fet que va motivar les 
queixes del Govern anglès, que va exigir al francès que cessessin les emissions. 
Per evitar que l’experiència de Radio-Luxembourg es girés en contra del 
projecte de Ràdio Andorra, Trémoulet decideix, el desembre de 1937, desfer 
la societat i recuperar la participació del capital anglès.

Fruit del seu neguit emprenedor, Trémoulet fa una temptativa amb 
la televisió l’any 1937, però fracassa per l’oposició de les PTT. Indiferent al 
desànim, el 1939 agafa el control de Radio-Montpellier i fa el llançament 
oficial de Ràdio Andorra. En la recerca de nous socis per ampliar i mantenir 
l’imperi radiofònic, el juny de 1944 entra en contacte amb un grup americà 
interessat en empreses de publicitat.

La Segona Guerra Mundial va trastocar la vertiginosa carrera empresarial 
de Trémoulet. El 22 de juny de 1940, amb la signatura de l’armistici, França 
queda dividida en dues zones: una al nord, ocupada directament pels 
alemanys, i l’altra al sud, controlada pel règim col·laboracionista de Pétain, 
amb seu a Vichy. A partir d’aquest moment, van cessar les transmissions de 
les emissores que Trémoulet i Kierzkowski controlaven a París (Île-de-France) 
i a Bordeus (Radio-Bordeaux-Sud-Ouest), en estar en zona ocupada. Això no 
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obstant, va prosseguir amb l’explotació de les emissores que quedaven en zona 
lliure: Radio-Toulouse, Radio-Agen i Radio-Montpellier, a les quals cal afegir 
Ràdio Andorra, que no es va veure afectada pel conflicte. Per mantenir aquest 
operatiu, la productora Radio-informations es va traslladar de París a Tolosa 
de Llenguadoc.

Trémoulet esdevé vicepresident de la Fédération des Radios Privées, 
que disposa de sis centres emissors en la zona no ocupada, quatre dels quals 
controlats pel seu grup. El 1942 entra a formar part del Consell d’Administració 
de Sofira, en representació dels interessos de França, que posa en marxa 
Radio-Monte-Carlo. Aquesta emissora, orientada al públic francès del sud-est 
de França, estava controlada pels alemanys, que posen Trémoulet com a 
representant de l’Estat francès.

Durant 1943 i 1944, abans de l’alliberament de França, quan la 
nacionalització del sector radiofònic era qüestió de poc temps, Trémoulet, 
amb la connivència dels alemanys, transporta material a Ràdio Andorra en 
quantitats considerables, procedent de les emissores privades vinculades 
a la Radiophonie du Midi, concretament de Tolosa de Llenguadoc, Agen i 
Montpeller (Noguères, 1953, p. 44).

Pel que fa a Ràdio Andorra, Trémoulet i Kierzkowski, a banda de ser 
els propietaris de l’edifici i les instal·lacions, intervenen directament en 
l’administració. En la documentació de Radio-informations, concretament 
en el balanç de la companyia del 31 de març de 1944, apareixen les sumes 
lliurades a Puiggròs per valor d’11.057.765 francs, declarats a la Direction 
de l’Enregistrement de Toulouse com a capital estranger. També hi consten 
correspondència, telegrames i factures que demostren que Trémoulet actuava 
com a propietari, així com ordres manuscrites adreçades a Estanislau Puiggròs 
i Étienne Laffont en les quals aconsella prudència en les relacions amb 
personalitats espanyoles i franceses (Giral, 1988, p. 138).
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Les relacions que Trémoulet va mantenir amb el règim de Vichy no 
es poden catalogar de conflictives, aspecte que li ocasionarà problemes 
importants quan acabi la guerra. Els temps més durs de la seva existència 
començaran a  partir de l’agost de 1944, quan França és alliberada i es veu 
obligat a refugiar-se a Andorra. Poc després, Trémoulet, que és un supervivent 
nat, opta per fixar la residència a Espanya, juntament amb la seva família 
(Zaragoza, 2009, p. 123-144).

Tan sols un mes després de l’alliberament, el setembre, la justícia francesa 
obre un dossier informatiu contra Trémoulet, Kierzkowski, Laffont i Puiggròs 
per presumpta col·laboració amb els alemanys. Trémoulet és acusat d’haver 
comès actes que perjudicaven la defensa nacional, de difondre programes a 
favor de l’enemic a través de les emissores que dirigia, de transportar material 
radiofònic fora de França i d’haver mantingut relacions amb els serveis 
d’espionatge alemanys. Simultàniament, l’Administració francesa confisca 
els béns del grup Trémoulet en territori francès i provoca que tres emissores 
cessin les emissions: Radio-Toulouse, Radio-Agen i Radio-Montpellier. Per 
contra, Ràdio Andorra no va conèixer interrupcions ni durant la Segona 
Guerra Mundial ni en l’època immediatament posterior.

Un sector de la premsa, en especial el diari Le Populaire, insinua la 
participació del grup Trémoulet en l’assassinat a Tolosa de Llenguadoc, el 30 
d’octubre de 1945, de Pierre Clement, director regional de la Radiodifusió 
Francesa, que portava a terme un procés d’investigació sobre Radio-Toulouse, 
l’agencia de publicitat Radio-informations i Ràdio Andorra i semblava 
que estava en possessió de documents comprometedors sobre l’emissora 
andorrana. Al cap de pocs mesos, la policia demostrarà que Trémoulet no hi 
tenia res a veure (Giral, 1988, p. 120-121).

En plena campanya contra Trémoulet, el 16 de maig de 1946 es crea a 
París la SOGEP, societat limitada amb 100.000 francs de capital social, 
encarregada en exclusiva de la publicitat de Ràdio Andorra per a França i 
colònies. Segons Noguères, els diners rebuts dels clients eren enviats a Ràdio 
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Andorra, fet que provoca, el gener de 1948, que el Govern francès bloquegi 
els comptes de la societat. Per aquesta raó, la direcció de duanes francesa 
investiga, el 1949, la compatibilitat de la societat i demostra que s’han fet 
exportacions il·legals de discos i que s’ha destinat part del capital a Ràdio 
Andorra, sense complimentar els requisits de l’oficina de canvis. La SOGEP 
va estar presidida per Bannel, cunyat de Trémoulet, fins al 1950, en què és 
substituït per Delvigne (Noguères, 1953, p. 62 i 90-99).

El 26 de novembre de 1946, Trémoulet és condemnat en contumàcia, per 
la Cour de Justice de Toulouse, a la pena de mort, a la degradació nacional 
i a la confiscació dels seus béns, juntament amb Étienne Laffont. El cas és 
jutjat de nou i la sentència de mort és anul·lada l’1 d’abril de 1949, en què són 
absolts en rebel·lia pel mateix tribunal, després que els principals testimonis 
s’haguessin retractat. Un cop absolt, el mateix any 1949 crea amb el seu cunyat 
Michel Bannel l’agència publicitària Publi-ondes, amb seu a París. Malgrat 
l’absolució, Trémoulet serà objecte d’una persecució implacable per part del 
Govern francès, especialment pel de Vincent Auriol, així com per diferents 
personalitats polítiques.

Refugiat a Espanya des de 1944, després d’haver passat per Suïssa, 
indiferent als esdeveniments que provoquen la pràctica desaparició del seu 
imperi radiofònic, Trémoulet continua els negocis de la ràdio i de la publicitat. 
Malgrat tenir embargada Radio-informations, posa en marxa dues noves 
companyies de publicitat en territori francès, a través de sengles representants, 
que són tancades ràpidament per les autoritats gal·les. Finalitzada la Segona 
Guerra Mundial, s’associa amb l’advocat Serrano Suñer, cunyat de Franco i 
antic ministre d’Afers Exteriors, amb el qual col·labora en la creació de Radio 
Intercontinental de Madrid; l’amistat amb Serrano Suñer, que esdevindrà 
el seu representant legal, li possibilitarà una sèrie d’acords amb el Govern 
espanyol sobre l’explotació de Ràdio Andorra.

Un cop instal·lat a Madrid, les autoritats espanyoles reconeixen la solvència 
de Trémoulet i del seu grup empresarial. Així ho confirma el governador civil 
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de Lleida en un informe de 1956 en què afirma que el valor de les instal·lacions 
de Ràdio Andorra és de trenta milions de pessetes i que tant Trémoulet com 
Kierzkowski són gent amb capacitat financera (Giral, 1988, p. 299). 

Sense abandonar la seva activitat frenètica, emprèn una nova aventura al 
nord d’Àfrica i compra al Marroc l’emissora privada espanyola Radio Ibérica, 
substituint-la per l’emissora d’ona curta Radio África Tánger l’any 1949. 
El 1954 crea dues noves emissores, Radio África Maghreb i Radio Inter 
África. En el decurs de l’any 1959, es desprèn d’aquestes tres emissores quan el 
Govern marroquí aspira a controlar-les; una part del material procedent de 
les emissores marroquines és traslladat a Ràdio Andorra. Per mantenir la 
competitivitat, augmenta la potència de l’emissora i substitueix l’emissor 
que utilitzava les antenes originals per un altre de més potent, de 100 kW, 
però fracassa en l’intent de construir una nova antena a causa de l’oposició 
de FHASA, fet que provoca un litigi judicial entre les dues concessionàries  
que s’inicia el 1964 i que no se solucionarà fins al 1973, a favor de l’emissora, 
després de la mort de Trémoulet.

En valorar la cobertura sobre el territori francès, Trémoulet constata que 
Ràdio Andorra no té una bona recepció a la costa atlàntica i al País Basc. 
Per aquest motiu, crea Radio-Atlantic, emissora ubicada a Sant Sebastià, 
que comença a emetre el 1956 i sintonitza diàriament amb les emissions de 
Ràdio Andorra, al migdia i al vespre. Aquesta emissora té una vida molt 
curta i tanca l’any 1960 per problemes de finançament. Uns anys més tard, 
el 1967, Trémoulet crea a la mateixa localitat Radio-Océan per competir 
amb Sud Ràdio a la costa oest francesa. Durant tres anys, Radio-Océan va 
emetre tres hores i mitja diàries de programes musicals i publicitaris gravats a 
Ràdio Andorra. Als anys seixanta també orienta la seva activitat a les Antilles, 
on instal·la l’emissor més potent del Carib (Radio-Antilles), situat a l’illa 
de Montserrat. 

Després de molts anys de compartir i viure l’experiència empresarial de la 
ràdio, els dos socis i amics acaben els seus dies en llocs ben distants. Kierzkowski, 
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nascut a París l’11 d’abril de 1879, va morir a Suïssa el mes d’abril de 1961, als 
82 anys d’edat, mentre que la mort de Trémoulet va tenir lloc a Madrid el 5 
de març de 1971, als 74 anys, quan portava entre mans la creació d’una nova 
ràdio, aquesta vegada a Xipre. El web Aquí Radio Andorra comenta que la 
desaparició d’aquest gran entusiasta de la ràdio no va suggerir ni un comentari 
a la premsa francesa del moment. Per contra, a la premsa de Madrid se’n va 
publicar l’esquela funerària.32

32. <http://hemeroteca.abc.es/> [Consulta: 1 de setembre de 2017].



Els anys cinquanta 
del segle xx



Locutora de Ràdio Andorra als estudis de l’emissora al roc de les Anelletes, a Andorra la Vella [anys 1950]. 
ANA/Fons Josep Alsina Martí 4566 01
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L’any 1935 comença la història de la ràdio andorrana amb una primera 
concessió, vinculada des de l’inici a desacords institucionals, per acabar amb 
dos permisos dels quals seran beneficiaris els estats espanyol i francès a través 
de dues societats públiques, Eirasa i Sofirad, respectivament. Tot i que feia 
la impressió que la solució als conflictes arribaria amb l’atorgament de dos 
permisos per a dues emissores, el temps s’encarregà de demostrar que aquest 
no era l’únic assumpte pendent. La crisi institucional provocada per les 
divergències entre els coprínceps, l’afany sobiranista del poble andorrà i el 
reconeixement internacional d’Andorra van continuar com a problemes latents 
que es van solucionar, definitivament, amb la Constitució i l’ingrés d’Andorra 
a l’ONU. La definició de les competències institucionals, en íntima relació 
amb la representació internacional, que s’arrossega des d’èpoques anteriors, 
arribarà al seu paroxisme a la segona meitat del segle XX.

Els anys cinquanta estan marcats pel fort intervencionisme francès en 
les qüestions andorranes. La problemàtica de la radiodifusió s’aguditza per 
l’afany de l’Estat francès, immers en un ambient de postguerra, de controlar les 
emissores perifèriques. El monopoli de l’Estat sobre la radiodifusió era absolut 
des de 1945, en què es van revocar tots els permisos acordats anteriorment a 
les emissores privades en territori francès. Les emissores perifèriques, entre les 
quals Ràdio Andorra, són al punt de mira de l’Administració gal·la i aquest 
neguit es trasllada al territori andorrà. França, tradicionalment disconforme 
amb Ràdio Andorra i desitjosa de fer-la callar, decideix anar pel camí recte 
instal·lant una segona emissora controlada per l’Estat francès.

La duplicitat d’emissores andorranes és el resultat de la manca de consens 
sobre altres propostes plantejades per les diferents parts. França fins i tot 
planteja la possibilitat d’anul·lar la concessió de Vila i crear una societat 
francoespanyola amb capital paritari, que obtingui un nou permís i en la qual 
els càrrecs de responsabilitat recaiguin alternativament en les dues parts que 
integrin la societat. Aquesta iniciativa no arriba a fructificar, malgrat la posició 
favorable d’Espanya, perquè el bisbe es mostra indecís.
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Les desavinences sorgides en la cúpula directiva de Ràdio Andorra, que 
comporten la ruptura entre els socis andorrans i els francesos, són aprofitades 
per França per crear Andorradio, emissora que no obté, inicialment, ni 
el vistiplau del Consell ni el de la Mitra. Per contra, la nova emissora rep 
l’autorització del copríncep francès, Vincent Auriol, el 16 de febrer de 1952. 
Aquesta decisió unilateral és rebutjada pel Consell, que, amb un risc no ben 
mesurat, s’enfronta al seu copríncep afirmant d’aquesta manera la sobirania 
nacional. Les tensions arriben a tal extrem que el 1953 les autoritats franceses 
impermeabilitzen la frontera francoandorrana als intercanvis de béns i 
persones i trenquen relacions diplomàtiques amb Andorra.

La crisi institucional va ser prou important per a generar entre els habitants 
una pèrdua de confiança en el país, amb conseqüències molt negatives, tant 
econòmiques com demogràfiques. França, que es mostra decidida quan 
es tracta de defensar els seus objectius, adopta mesures coercitives contra 
Andorra dirigides pel seu copríncep, president de la República Francesa que, 
en la dualitat, es decanta del costat francès.

Per la seva banda, el copríncep episcopal, que no té la dimensió política 
del seu homòleg francès, es veu obligat a mantenir contactes permanents amb 
Espanya, articulats a través de la Comisión Interministerial Permanente para 
los Valles de Andorra, que regula els intercanvis comercials, la majoria dels 
quals estan sotmesos a contingentació. A més, la doble condició de copríncep 
andorrà i de bisbe espanyol el posava en una situació de subordinació respecte 
al Govern de Madrid. Espanya tenia interès a mantenir les relacions amb la 
Santa Seu, que li permetien intervenir en el nomenament dels bisbes (Aznar, 
1974, p. 79). 

Espanya, que en tot moment es manté informada dels esdeveniments per 
la Mitra, se situa en un aparent segon pla per no enfrontar-se obertament a 
França i per la imperiosa necessitat del règim franquista d’establir contactes 
polítics amb l’exterior, degut a l’aïllament internacional que patia. Aquesta 
situació no es va alleugerir fins a l’obertura de la frontera francoespanyola el 
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1948 i quan, dos anys més tard, el Congrés dels Estats Units autoritzava la 
concessió de crèdits extraordinaris a Espanya. Amb aquestes mesures finalitzava 
la quarantena franquista i l’economia espanyola s’obria a d’altres mercats, 
especialment al francès. Les raons ideològiques pesen en el govern de Franco, 
obsessionat amb el perill potencial que suposava un mitjà de comunicació 
com la radiodifusió, si queia en «malas manos». Totes i cadascuna de les 
emissions produïdes i radiades a Espanya s’havien de sotmetre a la censura 
prèvia des del 1939 i les emissores estaven obligades a connectar amb RNE 
per a la transmissió dels informatius. Aquesta normativa, que es manté vigent 
fins al 1977, atorga el monopoli informatiu a la ràdio estatal (Gómez i Cabeza, 
2013, p. 129).

Després de viure moments de crispació amb els serveis del copríncep 
francès, l’existència de facto de la segona emissora passa a ser reconeguda pel 
Consell General, en un intent de satisfer les parts i acabar un llarg conflicte. 
Una nova ràdio perifèrica, creada aquesta vegada amb capital públic francès, 
a través de Sofirad, comença a emetre des d’Andorra el 1958 amb el nom 
d’Andorradio.

Ruptura dels socis de Ràdio Andorra

Als inicis dels anys cinquanta, les relacions institucionals aparentaven 
més cordialitat que en la dècada anterior. El nou veguer episcopal confirma al 
francès la validesa de la concessió de Ràdio Andorra i proposa que es treballi 
en el plec de condicions que encara està pendent des de 1939. Tan sols és la 
calma que precedeix la tempesta, ja que les pressions polítiques sobre Ràdio 
Andorra de la dècada anterior esclaten en iniciar-se la nova dècada, quan les 
hereves de la concessió de Vila trenquen amb els socis capitalistes francesos 
Trémoulet i Kierzkowski.
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Ràdio Andorra al pui d’Encamp amb la piscina de refrigeració del centre emissor [anys 1950-1970]. 
ANA/Fons Henri Parisel 691

El motiu de la ruptura és conseqüència de la reivindicació de les hereves 
de Vila sobre la propietat de l’emissora, pretensió a la qual els socis francesos 
s’oposen frontalment. Caterina Llobet i Dolors Vila comptaven, per plantejar 
aquesta demanda, amb la connivència del Govern francès, que, en veure que 
no es podia fer amb el control de Ràdio Andorra, decidí implantar una nova 
emissora a través de Sofirad.

Després de consultar diferents fonts bibliogràfiques, continuen sense 
quedar clares les causes de la ruptura entre els socis. Noguères diu que 
desconeix les causes i la natura del conflicte, l’origen i els aspectes concrets, però 
apunta que existien pagaments pendents entre les dues parts pels beneficis 
de la publicitat que gestionava Radio-informations. Els ingressos per la 
publicitat contractada a França, que controlava en exclusiva Trémoulet, eren 
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més elevats que els que obtenia Puiggròs amb l’exclusiva de la publicitat 
contractada a Espanya (Noguères, 1953, p. 102-104). És possible que el 
distanciament s’iniciés amb els acords de 1940, que feien referència a la 
propietat de la concessió. Segons Trémoulet, la finalitat del primer acord 
del dia 20 de maig de 1940 responia a raons estratègiques per convèncer els 
alemanys que l’emissora era propietat d’un andorrà. Al cap de tres dies es va 
firmar un nou acord que deixava sense efecte l’anterior i es declarava vigent 
el contracte del 18 d’agost de 1936 reconeixent Trémoulet i Kierzkowski com 
a finançadors i gestors de l’emissora.33

En defensa dels seus interessos, Trémoulet demana un dictamen al jurista 
català Ramon Roca Sastre en el qual s’afirma que, entre els anys 1941 i 1950, 
Puiggròs havia lliurat regularment la recaptació de la publicitat espanyola, 
amb una retenció del 35 % en concepte de comissió a favor seu. Els pagaments 
s’interrompen a partir del mes de juliol de 1950 i, en conseqüència, Ràdio 
Andorra decideix suspendre la difusió de la publicitat enviada per Puiggròs 
i Vila en nom de la societat espanyola Radinform, de la qual eren titulars. El 
director de Ràdio Andorra, Maurice Perrot, reclama a Radinform les quantitats 
pendents, però la societat no reconeix la personalitat del demandant, al qual 
Dolors Vila, com a titular de la concessió, exigeix que cessi de radiar, desocupi 
els locals de Ràdio Andorra i presenti comptes.34

Trémoulet lliura al Consell una còpia del dictamen de Roca Sastre que 
ratifica el dret dels socis francesos sobre la concessió. El contracte del 18 d’agost 
de 1936, pel qual es transferia la concessió de 1935 a Trémoulet i Kierzkowski, 
preveia la formació d’una societat per explotar l’emissora, que no es va arribar 
a crear. Trémoulet mateix admet que no s’havia fet mai la notificació oficial 
de la transmissió de la concessió davant del Consell, ja que van estar més 
ocupats per problemes com la construcció i la posada en funcionament que 
pels aspectes formals.

33. ANA/Fons Casa de la Vall. Dictamen de Ramon Roca Sastre, encarregat per Trémoulet, sd. i s/n.
34. Ibídem.
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Amb l’alliberament de França, Trémoulet i Kierzkowski van patir la 
destrucció i el saqueig dels negocis a Tolosa de Llenguadoc, Agen, París, 
Bordeus i Montpeller, amb la consegüent pèrdua de tota la documentació, 
fins i tot la de Ràdio Andorra, que només es va poder recuperar parcialment. 
Després de l’absolució de la pena de mort, el 1949, per reparar la pèrdua de 
documentació, els socis francesos demanen a Puiggròs i Vila la formalització 
en document públic de la transmissió de la concessió. Al·leguen que, si ho 
haguessin fet abans, es corria el risc que es requisés Ràdio Andorra, com va 
passar amb la resta d’emissores del grup a França. Durant més d’un any, el 
matrimoni Puiggròs-Vila es nega al requeriment diverses vegades.35

La ruptura oficial arriba quan Puiggròs, el 4 de novembre de 1950, en 
nom de les hereves de Vila, en virtut dels poders atorgats el 17 d’agost de 
1936, pretén destituir el director administrador Maurice Perrot, a qui ordena 
lliurar la caixa i tota la documentació i altres efectes de Ràdio Andorra. 
Trémoulet i Kierzkowski es mostren desconcertats i afirmen que desconeixen 
els motius que han empès els seus fiduciaris, Estanislau Puiggròs i Dolors Vila, 
a canviar d’actitud.

Els socis s’embranquen en una disputa per la titularitat de la concessió 
en la qual també intervenen Andorra, França i la Mitra. Anteriorment, el 7 
de gener de 1948, la Mitra havia enviat una nota al veguer francès en la qual 
sostenia que l’afer de Ràdio Andorra s’havia de solucionar partint de la base 
que Dolors Vila era la concessionària, com a hereva de Bonaventura Vila. De la 
mateixa opinió és el síndic Francesc Cairat que, el 18 de maig de 1951, certifica 
que Dolors Vila és qui ha lliurat, personalment o per representació, les taxes 
anuals fixades per la concessió a canvi dels corresponents rebuts en qualitat 
de concessionària. També manifesta que el Consell ignora l’existència de cap 
societat formada a Ràdio Andorra, en no existir-ne referència documental als 
seus arxius, com obliga l’article 5 de la concessió de 1935 (Noguères, 1953, 

35. ANA/Fons Casa de la Vall. Resposta de Trémoulet a la demanda d’informació del Consell General, 
20.01.1953, s/n. 
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36. ANA/Fons Casa de la Vall. Extracte Assumpte Ràdio, s/d i s/n. 
37. ANA/Fons Casa de la Vall. Dictamen de Ramon Roca Sastre, encarregat per Trémoulet, s/d i s/n.
38. ABC, 25 de febrer de 1951. <http://hemeroteca.abc.es/> [Consulta: 1 de setembre de 2017].

p. 107-108). Posteriorment, el 12 de desembre de 1951, el matrimoni Vila-
Puiggròs acusa Trémoulet i Kierzkowski davant el Consell d’explotar «la seva 
concessió d’Encamp contra la seva voluntat».36

La disputa entre els socis comportarà que cada part pacti un acord 
amb un dels dos països veïns. Mentre que Trémoulet (d’origen francès) ho fa 
amb Espanya, les hereves de Vila i Puiggròs (d’origen espanyol) ho fan amb  
França. Paral·lelament, ambdues parts inicien accions judicials en defensa dels 
interessos respectius, però els plets es paralitzen sense arribar a cap solució 
definitiva. Els socis francesos van presentar quatre plets que es van acumular 
en una sola causa davant el batlle episcopal. Sembla que la justícia andorrana 
no va arribar a pronunciar-se en aquest respecte.37

El primer dels quatre plets és del 17 de maig de 1951. Bannel, en representació 
de la SOGEP, demanda Dolors Vila per la nota de publicitat apareguda en els 
diaris espanyols en què s’intitula concessionària de Ràdio Andorra. La premsa 
espanyola de més tirada, com l’ABC i La Vanguardia, el mes de febrer havia 
publicat un avís de Dolors Vila que evidenciava la tensió existent entre els socis 
i comunicava als anunciants que els pagaments de la publicitat emesa a Ràdio 
Andorra s’havien d’efectuar a través de la seva empresa Radinform.38

Puiggròs, encarregat de contractar la publicitat en territori espanyol que 
emetia Ràdio Andorra, va crear amb Dolors Vila la societat Radinform, 
domiciliada a Barcelona, amb un capital social de 500.000 pessetes, el 70 % del 
qual li corresponia a ell, que n’era el gerent.

En el segon plet, del 31 de maig de 1951, Trémoulet i Kierzkowski 
reclamen a Dolors Vila i Estanislau Puiggròs que reconeguin els contractes 
privats del 18 d’agost de 1936 i del 23 de maig de 1940. Dolors Vila s’hi oposa 
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i demana que es declari la nul·litat d’aquests contractes. En el tercer, del 19 de 
juny de 1951, els socis francesos reclamen contra Caterina Llobet, vídua de Vila. 
Finalment, en el quart plet, del 27 de juny de 1951, els socis francesos reclamen 
a Puiggròs la propietat dels terrenys de l’emissora. Més endavant, Puiggròs 
també demandarà Eirasa per intitular-se propietària de Ràdio Andorra.

Per la seva banda, el Consell retira la nacionalitat andorrana a Puiggròs 
com a conseqüència del judici que té lloc a Espanya l’any 1953 en el qual actua 
com a espanyol, evidenciant públicament que mantenia la doble nacionalitat, 
andorrana i espanyola. L’origen del judici es remunta al 30 de juliol de 1941, 
quan el fundador de Ràdio Badalona, Joan Vidal, aporta la concessió de la 
qual és titular a la societat anònima Emisiones Radiofónicas Españolas 
(ERESA) en què Puiggròs, com a andorrà, actua en nom de Trémoulet. 
Aquesta societat comprarà també Ràdio Sabadell per 27.000 pessetes. Quan 
es produeix el distanciament amb Trémoulet, Puiggròs aprofita la condició 
d’espanyol per quedar-se Ràdio Badalona, que manté un contracte exclusiu 
de publicitat amb Radinform. El 1953, Vidal iniciarà un plet contra Puiggròs 
per recuperar la titularitat de Ràdio Badalona. Finalment, el Tribunal Suprem, 
el 18 d’octubre de 1960, obligarà Puiggròs a retornar les accions a Vidal a canvi 

Les antenes de l’emissora de Ràdio Andorra al llac d’Engolasters, a Encamp [anys 1950-1970]. 
ANA/Fons Fèlix Peig 15968 
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de recuperar les 100.000 pessetes que va lliurar en el seu moment. Segons Giral, 
amb aquesta maniobra, Trémoulet recupera el control de Ràdio Badalona, 
que després passaria a ser Ràdio Miramar (Giral, 1988, p. 283-284).

Andorradio

El monopoli estatal sobre les comunicacions, anterior al naixement de la 
ràdio, havia estat sempre un tema controvertit per a l’opinió pública francesa. 
Un cop acabada la Segona Guerra Mundial, l’Estat francès posa un èmfasi 
especial a monopolitzar la radiodifusió, posició que amenaça la subsistència de 
les ràdios privades nacionals i perifèriques. En un context en què el conflicte 
bèl·lic és molt present, l’Administració s’atribueix el dret a immiscir-s’hi per 
evitar que els nous mitjans d’expressió puguin caure en mans de l’enemic. La 
fiscalització de les emissores perifèriques, nascudes per escapar als controls 
estatals, es justifica amb l’argument que poden constituir un perill per la 
seguretat nacional.

La polèmica al voltant de les ràdios perifèriques és tan antiga com el 
naixement de la pròpia ràdio i, per tant, anterior a l’aparició de Ràdio Andorra. 
Després de la Segona Guerra Mundial, les emissores perifèriques segueixen 
camins diferents, en funció de les característiques del territori d’acollida. Radio-
Luxembourg reprèn les emissions amb el vistiplau del Govern luxemburguès, 
mentre que Radio-Monte-Carlo, que havia col·laborat durant la guerra amb 
els alemanys, passa a ser controlada per la societat estatal Sofirad; per la seva 
banda, Ràdio Andorra, que s’havia limitat a emetre programes musicals 
durant el conflicte bèl·lic, és objecte de represàlies del Govern francès.

La tradicional controvèrsia sobre el monopoli estatal de les comunicacions 
fa que un sector de la classe política s’hi manifesti en contra. Des d’aquesta 
perspectiva, Jean Baylet, diputat del Migdia i president director general de 
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La Dépêche du Midi, amic personal de Trémoulet, és un dels vuit parlamentaris 
que, per evitar que es pogués bastir una nova emissora en territori andorrà 
controlada per l’Estat francès, havien defensat aferrissadament l’estatus de 
Ràdio Andorra en un moció presentada a l’Assemblea Nacional el 7 de setembre 
de 1948 (Noguères, 1953, p. 124 i seg.). L’associació d’un diari regional de 
gran tirada i una estació de ràdio perifèrica constituïa una força potencial 
de propaganda política perillosa a ulls del govern presidit per Vincent Auriol. 
En conseqüència, l’Administració francesa posa en marxa una sèrie de 
maniobres per fer-se amb Ràdio Andorra; amb aquest objectiu, s’elaboren 
un seguit de propostes i actuacions contradictòries. Una de les primeres 
maniobres és argumentar que la concessió no pertany als socis andorrans, 
sinó als francesos i, ja que s’han requisat a França el béns de Trémoulet i 
Kierzkowski, també s’han de requisar els béns que tinguin a Andorra (Duval, 
1979, p. 385).

Aconseguir el tancament de l’emissora no depenia exclusivament de la 
voluntat francesa, ja que requeria la connivència de les autoritats andorranes i 
de la Mitra. França no va negligir esforços per assolir l’objectiu de controlar les 
ones emeses des d’Andorra: processos judicials contra Trémoulet, confiscació 
del seus béns, interferències a les emissions de Ràdio Andorra i dificultats als 
intercanvis de mercaderies i persones que culminen amb el trencament de 
relacions diplomàtiques entre França i Andorra.

Creació de la societat

Davant les limitacions i dificultats per actuar en territori andorrà, on no 
té jurisdicció, el Govern francès optarà per la solució més simple: crear una 
emissora competidora. No s’ha d’oblidar que el president de la República i 
copríncep d’Andorra —Vincent Auriol— era originari de la regió de Migdia-
Pirineus, on havia fet carrera política, havia estat membre de la resistència 
i s’havia enfrontat als seus adversaris polítics, simpatitzants de Trémoulet, 
aglutinats al voltant de La Dépêche de Toulouse, que el 1947 passa a denominar-se 
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La Dépêche du Midi. Aquest rotatiu defensarà sistemàticament els interessos 
de Trémoulet a Ràdio Andorra i considerarà Andorradio com un instrument 
sotmès als organismes de l’Estat francès.

Segons Noguères, la solució de Ràdio Andorra, de cara als interessos 
francesos, no hauria arribat mai si no s’haguessin donat una sèrie de condicions 
simultànies com la ruptura de Trémoulet i els socis andorrans, l’acostament 
de Dolors Vila a França i la posició decidida del president Vincent Auriol 
(Noguères, 1953, p. 109). Els serveis del copríncep francès reben a l’Elisi el 
matrimoni Vila-Puiggròs, als quals reconeixen com a titulars de la concessió 
de 1935. S’encarrega al gabinet del primer ministre liberal René Pleven39 

vincular la concessió de Ràdio Andorra a una nova emissora que es crearia en 
territori andorrà.

L’acord entre els serveis del copríncep francès i el matrimoni andorrà passa 
per obviar Trémoulet i reconèixer que la concessió de 1935 està, de forma 
legítima, en mans de les hereves de Vila. A canvi de contrapartides econòmiques, 
Dolors Vila i Caterina Llobet aporten el títol de la concessió de 1935 a una 
nova societat en sintonia amb els interessos del Govern francès, en la qual 
l’hòlding Sofirad injecta el capital necessari per a crear una segona emissora. 
El Consell d’Administració de Sofirad estava integrat per deu membres, vuit 
dels quals eren nomenats pel Govern i dos pel patronat de la premsa.

El ministre de Finances francès autoritza, el 6 d’octubre de 1951, augmentar 
el capital de Sofirad per finançar la nova emissora, davant la negativa de la 
comissió d’Hisenda de l’Assemblea Nacional a atorgar un crèdit a aquest 
efecte. D’aquesta manera neix la societat Andorradio que gestionarà una nova 
estació en territori andorrà anomenada Ràdio de les Valls, a partir de 1960, 
i Sud Ràdio, a partir de 1966. El 29 d’octubre de 1951 es dipositen davant 
un notari d’Andorra la Vella els estatuts d’Andorradio, societat constituïda 

39. René-Jean Pleven (1901-1993) va ser primer ministre entre 1950 i 1952, en uns moments en què 
França vivia la inestabilitat de la IV República sorgida de la Segona Guerra Mundial.
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per les hereves de Bonaventura Vila i Sofirad, representada pel seu president, 
Trolley de Prévaux. Els 45 articles que integren els estatuts preveuen una 
vigència de noranta anys i el capital social es fixa en un milió de francs dividit 
en 100 accions de 10.000 francs cadascuna. Del total d’accions, 48 són per a 
les hereves de Vila (47 per a Dolors Vila i una per a Caterina Llobet) i 52 per 
a Sofirad. La societat Andorradio és regida per un consell d’administració 
de cinc membres sota la presidència d’un andorrà, que aquesta vegada recau 
en Estanislau Puiggròs, marit de Dolors Vila. Es nomena un comissari de 
comptes encarregat dels llibres comptables i un director general que ha de ser 
francès i escollit pel Consell d’Administració (Noguères, 1953, p. 111-113). 

El mateix dia que es constitueix Andorradio, les hereves de Vila adrecen 
una carta al president de la República Francesa per demanar el reconeixement 
dels drets de la concessió de 1935, a canvi d’aportar el títol de concessió a 
una societat en la qual els interessos francesos estarien convenientment 
representats. La resposta del copríncep francès es fa esperar quatre mesos. 
Vincent Auriol, el 16 de febrer de 1952, dona l’aprovació a la societat 
Andorradio amb una sèrie de condicions: fer aportació efectiva de la 
concessió a la societat, començar l’explotació de l’emissora abans d’un any i 
no interrompre l’activitat més de sis mesos consecutius.

Oposició del Consell

Un cop aprovat el finançament de la nova emissora, el Ministeri de 
Finances francès acorda, el 9 de novembre de 1951, agilitzar el procés de la seva 
instal·lació en territori andorrà, així com eliminar les dificultats dels canvis 
monetaris i aixecar la prohibició d’exportar determinats materials a Andorra 
(Bannel, 1953, p. 89). En aquesta època, les economies europees viuen a 
l’empara de rígids controls de canvi que dificulten la conversió de les monedes, 
fins al 1958, en què s’accepta que la convertibilitat monetària afavoreix els 
intercanvis comercials.
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Les obres de la nova ràdio s’inicien en una propietat de Puiggròs, president 
de la societat Andorradio, situada al roc dels Escolls d’Andorra la Vella, amb 
la intenció d’instal·lar un centre emissor de poca potència. Primerament, 
s’adquireix un emissor de 25 kW a la companyia Thomson-Houston, a través 
d’una societat amb seu a Barcelona, en espera d’un altre de més potent, de 
100 kW (Duval, 1979, p. 387). Radio-Monte-Carlo, controlada per Sofirad, 
assumeix la instal·lació de la nova emissora que, de fet, deixava a Trémoulet el 
control de Ràdio Andorra.

Quan el Consell s’assabenta que Dolors Vila i Puiggròs instal·len un nou 
centre emissor, s’assessora amb els advocats catalans Gassiot i Trias de Bes i 
decreta, el 7 de desembre de 1951, el precintament de les instal·lacions del roc 
dels Escolls, sota amenaça de sancions —cot i recot de la terra—. La corporació 
protesta davant els serveis del copríncep francès i lamenta que l’Administració 
francesa hagi atorgat un crèdit per construir una emissora.40

La decisió de precintar les instal·lacions radiofòniques provoca un xoc 
frontal amb els serveis del copríncep francès. Els arguments aportats pel 
Consell, que dona mostres d’una activitat política inusitada, són idèntics als 
esgrimits per la Mitra: el permís de 1935 atorgat a Vila és l’únic reconegut i, 
per instal·lar un nou centre emissor, es requereix una nova concessió. Per tant, 
atès que Dolors Vila ja ha creat una emissora de ràdio —Ràdio Andorra— en 
virtut d’aquesta concessió, no pot instal·lar-ne una altra sense disposar d’un 
nou permís. Uns dies després de l’ordre del Consell, la Delegació Permanent 
francesa accepta un recurs en queixa de Dolors Vila i autoritza que es reprenguin 
les obres.

D’aquesta manera, la decisió del Consell queda sense efecte pel recurs 
en queixa que suspèn l’execució del decret. Això no obstant, la corporació 
demana al batlle que reculli tota la informació possible relativa a la nova 

40. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell General, 1940-1961, sessió 7.12.1951, f. 180 bis i seg. 
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emissora, en especial el permís d’obres, el finançament dels treballs i la relació 
del material instal·lat, a més d’investigar si s’han efectuat proves d’emissió. 
Així doncs, el 22 de desembre de 1951, el batlle episcopal Anton Tomàs 
Gabriel, en compliment de la missió encomanda pel Consell, es desplaça al 
roc dels Escolls, on és rebut pel doctor Antoni Picart que, com a representant 
de Dolors Vila, aporta explicacions sobre alguns dels aspectes que interessen 
al Consell.41

Picart precisa que l’emissora del roc dels Escolls està en fase de construcció 
i no d’explotació. Afegeix que els pagaments han estat fets en efectiu pel 
matrimoni Vila-Puiggròs o per ell mateix, en nom dels cònjuges. Explica que 
els treballs realitzats des del dia de la suspensió no són significatius, ni han 
canviat o alterat l’estat de les instal·lacions respecte de com es trobaven en rebre 
l’ordre. Segons relata, les actuacions s’han limitat a pintar, posar un sostre de 
cartró, i netejar i ordenar el local. Pel que fa a l’inventari, destaca l’existència  
d’un emissor d’ona curta d’1 kW de potència, un d’ona mitjana de 5 kW, 
que encara no està acabat, i un petit emissor d’ona curta de 250 watts per a 
proves. Fa una relació del material accessori, com tocadiscos, magnetòfons, 
amplificadors, uns 2.000 discos, taules d’oficina, màquines d’escriure i altres 
estris de despatx. Picart afirma que no ha funcionat cap dels tres emissors, ni 
tan sols en període de prova. Entre el personal que ha treballat fins a aquest 
dia figuren l’enginyer francès Robert Cascarine, resident a Brussel·les, director 
de la instal·lació dels emissors, i un tècnic de ràdio, empleat de Puiggròs a 
Barcelona. El material, adquirit directament per Puiggròs, ha estat proveït per 
cases franceses i espanyoles.42

L’octubre de 1952, el síndic torna a referir-se al material emprat per a 
construir la nova emissora; aquesta vegada fa esment de les obres que el doctor 
Antoni Picart està executant a Encamp i que tenen relació amb el projecte 
francès. S’encarrega als consellers encampadans que demanin al Comú si 

41. Ibídem.
42. ANA/Fons Casa de la Vall. Acta formalitzada a requeriment del Consell General davant el batlle 
episcopal. Andorra la Vella, 22.12.1951, s/n.
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ha atorgat permís d’obra i quin serà el destí de l’edifici.43 Quan el Consell 
s’assabenta que Dolors Vila disposa del corresponent permís d’edificació del 
comú d’Encamp, notifica a Picart, propietari del terreny en què es basteix 
l’edifici, que, malgrat que tinguin permís del Comú, no en tenen del Consell i 
amenaça amb el cot i recot de la terra.44

Uns mesos després de la protesta del Consell, el 6 de novembre de 1952, la 
Mitra també es queixa a la Delegació Permanent francesa pel crèdit concedit 
per Sofirad per bastir l’emissora i per l’entrada de material radiofònic que 
considera una intromissió en els afers d’Andorra. Mentrestant, el copríncep 
francès ha donat el seu avís favorable uns mesos abans. El representant del 
copríncep episcopal afirma que l’Administració francesa no té jurisdicció en 
territori andorrà; per tant, l’aprovació d’una nova emissora queda supeditada 
al concurs dels dos coprínceps i, fins al moment, només existeix un sol permís 
que autoritza Ràdio Andorra.

El Consell promulga dos decrets, el 10 i el 20 de novembre de 1952, 
prohibint a Dolors Vila fer ús d’un material recentment importat per a la 
nova emissora, que tornen a ser anul·lats pel delegat permanent francès en 
acceptar un nou recurs en queixa. En el decurs d’un any, el delegat permanent 
del copríncep francès ha anul·lat les tres decisions del Consell relatives 
a la immobilització del material importat per Dolors Vila. A més, el 26 de 
novembre de 1952 avisa que es preveuen «greus sancions per a Andorra» per 
haver amenaçat amb el cot i el recot a un súbdit andorrà que s’ha subjectat 
a les decisions del veguer i del delegat permanent. Finalment, informa que 
Dolors Vila ha estat autoritzada a «continuar els treballs d’instal·lació de la 
seva emissora de Ràdio-Difusió».45 Amb aquesta decisió unilateral dels serveis 
del copríncep francès, que revoca els acords del Consell, queden resolts els 
dos recursos de Dolors Vila.

43. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell General, 1940-1961, sessió 28.10.1952, f. 194.
44. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell General, 1940-1961, sessió 10.11.1952, f. 195.
45. ANA/Fons Casa de la Vall. Document de treball del Consell per a les reunions amb els delegats 
permanents, s/d i s/n.  
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Després d’infructuoses gestions que no aconsegueixen solucionar el 
conflicte, el Consell convoca l’Assemblea Magna, que, el 4 de desembre de 
1952, declara que només acceptarà les decisions que prenguin en comú ambdós 
delegats permanents i ordena el precintament del material radioelèctric 
importat. L’Assemblea Magna acusa la Delegació Permanent francesa d’haver 
pres un acord unilateral en donar un avís favorable per a bastir una segona 
emissora, per a la qual cosa cal l’autorització del Consell i l’aprovació d’ambdós 
coprínceps. S’acorda crear una comissió reguladora de la ràdio per estudiar la 
situació i establir contactes amb les delegacions permanents a fi de proposar 
solucions al conflicte.46

Amb el suport de l’Assemblea Magna i la conformitat de la Mitra, el 
Consell decideix novament precintar el material de Dolors Vila, tot i ser 
conscient de l’enfrontament que aquest acte comporta amb les autoritats del 
copríncep francès i, de retruc, amb el govern que presideix. Es notifica a 
Dolors Vila que s’ha ordenat al batlle precintar el material del roc dels Escolls  
i procedir a la seva immobilització. A ulls dels serveis del copríncep francès, 
aquesta actuació és vista com un acte de rebel·lia i oposició directa. Ja en 
aquestes dates, el veguer francès, André Bertrand, parla d’estat de rebel·lió 
i amenaça amb sancions si els andorrans no cedeixen en la seva posició. 
Bertrand, veguer entre els anys 1947 i 1952, va ser una figura polèmica per la seva 
actuació tant en afers econòmics relacionats amb els permisos d’importació 
atorgats per la Vegueria com pels seus lligams amb Sofirad, que pretenia 
desplaçar Ràdio Andorra (Soler, 2013, p. 102).

Fent cas omís de les protestes de les autoritats andorranes, el veguer 
francès sol·licita permís a la Mitra, el 6 d’octubre de 1954, perquè l’emissora 
d’Encamp pugui emetre en període de proves durant quinze dies. Quan se 
n’assabenta, el Consell s’hi mostra en desacord i ho fa saber als dos coprínceps.47 

46. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell General, 1940-1961, Assemblea Magna 04.12.1952, f. 196 i 
seg. L’Assemblea Magna aplegava tots els membres del Consell General, els cònsols i els quatre majors 
contribuents de les parròquies.
47. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell General, 1940-1961, sessió 8.10.1954, f. 225.
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Malgrat l’oposició andorrana, les proves d’emissió s’inicien el dia 11 d’octubre 
i els dies 21 i 22 del mateix mes es duen a terme les proves oficials, sota la 
supervisió d’enginyers de la Thomson i de la RTF. El delegat permanent 
francès comunica al veguer episcopal que els enginyers de la Thompson tan 
sols efectuen proves a efectes de les clàusules de garantia del fabricant i que 
aquestes proves no condicionen el futur funcionament de l’estació. La política 
de fets consumats portada a terme pels serveis del copríncep francès deixa 
el bisbe en una posició incòmoda, cosa que motiva la seva protesta a l’altre 
copríncep (Giral, 1988, p. 290).

L’emissor d’Encamp

El primer emissor d’Andorradio estava situat a Encamp, al prat de Llaç 
(Bellavista), en uns terrenys de 7.770 m2 adquirits a diferents propietaris 
i on s’agrupaven els estudis i l’emissor. Aquestes instal·lacions, que es van 
enderrocar després de molts anys d’inactivitat, constaven d’un edifici de 
dues plantes que acollia l’emissora, grups electrògens i un garatge, així com 
una caseta per a l’antena que dominava la població d’Encamp. Segons consta 
en l’inventari protocol·litzat del 3 de març de 1983, consultable a l’Arxiu 
Nacional d’Andorra, l’edifici de l’emissora d’Encamp, bastit el 1952, tenia 
una superfície coberta de 251 m2 i una superfície total edificada de 505 m2. 
L’aspecte de l’edifici era el d’un xalet unifamiliar típic dels anys cinquanta, 
amb l’indicatiu Andorradio a les façanes.

Tot i que l’emissora d’Encamp és operativa des de les primeres proves 
realitzades el 1954, comença a emetre de forma regular a partir del 18 de 
setembre de 1958, malgrat l’oposició del Consell, amb el pretext de mantenir 
en bon estat el material de l’emissor. Amb una potència de 100 kW en ona 
mitjana, les emissions estan limitades a unes hores diàries per acord dels serveis 
dels coprínceps. Al cap d’un any de funcionament, durant el 1959, a l’emissor 
d’ona mitjana se n’hi afegeix un d’ona curta de 25 kW. Tot i que durant 
aquesta dècada hi ha intensos debats polítics ben documentats al voltant de 
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Primer emissor d’Andorradio situat al prat de Llaç (Bellavista), a Encamp [1955-1960]. ANA/Fons 
Werner Lengemann 0121
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l’emissora, no s’han trobat referències documentals sobre els detalls tècnics 
de les instal·lacions, com podria ser l’altura de l’antena o les característiques 
tècniques dels estudis del xalet d’Andorradio. 

El motiu de l’obertura va venir determinat per l’interès del Govern del 
general De Gaulle, que veia una oportunitat de promoció política en la regió 
del Migdia en un moment en què França estava immersa en la Guerra d’Algèria 
i pendent d’un referèndum que pretenia reformar la constitució i donar pas 
a la V República.

El primer programa d’Andorradio comença de forma discreta i emet 
exclusivament música clàssica, sota l’indicatiu «Radiodiffusion des Vallées 
d’Andorre». La premsa francesa se’n fa poc ressò per voluntat de l’emissora, 
ja que calia evitar confrontacions amb el bisbe i amb Espanya.48

La franja horària inicial s’amplia durant el 1959. La Dépêche de Toulouse, 
vinculada als interessos de Trémoulet, denuncia que, malgrat les queixes 
del bisbe i el permís per emetre només unes hores diàries, ha arribat 
material procedent d’Alger, fet que demostra clarament la participació de la 
Radiodifusió nacional francesa.

El febrer de 1960, Andorradio canvia el nom comercial per Radio des 
Vallées d’Andorre, identificada com a Ràdio de les Valls tant per la gent com 
per les autoritats del país. El canvi s’acompanya d’una important campanya 
publicitària als diaris francesos. Ràdio de les Valls amplia la programació a 
set hores diàries, dirigida per dos presentadors, Hélène i Pedro, en llengües 
francesa i catalana, respectivament (Duval, 1979, p. 390). Als cartells de 
promoció d’aquesta primera època, figuren els horaris d’emissió, de 7 a 9 del 
matí i del migdia a les 11 del vespre.49

48. <http://100ansderadio.free.fr/HistoiredelaRadio/Sud-Radio/SudRadio-1958.html> [Consulta: 1 de 
setembre de 2017].
49. <http://www.schoop.fr/pubs/affiche_pub.php?url_pub=sudradio_1359042067.JPG&commentaire> 
[Consulta: 1 de setembre de 2017] .
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Publicitat de Radio des Vallées d’Andorre amb l’eslògan La nova emissora andorrana [1960-1966].  
ANA/Fons Sud Ràdio
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Crisi institucional

Com era previsible, en aquesta disputa desigual entre les distintes autoritats 
andorranes s’acaba imposant la part francesa per una simple qüestió de força. 
França era conscient de disposar d’una infraestructura administrava potent 
i dels mitjans tècnics i econòmics suficients. En contrapartida, el copríncep 
episcopal ha de recórrer a l’ajuda del Govern espanyol, mentre que el Consell 
tan sols disposa d’una administració molt reduïda. El copríncep francès adopta 
una posició decidida en el tema de la radiodifusió andorrana i, el juny de 1952, 
nomena com a veguer un diplomàtic experimentat, Guy Menant, amb la 
missió de reconduir la situació a favor dels interessos de França. Menant, que 
havia estat membre de la resistència i ambaixador a Albània i a Panamà, ocupa 
el càrrec de veguer en el període 1952-1956. 

La línia dura que adopta l’Administració francesa genera un clima de tensió 
que es palesa clarament en una entrevista mantinguda entre el síndic i el veguer 
francès, quan aquest darrer tracta el síndic de forma desconsiderada i li fa saber 
que, en precintar el material radiofònic, el Consell ha fet un acte d’oposició 
al copríncep d’extrema gravetat. El veguer considera nul·les les decisions del 
Consell i exigeix que la corporació es retracti, amb l’amenaça que, si no ho fa, 
la declararà en rebel·lia, trencarà les negociacions i aplicarà les sancions més 
dures. Davant les amenaces, el Consell respon que no ha ultrapassat les seves 
atribucions i ratifica els acords presos en l’Assemblea Magna del desembre de 
1952. La resposta francesa no es fa esperar i el delegat permanent torna a exigir 
la retirada del precinte del material de l’edifici del roc dels Escolls.50

Enmig de la batalla apareix la publicació sobre l’afer de Ràdio Andorra 
de Louis Noguères, polític socialista vinculat a la resistència que va esdevenir 
president de la Haute Cour de Justice encarregada del procés de depuració de 
ministres i alts funcionaris del règim de Vichy. Noguères és la veu de la línia 

50. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell General, 1940-1961, sessió 9.02.1953, f. 200 i seg.
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dura defensada per l’esquerra socialista en l’afer de la radiodifusió francesa. 
Tot i que ja no és el jutge plenipotenciari de l’alliberament, es declara enemic 
obert de Trémoulet i critica totes les sentències que li han estat favorables en 
els diferents processos que ha tingut.

Al seu torn, l’obra de Noguères provoca l’aparició d’un llibre l’autor del 
qual és Michel Bannel, cunyat de Trémoulet, que acusa Noguères d’aportar 
proves falses per incriminar Trémoulet. Tant Bannel com Trémoulet 
demanden Noguères que, el febrer de 1954, serà condemnat a indemnitzar-los 
econòmicament per haver-los difamat en el llibre (Giral, 1988, p. 269). 
L’actuació de Noguères tampoc no satisfà el bisbat, que l’acusa de publicar 
documents confidencials intercanviats entre els serveis dels dos coprínceps, 
insinuant que la informació ha estat filtrada pels serveis del copríncep francès. 
El bisbe lamenta que, com era d’esperar, la premsa hagi fet públiques les 
diferències existents entre les parts, fet que dificulta encara més la resolució 
del problema.51

En un clima de gran tensió mediàtica, el 5 de febrer de 1953, una 
representació del Consell es trasllada a Perpinyà per entrevistar-se amb el 
delegat permanent, que els tranquil·litza amb la promesa que França no 
adoptarà mesures contra Andorra i que la nova emissora no s’instal·larà 
mai sense l’acord previ dels coprínceps i el Consell. Malgrat les promeses del 
delegat permanent, el problema ressorgeix quan, el 30 de maig del mateix 
any, el veguer Menant ordena al batlle francès retirar el precinte del material 
radiofònic del roc dels Escolls, al mateix temps que publica un manifest per 
notificar que s’han adoptat mesures restrictives a la circulació de persones 
a la frontera francoandorrana (Bannel, 1953, p. 115).

La situació resulta tan complexa per al Consell, que es veu obligat a 
encarregar un nou informe jurídic sobre la nova emissora als advocats catalans 

51. Memoràndum del bisbe Ramon Iglésias al copríncep francès René Coty, 22 de març de 1954. Vegeu-ne 
el text íntegre a Giral (1988, p. 868-874). 
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52. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell General, 1940-1961, sessió 8.06.1953, f. 205 i seg.

Trias de Bes i Gassiot. Els lletrats conclouen que hi ha un contracte de 
concessió amb caràcter exclusiu per instal·lar i fer funcionar una sola emissora 
i aconsellen declarar la caducitat de la concessió. Per tant, ni les hereves de 
Bonaventura Vila ni ningú altre pot instal·lar ràdios a Andorra sense permís 
de la corporació. Després de rebre el dictamen dels advocats, el Consell 
reclama la seva quota de protagonisme i analitza el tema de la ràdio en sessió 
extraordinària del 8 de juny de 1953.52

En opinió del Consell, les hereves de Vila han practicat un mercadeig 
il·lícit de la concessió en cedir novament els seus drets a la societat Andorradio, 
responsabilitzant-les de generar un conflicte que pertorba l’ordre jurídic del 
país. Lamenta que la concessió de 1935 hagi permès, a més del funcionament 
de Ràdio Andorra, la creació d’una societat per instal·lar una segona emissora 
il·legal. També denuncia que Trémoulet i Kierzkowski són estrangers i no 
han sol·licitat ni l’autorització per explotar l’emissora, activitat que porten 
a terme clandestinament, ni l’autorització preceptiva que els estrangers han 
de formalitzar per tenir un negoci al país. Malgrat l’existència d’un contracte 
privat de traspàs entre els concessionaris i els gestors de Ràdio Andorra, 
la manca de notificació al Consell, com estipula la concessió, n’anul·la els 
beneficis. En conseqüència, el Consell declara caducada la concessió de 1935 
i comunica la decisió als serveis dels coprínceps, demanant que la ratifiquin. 
Simultàniament, ordena el tancament de Ràdio Andorra i encarrega al batlle 
episcopal que faci cessar les emissions. Tanmateix, s’acorda crear una comissió 
per estudiar un nou projecte d’explotació de la radiodifusió, creant una entitat 
amb una part de capital subscrit pel Consell General i la part restant, de forma 
paritària, per les persones designades pels coprínceps.

En aquesta mateixa sessió del 8 de juny, el Consell retira el passaport 
andorrà a Puiggròs per haver mantingut la nacionalitat espanyola i efectuar 
negocis com a espanyol en la compra de Ràdio Badalona. Més endavant, 
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el 15 de maig de 1954, Puiggròs sol·licitarà que li sigui retornat el passaport 
andorrà, ja que, en morir la seva esposa, es veu en la necessitat d’administrar els 
béns heretats pels fills d’ambdós.

De fet, la decisió del Consell d’anul·lar la concessió i tancar Ràdio Andorra 
és el preludi de la tempesta institucional que esclata a l’entorn de la representació 
internacional d’Andorra. Aquestes mesures no donen satisfacció plena a cap 
de les parts en litigi ni s’identifiquen amb la posició de cap dels dos coprínceps. 
En anul·lar la concessió de 1935, la corporació complau l’Administració 
francesa en excloure Trémoulet, aspecte que havia esdevingut el seu objectiu 
primordial, però neguiteja la Mitra i l’Administració espanyola, amb la qual 
Trémoulet manté unes relacions excel·lents. A més, els acords del Consell no 
comporten l’acceptació d’Andorradio, tal com desitjava França.

Dins aquest marc conflictiu, les delegacions permanents paralitzen les 
decisions del Consell en acceptar els recursos presentats per Vila-Puiggròs, 
d’una banda, i per Trémoulet i Kierzkowski, d’una altra. La Mitra, que rep 
en tot moment el suport espanyol, agafa protagonisme amb l’acceptació del 
recurs de Trémoulet i Kierzkowski, del 15 de juny, contra el tancament de 
Ràdio Andorra. Amb aquesta decisió, atorga el reconeixement implícit de la 
concessió i permet continuar les emissions. Per la seva banda, la Delegació 
Permanent francesa, que no admet el recurs de Trémoulet i Kierzkowski per 
falta de legitimació dels recurrents, en contrapartida acceptarà, el 28 de juliol, 
un recurs de Puiggròs contra la retirada del seu passaport.53

Amb aquestes resolucions, les delegacions permanents invaliden els acords 
adoptats pel Consell el 8 de juny. La corporació es troba menystinguda en 
considerar que l’acceptació dels recursos anul·la la seva autoritat i, el 19 de 
juny, convoca l’Assemblea Magna per valorar la resolució de la Mitra a favor 
de mantenir Ràdio Andorra. En la votació, malgrat que predomina de forma 

53. Arxiu del Consell General/Carta del síndic al copríncep episcopal, 9.06.1953, s/n.  
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aclaparadora la posició abstencionista, que obté trenta vots, es decideix 
acceptar-la per un estret marge d’onze vots a favor i deu en contra. Entre 
els partidaris d’acatar la decisió de la Mitra figuren, majoritàriament, els 
representants de les parròquies d’Encamp i Sant Julià de Lòria.54 Al cap de 
pocs dies, el Consell reitera la decisió de declarar caducada la concessió i tancar 
l’emissora i manifesta que la solució està en mans dels coprínceps, que han 
acceptat els recursos.

El clímax dels enfrontaments arriba quan la Delegació Permanent francesa 
comunica, el 12 de setembre de 1953, el trencament oficial de les relacions 
amb Andorra fins que el síndic no demostri un interès manifest a col·laborar. 
El president de la República Francesa i copríncep d’Andorra, Vincent Auriol, 
declara no reconèixer el síndic Francesc Cairat (Duval, 1979, p. 388). Les 
relacions diplomàtiques entre el Consell i els serveis del copríncep francès 
hauran d’esperar nou mesos per normalitzar-se.

De fet, el síndic és la persona més destacada en la disputa diplomàtica i, 
com és d’esperar, el Consell ratifica el vot de confiança a Cairat. La corporació 
tramet un memoràndum als serveis del copríncep francès, el 22 de setembre, 
en el qual manté que sempre ha actuat amb estricta justícia, considerant el 
desprecintament del material efectuat pel batlle francès com una violació 
del règim jurídic de les Valls. Acusa la titular de la concessió d’actuar com a 
fiduciària d’interessos paraestatals. Considera que la resolució ja no competeix 
al Consell, sinó als seus coprínceps, «únics responsables, dit sigui en termes 
de dret, de la demora que pugui tenir aquesta qüestió» (Giral, 1988, p. 853 
i seg.).

Cal fer esment de l’aparició, enmig d’aquest procés, d’un moviment 
ciutadà anomenat Front Nacional de Salvació d’Andorra, del qual es fa ressò 
La Vanguardia del 25 de setembre de 1953, responsable d’un pamflet en 

54. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell General, 1940-1961, Assemblea Magna, 19.06.1953, f. 207 
i seg.
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què s’ataca l’actitud francesa per constituir un atemptat en contra del poble 
andorrà i el bisbe d’Urgell, a més de considerar-la un atac a la sobirania del país. 
Malgrat coincidir amb la seva posició, el Consell es desmarca absolutament 
d’aquest moviment que, de ben segur, estava instrumentalitzat.

Dificultats a la frontera francoandorrana

A l’inici dels anys cinquanta, França adopta un seguit de disposicions 
que dificulten el trànsit de persones per la frontera del Pas de la Casa. Com ja 
s’ha dit anteriorment, el rerefons d’aquesta decisió és el conflicte sorgit amb 
motiu de la implantació de la segona emissora que, amb suport francès, s’està 
bastint en territori andorrà i que el Consell no accepta. En el decurs de 1952, 
es restringeixen els permisos per a residir temporalment en territori francès 
als pastors encarregats dels ramats transhumants andorrans que hivernen a 
França. Durant l’estiu, el veguer francès avisa els cònsols que, de cara a l’hivern, 
els pastors espanyols que gaudeixin a Andorra de l’estatut de refugiats no 
obtindran salconduits per cuidar els ramats dels andorrans en territori francès. 
La Vegueria francesa era l’encarregada de lliurar aquests permisos especials i la 
denegació preocupava els ramaders andorrans.55

El clima de malestar s’aguditza durant el 1953, any en què es viuen 
moments d’una gran tensió política. A la crisi de la ràdio, origen del conflicte 
entre el Consell i el copríncep francès, s’afegeixen les queixes del seu veguer 
pel cobrament de taxes d’entrada a les mercaderies franceses, fet que vulnera la 
reciprocitat de tracte en els intercanvis comercials d’ambdós països i no s’ajusta 
al dret del Principat. Les pressions franceses, que responen a una voluntat 
d’immiscir-se en la vida política i social andorrana, es concreten en aspectes 
com aconseguir el permís per a una nova emissora, eliminar les taxes que 
graven les importacions, exigir que l’Administració andorrana es modernitzi 

55. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell General, 1940-1961, sessions 21.06.1952 i 16.07.1952, f. 190 
i seg.
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i aconseguir la lliure instal·lació per als residents francesos, en reciprocitat als 
drets que els andorrans tenen a França.

El 30 de maig de 1953, el veguer francès publica un manifest, gairebé una 
catarsi, en què comunica que les facilitats atorgades a l’entrada dels turistes a 
Andorra queden suprimides i que el vistiplau serà obligatori per als andorrans 
que vulguin anar a França. Serà obligatori proveir-se d’un visat especial 
per a traspassar la frontera francoandorrana, en resposta a l’hostilitat del 
Consell contra França i el copríncep. Acusa la corporació d’adoptar mesures 
il·legals contra els interessos francesos, en general, i contra les ràdios, en especial. 
Aquest visat, que s’atorgava contra el pagament de 1.000 francs, s’exigia tant 
als francesos com als andorrans per travessar la frontera (Lluelles, 2004, 
p. 147 i seg.).

Per part andorrana, els controls fronterers imposats al moviment de 
persones per França s’interpreten com un instrument de coerció per aconseguir 

La frontera francoandorrana al Pas de la Casa, a Encamp [1950-1955]. ANA/Fons Josep Alsina 
Martí 6876
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implantar una ràdio sota control francès en territori andorrà. Les mesures 
perjudiquen especialment el comerç del Pas de la Casa, que es troba en 
fase d’expansió, ja que coincideixen amb l’inici de la temporada estival i 
constitueixen una trava duanera que compromet seriosament l’afluència 
turística. El clima de malestar, derivat de la reducció de visitants francesos 
l’estiu d’aquell any, es fa sentir no solament a Andorra, sinó també a les 
regions franceses veïnes que es beneficien dels fluxos turístics andorrans. 
Fins i tot la premsa francesa es fa ressò de l’escassa afluència de turistes a causa de 
les represàlies adoptades per la duana. 

La reacció andorrana no es fa esperar i el 8 de juny de 1953, en una 
sessió extraordinària dedicada al tema de les ràdios comentada anteriorment, 
el Consell acorda la caducitat de la concessió de Ràdio Andorra i envia un 
manifest a la població en resposta al manifest del veguer francès.56 Amb 
una contundència inusual, el síndic s’adreça al poble andorrà i acusa el 
veguer francès de tergiversar els fets, de tendenciositat i de crueltat amb les 
sancions adoptades. D’aquest manifest, se n’editen 6.000 exemplars que es 
distribueixen entre la població. Francesc Cairat retreu a Guy Menant haver 
proferit acusacions injustes i interferir les competències del Consell.57 Defensa 
el dret de la corporació a regular l’establiment i el funcionament de les ràdios 
i, consegüentment, la capacitat per a precintar el material per construir una 
nova emissora que no té l’aprovació andorrana. Cairat afirma que l’actuació 
del batlle francès de desprecintar el material radiofònic d’Andorradio el 30 
de maig, a instància del seu veguer, és una «greu violació de l’ordre jurídic 
constitucional de les Valls» i que les seves declaracions han estat rebudes amb 
«estupor i dolorosa sorpresa», constituint una pertorbació de l’odre públic 
(Giral, 1988, p. 849-852).

Amb motiu de la visita del delegat permanent francès, l’estiu d’aquest 
any, el Consell sol·licita una major permissivitat de la duana francesa amb els 

56. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell General, 1940-1961, sessió 8.06.1953, f. 205 i seg.
57. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell General, 1940-1961, Junta General, 11.06.1953, f. 206 bis. 
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58. La Vanguardia, 14 de juny de 1953. <http://www.lavanguardia.com/hemeroteca> [Consulta: 1 de 
setembre de 2017].
59. La Vanguardia, 20 de juny de 1953. <http://www.lavanguardia.com/hemeroteca> [Consulta: 1 de 
setembre de 2017].
60. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell General, 1940-1961, Junta General, 11.06.1953, f. 206 bis.

turistes que visiten Andorra i la finalització de les pressions sobre els pastors 
que hivernen a França.

De la mateixa manera que la premsa francesa es fa ressò de la problemàtica 
de les ràdios andorranes, també ho fa la premsa espanyola i, tot sovint, hi 
apareixen referències en els rotatius de més tirada. Així, La Vanguardia 
considera que les disposicions adoptades per França representen un cop mortal 
per al comerç andorrà. El diari, que reprodueix íntegre el manifest del Consell, 
remarca que l’opinió pública andorrana espera que l’acord de clausurar Ràdio 
Andorra no es porti a la pràctica:

El cierre de Radio Andorra significaría una ventaja evidente para los proyectos de 
la SOFIRAD [...], para establecer sobre el país, el control no solamente de la radio, 
sino telefónico y de otros servicios públicos. Los que patrocinan los servicios de esta 
empresa, partidarios de la intervención francesa en este país, entre los que figuran 
algunos exiliados españoles, son los promotores de esta campaña —cierre de Radio 
Andorra— que el país entero rechaza.58

El rotatiu català comenta que el veguer francès, en una carta publicada al 
diari L’Indépendant, justifica la seva posició, expressada en el manifest del 30 
de maig, amb l’argument que s’ha limitat a complir les ordres del copríncep 
francès, president de la República, que el va concebre i redactar personalment.59

L’11 de juny de 1953, el Consell demana als serveis dels coprínceps que 
es reuneixin per tractar de les restriccions a la frontera francoandorrana i del 
desprecintament del material radiofònic fet pel veguer francès.60 Com a 
conseqüència d’aquesta petició, els dos delegats permanents es troben el 16 
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de juliol a Perpinyà i el 4 d’agost a la Seu d’Urgell per parlar de carreteres i 
radiodifusió. Proposen la redacció d’un protocol d’actuació sobre la base dels 
acords als quals s’havia arribat a les reunions, però la Mitra no ho signa en no 
estar conforme amb el redactat final proposat per la part francesa. Malgrat això, 
el 27 d’agost, el delegat permanent francès demana al síndic que convoqui el 
Consell per informar-lo del protocol d’actuació, argumentant que havia estat 
aprovat per les dues delegacions permanents. Cairat, assabentat que la Mitra 
no ha firmat el document, nega la presència del delegat francès a la sessió del 
Consell (Giral, 1988, p. 251 i seg.).

La resposta francesa no es fa esperar i, el 12 de setembre de 1953, la 
Delegació Permanent comunica que el copríncep francès trenca oficialment 
les relacions amb el síndic fins que rectifiqui la seva actitud i demostri un desig 
manifest de col·laboració. Andorra pateix, una vegada més, les conseqüències 
del desacord dels seus coprínceps. França, amb una posició paternalista, 
exigeix que Andorra accepti les seves propostes sobre les ràdios i sobre la 
reparació de carreteres, que es dugui a terme un pressupost anyal, que se 
suspenguin els impostos a l’entrada de mercaderies franceses i que s’atorgui un 
estatus privilegiat als residents francesos, en reciprocitat del tracte que reben 
els andorrans a França. El delegat permanent, en una dura carta, comunica 
al síndic la decisió del copríncep francès d’interrompre les relacions amb 
Sindicatura, la qual acusa de comprometre el futur d’Andorra:

Il m’est pénible «mais cette mission je dois la remplir» de vous faire savoir que 
Son Excellence le Co-Prince français ne peut supporter que ses intentions soient 
travesties et passées sous silence et que la prospérité soit, de votre fait, compromise. 
Aussi a-t-il décidé de suspendre toute relation officielle avec la syndicature. Tant 
que cette dernière n’aura pas, par ces actes concrets, fait la preuve qu’elle a un sincère 
désir de collaborer à l’œuvre commune dans l’intérêt des Vallées.61 

61. Carta del delegat permanent francès, del 12 de setembre de 1953, al síndic Francesc Cairat. Es pot 
consultar a Giral (1988, p. 255-256). 
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La gravetat de la situació és recollida per La Vanguardia que, amb el 
titular «Andorra, ahogada por las restricciones», vol donar una idea de la 
situació que es viu al país. Destaca que la Cambra de Comerç andorrana 
reclama que França suprimeixi el pagament que han d’efectuar els turistes 
francesos per entrar a Andorra. Afegeix que les restriccions franceses estan 
arruïnant la indústria turística andorrana.62

  
Mentre s’intenta trobar una solució, el comerç andorrà acusa la crisi 

econòmica produïda per la falta de visitants francesos, malgrat que es compensi 
parcialment amb l’afluència procedent d’Espanya: 

El comercio andorrano sigue acusando el marasmo producido por la falta de 
visitantes franceses, si bien queda en gran parte compensado por la afluencia de 
turistas españoles y de otras nacionalidades, en especial ingleses, belgas y Suiza 
merced a las facilidades dadas por las autoridades españolas para cruzar la frontera.63

Després de dos anys d’enfrontaments oberts, més d’un any de restriccions 
a la circulació, tant de béns com de persones, i gairebé deu mesos d’interrupció 
de les relacions diplomàtiques, la situació esdevé insostenible i el Consell es 
veu obligat a claudicar davant el veguer francès. La reconciliació de les parts 
arriba el 9 de juliol de 1954, amb el reconeixement explícit de l’autoritat del 
copríncep francès i l’acceptació de les seves propostes. En les negociacions, 
segons La Vanguardia, ha intervingut el president del Tribunal de Corts, 
Josep Maria de Porcioles. Una delegació del Consell fa saber al veguer francès, 
Guy Menant, que la decisió ha estat aprovada per unanimitat, per mediació 
de Porcioles.64

62. La Vanguardia, 11 de setembre de 1953. <http://www.lavanguardia.com/hemeroteca> [Consulta: 
1 de setembre de 2017].
63. La Vanguardia, 3 de gener de 1954. <http://www.lavanguardia.com/hemeroteca> [Consulta: 1 de 
setembre de 2017].
64. La Vanguardia, 12 de juny de 1954. <http://www.lavanguardia.com/hemeroteca> [Consulta: 1 de 
setembre de 2017].
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Simultàniament, el recentment elegit president de la República Francesa, 
René Coty, més moderat en les seves postures respecte d’Andorra, decideix 
que la simple presentació del document nacional d’identitat permeti la sortida 
de França per dirigir-se a Andorra. Finalment, el 12 de juliol entra en vigor la 
mesura que normalitza la circulació a través de la frontera francoandorrana.

Les males relacions entre el copríncep francès i les autoritats andorranes 
van desencadenar la crisi política i econòmica de l’inici dels anys cinquanta, 
una de les més importants de la història de l’Andorra moderna. Les mesures 
restrictives adoptades per França i la seva influència sobre els fluxos turístics 
van demostrar la fragilitat d’un sector turístic que tot just començava a 
enlairar-se. La inexistència de dades relatives al moviment de passatgers 
impossibilita quantificar amb exactitud els efectes reals sobre el turisme, però 
resulta indubtable que va generar tal desconfiança en el país que es va traduir 
en una davallada de la població. La realitat és que Andorra perd prop d’un 
13 % dels seus habitants en un termini de tres anys. La població, que era 
de 6.310 persones, registrades pel Servei d’Ordre l’any 1951, passa a 5.503 
habitants l’any 1954 (Lluelles, 2004, p.143 i seg.).

 
Tot just han transcorregut pocs mesos d’ençà que les relacions 

francoandorranes s’han normalitzat, però un incident a la frontera del 
Pas de la Casa, amb el síndic Cairat i la comitiva que l’acompanya que en 
circumstàncies normals no hauria transcendit, és vist com un nou atac a la 
sobirania nacional. Quan Cairat, que s’ha desplaçat a França per assistir a 
l’enterrament de l’esposa del president René Coty, retorna a Andorra el 16 de 
novembre de 1955, juntament amb el subsíndic i el conseller Julià Reig, són 
retinguts a la frontera francoandorrana. La raó argüida per la retenció era que 
els passaports, llevat del de Reig, no disposaven del visat que expedia la Vegueria 
francesa, exigència que les autoritats gal·les havien imposat recentment per 
als andorrans que volguessin entrar a França. Transcorregudes dues hores, són 
autoritzats a passar la frontera, si bé se’ls retenen els passaports, fins i tot el de 
Reig, que reuneix els requisits. El 21 de novembre, el Consell acorda elevar 
una protesta als coprínceps i, com era d’esperar, la premsa espanyola es fa ressò 
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65. ABC, 27 de novembre de 1955. <http://hemeroteca.abc.es/> [Consulta: 1 de setembre de 2017].
66. ABC, 25 de setembre de 1953. <http://hemeroteca.abc.es/> [Consulta: 1 de setembre de 2017] ; 
La Vanguardia, 25 de setembre de 1953. <http://www.lavanguardia.com/hemeroteca> [Consulta: 1 de 
setembre de 2017].

del que considera una injúria greu contra el poble andorrà i un atropellament 
per part de les autoritats franceses, veguer i delegat permanent, que s’entesten 
a no reconèixer el dret secular d’Andorra i la seva independència.65

Acostament dels coprínceps

L’Administració francesa no es mostra partidària de variar els seus punts de 
vista, aprofitant els efectes coercitius que sobre la mentalitat de les autoritats 
andorranes havien tingut les mesures restrictives a la frontera. Les pressions 
per disposar d’una emissora en territori andorrà continuen quan finalitza el 
mandat de Vincent Auriol, encara que amb menys intensitat. L’arribada a 
la presidència de la IV República del moderat René Coty, el 16 de gener de 
1954, suavitza les pressions sobre Andorra, sense abandonar les pretensions 
de control sobre les ràdios perifèriques i, en especial, les andorranes.

El Govern espanyol, que en un primer moment s’havia mantingut en un 
segon pla en l’afer de Ràdio Andorra, adopta una posició més intervencionista 
amb la idea de contrarestar la influència francesa a Andorra i pressiona el 
bisbe sota el pretext que, com a súbdit espanyol, ha de defensar els interessos 
d’Espanya en territori andorrà. La Vanguardia, ja el 1953, considerava que 
la tensió francoandorrana havia millorat la influència d’Espanya a Andorra.66  
De la mateixa opinió és René Duval, que destaca la imprudència d’alguns alts 
funcionaris i polítics francesos que van propiciar la intervenció espanyola en 
els afers andorrans (Duval, 1979, p. 389).



124

Postures de les parts

Després d’uns anys de crisi institucional per les pressions que esdevenen 
gairebé insostenibles per al país, s’inicia una fase en què les parts implicades 
intenten acostar posicions sobre la base d’anul·lar el permís de 1935 i atorgar 
dues concessions per a dues emissores sota el control dels coprínceps. El 
Consell, superat per la situació, es va veure obligat a deixar en mans dels 
coprínceps la resolució del problema de les ràdios. A partir d’aquí s’inicia un 
lent procés d’aproximació entre els coprínceps que culmina amb la signatura 
de dos contractes per a dues emissores el 1961.

La posició de partida del copríncep francès era que el permís de Ràdio 
Andorra havia de quedar sense efecte per no haver-se firmat un plec de 
condicions, mentre que la Mitra defensava que existia una aprovació tàcita que 
donava origen a un dret que calia respectar i, al seu torn, el Consell declarava 
nul·la la concessió de 1935. 

El conflicte francoandorrà no deixa indiferent el Govern francès, que 
intenta dissenyar una estratègia orientada a tancar Ràdio Andorra i, en cas de 
no aconseguir-ho, disposar del seu propi emissor. La radiodifusió andorrana 
és present a la premsa i a la vida política francesa i és objecte de debat 
parlamentari nombroses vegades. El senador Michel Debré, que esdevindrà 
primer ministre amb Charles de Gaulle, pregunta al ministre d’Afers 
Estrangers, en una intervenció al Senat del 8 de desembre de 1953, pels motius 
que justifiquen les mesures adoptades pel Govern en el conflicte entre França 
i el Consell General. El ministre respon que, d’una banda, el precintament del 
material d’Andorradio per part del Consell General, i d’altra banda, el caràcter 
immoral dels anuncis de Ràdio Andorra han condicionat les mesures. A parer 
del ministre, la solució passa pel fet que no hi hagi cap emissora de propietat 
exclusiva d’un particular o d’interessos privats i que els coprínceps controlin 
les emissions. A més, Debré recorda que, en un intent d’apropar posicions amb 
el copríncep mitrat, el 12 de març de 1953 França havia proposat al bisbe uns 
punts d’entesa sobre la radiodifusió, sobre la base del control de la publicitat, 
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el dret del copríncep francès a impedir les emissions que comportessin un 
risc per a França, el control de les emissions religioses per part del bisbe i que 
els importants beneficis de l’emissora es destinessin a desenvolupar serveis i a 

Fullet editat per l’agència Publi-Ondes, a París, destinat als anunciants de Ràdio Andorra el novembre 
de 1959. ANA/Fons Ràdio Andorra
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col·laborar en projectes del copríncep episcopal a Andorra. Això no obstant, 
el possible acord es condicionava al tancament de Ràdio Andorra.67

Les posicions dels coprínceps s’acosten progressivament i ambdós declaren 
haver fet propostes al seu homònim amb la intenció de trobar solucions. 
Uns mesos abans de la normalització de relacions entre el copríncep francès 
i el Consell, el bisbe exposa la seva posició al seu homòleg, plasmada el 21 de 
març de 1954 en un memoràndum ple de retrets a les actuacions dutes a terme 
fins aleshores per l’Administració francesa. La Mitra fa un relat dels fets més 
destacables del conflicte de Ràdio Andorra que, en la seva opinió, s’inicià amb 
la persecució de Puiggròs i Trémoulet per part de determinats organismes 
francesos i amb el segrest frustrat de Laffont. Aquests actes, a criteri del bisbe, 
constitueixen el primer intent d’apropiació de Ràdio Andorra. Afegeix que, 
donada la ineficàcia d’aquesta via, França va argumentar que l’emissora tenia 
una llicència en precari, condicionada a la firma d’un plec de condicions. 
Recorda que, amb posterioritat als fets esmentats, el copríncep francès 
va redactar un memoràndum, el 15 d’octubre de 1947, en què proposava 
la creació d’una societat per explotar la radiodifusió andorrana que no va 
quallar perquè el Govern francès va optar per interferir les emissions de 
Ràdio Andorra. Tampoc va tenir èxit la iniciativa de la Mitra de sotmetre la 
qüestió de la ràdio a dos juristes, un per cada copríncep, ja que la part francesa 
va rebutjar la iniciativa.

El memoràndum del bisbe finalitza amb una proposta d’entesa dels dos 
coprínceps que ja havia estat presentada al veguer i el delegat francesos l’estiu 
de 1953, basada en els principis següents: caducitat de la concessió de 1935 i 
creació d’una societat amb la meitat del capital francoandorrà i l’altra meitat 
hispanoandorrà. També proposa emissions religioses controlades per la Mitra, 
dret de veto de cada copríncep sobre les emissions de caràcter polític i el 
pagament d’un cànon anual al Consell General (Giral, 1988, p. 868-875).

67. Journal Officiel de la République Française. Débats Parlementaires. Conseil de la République 
(09.12.1953, p. 2129). Sessió del 8 de desembre de 1953. <http://www.senat.fr/comptes-rendus-
seances/4eme/pdf/1953/12/S19531208_2087_2134.pdf> [Consulta: 1 de setembre de 2017].
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Fullet editat per l’agència Publi-Ondes, a París, destinat als anunciants 
de Ràdio Andorra l’any 1959. Col·lecció Jean-Marc Printz
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La proposta del bisbe és acollida favorablement pel copríncep francès 
René Coty que, al cap de tres mesos, accepta crear una comissió integrada 
per dos representants; en cas de no arribar a un acord, planteja tancar Ràdio 
Andorra. La iniciativa d’aproximació vindrà de la mà del veguer francès que, 
el maig de 1954, rep ordres del seu govern de reunir-se amb el síndic per trobar 
solucions. De la part espanyola, el governador civil de Lleida, com a membre 
de la Comissió Interministerial Permanent per les Valls d’Andorra, apunta 
la possibilitat de constituir una entitat amb capital mixt andorrà, espanyol i 
francès com a solució al conflicte francoandorrà (Giral, 1988, p. 272).

Pel que fa a la nova emissora, les obres continuen malgrat l’oposició 
del Consell i, en el decurs de 1954, les instal·lacions ja són operatives, com 
ho demostra el fet d’haver-se fet les primeres emissions de prova el mes 
d’octubre d’aquell any. La instal·lació disposava d’un grup electrogen, en 
previsió que FHASA no subministrés fluid elèctric per ordre del Consell 
(Giral, 1988, p. 269).

Tant el copríncep episcopal com el Consell protesten per les emissions 
realitzades, fet que provoca dubtes en l’Administració francesa sobre la 
conveniència que Sofirad posi en marxa la nova emissora. Malgrat ser 
operativa des de 1954, no entra en funcionament fins a l’estiu de 1958, quan 
un col·laborador personal del president De Gaulle veu en les instal·lacions 
inactives d’Andorradio una excel·lent oportunitat de promoció del Govern 
francès a la regió del Migdia. En les mateixes dates, la comissió de control de 
comptes de les empreses públiques franceses aconsellava que, per l’elevat cost 
de manteniment que originava la inactivitat de les instal·lacions, calia adoptar 
una solució respecte a Andorradio: o bé liquidar-la o posar-la en funcionament: 

Le poste d’Andorradio —seconde filiale de la Sofirad— dont la construction 
remonte à 1952 et qui a coûté à l’Etat plus de 170 millions, ne fonctionne toujours 
pas. […] Une décision est donc à prendre d’urgence et un choix doit être fait entre 
les deux solutions possibles: soit liquider le poste et replier le matériel en France, 
soit le mettre en exploitation. 
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L’entretien du poste entraîne en effet une dépense annuelle de 5 millions… 
(Duval, 1979, p. 389).

Procés negociador (1955-1960)

Com a resultat dels contactes mantinguts, els coprínceps nomenen dos 
experts que, des del 1955 fins al 1960, integraran una comissió negociadora 
paritària, deixant de banda el Consell, que reclama, reiteradament, que es 
respectin les seves competències en matèria de radiodifusió.

La transcendència de l’encàrrec i la durada de les negociacions obliguen 
a identificar els membres de la comissió paritària integrada pels representants 
dels coprínceps, que durant cinc anys tractarà el tema de la radiodifusió 
andorrana. El representant del copríncep episcopal és Josep Maria Trias de 
Bes i Giró (1890-1965), prestigiós jurista i catedràtic de Dret Internacional, 
vinculat al Ministeri d’Afers Exteriors espanyol. Va ser diputat al Congrés 
per la circumscripció de la Seu d’Urgell (1918-1920) i assessor de Cambó. El 
negociador francès, Philippe Renaudin (1898-1981), polític i alt funcionari, 
havia estat secretari general de Família. Quan s’integra a la comissió, el 1955, 
és conseller d’estat i president de l’Associació d’Indústries Productores de Sucre.

Trias, a més d’estar vinculat al Ministeri d’Exteriors espanyol, era un bon 
coneixedor de la realitat andorrana, ja que havia assessorat el Consell diverses 
vegades en àmbits com els telèfons, Ràdio Andorra i Andorradio. En aquest 
context, sembla raonable la posició del bisbe que, abans de nomenar Trias 
com a representant, va demanar la conformitat del ministre d’Afers Exteriors 
espanyol. Trias es reunirà periòdicament amb el copríncep episcopal i els 
seus serveis; en tot moment, manté informada la Comissió Interministerial 
Permanent per a les Valls d’Andorra, així com els ministeris espanyols 
interessats en la problemàtica andorrana.
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La Mitra, que en un inici aposta per una societat integrada per capital 
privat i veu amb bons ulls la participació de Trémoulet per la seva acreditada 
experiència en el sector, defensa la creació d’una societat paritària amb capital 
francoandorrà i hispanoandorrà, amb el plàcet de cada copríncep als socis 
de l’altre grup. Per la seva banda, el president Coty, que avala la presència de 
Sofirad, se sent presoner entre dues posicions, la de copríncep d’Andorra 
i la de president de la República, que l’obliga a respectar la Constitució 
francesa. Per aquest motiu, es decanta per allargar el procés de negociacions. 
Tant la premsa francesa com la majoria de diputats són contraris a Ràdio 
Andorra, llevat del sector vinculat a La Dépêche du Midi. En una línia propera 
a la del bisbe, el síndic Cairat defensa que la millor solució al conflicte de la 
ràdio passa per una emissora en la qual estiguin en paritat els interessos que 
avalin els dos coprínceps.

L’activitat de la comissió negociadora s’inicia amb motiu de l’audiència 
concedida a l’Elisi pel copríncep francès René Coty, en persona, a Trias de Bes, 
com a representant del bisbe, el 8 de febrer de 1956. En aquesta reunió també 
hi és present Renaudin. El president Coty, coneixedor del castellà, llegeix les 
credencials de Trias sense necessitat de traductor. La premsa espanyola, que es 
fa ressò de la notícia, destaca que el canvi de president de la República Francesa 
ha contribuït a millorar la problemàtica andorrana. Quan la comissió porta 
dos anys funcionant, en el decurs del procés negociador, De Gaulle, com a 
primer ministre de la IV República, ordena que es faci el necessari perquè 
Andorradio entri en funcionament (Duval, 1979, p. 389).

La decisió del Govern francès trasbalsa el Consell, que ha deixat en mans 
dels coprínceps la solució i està pendent del resultat de les negociacions. El 16 
de setembre de 1958, el síndic convoca el Consell per informar d’una carta de 
la delegació permanent episcopal, del 13 del mateix mes, en què es notifica 
que els coprínceps han autoritzat el funcionament provisional de la nova 
emissora instal·lada a Encamp. Aquesta autorització és considerada il·legal 
pel Consell, ja que no gaudeix del seu permís. Cairat recorda que la qüestió 
de la ràdio, pendent de solució, està en mans de dos juristes. El copríncep 
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episcopal, Iglésias Navarri, en un intent d’apaivagar els ànims, argumenta que 
ha accedit, amb caràcter provisional, a la petició francesa que Andorradio 
emeti mentre es resol el problema de la radiodifusió, limitant les emissions 
a unes hores diàries i amb el compromís de no emetre notícies. Remarca que 
l’autorització és provisional i només per mantenir en bon estat les instal·lacions 
del nou centre emissor.68

El Consell s’adona que iniciar les emissions amb el pretext de mantenir 
les instal·lacions es contradiu amb el fet que recentment hagi entrat al país 
material nou per valor de vint milions de francs. La corporació es queixa 
al bisbe del fet que no s’han respectat les seves competències, exigeix que la 
Mitra revoqui el permís acordat a l’emissora i assenyala una data límit per 
anul·lar l’autorització, amb l’amenaça que, si no ho fa, dimitirà el Consell en 
ple. El dia 20 de setembre de 1958, data en què expira el termini que el Consell 
ha donat per revertir la situació, la Mitra encara no ha anul·lat l’autorització i 
continuen les emissions d’Andorradio. Per tant, el Consell sotmet a l’Assemblea 
Magna la conveniència de fer efectiva la seva dimissió. En la reunió s’acorden 
dos punts únics: que el Consell no «deu retirar-se de la seva missió» i que cal 
elevar una protesta enèrgica als coprínceps, pregant que admetin una comissió 
de cònsols i consellers generals per regularitzar la situació de la ràdio.69

Una vegada més, el Consell s’ha quedat sol en les seves aspiracions, ha 
declarat il·legal la nova emissora i ha protestat per la posició dels coprínceps, 
que no secunden les seves decisions relatives a la ràdio. Tot i queixar-se als 
delegats permanents de l’entrada en funcionament d’Andorradio i amenaçar 
de dimitir, no aconsegueix aturar les emissions i es veu obligat a sotmetre’s 
a la voluntat dels senyors. 

En el decurs de 1959, el ministre Jacques Soustelle entra en contacte amb el 
bisbe per tractar de l’emissora, que emet regularment des del setembre de 1958. 

68. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell General, 1940-1961, sessió 16.09.1958, f. 272 i seg.
69. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell General, 1940-1961, Assemblea Magna, 20.09.1958, f. 273 i seg. 
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70. <http://100ansderadio.free.fr/HistoiredelaRadio/Sud-Radio/SudRadio-1959.html> [Consulta: 1 de 
setembre de 2017].
71. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell General, 1940-1961, sessió 19.02.1959, f. 282 i seg.
72. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell General, 1940-1961, sessió 12.10.1959, f. 298-299.

De resultes d’aquests contactes, s’arriba a l’acceptació tàcita del fet que, malgrat 
que l’estatut que ha de regular la radiodifusió andorrana estigui encara 
pendent de redacció, el país tingui dues estacions de ràdio: «Andorradio, sous 
l’influence du co-prince français et Radio Andorre protégée par le co-prince 
espagnol».70

Ràdio Andorra continuava emetent regularment, tot i que el Consell 
també n’havia decretat anteriorment el tancament. El febrer de 1959, Radio 
Nacional de España (RNE) a Barcelona demana connectar-se dues hores amb 
Ràdio Andorra, de les 10 a les 12 de la nit, els dimecres i els dissabtes.71 Aquesta 
iniciativa, desestimada pel Consell, havia partit de Luis Ezcurra, recentment 
nomenat director de RNE a la Ciutat Comtal i que l’any 1961 esdevindrà un 
dels artífexs de les negociacions agafant el relleu a la comissió integrada per 
Trias de Bes i Renaudin (Giral, 1988, p. 306).

Després d’haver-se declarat la nul·litat de la concessió de 1935, Andorradio, 
en un intent de reconciliació, ofereix al Consell el 3% dels ingressos bruts 
provinents de la publicitat; simultàniament, Ràdio Andorra fa el mateix 
oferiment. Aquestes propostes desconcerten i divideixen el Consell, malgrat 
que tots els membres de la corporació coincideixen a reafirmar la nul·litat 
de la concessió. També hi ha unanimitat a opinar que s’ha deixat el tema de 
la radiodifusió en mans dels assessors dels coprínceps que, segons sembla, 
tenen interès a fer funcionar les dues emissores il·legals. Malgrat ser conscients 
de no poder actuar sense el consentiment dels coprínceps, reclamen més 
protagonisme en les negociacions. Un cop més, s’acorda acudir a les delegacions 
permanents per tractar els problemes més rellevants del país i demanar 
una prompta solució al tema de la radiodifusió.72 Transcorregut un mes, el 
Consell torna a reclamar als coprínceps que resolguin la situació de la 
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radiodifusió i els demana tancar les dues emissores, ja que s’ha fet un mal ús 
de la concessió de 1935.73

Tot i que continuen les reunions entre Trias i Renaudin, durant el mes 
d’abril a Barcelona i el de juny a París, la comissió dels coprínceps finalitza el 
seu encàrrec sense arribar a conclusions definitives. Així ho ratifica Espanya 
quan, el 4 d’octubre de 1960, la Comissió Interministerial Permanent per les 
Valls d’Andorra reconeix que s’havia donat per finalitzada la missió de Trias 
de Bes i Renaudin sense aconseguir resultats. Malgrat això, no s’abandonen 
les negociacions ni els contactes necessaris per a solucionar el tema de la 
radiodifusió andorrana. Això no obstant, Trias de Bes no comparteix aquesta 
opinió, segons el que expressa en un informe adreçat al director de Política 
Exterior espanyol en el qual comenta les dificultats que va tenir per aconseguir 
convèncer el copríncep episcopal. El bisbe, que preferia una societat de capital 
privat, va acabar acceptant, a contracor, la proposta francesa que el capital fos 
estatal o paraestatal (Giral, 1988, p. 306 i 314). L’acceptació d’aquest principi 
per part del bisbe obre el camí a les futures negociacions d’Eirasa i Sofirad 
amb el Consell.

73. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell General, 1940-1961, sessió 16.11.1959, f. 300.





Dues concessions, 
dues emissores



Centre emissor de Radio des Vallées al pic Blanc, a Encamp [1964-1966]. ANA/Fons Fèlix Peig 18232
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Els interessos creuats de França i Espanya en matèria de radiodifusió fan que 
el tema de les ràdios andorranes esdevingui una autèntica qüestió d’estat 
que trigarà dècades a ser resolta definitivament. L’inici dels anys seixanta 
gira al voltant de l’existència de dues emissores que, sense el reconeixement 
del Consell, obeeixen als interessos polítics dels països veïns. En relació amb 
èpoques anteriors, impera un esperit conciliador entre les parts implicades: 
autoritats andorranes, coprínceps, Govern espanyol i concessionàries.

L’interès d’Espanya i França és aconseguir una àrea d’influència pròpia, en 
una època en què les emissores encara tenen caràcter estratègic. La percepció 
que les administracions veïnes tenen de Ràdio Andorra és la d’una emissora 
perifèrica privada, situada en un país estranger, que escapa als seus controls 
administratius. Per tant, ambdues administracions esmerçaran tots els esforços 
necessaris per aconseguir una emissora fiduciària andorrana, fet que donarà 
origen a dues emissores de facto —Ràdio Andorra i Andorradio— que 
funcionen amb un sol permís, el de 1935.

En les sessions del Consell, la radiodifusió serà un tema habitual de 
debat que, per la seva repercussió, és portat a l’Assemblea Magna, que 
sistemàticament ratifica les posicions institucionals andorranes. Per evidenciar 
els centres d’interès del Consell, es constata que la Comissió de Radiodifusió 
es reuneix 47 vegades en el decurs de 1961, mentre que la Junta de Carreteres 
ho fa 52 vegades. Amb un intent de normalitzar la situació, el Consell accepta 
la coexistència de les dues emissores que funcionen, però amb condicions. 
Així, el reglament de radiodifusió, adoptat per la corporació el 1961, limitarà 
a dos el nombre de centres emissors que poden funcionar al país, amb el 
beneplàcit dels coprínceps, en condicions de paritat i amb el màxim respecte 
pels països veïns. La corporació, conscient dels beneficis de la radiodifusió, 
proposa establir un nou contracte de concessió per a cada emissora, a 
condició de participar en el capital social i obtenir una part dels ingressos 
bruts, alhora que exigeix la desaparició de Puiggròs. Al seu torn, França, 
que busca mantenir una ràdio perifèrica potent per incidir en les regions del 
Migdia i el Sud-Oest, vol l’exclusió de Trémoulet de les ràdios andorranes. 
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Paral·lelament, el copríncep episcopal advoca per la paritat amb el copríncep 
francès, respectant els interessos espanyols.

Pel que fa a la posició dels concessionaris, Trémoulet vol continuar 
gestionant Ràdio Andorra, mentre que Puiggròs es conforma a desaparèixer 
d’escena a canvi dels diners que rep per vendre les accions d’Andorradio 
a Sofirad, tot defugint la lluita que manté amb les autoritats andorranes. 
Trémoulet, en sentir-se pressionat per les administracions andorrana i francesa, 
que havien anul·lat la concessió de 1935, signa un contracte de cessió de Ràdio 
Andorra a favor de l’Administració espanyola a canvi dels drets d’explotació 
de l’emissora durant vint anys.

Per la seva banda, Espanya, que no té capacitat d’intervenció directa sobre 
Andorra, irromp en escena a través d’una societat de nova planta anomenada 
Explotaciones e Inversiones Radiofónicas, S.A. (Eirasa) que, malgrat ser 
només una cobertura legal i corretja de transmissió de la Direcció General 
de Radiodifusió i Televisió, gaudeix del beneplàcit del bisbe i participa en 
les negociacions fins i tot abans de constituir-se davant notari. El Govern 
espanyol està interessat a mantenir relacions cordials amb Andorra, com ho 
demostra la visita de Carmen Polo, dona del dictador Francisco Franco, l’estiu 
de 1963, recollida en el Llibre d’Actes del Consell General. El Consell aprofita 
l’ocasió per a recordar que els síndics ja havien conegut personalment Franco 
a la ciutat de Barcelona, on van ser presentats per l’alcalde Josep Maria de 
Porcioles, que, a l’ensems, era jutge d’apel·lacions vitalici d’Andorra, nomenat 
pel bisbe Iglésias.

El Consell signa dos convenis de concessió: un amb Eirasa, per a Ràdio 
Andorra, i l’altre amb Sofirad, per a Andorradio. Simultàniament, acorda un 
reglament de radiodifusió d’aplicació obligatòria pels dos centres emissors. 
D’aquesta manera, el control que tingueren en un passat els concessionaris 
andorrans i francesos, a títol privat, passa a mans de dues societats paraestatals 
dels governs veïns. Des de la perspectiva andorrana, les empreses paraestatals eren 
més fiables, a l’hora de complir els compromisos, que les privades.
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Ràdio Andorra, que va néixer com a emissora perifèrica francesa i va 
esdevenir una de les més importants d’Europa per la potència i l’audiència, 
escoltada també en gran part del territori espanyol, passa a ser la perifèrica 
espanyola per excel·lència quan Eirasa signa el contracte amb el Consell. Des 
d’aquesta perspectiva s’entén clarament tant l’activitat diplomàtica com les 
lluites pel seu control. Tot i estar d’acord amb els comentaris apareguts a la 
premsa dels països veïns del fet que les pressions franceses havien propiciat 
la intervenció d’Espanya en l’afer de la ràdio, no és menys cert que al Govern 
espanyol li interessava, per qüestions ideològiques, controlar Ràdio Andorra, 
que emetia també cap al seu territori i gaudia d’una gran popularitat. 
Andorradio neix amb l’objectiu de desplaçar Ràdio Andorra en territori 
francès i Sofirad no regateja mitjans humans, tècnics i econòmics per 
aconseguir-ho. França, que veta la presència de Trémoulet en el contracte de 
1961, accepta Eirasa, obviant o ignorant que aquesta societat tingués firmat 
un contracte de gestió de Ràdio Andorra amb Trémoulet.

Malgrat ser escoltada arreu d’Europa durant molt de temps, Ràdio 
Andorra s’adreçava especialment al mercat francès i espanyol; per contra, 
Ràdio de les Valls s’orienta clarament al mercat del sud de França des de 
gairebé els seus inicis. Les dues emissores competeixen per l’audiència de les 
regions de Llenguadoc-Rosselló i Migdia-Pirineus. Aquest enfrontament 
entre elles, sorgit a França per aconseguir quotes de mercat, es trasllada al 
territori andorrà, on estan ubicades. Per aquesta raó, Andorra es veu sotmesa 
a pressions dels dos països veïns, que volen aconseguir una quota de paritat 
en la radiodifusió andorrana.

Els nous convenis de 1961, en els quals el Consell posa grans esperances, 
segueixen sense donar solucions, per incompliment dels acords presos i 
especialment, per no arribar a satisfer les expectatives econòmiques que 
Andorra preveia obtenir. Durant la dècada dels anys seixanta, un dels períodes 
en què el ritme de creixement del país ha estat més elevat, els cànons de la 
radiodifusió perden pes en el pressupost del Consell, que aconsegueix les 
principals fonts d’ingressos de les taxes d’entrada de mercaderies i carburants. 
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D’altra banda, el reglament de radiodifusió i els contractes signats pel Consell 
amb Eirasa i Sofirad no obtenen la ratificació dels coprínceps, estipulada com 
a condició per a validar les concessions. Aquesta ratificació era necessària per 
evitar un buit legal i, en no portar-la a terme, els coprínceps generen un sentiment 
de desconfiança per part de les autoritats andorranes envers els seus sobirans.

Preliminars dels contractes de 1961

El Consell havia fracassat en l’intent d’establir una sola emissora amb 
representació paritària dels interessos dels països veïns. Andorradio emet des 
del 1958 amb el permís explícit del copríncep francès i una autorització del 
copríncep episcopal, condicionada a un acord definitiu; mentrestant, Ràdio 
Andorra continua les emissions, tot i tenir anul·lat el permís pel Consell i per 
França. Arribats al punt que les dues emissores, malgrat trobar-se en situació 
il·legal, són una realitat, el Consell considera que això no pot continuar sense 
un greu menyspreu dels seus drets; en conseqüència, accepta la duplicitat i 
acorda un protocol amb Sofirad que servirà de model per a les dues ràdios, en 
paritat de drets i obligacions.

La corporació delega les negociacions en la Comissió de Radiodifusió, 
composta per un conseller de cada parròquia. El Consell, el 16 de novembre 
de 1960, accepta un primer conveni, proposat per Sofirad, en què es reconeix 
l’existència de les dues emissores radiofòniques i la necessitat d’un contracte 
d’explotació per a cadascuna per un període de vint anys, amb el beneplàcit 
del respectiu copríncep. Malgrat l’acceptació, es planteja la necessitat que la 
societat francesa passi a ser andorrana, que modifiqui els estatuts d’Andorradio 
i reservi per al Consell General dos llocs al Consell d’Administració.74 Sofirad 

74. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell General, 1940-1961, sessió 16.11.1960, f. 333 bis i seg.
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75. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell General, 1940-1961, sessió 3.12.1960, f. 336 i seg.
76. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell General, 1961-1969, sessió 31.12.1960, f. 338 i seg.

admet la majoria de les propostes i, en el decurs de l’any, compra les accions 
de la família Puiggròs; també es compromet amb una fórmula societària en la 
qual el Consell ostenti el 25 % del capital social, a més de percebre el 10 % dels 
ingressos bruts procedents de la publicitat.

Gairebé de forma simultània, el 23 de novembre, un grup empresarial 
espanyol relacionat amb la cadena SER eleva una petició al Consell per explotar 
l’emissora que es vinculi als interessos espanyols. Donada la urgència per 
adjudicar l’explotació radiofònica, el 3 de desembre, la corporació dona l’avís 
favorable a la proposta.75 La futura societat, que es mostra disposada a acceptar 
els principis establerts per Andorradio, disposa de diversos membres de la 
cadena SER, com Ramon Barbat Miracle, Eugenio Fontán Pérez de la Orden i 
Manuel Tarín Iglesias; també inclou representants del món financer, com Miquel 
Mateu Pla, accionista del Banc Agrícol i de FHASA, a més de president de la 
Caixa de Pensions, i Lluís Valls Taberner, membre del Consell d’Administració 
del Banco Popular, entitat vinculada a Crèdit Andorrà (Giral, 1988, p. 352).

Davant la possibilitat que aquest grup empresarial es fes amb la concessió 
de l’emissora destinada a Espanya i al bisbe, Trémoulet, que és un estrateg nat, 
ofereix al Govern espanyol la propietat de Ràdio Andorra a canvi de la gestió 
de l’emissora durant un període de vint anys. La proposta és acceptada pel 
Consell de Ministres espanyol el 23 de desembre (Duval, 1979, p. 391). De 
fet, amb aquesta actuació s’anul·lava la iniciativa de Barbat i la cadena SER. 
Immediatament, el bisbe notifica al síndic que Espanya vol estar en peu 
d’igualtat amb França en el tema de la radiodifusió.76

El 16 de gener de 1961 es formalitza l’acord que permet a Trémoulet obtenir 
la col·laboració de l’Estat espanyol i mantenir la gestió de Ràdio Andorra 
mitjançant un contracte de cessió gratuïta de les instal·lacions i edificis a favor 
de la Direcció General de Radiodifusió i Televisió. Trémoulet es compromet 
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a satisfer a l’Estat espanyol un cànon a canvi dels drets d’explotació. Aquest 
contracte, d’una durada de vint anys a partir de la data de la signatura, reconeix 
les dificultats que han sofert l’emissora i el seu propietari des de 1945; en 
contrapartida, l’Administració espanyola es compromet a defensar l’emissora 
en l’àmbit internacional.77

L’acord amb l’Estat espanyol garantia a Trémoulet la gestió de l’emissora 
i deixava Eirasa com a responsable de la concessió. La projecció que 
l’emissora tenia a Espanya justifica l’interès d’Eirasa per controlar-la i, amb 
la col·laboració espanyola, Trémoulet blinda, de fet, Ràdio Andorra davant 
l’Administració francesa.

Els artífexs de les negociacions amb el Consell i signataris dels contractes 
seran el president de Sofirad —Jacques Flaud—, autoritzat pel general De 
Gaulle per negociar amb el Consell en representació dels interessos de França, 
i el sotsdirector de RTVE —Luis Ezcurra— com a delegat de la Mitra i dels 
interessos d’Espanya. Per part d’Andorra, el síndic Julià Reig va ser-ne el 
principal propulsor i l’encarregat de signar els dos convenis.

El Consell, que ja havia entrat en contacte amb Sofirad, troba a faltar un 
intermediari del costat espanyol. Aquesta mancança se supleix ràpidament 
amb l’aparició d’un interlocutor, considerat vàlid per la corporació, que 
gaudeix de la confiança del bisbe i que representa els interessos d’Espanya 
en aquest afer. Aquest representant fa saber que, en igualtat de condicions, 
acceptarà i millorarà les propostes de Sofirad per obtenir el permís. Després 
de firmar-se un primer protocol amb Sofirad, l’1 de març s’encarrega al síndic 
que també el signi, en les mateixes condicions, la persona física o jurídica que 
tingui el beneplàcit del bisbe. El Consell accepta que els coprínceps elaborin 
un quadern de clàusules que reguli la radiodifusió andorrana, en compliment 
de la voluntat dels serveis del copríncep francès.78

77. Contrato de cesión de Radio Andorra, por Jacques Trémoulet, en favor del Estado español y reglamento 
de la explotación, 16 de gener de 1961. Vegeu Giral (1988, p. 891).
78. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell General 1940-1961, Assemblea Magna, 14.03.1961, f. 347-350 bis. 
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Els consellers generals fan gala del seu dinamisme negociador i efectuen 
viatges a Barcelona, Madrid, Perpinyà i París per mantenir contactes amb les 
parts implicades. També cal remarcar la bona predisposició del president de 
Sofirad —Jacques Flaud—, que es mostra molt actiu pel que fa a la presentació 
de propostes i predisposat a desplaçar-se a territori andorrà per les negociacions 
tantes vegades com convingui.

El delegat espanyol Luis Ezcurra, que actua en representació d’Eirasa, 
contacta amb Sindicatura el dia 10 de març, a la Seu d’Urgell, per intermediació 
de la Mitra. L’endemà es presenta oficialment al Consell com a representat del 
bisbe i dels interessos espanyols en la radiodifusió andorrana. Informa que 
la societat Eirasa té el beneplàcit del bisbe i que ha adquirit les instal·lacions 
de Ràdio Andorra.

Eirasa, empresa pública del Patrimoni Nacional de l’Estat espanyol, es va 
fundar per ocupar-se dels interessos d’Espanya en la radiodifusió andorrana; 
funcionava de manera informal des del mes de gener de 1961. Es registra 
a Madrid el 28 de març davant el notari Felipe Gómez-Acebo Santos. El 
29 d’octubre del mateix any, les accions es traspassen a l’Estat espanyol de 
forma gratuïta. Eirasa va estar constituïda per tres funcionaris del Ministeri 
d’Informació i Turisme, que proporciona el capital fundacional. La societat és 
autoritzada immediatament a signar amb Trémoulet els contractes necessaris 
per al funcionament de Ràdio Andorra i, durant uns anys, es limita a rebre 
el cànon del 2 % que Trémoulet havia compromès a l’Estat espanyol (Giral, 
1988, p. 652 i seg.).

Trémoulet i Serrano Suñer havien insistit diverses vegades a dissociar la 
propietat i la gestió de Ràdio Andorra. El Govern espanyol va considerar 
beneficiós l’acord assolit amb Trémoulet, a qui es garantia l’exercici pacífic de la 
seva activitat; Espanya esdevenia propietària de l’edifici i aconseguia la desitjada 
paritat francoespanyola en matèria de radiodifusió andorrana. Trémoulet obté 
el suport d’Espanya, que, al seu torn, es reserva el control sobre les emissions 
i el compromís de pagament d’un cànon anual. L’interlocutor d’Eirasa amb 
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Trémoulet i el Consell serà Ezcurra, promotor de la societat i, més endavant, 
sotsdirector general de RTVE entre 1964 i 1972.

En la presentació oficial al Consell, Ezcurra accepta les condicions de 
Sofirad i exigeix que figuri al contracte la llibertat de llengua. Es mostra 
disposat a pagar un cànon del 20 % sobre la recaptació bruta, a distribuir 
entre el Consell i els coprínceps. Sobre aquest aspecte, Sindicatura demana 
que es millori el 10 % de participació del Consell i Eirasa accedeix a lliurar 
un 12 % al Consell i un 8 % als coprínceps. Ni Ezcurra ni el Consell arriben a 
signar aquesta proposta, ja que la signatura quedava pendent de l’aprovació de 
Sofirad, a fi que els termes fossin idèntics.

Com que Ezcurra exigeix que figuri la llibertat de llengua, el Consell es 
posa en contacte amb Flaud, que havia plantejat l’exclusivitat del francès per a 
Andorradio, i demana que els dos representants es reuneixin per arribar a un 
acord. A més, Ezcurra s’oposa que s’emetin informatius, mentre que Flaud és 
contrari al fet que un sol copríncep pugui suspendre determinades emissions. 
Finalment, els dos representants cedeixen en les seves posicions i es redacta 
un protocol definitiu, aprovat en les assemblees magnes del 14 i del 19 de 
març, i que és acceptat pels representats dels coprínceps.

Contractes i reglament de 
radiodifusió de 1961

Una nova Assemblea Magna aprova, el 29 de marc de 1961, el reglament de 
radiodifusió i el contracte que el mateix dia, a les 8 del vespre, signa Jacques Flaud 
en nom de Sofirad; un cop signat el contracte, s’adreça a l’Assemblea Magna 
en català i en francès. Luis Ezcurra, que no assisteix a la sessió malgrat haver 
estat convocat per firmar el mateix dia i hora que Sofirad, envia un telegrama 
en què excusa la seva presència i sol·licita un ajornament; malgrat que accepta 
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les condicions, demana una ampliació del termini, ja que vol comentar alguns 
punts amb els seus associats i comunica que Eirasa ja està constituïda.79

Posteriorment, Ezcurra signa el contracte en nom d’Eirasa en el decurs 
d’una nova Assemblea Magna el 10 d’abril; es dirigeix a la cambra en català i 
en castellà. El síndic Julià Reig elogia tots els participants, especialment Flaud, 
que defineix com el primer interlocutor vàlid que va entendre que calia la 
complicitat del poble i les autoritats andorranes, i Ezcurra, que, malgrat aparèixer 
en escena fa poc temps, ha contribuït a la solució final. També té paraules per 
als assessors del Consell, els advocats Ramon Villeró i Antoni Forné.80

Tant el reglament de radiodifusió com els contractes queden supeditats a 
l’aprovació dels coprínceps, en un termini de tres mesos i, si no existeix oposició, 
el Consell entén que queden tàcitament aprovats. El reglament, que parteix 
del principi de la paritat, limita a dos el nombre de centres emissors, donades 
les especials característiques de la radiodifusió andorrana i la seva projecció 
sobre l’espai dels països veïns. Especifica que el capital social ha de pertànyer a 
persones físiques o jurídiques de nacionalitat andorrana, espanyola o francesa. 
Estipula que les emissions, ja siguin musicals, publicitàries, científiques, 
literàries, informatives o religioses, es podran fer en la llengua oficial del país, 
en francès i en espanyol. Prohibeix, explícitament, la propaganda política i la 
publicitat contrària a les lleis vigents a Andorra i als països veïns. Les emissions 
han de ser conformes als convenis internacionals i, per tant, l’ona mitjana no 
ha de ser superior a 800 kW.

El reglament atorga als coprínceps autonomia per a suspendre les emissions 
unilateralment, en cas justificat, i es reserva al bisbe el control exclusiu dels 
espais religiosos. També dona als coprínceps la potestat de fixar un cànon 
sobre els ingressos i de controlar les emissores, a través de dos delegats 
que constituiran l’autoritat tècnica i financera, amb capacitat per exigir la 

79. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell General, 1961-1969, Assemblea Magna, 29.03.1961, f. 351 i seg.
80. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell General, 1961-1969, Assemblea Magna 10.04.1961, f. 365 i seg.
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documentació que considerin oportuna. Les despeses d’aquest control aniran 
a càrrec de les empreses concessionàries. Amb el reglament, es fixa un cànon 
sobre la publicitat per al Consell, que es reserva el control financer en la forma 
que consideri oportuna i el dret a disposar d’emissions gratuïtes de caràcter 
cultural i turístic. Malgrat no figurar de forma explícita ni en el reglament ni en 
els contractes, es va acordar una contribució del 3 % dels ingressos bruts de les 
societats per a cada copríncep.

Els contractes especifiquen que l’emissora avalada pel bisbe donarà els 
noticiaris en llengua espanyola, sense referir-se a França, mentre que l’emissora 
avalada pel copríncep francès donarà els noticiaris en llengua francesa i no 
podrà referir-se a Espanya. Les societats d’explotació s’han de comprometre 
a no emetre informatius mentre els contractes estiguin sotmesos a l’estudi i la 
informació dels coprínceps. Com es veurà més endavant, aquestes qüestions 
donaran origen a nous conflictes.

En ambdós contractes, signats el 29 de març i el 10 d’abril, es determina 
que el Consell ostenti el 25 % del capital social i disposi de dos representants 
en els respectius consells d’administració. S’estableix una durada dels 
contractes de vint anys, prorrogables de cinc en cinc. Les retribucions que 
les concessionàries han de satisfer al Consell, que, com els coprínceps, també 
es reserva el dret d’inspecció, es concreten en un cànon anual del 10 % dels 
ingressos bruts, amb quantitats mínimes garantides: 100.000 NF per al 1961, 
200.000 per al 1962 i 300.000 per al 1963 i els anys subsegüents. L’article 
dotzè especifica que tant les societats contractants com les d’explotació han 
de fixar el domicili social a Andorra a tots els efectes legals, i l’article tretzè 
obliga que les societats d’explotació, integrades per les societats contractants i  
el Consell es constitueixin abans del 30 de setembre de 1961.81

Malgrat la bona voluntat aparent que les concessionàries mostren en el 
moment de signar els contractes, les primeres desavinences per incompliment 

81. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell General, 1961-1969, Assemblea Magna, 29.03.1961, f. 351 i seg.
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no triguen a aparèixer. En el decurs del primer any de funcionament, Ràdio 
de les Valls comença a emetre informatius amb contingut polític, fet que 
motiva les queixes  de l’altra concessionària i del Consell, que creu que aquesta 
actuació pot perjudicar la pau i la tranquil·litat públiques, a més d’entorpir 
les relacions amb els països veïns. Per aquest motiu, commina Flaud a cessar 
les emissions d’informacions polítiques en llengua espanyola de Ràdio de les 
Valls, algunes de referents a Espanya, ja que estan prohibides en l’article vuitè 
del contracte del 29 de març.82

D’altra banda, les societats d’explotació previstes als contractes no 
s’arriben a constituir mai, tot i que el Consell insisteix diverses vegades que 
cal formalitzar-les. Mig any després de la signatura dels contractes, el 21 de 
setembre, el Consell recorda a Eirasa i a Sofirad que s’han de constituir les 
societats d’explotació previstes en la concessió del 29 de març i 10 d’abril. 
Sofirad es mostra favorable a crear la societat d’explotació, però condiciona el 
seu funcionament al fet que Eirasa faci el mateix; per la seva part, Eirasa, en una 
política de dilació, vol que la societat es constitueixi a Espanya. Per desencallar 
la situació, una comissió del Consell es trasllada a Barcelona per entrevistar-se 
amb Ezcurra, que insisteix en la idea de crear una societat espanyola, amb 
domicili social a Espanya, i amenaça dient que, si no s’accepta aquest principi, 
no la crearà.83

Després d’una llarga deliberació, el Consell rebutja la proposta d’Ezcurra 
perquè no s’ajusta al contracte que estipula que la societat d’explotació s’ha 
de constituir a Andorra i el commina a venir al Principat per fer-ho. En la 
mateixa sessió, es presenta el projecte d’estatuts de la societat d’explotació de 
Ràdio de les Valls, anomenada Societat Andorrana de Radiodifusió (SAR), 
elaborat pels advocats Ramon Villeró i Antoni Forné com a representants 
del Consell, conjuntament amb un lletrat designat per Sofirad.84

82. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell General, 1961-1969, sessió 29.11.1961, f. 404.
83. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell General, 1961-1969, sessió 30.10.1961, f. 398.
84. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell General, 1961-1969, sessió 28.11.1961, f. 402.
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Les negociacions entre el Consell i Sofirad continuen per bon camí i, el 
31 de gener de 1962, s’informa de les modificacions aportades al projecte 
d’estatuts de la societat d’explotació que han de constituir conjuntament. 
Paral·lelament, la corporació exposa a Eirasa els arguments jurídics pels quals 
l’escriptura de constitució de la societat s’ha de signar a Andorra: perquè així 
ho disposa l’article dotzè del contracte, perquè el document principal —el 
contracte— va ser signat a Andorra i perquè l’objecte social és la utilització 
d’una emissora radiofònica radicada a Andorra. Finalment, el Consell envia 
una comunicació als representants de les dues emissores en què exposa que, 
d’acord amb els contractes del 29 de març i del 10 d’abril de 1961, s’ha de 
liquidar el cànon del 10 % dels ingressos bruts de les emissores corresponent 
a l’any 1961. En aquesta sessió, el síndic i el president de Sofirad, davant el 
notari Maties Aleix, firmen els estatuts de la SAR.85

La situació, lluny de millorar, empitjora, i el 26 d’abril de 1964 la Delegació 
Permanent Episcopal denuncia la «situació de facto» que ha creat Ràdio de 
les Valls per emetre informatius, incomplint el contracte de 1961. El delegat 
considera que, si Ràdio Andorra fes el mateix, es podrien enverinar les 
relacions francoespanyoles i exigeix al Consell que, com a part contractant, 
urgeixi Sofirad al compliment de l’article vuitè. La Mitra també demana 
a la corporació que faci de mitjancera amb Sofirad per tal que compleixi 
l’oferta redactada per escrit en la mateixa data d’aprovació del reglament. En 
conseqüència, el Consell exigeix a Sofirad i a Eirasa que compleixin els seus 
compromisos, tant pel que fa als informatius com al pagament del 3 % als 
coprínceps i del 10 % al Consell mateix. Alhora, també reclama als coprínceps 
la ratificació dels contractes i del reglament de radiodifusió de 1961, que 
encara estan pendents d’aprovació.86

Ni Eirasa ni Sofirad van arribar a posar en funcionament les societats 
d’explotació de les emissores, amb l’argument que els coprínceps no van 

85. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell General, 1961-1969, sessió 31.01.1962, f. 417 i 418.
86. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell General, 1961-1969, Junta de Consellers Majors, 04.05.1964, 
f. 568. 
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ratificar mai els acords de 1961. Per la seva banda, des del Ministeri de Finances 
francès també es denuncia diverses vegades que no s’han concretat ni l’estatut 
jurídic de Ràdio de les Valls ni les contribucions que l’estació ha d’aportar a 
les autoritats andorranes.

Singladura de Ràdio de les Valls

La voluntat de Sofirad de competir amb Ràdio Andorra és tan evident que 
fins i tot alguns veuen intencionalitat en l’elecció del nom Andorradio. S’havia 
donat el cas que alguns setmanaris tan populars a França com Télérama 
confonien la programació de les dues estacions. La similitud dels noms també 
provocava errors en la distribució de les cartes enviades pels oients que, de 
vegades, no arribaven a l’emissora destinatària.

L’emissor d’Encamp, operatiu des de 1954, es traslladarà al pic Blanc 
el 1964. Encara que disposava d’un emissor potent i d’unes instal·lacions 
modernes, l’emissora d’Encamp no complia les expectatives de Sofirad; la 
localització de l’antena no era la més idònia per cobrir la regió del Migdia, 
que era un dels objectius prioritaris de la nova emissora en la cursa competitiva 
amb Ràdio Andorra i la deficient cobertura en el sud de França deixava 
Andorradio en inferioritat de condicions. D’altra banda, el majestuós edifici de 
Ràdio Andorra, a la mateixa localitat d’Encamp, desmereixia les instal·lacions 
de Ràdio de les Valls, raó per la qual Sofirad busca un nou emplaçament 
més emblemàtic.

L’emissor del pic Blanc

El Comú d’Encamp atorga a Sofirad, el 25 de novembre de 1960, un 
precontracte d’arrendament per explotar un centre emissor als terrenys del 
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pic Blanc; l’acord es formalitza el 5 de juliol de 1961, un cop signat el conveni 
de concessió amb el Consell el 29 de març del mateix any. La durada del 
contracte comunal és la mateixa que la del conveni signat amb el Consell; 
s’arrenda una superfície d’una extensió mínima de 3.000 m2 i màxima de 
6.000 m2, a un preu entre 20 i 25 pessetes anuals el metre quadrat, en funció 
de l’extensió llogada.87

L’emplaçament del centre del pic Blanc, proper al port d’Envalira, respon 
principalment a criteris de màrqueting, al mateix temps que aporta la targeta 
de presentació de Ràdio de les Valls: una localització espectacular, enmig del 
no-res, per a una estació de ràdio que dominaria l’entrada al Principat des 
de França i que esdevindria l’emissor més alt d’Europa. La lluita que manté 
amb Ràdio Andorra impulsa Sofirad a construir el centre amb l’objectiu que 
Ràdio de les Valls esdevingui la més alta, la més potent, la més moderna i la 
que disposi de més mitjans. La idea queda recollida en l’impactant cartell 
publicitari de l’emissora dels anys setanta.

Des d’un punt de vista comercial, en aquesta època preocupen més la 
qualitat de la recepció i l’àrea d’influència que el contingut dels programes. Per 
tant, la capacitat per emetre publicitat està en relació directa amb la potència 
dels emissors, la localització, l’altura de les antenes i la modernitat de les 
instal·lacions. A pesar dels inconvenients, la localització del pic Blanc, situat 
a 2.500 metres, és l’oportunitat de desplaçar Ràdio Andorra, que proclama 
tenir l’emissor més alt d’Europa, a 2.000 metres. La proximitat a la frontera 
francoandorrana havia de permetre una millor cobertura del sud de França, 
malgrat que l’audiència espanyola se’n pogués ressentir.

El projecte constructiu va considerar que els aspectes més problemàtics, 
com la construcció d’un accés per salvar els cent metres de desnivell entre 
el port d’Envalira i el pic Blanc, l’aprovisionament energètic, les previsibles 

87. ANA/Fons Sud Ràdio. Còpia del contracte d’arrendament del Comú d’Encamp a Sofirad, 08.07.1971, s/n.
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Díptic publicitari de Sud Ràdio amb la imatge del centre emissor del 
pic Blanc a Encamp [any 1969]. ANA/Fons Sud Ràdio
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88. ANA/Fons Casa de la Vall. Carta del director de Ràdio de les Valls al síndic, 06.11.1962, s/n.  
89. ANA/Inventari dels béns de Ràdio de les Valls realitzat per l’empresa Rever el novembre de 1981. 
Protocol notarial, 03.03.1983, núm. 274. 

jornades d’aïllament a causa de la neu i les dificultats d’accés durant l’hivern, 
juntament amb les baixes temperatures de menys 300 C que haurien de 
suportar les instal·lacions no eren obstacles insalvables. Alguns enginyers 
militars s’encarreguen de bastir una construcció de molta envergadura i aspecte 
fortificat amb una torre de 25 metres d’alçada que culmina en una estructura 
en forma de vaixell a les dues plantes superiors i una terrassa panoràmica, 
amb unes vistes espectaculars sobre les muntanyes de França i Andorra. En 
el seu moment, va ser un edifici avantguardista pels aspectes tècnics. Criden 
l’atenció les mesures de seguretat, avançades per a l’època, per protegir tant 
les instal·lacions com els treballadors; els tècnics disposaven d’un habitatge 
per a cinc persones, encarregades de mantenir l’emissor, i de provisions per 
a un període d’un mes, i treballaven durant una setmana seguida alternada 
per dues de descans.

Ràdio de les Valls construeix el nou centre emissor durant els anys 1962 i 
1963. A finals de 1962, l’emissora comunica a Sindicatura que ja s’han finalitzat 
els treballs de la primera fase de construcció.88 La inauguració té lloc el maig de 
1964 i, a partir del 15 de juliol, utilitzant un emissor d’ona mitjana Thomson 
Houston CSF de 300 kW de potència, retransmet els programes de Radio-
Monte-Carlo, llevat dels espais informatius. Paral·lelament i en un intent de 
contrarestar la competència, Ràdio Andorra passa a emetre informatius en 
francès (Duval, 1979, p. 392).

A continuació es fa una descripció dels aspectes més destacables de les 
instal·lacions de l’emissor del pic Blanc a partir de la informació continguda 
en l’inventari dels béns de Ràdio de les Valls de 1983, complementada amb 
la valuosa aportació de les explicacions de Jordi Font, que va tenir la gentilesa 
de conduir-nos en una visita guiada al centre emissor el 25 d’abril de 2016.89
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L’edifici té dos emissors principals, el més antic de 300 kW i un de més 
modern de 600 kW, a més d’un auxiliar de 25 kW que permetien emetre amb 
una potència aïllada de 300 kW o 600 kW, o bé a 900 kW si es combinaven 
els dos emissors. Estava connectat amb els antics estudis d’Encamp a través 
d’ones hertzianes i telèfon, el mateix sistema que s’utilitzava per a vincular 
Encamp amb els estudis d’Andorra la Vella a casa Felipó a través de l’Hotel 
Mirador. La connexió amb Tolosa de Llenguadoc es feia a través d’una línia 
telefònica que disposava d’amplificadors per millorar el senyal.

Hi havia dues captacions d’aigua, una de les quals potable, provinent 
d’una font situada a 700 metres, i d’una reserva de 100 m3 d’aigua. El terra 
d’accés al garatge de l’emissor estava calefactat. Amb l’energia de l’emissor 
de 300 kW, que tenia un circuit de recuperació de calor, s’escalfaven els 61 
radiadors de l’edifici que, bàsicament, utilitzava l’electricitat com a recurs 
energètic. Ocasionalment, quan les temperatures eren molt baixes o s’aturava 
l’emissor de 300 kW, el sistema de calefacció es complementava amb una 
caldera elèctrica, regulada per termòstat interior i sonda exterior.90

El centre del pic Blanc estava connectat amb FEDA a través d’una línia 
d’alta tensió de 30 kW propietat de l’emissora; aquesta línia, de vint-i-dos 
quilòmetres de llargada, estava suportada per 400 pals pels quals es pagaven 
servituds als propietaris dels terrenys afectats. Al fons documental de Sud 
Ràdio, dipositat a l’Arxiu Nacional d’Andorra, es poden consultar les llistes 
dels propietaris, uns trenta d’Encamp i uns quaranta de Canillo, així com els 
preus acordats. El cablejat elèctric va generar molts problemes de reparació i 
manteniment durant tot el temps de funcionament de l’emissor. Per prevenir 
possibles interrupcions en el subministrament elèctric, el centre tenia un potent 
grup electrogen integrat per tres motors de vaixell alimentats per gasoil capaços 
de generar electricitat a través de dinamos. Per a aquesta eventualitat es van 
instal·lar quatre dipòsits de gasoil amb una capacitat total de 300.000 litres.

90. ANA/Fons Sud Ràdio. Notice de conduite et d’entretien. Empresa Nessi, s/d i s/n. 
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L’antena de 100 metres d’altura, deu dels quals estan soterrats i noranta 
enlairats, està fixada per tres ancoratges soterrats, amb un sistema similar 
al de la torre Eiffel. A pesar que es tracta d’una estructura metàl·lica de 180 
tones de pes, té un grau d’elasticitat suficient per a suportar vents de fins a 
240 km/h. El centre emissor està connectat amb la base soterrada de l’antena 
per un cable feeder de cent metres de llargada instal·lat dins d’un túnel de 
formigó transitable.

Durant gairebé tot el temps d’activitat de l’emissor es plantegen problemes 
tècnics de difícil solució pel que fa a les comunicacions i l’aprovisionament 
d’energia elèctrica, imprescindibles per al seu funcionament normal. Per satisfer 
aquestes necessitats, Ràdio de les Valls desenvolupa una considerable activitat 
negociadora amb les autoritats andorranes i realitza importants inversions. 
En el període de construcció ja es preveia que el funcionament de les 
instal·lacions requeriria una connexió elèctrica d’alta tensió, una part de la 
qual s’enviaria a l’antena en forma de corrent d’alta freqüència i la resta es 
transformaria en calor.91 Per aquest motiu, el president de Sofirad fa saber al 
síndic el perjudici que ocasiona a Ràdio de les Valls no disposar de l’energia 
necessària i manifesta el desig de construir una línia elèctrica d’alta tensió per 
a ús exclusiu de l’emissora, des de FHASA fins al pic Blanc, per la qual cosa 
demana la col·laboració del Consell.

La corporació respon favorablement a la petició i el 2 de juny de 1962 
el síndic s’adreça als cònsols de Canillo i d’Encamp comunicant el desig de 
Ràdio de les Valls de bastir una línia elèctrica pròpia. Un any després, el 24 
de maig de 1963, el Consell acorda col·laborar amb un milió de pessetes en 
les despeses de la línia i eximir d’impostos el material i la maquinària entrats 
a Andorra fins a l’acabament de les obres del centre emissor i la seva entrada 
en funcionament.92 Dos anys més tard, el Consell aporta el milió de pessetes 
per a bastir la línia elèctrica, amb càrrec al capítol de millores i inversions 

91. Ibídem. 
92. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell General, 1961-1969, sessió 24.05.1963, f. 495. 
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del pressupost.93 Un cop més, en la lluita per la competència, Ràdio Andorra 
protesta pel tracte atorgat a la seva competidora i demana rebre el mateix 
tracte d’exempcions a l’entrada de mercaderies. El Consell, en dues sessions 
consecutives, rebutja aquesta petició.94

Uns dies després de la inauguració de l’emissor del pic Blanc, la línia 
elèctrica és objecte d’un sabotatge; un dels pals que serveixen de suport de 
la línia d’alta tensió entre la central de FHASA i el pic Blanc és destruït a 
conseqüència d’una explosió, com relata La Vanguardia del 17 de maig. Això 
no obstant, l’emissor va ser capaç de demostrar autosuficiència perquè les 
emissions continuessin sense interrupcions.95

Després de les emissions de proves, realitzades entre els dies 19 i 24 del mes 
d’abril de 1964, l’emissor del pic Blanc es posa en marxa el 4 de maig sense que 
l’emissor d’Encamp hagi deixat de funcionar. En aquests moments, les obres 
del nou emissor estan a punt de finalitzar, malgrat que encara hi treballen tres 
empreses franceses que ultimen alguns detalls. Temporalment, el nou centre 
s’acobla a Radio-Monte-Carlo i emet la programació d’aquella emissora de 
les 9 a les 22:30. Per la seva part, els programes propis de Ràdio de les Valls 
s’emeten en horari matinal, de les 6 a les 9 h, i en horari nocturn, de les 22 
h 30 a les 2 h del matí, a través de l’antena de l’emissor d’Encamp.96 Durant 
els primers mesos de funcionament del pic Blanc, els estudis encara radiquen 
a Encamp; s’explica l’anècdota dels locutors de Ràdio de les Valls que van 
retransmetre l’etapa andorrana del Tour de França de 1964 mirant des de les 
finestres dels estudis el pas de la cursa per Encamp.97

En un principi, l’emissor del pic Blanc, on no radiquen els estudis, comença 
a emetre els programes que rep per mitjà d’ones hertzianes procedents tant 

93. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell General, 1961-1969, sessió 21.09.1965, f. 677.
94. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell General, 1961-1969, sessió 22.02.1965, f. 622 i seg.
95. La Vanguardia, 17 de maig de 1964. <http://www.lavanguardia.com/hemeroteca> [Consulta: 1 de 
setembre de 2017].
96. ANA/Fons Sud Ràdio. Carta del director de Ràdio de les Valls al cap de serveis tècnics, 29.04.1964, s/n.
97. Informació proporcionada per Jordi Font, 25 de maig de 2016. 
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d’Encamp com de Font-romeu, on connectaven amb la xarxa telefònica 
francesa. La primera connexió del nou emissor amb els estudis d’Encamp 
i, posteriorment, amb els d’Andorra la Vella a través d’Encamp, es realitza 
mitjançant emissors-receptors repartits en el trajecte. La connexió es feia a 
través d’un petit emissor, amb una antena parabòlica instal·lada al darrer pis 
de l’Hotel Mirador que enviava el senyal al centre emissor d’Encamp i d’allí 
al pic Blanc.98

Per portar el senyal des dels estudis d’Andorra la Vella a l’Hotel Mirador, 
Ràdio de les Valls demana al Consell permís per instal·lar una línia telefònica 
per unir els dos punts. La corporació aprova la petició l’octubre de 1964, dos 
mesos abans de firmar-se els nous contractes de lloguer amb casa Felipó. El 
juliol de 1962, Ràdio de les Valls havia llogat els primers espais a casa Felipó. 
Dos anys després, el desembre de 1964, dos nous contractes amplien la 
superfície llogada en aquest immoble a 860 m2, repartits en quatre plantes 
que donen cabuda als estudis definitius, als despatxos de direcció, al personal 
administratiu, la discoteca, un grup electrogen i un garatge. És evident que 
aquest segon contracte de lloguer està supeditat al permís del Consell per la 
línia telefònica que havia d’unir els estudis amb l’Hotel Mirador.

Més endavant, es preveu complementar aquesta connexió d’ones 
hertzianes amb una de telefònica, vinculada a l’entrada en funcionament de 
la nova central automàtica andorrana. Per entendre el context en què es troba 
Ràdio de les Valls, cal fer referència a l’estat de la xarxa telefònica andorrana de 
l’època. En el decurs de 1962 es projecta la construcció d’una moderna xarxa 
a tot el país i s’aprova l’avantprojecte de l’edifici que acollirà la nova central 
automàtica; simultàniament, es negocia la connexió amb les xarxes dels països 
veïns. Les obres de la central automàtica de telèfons, amb una capacitat per 
a 1.500 línies, s’iniciaven el més d’octubre de 1965 i el servei s’inaugurava el 
25 d’abril de 1967 (Lluelles, 2004, p. 217-218).

98. ANA/Fons Sud Ràdio. Contracte entre Ràdio de les Valls i Maria Pal, 23.06.1965, s/n.
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Casa Felipó a Andorra la Vella, on es van instal·lar els estudis de Ràdio de les Valls i Sud Ràdio l’any 1962. 
ANA/Fons Fèlix Peig 18820
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Abans d’entrar en funcionament la nova central de telèfons, l’emissora ja 
preveu la connexió no tan sols amb la xarxa andorrana, sinó també amb la 
francesa. Per aquest motiu, Ràdio de les Valls demana una línia telefònica 
provisional des del pic Blanc fins a la frontera francoandorrana, on connectarà 
amb la xarxa francesa, i proposa un contracte temporal d’utilització d’aquesta 
línia que, més endavant, restaria propietat del Consell. Tot i que la corporació 
decideix fer-se càrrec de les despeses de la línia i del seu manteniment, el 
conseller Serafí Reig proposa dos contractes simultanis amb Ràdio de les Valls: 
un de principal per al telèfon automàtic i un altre de provisional per a la línia 
entre el pic Blanc i la frontera francoandorrana. Reig volia evitar que, un cop 
signat el contracte provisional i disposar de la servitud, Ràdio de les Valls no 
acceptés signar el principal, fet que podria endarrerir la futura connexió de la 
xarxa automàtica andorrana amb la francesa, i temia que poguessin presentar-se 
dificultats quan, en compliment del contracte provisional que es volia signar, 
s’intentés per part del Consell la desconnexió de la línia provisional.99

 
Les obres de la línia telefònica provisional del pic Blanc al Pas de la Casa van 

durar més d’un any i, el 26 de febrer de 1966, el Consell autoritza la connexió 
contra pagament d’una taxa única de 10.000 pessetes.100 D’altra banda, el 
Consell i Ràdio de les Valls signen el contracte principal de lloguer de la xarxa 
automàtica andorrana el 19 d’abril, gairebé un any abans d’inaugurar-se la 
nova central automàtica, i que incloïa la contractació de tres línies especials. 
La primera era un circuit d’ús privat entre els estudis de l’avinguda Meritxell 
i l’Hotel Mirador, amb un cost de 13.608 francs francesos anuals. La segona 
línia, que s’incorporaria a la xarxa automàtica, anava destinada a un circuit 
musical per connectar la futura central de telèfons i l’emissor del pic Blanc; 
el lloguer d’aquest circuit, de més de 25 km de llargada i que necessitava 
un amplificador instal·lat per l’emissora, ascendia a 15.552 francs francesos 
anuals. La tercera línia era un circuit similar a l’anterior, entre el port 
d’Envalira i la frontera francesa, que es perllongaria en la línia que uniria 

99. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell General, 1961-1969, sessió 5.11.1965, f. 690 i seg. 
100. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell General, 1961-1969, sessió 12.05.1966, f. 739. 
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el port d’Envalira i l’emissor del pic Blanc. Aquest circuit, d’un cost anual 
de 7.776 francs francesos, s’havia de destinar a transmissions internacionals 
procedents de França i havia de reemplaçar, a partir de l’1 de gener de 1966, 
la connexió per ones hertzianes entre Font-romeu i el pic Blanc.101

El 1965 es consolida el trasllat dels estudis a casa Felipó d’Andorra la Vella 
i l’octubre de 1967, quan ja es disposa de la connexió telefònica a través de la 
xarxa automàtica andorrana, el centre emissor d’Encamp ha perdut interès. 
Per aquest motiu, Sud Ràdio encarrega un estudi per valorar la possibilitat 
de desmuntar l’antena d’Encamp i posar-la, provisionalment, en servei al pic 
Blanc.102 Finalment, l’antena no es reaprofita i l’octubre de 1969 és venuda 
a un particular, juntament amb dues cisternes de gasoil, per 25.000 pessetes, 
a condició que el comprador es faci càrrec del desmuntatge.103

Naixement de Sud Ràdio

Ràdio de les Valls canvia la denominació l’any 1966, com succeeix amb 
altres emissores franceses, a partir d’una nova estratègia comercial; per aquest 
motiu, el mes d’agost adopta el nom de Sud Ràdio. Uns mesos abans, el 
novembre de 1965, havia signat un contracte amb l’agència publicitària 
Information et Publicité, filial de l’agència Havas, per millorar els resultats 
negatius d’anys anteriors. Havas estima que el nom de Ràdio de les Valls és 
poc comercial i no encaixa amb l’audiència del sud de França. Proposa un 
nom més contundent que permeti identificar-la amb l’àrea de recepció sense 
assimilar-la a una emissora estrangera i que, al mateix temps, la diferenciï 
definitivament de Ràdio Andorra.

101. ANA/Fons Sud Ràdio. Contracte de lloguer entre el Consell General i Ràdio de les Valls, 19.04.1966, s/n.
102. ANA/Fons Sud Ràdio. Nota de l’administrador delegat, C. Hallouin, al director general de Sud Ràdio, 
11.10.1967, s/n. 
103. ANA/Fons Sud Ràdio. Carta de Jean-Louis Horbette a Enric Ruf, 13.10.1969, s/n. 
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Sense experimentar canvis importants en la programació, Sud Ràdio obre 
una oficina a Tolosa de Llenguadoc on, a partir d’aquest moment, radicarà la 
direcció general. Per compensar aquesta reorientació cap a França, provocada 
per la nova estratègia comercial i el canvi de nom, l’emissora crea la primera 
FM adreçada al públic andorrà.

La jornada del 23 d’octubre de 1967 constitueix una data de rellevància 
històrica tant per a Sud Ràdio com per a Andorra. Per primera vegada, un 
copríncep francès —Charles de Gaulle— visita el país entre grans mesures 
de seguretat, a les quals els andorrans no estaven acostumats. La presència 
del copríncep va motivar el tancament dels comerços i la prohibició de la 
circulació en un dia declarat festiu obligatori.

Entre els actes organitzats durant les vuit hores d’estada del mandatari, 
destaca la revista a l’emissor del pic Blanc, l’únic centre no oficial visitat 
per De Gaulle, on va ser rebut pel director general de Sud Ràdio —Jean-
Louis Horbette— i pel president del Consell d’Administració de Sofirad —
Pierre Lefranc—, que havia estat el seu director de campanya a les eleccions 
presidencials de 1965. Cal no oblidar que, a instància seva, es va posar en 
funcionament Andorradio el 1958. El general De Gaulle firma en el llibre 
d’honor de l’emissora i, en un acte cordial, saluda personalment els treballadors. 
Tanmateix, destaca la importància estratègica de l’emissora adreçada a una 
regió en fase de desenvolupament econòmic, amb una audiència cada vegada 
més jove. Amb aquesta declaració, en què el copríncep fa referència a la regió 
del Migdia, confirma el procés de «regionalització» que ha iniciat l’emissora 
amb el canvi de nom.

Per acollir els noranta periodistes que acompanyen el copríncep en la visita 
andorrana, el Consell habilita una sala de premsa equipada amb màquines  
d’escriure, tèlex i vint línies telefòniques via França. De l’acte, se’n fa ressò no 
tan sols la premsa francesa, sinó també mitjans espanyols com La Vanguardia, 
l’ABC i el Diario de Barcelona, tant els dies previs com els posteriors a la visita.
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Des del moment en què l’emissor entra en funcionament, es constata 
que perd part de la potència d’emissió per les característiques geològiques 
del terreny; el problema tècnic és conseqüència del fet que la roca esquistosa 
del pic Blanc absorbeix part de les ones. Per tant, es veu la necessitat de reforçar 
l’antena original amb una altra de reflectora per millorar la recepció a França. 
Aquesta segona antena-pantalla, de 96 metres d’altura i 180 tones de pes, 
actualment desmuntada, s’instal·la l’any 1969 amb el permís que el Comú 
d’Encamp atorga el 13 de maig. Més endavant, l’octubre de 1972, s’amplia la 
potència amb un emissor Thomson Houston CSF de 600 kW per compensar 
la pèrdua ocasionada per les característiques del terreny. Aquest emissor 
s’instal·la amb la possibilitat d’acoblar-se amb el de 300 kW i, d’aquesta 
manera, aconseguir una potència de 900 kW; entra en funcionament, en fase 
de proves, els dies 10 i 12 d’octubre.

En el marc del procés de regionalització de Sud Ràdio, iniciat el 1966, 
s’amplia la xarxa de corresponsals i col·laboradors; se signa un contracte 

Visita del copríncep francès Charles de Gaulle a Andorra el 23 d’octubre de 1967. ANA/Fons Fèlix Peig 14239
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amb l’Agence Centrale de Presse (ACP) per compartir les despeses de cinc 
corresponsals permanents destinats a Marsella, Montpeller, Perpinyà, 
Bordeus i Tarba, equipats amb vehicles i radiotelèfons amb els distintius de 
Sud Ràdio, i també es disposa d’una trentena de col·laboradors per cobrir els 
esdeveniments regionals. A les instal·lacions de Sofirad a París es reserva un 
despatx per a Sud Ràdio, amb dos periodistes destinats a cobrir la política 
nacional francesa. Des del gener de 1976, una línia dúplex uneix l’estudi de 
París amb Andorra i permet transmetre i rebre informació simultàniament 
a través d’un sol canal (Chareyre, 1976, p. 14-20).

Una part del personal de l’emissora es trasllada als estudis de Tolosa de 
Llenguadoc a finals de 1977. El responsable del trasllat és René Duval, pioner 
de l’emissora Europe 1 i redactor en cap de France-Inter que, el setembre 

Imatge corporativa de l’emissora de Sud Ràdio [a partir de 1966]. ANA/Fons Sud Ràdio
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de 1977, és nomenat per Sofirad director de programes i informatius de Sud 
Ràdio; partidari d’una programació àgil, s’encarrega de coordinar tots els 
espais que produeix l’emissora i del trasllat a Tolosa.104 En resposta a les queixes 
del Consell pel trasllat i per l’acomiadament d’alguns empleats, el president 
de Sofirad es compromet a readmetre el personal acomiadat i a retornar als 
estudis d’Andorra la Vella, en un termini de dos o tres mesos, el material 
traslladat al Llenguadoc.105

Malgrat el compromís de permanència al país, Sud Ràdio es decanta per 
continuar les inversions a Tolosa, on instal· la nous estudis i serveis operatius; el 
març de 1987, decidirà el tancament definitiu de les instal·lacions andorranes 
per un seguit de motius que s’analitzen més endavant.

Aspectes econòmics

104. <http://100ansderadio.free.fr/HistoiredelaRadio/Sud-Radio/1968-Logo0.jpg> [Consulta: 1 de setembre 
de 2017].
105. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell General, sessió 28.09.1978, f. 2902. 

En el decurs del segle XX, la pesseta és la moneda d’ús més corrent a 
Andorra i el pressupost de l’Administració pública s’elabora en aquesta 
moneda, tot i que no pot considerar-se oficial. Habitualment, la pesseta i el 
franc s’utilitzaven, indistintament, per a les operacions comercials realitzades a 
l’interior del país. En aquest treball, els valors es refereixen molt freqüentment 
a francs francesos a causa del fet que les inversions per construir les emissores 
es fan amb capital francès, privat o públic. Quan ha estat possible, s’ha fet la 
conversió dels valors a pessetes d’aleshores.

En els aspectes econòmics, Sud Ràdio es mostra més rigorosa que Ràdio 
Andorra, en bona mesura pel fet d’estar controlada per l’Estat francès i, en 
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conseqüència, que els seus comptes són públics i auditats per llei. Aquesta 
major transparència de Sud Ràdio es posa en evidència quan, en procedir al 
tancament de les emissores, lliura una gran part de la seva documentació a les 
autoritats andorranes.

Les ràdios van tenir un impacte econòmic significatiu tant per les inversions 
realitzades com per les aportacions en forma de cànons i salaris; en un país 
on el teixit empresarial estava integrat per petites empreses, majoritàriament 
d’estructura familiar, les dues emissores oferien prop de 200 llocs de treball ben 
remunerats. Ara bé, des del punt de vista de les aportacions econòmiques a les 
arques de l’Estat, les ràdios no van satisfer les expectatives del Consell. En els 
contractes amb les concessionàries, signats el 29 de març i el 10 d’abril de 1961, 
es determinava que s’havia de crear una societat d’explotació amb el 25 % del 
capital a nom del Consell que, al seu torn, disposaria de dos representants en 
els respectius consells d’administració. Tant Eirasa com Sofirad no compleixen 
amb l’obligació de crear la societat, amb l’argument que els coprínceps no 
arriben a ratificar mai els acords de 1961.

A partir de la signatura dels contractes de 1961, l’aportació monetària 
de les emissores perd significació en relació amb el pressupost nacional, tot i 
mantenir els mateixos valors absoluts. Segons calcula el Consell, sense comptar  
l’import del cànon variable equivalent al 10 % dels ingressos bruts, el valor 
mínim garantit en francs nous a pagar en concepte de cànon fix entre les 
dues emissores ascendia a 200.000 el 1961, a 400.000 el 1962 i a 600.000 
els anys subsegüents. Aplicant el canvi oficial de francs francesos a pessetes 
d’aleshores (12,2 pessetes per franc nou), aquestes quantitats representen 
2,4 milions, 4,8 milions i 7,3 milions de pessetes, respectivament. D’aquestes 
xifres es desprèn que la participació del mínim garantit per les emissores en 
el pressupost nacional decau radicalment en poc més d’una dècada: es passa 
del 5,1 % l’any 1961 al 3,6%, el 1970 i es redueix a tan sols l’1,8% el 1974.

De forma reiterada, les autoritats andorranes lamenten que les dues 
emissores no compleixin amb l’obligació de pagar el cànon del 10 % dels 
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ingressos bruts estipulat en els contractes de 1961. El Consell afirma que 
es limiten exclusivament al pagament del mínim garantit i que no disposa 
d’informació per a conèixer la quantitat exacta que s’hauria d’abonar, ja que 
mai no han estat presentats els comptes anuals, malgrat haver-los demanat 
insistentment. Per aquest motiu, la corporació estableix un valor fix de deute 
equivalent a deu milions de pessetes anuals per ambdues emissores.

El Consell revisa el preu del cànon fix en considerar que, amb el decurs 
del temps, ha quedat devaluat en relació amb el cost de vida. Per aplicar els 
increments dels cànons, el Departament de Finances calcula les variacions 
dels índexs dels preus al major espanyols i francesos que, entre 1961 i 1973, 
s’han incrementat un 68,10 %.106 En conseqüència, la corporació notifica a 
les dues societats que, a partir de gener de 1974, s’augmenta el cànon garantit 
sobre la base del càlcul anterior. Amb aquest increment, el mínim garantit per 
cada emissora passa de 300.000 FF a 504.300 FF anuals, és a dir, els 25.000 FF 
mensuals que es pagaven fins aleshores es transformen en 42.025 FF. Sofirad, 
en desacord amb els càlculs del Consell, tan sols accepta la meitat de l’augment 
(33,33 %) i, a partir de l’agost de 1974, passa a pagar 33.333 FF mensuals, 
equivalents a 400.000 FF anuals, és a dir, accepta un increment de 8.333 FF 
mensuals en lloc dels 17.025 reclamats pel Consell. Per contra, Eirasa fa cas 
omís als requeriments de l’1 de febrer i del 7 d’octubre de 1974, dates en què 
el Consell comunica l’augment; per tant, Ràdio Andorra continua pagant els 
valors anteriors, sense variació.107

Tres anys més tard, quan s’acosta el final de les concessions i el Consell 
s’inclina per no renovar-les, tensa la situació amb un nou augment. El maig 
de 1977, els serveis de comptadoria andorrans realitzen un nou càlcul que 
comporta un increment del 56,10 %, tenint en compte només la variació dels 
preus al major espanyols, ja que els valors francesos han deixat de publicar-se.108 

106. Arxiu del Consell General/Informe del Departament de Finances a Sindicatura, 12.12.1979, s/n.
107. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell General, 1975-1979, sessió 1.02.1977, f. 2365 i seg.
108. ANA/Informe del Departament de Finances a Sindicatura, 12.12.1979, s/n.
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D’acord amb aquest càlcul, el 31 de desembre de 1977 Eirasa esdevé deutora del 
Consell per un valor de 817.200 FF per les quantitats impagades en concepte 
de l’augment de 1974, que, sumades a l’increment de 1977, ascendeixen a un 
valor total de 982.232 FF. Per la seva banda, Sofirad, el mateix dia té un deute 
amb el Consell de 475.553 FF per la part no satisfeta de l’augment de 1974, 
xifra que, sumada a l’increment de 1977, dona un valor total de 640.568 FF. 
Cal remarcar que a aquestes quantitats s’hi havien d’afegir els interessos legals 
corresponents derivats dels processos legals que havia iniciat el Consell per 
reclamar el deute. En un informe jurídic encarregat pel Consell, es recomana a 
la corporació la conveniència de comunicar els augments anualment per evitar 
possibles reclamacions de les societats.109

Vist que no se satisfan les quantitats reclamades, el Consell exigeix el 
deute pendent diverses vegades amb l’amenaça de no renovar els contractes. 
La reclamació del deute es reitera en el decurs de l’any 1977, en les sessions de 
l’1 de febrer, del 7 de juny i del 6 de juliol.110 A final d’any, el 8 de novembre, 
davant la manca de resposta de les emissores, torna a fer la reclamació en 
forma d’ultimàtum i fixa el 31 de gener de 1978 com a data límit per lliurar 
les quantitats pendents. La corporació envia l’ultimàtum a Luis Ezcurra, 
representant d’Eirasa, i al president de Sofirad; lamenta que les emissores 
no responguin les cartes enviades i, en cas d’incompliment, amenaça amb la 
clausura immediata dels dos centres emissors.111

Davant les demandes econòmiques del Consell, les emissores no es 
mostren especialment bel·ligerants. El president de Sofirad respon al síndic, 
el 3 de febrer de 1978, que ha tramès l’ultimàtum als serveis del copríncep 
francès, amb el desig de posar fi al buit jurídic derivat de la no aprovació 
dels contractes de 1961 pels coprínceps. Es mostra partidari d’obtenir un nou 

109. Arxiu del Consell General/Informe jurídic, 20.12.1977, fet a Barcelona, s/n.
110. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell General, 1975-1979, sessions 01.02.1977, f. 2365 i seg.; 
07.06.1977, f. 2414, i 06.07.1977, f. 2458.
111. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell General, 1975-1979, sessió 11.01.1978, f. 2651-2652.
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112. Arxiu del Consell General/Carta de Xavier Gouyou-Beauchamps al síndic Julià Reig, 03.02.1978, s/n.
113. Arxiu del Consell General/Carta de Luis Ezcurra al síndic Julià Reig, 03.02.1978, s/n. 
114. ANA/Carta del director general de Sud Ràdio, Jean-Louis Horbette, al síndic Julià Reig, 05.06.1978, s/n. 
115. ANA/ASCG/Actes del Consell General 1975-1979, sessió 7.06.1978, f. 2771-2772.

reglament de radiodifusió i un contracte d’explotació que garanteixin els 
drets de Sofirad i proposa celebrar una reunió a Andorra amb el Consell.112Per 
la seva banda, els serveis del copríncep francès entenen que la situació no 
satisfà les autoritats andorranes ni els coprínceps; al seu entendre, la reclamació 
judicial que ha efectuat el Consell evidencia el problema de la validesa dels 
contractes i la necessitat d’establir un marc jurídic que no sigui contestable. 
En la mateixa data que el president de Sofirad, Luis Ezcurra, president d’Eirasa 
i sotsdirector de RTVE, respon al Consell que la societat que presideix desitja 
que els coprínceps aprovin un estatut de la radiodifusió andorrana que 
estableixi tant les obligacions com els drets de les concessionàries; també 
demana mantenir una reunió amb representants del Consell.113

Com a resultat d’una reunió de treball celebrada a Perpinyà amb el delegat 
permanent del copríncep francès, el Consell informa que els representants 
de Sofirad s’han compromès a pagar 500.000 FF, en concepte d’acompte per 
començar a negociar els deutes pendents. Aquesta quantitat es fa efectiva el 5 
de juny de 1978; una part correspon als augments del cànon de 1974 i 1977 
i l’altra a un acompte del cànon de 1978.114 El Consell acorda reunir-se tant 
amb Luis Ezcurra com amb Delvigne, president de la societat d’explotació 
de Ràdio Andorra, i també amb Gouyou-Beauchamps, president de Sofirad; 
tots tres han sol·licitat entrar en contacte amb les autoritats del país. Això no 
obstant, la corporació no és partidària de tractar del futur de les emissores 
mentre no s’hagi solucionat la qüestió econòmica.115

El febrer de 1980, amb la sensació que s’acosta el possible tancament de 
les ràdios i que el descontentament del Consell va en augment, Sofirad intenta 
novament rebaixar tensions. Amb aquesta finalitat, proposa incrementar el 
cànon a 40.000 FF mensuals i en lliura 200.000 a compte, en concepte de 
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contribucions endarrerides; això no obstant, el Consell no es conforma amb 
l’increment de recaptació i es reafirma a no renovar els contractes.116 Una 
prova que demostra que no es redueixen les tensions és que, tan sols cinc dies 
després, el Consell interposa un requeriment judicial a les dues concessionàries 
sobre l’estimació del deute existent el 30 de desembre de 1979.

En previsió de fer-se càrrec de les emissores quan finalitzin els contractes  
de 1961, el juliol de 1980 el Consell demana als gestors i a les concessionàries 
que autoritzin els tècnics designats per la corporació a procedir al peritatge dels 
immobles i les instal·lacions.117 Jean Delvigne autoritza el peritatge, realitzat 
per Ramon Pla davant notari, que estima el valor de Ràdio Andorra en 
43.415.000 FF, 23.415.000  dels quals corresponen a l’edifici i les instal·lacions 
i vint milions als actius intangibles, com ara la marca comercial.118

En aquest context, s’incrementen els debats del Consell pel deute que 
ha reclamat insistentment. A manca d’una resposta satisfactòria, el 6 de 
novembre de 1981 ordena el tancament de les emissores i el 30 del mateix 
mes procedeix a l’embargament preventiu dels béns de Sofirad i Eirasa per 
cobrir els deutes pendents. Aquesta vegada, el Consell reclama 1.330.780,45 FF 
a Sofirad i 2.797.443,76 FF a Eirasa, en concepte de mínims garantits, als 
quals cal afegir les quantitats que resulten de l’aplicació d’altres conceptes 
pendents, més els interessos legals i les costes judicials.119 El batlle degà  
episcopal procedeix a l’embargament preventiu de Sofirad i el batlle francès al 
d’Eirasa. En resposta a l’embargament decretat pel Consell, Sofirad presenta 
una demanda als batlles en què s’oposa a la mesura que afecta els béns 
andorrans, en considerar que superen el valor del deute, fet que motiva 
una nova reclamació judicial, el 7 de desembre, en la qual es confirma 
l’embargament preventiu.120

116. ANA/Llibre d’Actes del Consell General, sessió 28.02.1980, f. 3. 
117. Arxiu del Consell General/Carta de Jean Delvigne al síndic Estanislau Sangrà, 10.07.1980, s/n.  
118. Arxiu del Consell General//Ràdio Andorra. Estimation du matériel et des bâtiments de l’exploitation, 
28.11.1980, s/n. 
119. ANA/Llibre d’Actes del Consell General, sessió 22.12.1981, f. 1-5.
120. Arxiu del Consell General/Demanda del Consell General en judici civil contra Sofirad, en reclamació 
de quantitat derivada d’incompliment contractual, 07.12.1981, s/n. 
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121. Arxiu del Consell General/Carta d’André Rousselet al cap de l’Executiu, 29.03.1982, s/n. 
122. Arxiu del Consell General/Protocol notarial de compravenda entre el síndic, Francesc Cerqueda, i 
l’administrador delegat de Sofirad, Hervé Coquerelle, 07.03.1983, s/n. 
123. Ibídem. 
124. ANA/Venda atorgada per Ràdio de les Valls (Sofirad) a favor del Govern d’Andorra, 04.11.1987. 
Notaria Maties Aleix Santuré, núm. 1830/87.

Posteriorment, en no haver-se arribat a un acord, Sofirad accepta fer una 
valoració del deute de l’empresa amb el Consell. El resultat és notificat al cap 
de Govern per André Rousselet, cap de gabinet del president francès, que 
accepta la valoració feta pel Consell de vint-i-set milions de francs francesos 
pels béns i els equips instal·lats a Andorra. D’altra banda, Rousselet estima 
que el deute de Sofirad, en el període 1967-1981, ascendeix a 12.519.248 FF, 
valor que inclou el 10 % dels ingressos per publicitat.121 El valor total dels béns 
i instal·lacions de Sud Ràdio, segons l’escriptura de compravenda de 1983, 
ascendia a 484,6 milions de pessetes, equivalents a vint-i-set milions de francs 
francesos.122

Finalment, Sofirad, en resposta a la voluntat del Consell d’adquirir les 
instal·lacions pel seu valor deduint-ne l’import del deute, cedeix la propietat 
de les instal·lacions andorranes en dues fases: en la primera, executada el 1983, 
traspassa al Consell el centre emissor del pic Blanc, valorat en 258 milions 
de pessetes, per via de compensació amb el deute de 12,5 milions de francs 
francesos, en concepte de les quantitats pendents en el període 1967-1981.123 
En la segona fase, duta a terme el 1987, cedeix la resta de propietats que encara 
conserva en territori andorrà, en compensació del deute de 226,5 milions de 
pessetes, en concepte de pagament pel dret d’emissió entre 1983 i 1987.124

El dret d’adquisició exercit pel Consell motivarà diverses reclamacions 
del Comú d’Encamp adreçades a l’ENAR, en concepte de lloguers impagats. 
La primera vegada, el Comú argumenta la demanda a partir d’una reclamació, 
feta el 9 de setembre de 1983 a Ràdio de les Valls, per valor de tres milions 
de pessetes corresponents al lloguer del terreny on està situat l’edifici del 
pic Blanc pel període comprès entre l’1 de gener de 1981 i el 31 d’agost de 
1983. Sofirad tan sols ha abonat 540.000 pessetes pels períodes en què ha 
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emès, corresponents al primer trimestre de 1981 i al semestre afectat pel 
recurs en queixa; a partir del segon tancament no es fan càrrec del lloguer. 
En conseqüència, el Comú reclama a l’ENAR, com a nou titular, que lliuri 
els 2,5 milions de pessetes restants, en concepte de lloguer a partir del mes 
d’octubre de 1981.125 Posteriorment, el 5 d’octubre de 1984, el Comú torna 
a reclamar el lloguer del pic Blanc que no ha estat satisfet i que ascendeix a 
3,4 milions de pessetes.126

Després de negociar amb el Govern andorrà el contracte de reobertura 
de Ràdio Andorra, el setembre de 1983, Proersa (Eirasa) valora el deute que 
manté amb el Consell, en concepte de cànons endarrerits, en 2.334.267 FF, 
equivalents a 44,5 milions de pessetes. Malgrat que aquesta quantitat ja resulta 
inferior a la que la corporació reclamava dos anys abans, Ezcurra ofereix tan 
sols 1.739.542 FF, amb un contravalor de 33,4 milions de pessetes, pagats en 
una sola vegada (Giral, 1988, p. 522 i 698).

Per valorar la importància de les inversions realitzades per finançar les dues 
emissores, així com del valor de les instal·lacions de Sud Ràdio, en el moment 
de ser traspassades a l’Estat andorrà, s’ha fet una equivalència de les xifres en 
francs amb el salari mitjà francès de cada moment. La inversió inicial de Ràdio 
Andorra, feta per Trémoulet i Kierzkowski fins a l’any 1939, ascendia a dotze 
milions de francs. El salari mitjà anual a ple temps d’un treballador francès 
aquest any era d’11.000 francs; en conseqüència, la inversió equivaldria al 
salari mitjà anual de 1.091 persones. L’emissor d’Andorradio d’Encamp va 
suposar per a Sofirad una inversió de 170 milions de francs vells l’any 1952, 
quan el salari mitjà d’un treballador francès era de 293.700 francs; per tant, 
la inversió equivaldria al salari mitjà anual de 579 persones —tan sols el 53 % 
dels salaris als quals equivalia la inversió de Ràdio Andorra—. Posteriorment, 
quan el 1963 construeix l’emissor del pic Blanc, Sofirad inverteix dotze milions 
de nous francs i el salari mitjà francès d’aquest any era de 7.577 NF; per tant, 

125. Arxiu del Consell General/Carta del comú d’Encamp a l’ENAR, 21.09.1983, s/n.
126. Arxiu del Consell General/Carta del cònsol d’Encamp, Enric Pujal, a l’ENAR, 05.10.1984, s/n. 
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127. <http://piketty.pse.ens.fr/fichiers/enseig/memothes/DeaRouzet2005.pdf> [Consulta: 1 de setembre 
de 2017].

el cost de l’emissora equivaldria al salari mitjà anual de 1.584 persones —un 
45 % més que el de la inversió de Ràdio Andorra—. D’altra banda, quan es 
traspassa Sud Ràdio, es fa d’acord a un peritatge de 1982 que valora l’emissora 
i les instal·lacions en vint-i-set milions de francs francesos; com que el sou 
mitjà francès és de 53.269 FF, per aquest any, el valor de l’emissora equivaldria 
al sou mitjà anual de 507 persones, quan bastir-la havia representat el salari de 
1.584 persones.127

Per tenir una aproximació als aspectes econòmics de cada emissora, a falta 
de dades més fiables, s’enumeren les principals inversions, la forma de gestió i 
les xifres conegudes que s’obtenen en concepte d’ingressos per publicitat, que 
és la principal font de finançament.

Ràdio Andorra

L’estudi dels aspectes econòmics de Ràdio Andorra revesteix una dificultat 
especial, ja que les aportacions documentals relatives a la seva comptabilitat 
resulten escasses, confuses i incompletes. No ajuda a la comprensió la 
complexitat de l’entramat legal i societari que envolta l’emissora durant la seva 
existència, un entramat en el qual estan involucrats tots els agents que, d’una 
manera o d’una altra, tenen relació amb la radiodifusió andorrana.

Els ingressos bàsics de l’emissora provenen de la publicitat que, en la dècada 
dels anys quaranta, era gestionada per dues agències, una de francesa i una 
altra d’espanyola; la publicitat francesa es canalitzava a través de la SOGEP,  
mentre que la societat CASCASA, amb seu a Barcelona i dirigida per Maurice 
Perrot, s’encarregava de la publicitat espanyola. El contracte de l’agència 
SOGEP caducarà el 1975, quan les hereves de Trémoulet passin la gestió de la 
publicitat a una nova agència, Midi Media, amb seu a París.
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Ja en el decurs dels anys cinquanta, el sistema de cànon únic que pagava 
Ràdio Andorra es mostra insuficient als ulls del Consell. Per aquest motiu, 
en el moment de negociar els contractes de concessió de 1961 amb Eirasa i 
Sofirad s’exigeix el pagament d’un cànon equivalent al 10 % dels ingressos 
bruts anyals, amb un mínim garantit. 

Com ja s’ha comentat anteriorment, Trémoulet havia pactat amb el 
Govern espanyol un contracte de cessió gratuïta de Ràdio Andorra a favor 
de la Direcció General de Radiodifusió i Televisió signat el 16 de gener de 
1961 a canvi de la gestió de l’emissora durant un període de vint anys. Aquest 
contracte estipulava que l’explotació mercantil se sotmetria a un reglament 
elaborat de comú acord, mentre que l’explotació publicitària, la gestió tècnica 
i l’administrativa quedarien en mans de Trémoulet, a canvi de pagar el 2 % 
dels ingressos bruts a Eirasa (Giral, 1988, p. 651 i seg.). A partir del cànon del 
2 % lliurat per Trémoulet a l’Administració espanyola, s’estima que el volum 
d’ingressos de Ràdio Andorra entre 1961 i 1970 oscil·la entre els 29,4 i els 
32,4 milions de pessetes anuals.

Espanya considerava beneficiós l’acord perquè aconseguia la paritat amb 
França en la radiodifusió andorrana, alhora que obtenia la propietat d’un 
valuós immoble, d’uns transmissors i d’un material que, encara que vell, podia 
continuar operant, sense obviar uns ingressos d’unes 50.000 pessetes mensuals: 

[...] garantizaba a Trémoulet durante un largo periodo, y el Estado español 
obtuvo, a cambio de su protección, la expectativa de propiedad de un valioso 
inmueble, el de los transmisores, un material que aunque viejo podría continuar 
operando, una participación, si bien modesta, de los ingresos —en la práctica 
resultó entre 49.000 y 54.000 pesetas mensuales— y una situación de paridad en el 
Principado, en materias de radio, semejante a la existente en otros servicios así como 
la posibilitad de intervenir en la programación de un medio de comunicación social 
que, por entonces, era importante en Francia y España (Giral, 1988, p. 652-653).
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Pel que fa als compromisos econòmics entre l’emissora i el Consell, el 
contracte de 1961 estipula que la corporació pot accedir a la comptabilitat 
de la societat d’explotació per controlar l’import del cànon a satisfer, però 
Sindicatura no va disposar mai dels comptes de l’emissora malgrat requerir-los 
fins i tot per via notarial. Durant el primer trienni de funcionament després 
del contracte (1961-1963), l’emissora tan sols liquida els mínims garantits, 
a raó de 100.000, 200.000 i 300.000 NF pels tres anys esmentats. A falta de 
dades comptables, el síndic Julià Reig estima que el 10 % dels ingressos bruts 
de Ràdio Andorra, que correspon al Consell i no ha estat satisfet en la seva 
totalitat, equival a un milió de nous francs per any. Si es dona per bona la 
xifra de negoci calculada pel síndic, el deute de Ràdio Andorra amb el Consell 
per  aquest trienni ascendiria a 2,4 milions de NF (Giral, 1988, p. 656 i seg.). 
Aplicant el canvi oficial d’aleshores de francs a pessetes (12,2 pessetes per nou 
franc), el volum de negoci calculat pel síndic per al primer trienni dels anys 
seixanta ascendeix a 122 milions de pessetes anuals, molt per sobre dels valors 
reconeguts per Espanya.

Les instal·lacions de Ràdio Andorra van ser l’escenari d’algunes efemèrides 
que, malgrat no servir per a aclarir els comptes, confirmen que gaudia de bona 
salut econòmica. És el cas de l’acte organitzat per acollir el Tour de França 
de 1964, que va tenir un final d’etapa al país el dia 4 de juliol, seguit d’un dia 
de repòs i amb sortida d’una nova etapa el dia 6. L’etapa andorrana la va guanyar 
l’espanyol Julio Jiménez i els mitjans de comunicació se’n van fer ampli ressò.128 
Malgrat que l’organització del Tour havia demanat una subvenció de 60.000 
NF (sis milions dels antics), el Consell acordà atorgar-li un milió de pessetes, 
quantitat superior a la demanada, amb el compromís que la competició fes 
una estada de tres dies al país.129

La recepció oferta per Ràdio Andorra en la jornada de descans va ser 
una mostra de l’esplendor de què gaudia l’emissora en aquell moment i fou 

128. <http://aquiradioandorra.free.fr/DocumentsInedits/1964-TourdeFrance.html> [Consulta: 1 de setembre 
de 2017].
129. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell General, 1961-1969, sessió 8.09.1963, f. 517.
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Recepció del Tour de França al centre emissor de Ràdio Andorra al roc del Pui, a Encamp, l’any 1964. 
ANA/Fons Fèlix Peig 44187
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considerada la més original de les que s’havien ofert mai al Tour de França. 
Hi assistiren més de 400 convidats i diferents personalitats, entre les quals 
destaca el ciclista Jacques Anquetil, guanyador de la prova d’aquell any, i la 
cantant francesa Dalida. Es va servir una barbacoa per als assistents als jardins 
del centre emissor d’Encamp, acompanyada de 200 litres de sangria. Com a 
detall anecdòtic, en l’etapa de l’endemà, el ciclista Anquetil va patir seriosos 
problemes a la pujada del port d’Envalira.

Aquest acte promocional de l’emissora, aprofitant un esdeveniment 
esportiu d’un gran ressò mediàtic, es produeix com a colofó d’un procés 
d’inversions milionàries que Trémoulet realitza en el decurs de 1964 per 
aconseguir un increment substancial de la potència d’emissió que li permeti 
competir amb Sud Ràdio. El capital invertit supera els vint-i-nou milions de 
pessetes, divuit dels quals es destinen a la compra d’una emissora Bosch de 
250 kW que entra en funcionament el mes de setembre. També es reforça el 
cablejat de l’emissor fins a les antenes. Les obres van ser dirigides per enginyers 
de la BBC i les instal·lacions, un cop reformades, entraren en funcionamen el 
mes de setembre. A la taula següent es desglossen les inversions de l’emissora 
l’any 1964:

Emissora OM Bosch de 250 kW 17.929.454

Elements diversos 852.316

Despeses enginyers BBC 527.175

Transports 28.065

Assegurances 888.546

Materials diversos 1.244.875

Cable feeder 1.486.800

Materials diversos 1.051.852

Despeses obres 5.160.307

Transports, topògrafs, etc. 344.277

Indemnització Comú d’Encamp 68.400

TOTAL 29.582.067

Inversions de Ràdio Andorra, 1964 (valor pessetes)

Concepte Cost

Font: Giral (1988), p. 658-659.
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Part de les inversions de Ràdio Andorra per millorar els aspectes tècnics de 
les instal·lacions queden paralitzades pel judici que s’inicia amb FHASA l’any 
1964. Ràdio Andorra ja havia tingut problemes amb FHASA pel preu de la 
llum pactat el 1939 i torna a tenir-los quan la companyia elèctrica bloqueja la 
construcció d’una nova antena al llac d’Engolasters. L’intent de bastir aquesta 
antena va ser denunciat per FHASA, possiblement influenciada pel Govern 
francès a través de Mateu, i s’inicià un plet entre les dues concessionàries que 
no es va resoldre fins al 1973.130 Nou anys després d’haver acceptat el recurs, 
el Tribunal Superior d’Andorra a Perpinyà dona la raó a l’emissora i el maig 
de 1974 finalitza el muntatge de les antenes Brown Boveri de 180 metres 
d’alçada, orientables direccionalment, amb un cost superior als set milions 
de pessetes.

Segons un informe de Luis Ezcurra, citat per Giral, Trémoulet es reuneix 
diverses vegades amb representants del Ministeri d’Informació i Turisme 
espanyol durant l’any 1968 per plantejar un nou model de contracte per a 
Ràdio Andorra. En el decurs de les converses, ofereix traspassar l’emissora per 
cent milions de pessetes, oferta desestimada per l’Administració espanyola en 
considerar-la exagerada (Giral, 1988, p. 360).

Un cop mort Trémoulet, Eirasa trasllada les exigències econòmiques del 
Consell a la societat explotadora de l’emissora, propietat de les seves hereves; 
així actua l’any 1974, quan la corporació exigeix la revisió dels cànons de 
concessió i el pagament de quantitats endarrerides. Tanmateix, el juny de 1980 
reclama a les hereves de Trémoulet el cànon del 2 % que s’havien compromès 
a liquidar a l’Estat espanyol i que, des de 1971, no ho havien fet d’una manera 
regular (Giral, 1988, p. 653 i seg.).

El Consell continua exigint, insistentment, el pagament dels deutes 
pendents i fixa com a data límit de liquidació el 31 de gener de 1978, amb 

130. Arxiu del Consell General/Recurs de reposició interposat per Jean Delvigne, president de Ràdio 
Andorra, al Consell General, 27.01.1978, s/n.  
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131. Arxiu del Consell General/Recurs de reposició interposat per Jean Delvigne, president de Ràdio 
Andorra, al Consell General, 27.01.1978, s/n. 

l’amenaça que, si no es lliuren les quantitats degudes, es clausuraran les emissores. 
La societat d’explotació de Ràdio Andorra interposa un recurs de reposició 
al Consell en el qual sol·licita una solució provisional al deute pendent a 
partir d’un nou acord; al·lega que les condicions de 1961 no tenen força legal 
en no haver estat ratificades pels coprínceps; també argumenta que Ràdio 
Andorra ha satisfet regularment al Consell la suma anual de 300.000 FF. 
Els gestors apunten la possibilitat d’augmentar modestament aquesta xifra, 
però no estan en disposició de satisfer els cànons reclamats per la corporació, 
ja que travessen una situació financera que ha esdevingut precària. Les 
dificultats econòmiques de l’emissora estan en relació directa amb el plet que 
durant nou anys ha mantingut amb FHASA i que ha impedit la modernització 
de l’estació, així com amb les interferències de Radio-Monte-Carlo, que utilitza 
la mateixa freqüència que Ràdio Andorra en haver-l’hi estat atribuïda per la 
UIT en la Convenció de Ginebra de 1975.131

Posteriorment, Ràdio Andorra renovarà una part de les instal·lacions 
d’ona curta amb materials de segona mà comprats a Radio-Luxembourg, amb 
la qual havia establert un acord de col·laboració tècnica des de 1974 (Chareyre, 
1976, p. 18). Aquest acord, fet en un moment en què davallava l’audiència de 
Ràdio Andorra, permetia intercanviar programació entre ambdues emissores 
i caducava el desembre de 1980.

Andorradio / Ràdio de les Valls / Sud Ràdio

Un dels objectius inicials de Sofirad, d’ençà del seu naixement, era 
desplaçar Trémoulet de Ràdio Andorra i fer-se amb el control de l’emissora. 
Com que no va ser capaç d’aconseguir aquest objectiu, es decanta per crear en 
territori andorrà una nova emissora competidora —Andorradio— sota el seu 
control. Per aconseguir-ho, Sofirad canalitza part dels beneficis obtinguts per 
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l’emissora Europe 1 a facilitar les inversions de la nova emissora i atorga crèdits 
molt favorables, amb un interès de tan sols un 1 %, per al nou projecte.

La Comissió encarregada de la verificació dels comptes de les empreses 
públiques del Ministeri de Finances francès (CVCEP), en l’informe de juliol 
de 1958, analitza les despeses d’Andorradio, filial de Sofirad. La posada en 
funcionament de l’emissor, construït l’any 1952, ha representat per a l’Estat 
francès una despesa superior a 170 milions de francs antics, mentre que el 
manteniment de les instal·lacions, inactives durant els primers anys, ascendia 
a cinc milions de francs anuals (Duval, 1977, p. 389). La importància de les 
inversions de Sofirad en la nova emissora també queda constatada en una 
sessió extraordinària del Consell, del 16 de setembre de 1958, en què s’afirma 
que, en poques setmanes, Andorradio importa material per valor de vint 
milions de francs.

Amb l’arribada del general De Gaulle al poder, l’1 de juny de 1958, el Govern 
francès decideix posar en marxa Andorradio, en el marc d’una campanya 
política encapçalada pel ministre d’Informació —Jacques Soustelle—, que 
havia estat governador general d’Algèria; la intenció era contrarestar la 
influència de La Dépêche du Midi i reduir els ingressos publicitaris d’aquest 
diari i de Ràdio Andorra. El ministre proposa a l’associació de premsa del 
Sud-Oest participar en el capital social d’Andorradio, però es troba amb la 
negativa de tots els diaris. En aquest context, Radio-Monte-Carlo, filial de 
Sofirad que l’any 1951 havia proporcionat material a Puiggròs, es nega a fer 
noves aportacions a l’emissora andorrana. El refús de Radio-Monte-Carlo, 
sumat a la negativa del ministre de Finances —Antoine Pinay— a concedir 
crèdits pel nou emissor, fa que el ministre Soustelle ordeni desmuntar els 
emissors d’Alger de la RTF per incorporar-los al funcionament d’una emissora 
potent com havia d’esdevenir Andorradio (Ténot, 1977, p. 171-173).

Com ja s’ha comentat, les dues emissores no aporten al Consell la 
informació relativa als comptes d’explotació i, d’aquesta manera, aconsegueixen 
eludir bona part de les obligacions contributives. Gairebé un any després de 
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signar-se els contractes de 1961, encara no han satisfet les retribucions pactades. 
Per aquest motiu, el 27 de febrer de 1962, el Consell recorda al president de 
Sofirad que, quan tingui la xifra definitiva dels ingressos bruts de 1961, cal 
procedir a la seva comprovació per establir els pagaments corresponents. El 
mateix procediment es fa amb Eirasa.132

Un any més tard, el Consell torna a recordar a Ezcurra, com a representant 
d’Eirasa, que efectuï la liquidació del 10 % dels ingressos bruts de Ràdio 
Andorra, corresponents als cànons dels anys 1962 i 1963, i a François Coulet, 
president de Sofirad, que liquidi el cànon de Ràdio de les Valls de 1962.133 Les 
emissores fan cas omís de les reclamacions andorranes i de nou, el 17 de març 
de 1965, són requerides perquè presentin els comprovants i la comptabilitat 
per poder cobrar el cànon previst en els contractes.134

Tot i que les autoritats andorranes desconeixen els comptes de Sud Ràdio, 
tal com ha quedat palès, les autoritats franceses en tenen un coneixement 
exacte, ja que Sofirad i les seves filials estan auditades per la CVCEP. Segons 
aquest organisme, els resultats obtinguts per Ràdio de les Valls per la publicitat 
no són els esperats. Els comptes anuals són negatius: al dèficit de 1958 de 
335.000 NF, segueix el de 1959, amb 645.000 NF, i el de 1960, amb 836.000 NF. 
L’exercici de 1960 es tanca amb un dèficit acumulat de 2,3 milions de NF 
per a una societat amb un capital social de tan sols 10.000 NF. Les despeses 
d’explotació i d’inversió, finançades per Sofirad, al tancament de 1961 havien 
representat 3,3 milions de NF (Duval, 1979, p. 390-395).

A causa dels números vermells, el 1963 és un any negre per a Ràdio de les 
Valls, motivat per una audiència que no creix, una qualitat de recepció que 
es degrada de dia en dia i les obres d’un nou centre emissor que es retarden 
i s’encareixen.135 Una sèrie d’imprevistos fa que el cost inicial dels treballs de 

132. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell General, 1961-1969, sessió 27.02.1962, f. 419. 
133. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell General, 1961-1969, sessions 8 i 9.04.1963, f. 489 i seg. 
134. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell General, 1961-1969, sessió 17.03.1965, f. 574 i seg.
135. <http://100ansderadio.free.fr/HistoiredelaRadio/Sud-Radio/SudRadio-1963.html> [Consulta: 1 de 
setembre de 2017].
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l’emissor del pic Blanc, estimat inicialment en dos milions de nous francs, es 
dispari per situar-se en gairebé dotze milions de nous francs.

Els resultats econòmics de l’explotació de l’emissora de Sofirad en territori 
andorrà van ser negatius en els primers anys. En opinió de Giral, les pèrdues eren 
assumibles des de la perspectiva d’una societat estatal, en què les motivacions 
polítiques tenien un pes cabdal en detriment de les econòmiques. Després de 
la signatura del contracte de 1961, les pèrdues s’incrementen de tal manera 
que Sofirad es veu obligada a fer noves aportacions de capital. La situació 
econòmica desfavorable també és constatada pel síndic que, en un informe 
adreçat al veguer francès el 10 de setembre de 1964, reconeix que Ràdio de 
les Valls tan sols paga els cànons mínims, ja que els ingressos per publicitat 
són inferiors als previstos; d’altra banda, assenyala que tampoc paga el 3 % 
compromès amb els coprínceps (Giral, 1988, p. 676-677). 

L’informe de la CVCEP de febrer de 1967 constata unes pèrdues anuals de 
quatre milions de francs francesos per als exercicis de 1964 i de 1965; segons 
es desprèn del tancament comptable de l’exercici de 1965, els préstecs efectuats 
per Sofirad des de 1951 per la construcció de l’emissora ascendeixen a divuit 
milions de francs, situant-se el dèficit acumulat en 14,7 milions. És evident 
que la instal·lació del nou emissor d’ona mitjana el 1964, amb un cost de dotze 
milions de francs, ocasiona un augment del dèficit. El mes de novembre de 
1965, la signatura d’un contracte amb l’agència publicitària Information et 
Publicité, filial de l’agència Havas, permet a Ràdio de les Valls millorar els 
seus resultats. Els comptes de Sud Ràdio, l’exercici de 1967, es tanquen amb 
pèrdues de l’ordre de 406.146 FF, que el 1968 ascendeixen a 574.352 FF, per 
disminuir el 1969 a 351.206 FF. Aquests resultats estan condicionats per les 
amortitzacions i per l’augment de les càrregues relacionades amb l’expansió de 
l’emissora (Duval, 1979, p. 390-395).

A partir del primer quinquenni dels anys setanta, els resultats dels 
exercicis anuals milloren substancialment, i fins i tot s’obtenen beneficis. La 
reducció de les càrregues financeres, conseqüència de les mesures adoptades 
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per la societat mare en benefici de la filial, permet, a partir de 1970, aconseguir 
saldos positius, encara que discrets, que s’imputen a les pèrdues acumulades 
anteriors de 15,5 milions de francs francesos a finals de 1972. El volum de 
negoci de 1970 se situa en 7,6 milions de francs i s’incrementa fins a 10,3 milions 
el 1972, gràcies a l’augment constant de contractes directes de publicitat 
(Giral, 1988, p. 680-686).

En el decurs de 1972 es realitzen noves inversions per un valor de 5,3 
milions de francs amb l’objectiu de garantir la rendibilitat dels equipaments; 
s’augmenta la potència d’emissió i s’amplia la zona de recepció. El volum de 
negoci de 10,3 milions el 1972 augmenta a 12,4 milions el 1973, per situar-se en 
15,6 el 1974. Els resultats permeten reduir el dèficit acumulat d’anys anteriors, 
que encarà és de 13,6 milions de francs al tancament de 1974. Sud Ràdio  
haurà de fer front a un nou revés, la competència de Radio-Monte-Carlo, que, 
gràcies al repetidor situat al departament dels Alps de l’Alta Provença, penetra 
al sud-oest de França i perjudica la recepció de Sud Ràdio al País Basc francès 
i a la zona de les Landes. La manca de coordinació entre les dues filials de 
Sofirad ocasiona una competència estèril i costosa.

En el decurs de 1976 es continuen ampliant les instal·lacions de Tolosa 
de Llenguadoc; Sofirad redueix el pressupost de funcionament de Sud Ràdio 
per rendibilitzar com més ràpidament millor les importants inversions 
efectuades. L’emissora, que té una plantilla aproximada de 120 persones, es veu 
obligada a acomiadar una dotzena de col·laboradors el 1976 (Chareyre, 1976, 
p. 14-20). En el decurs de 1977, una part del personal de l’emissora andorrana 
es trasllada als estudis de Tolosa, fet que provoca importants despeses que es 
recuperen l’any següent.

El gener de 1978, la societat andorrana Ràdio de les Valls esdevé filial d’una 
nova societat de dret francesa —Sud-Radio Services SA— que es constitueix 
a Tolosa, on prèviament ja disposava d’un establiment. Aquesta situació 
comporta que l’Administració francesa reclami la regularització corresponent 
als anys previs a la constitució jurídica de la societat, ja que no s’havia efectuat 
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el compliment legal en matèria fiscal i social per a l’establiment de fet a Tolosa 
des de l’any 1966. Aquesta despesa compromet de nou la situació financera de 
Sud Ràdio (Duval, 1979, p. 393-394). També deu pesar en el trasllat l’interès 
que suscita el mercat francès, en previsió que les ràdios privades es legalitzin 
poc temps després, coincidint amb el triomf dels socialistes. El nou president, 
François Mitterrand, acceptarà el principi de legalització de les denominades 
«ràdios lliures» o «pirates».

A partir de 1978, els comptes d’explotació inclouen, a més dels resultats 
de l’emissora andorrana, els obtinguts per la societat francesa Sud-Radio 
Services, que obté beneficis durant tota la dècada dels anys vuitanta. Aquests 
beneficis contribueixen a millorar la situació econòmica de l’empresa i a 
reduir el dèficit acumulat d’anys anteriors (Giral, 1998, p. 685). La situació 
financera de Sud Ràdio, al tancament de l’exercici de 1982, donava un dèficit 
d’1,5 milions de francs francesos, resultants de les pèrdues de 2,7 milions de 
Ràdio de les Valls i del benefici d’1,2 milions de la filial Sud-Radio Services 
(Giral, 1988, p. 496). Com s’explica més endavant, amb motiu del tancament 
de l’emissora andorrana, l’any 1981 Sofirad es veu obligada a llogar a la 
TDF l’emissor de Tolosa-Muret; per aquest servei paga 36 milions de francs 
francesos entre 1981 i 1983. El funcionament de Sud Ràdio des de Tolosa de 
Llenguadoc i les despeses generades per l’emissor de Tolosa-Muret originen 
unes pèrdues de més de vint milions de francs francesos a Sofirad i són la causa 
del canvi en la direcció de la societat; Michel Caste és cessat com a president 
i és substituït per Bernard Miyet, proper al president François Mitterrand 
(Giral, 1988, p. 461).

Per entendre millor les magnituds i la posició relativa de les filials de 
Sofirad, es comparen els resultats obtinguts per les principals emissores del 
grup francès durant l’any 1976. El volum de negoci de Sud Ràdio, que supera 
els quinze milions de francs francesos, resulta molt inferior als noranta-sis 
milions que assoleix Radio-Monte-Carlo, que, curiosament, presenta uns 
valors similars als de Radio-Luxembourg, mentre que els d’Europe 1 arriben 
als 250 milions. En relació amb aquestes emissores, la xifra de negoci de Ràdio 
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Andorra per al mateix any 1976, tot i ser important, tan sols ascendeix a 
3,5 milions de francs francesos (Ténot, 1977, p. 80). 

Les dècades dels cinquanta i seixanta representen l’època daurada de Ràdio 
Andorra, quan aconsegueix una de les quotes d’audiència més importants de 
la radiodifusió europea. Aquesta època d’auge de l’emissora coincideix amb 
el període de canvis més intensos en l’estructura socioeconòmica del país, 
malgrat que l’evolució de l’emissora i l’economia del Principat no estiguin 
directament interrelacionades.

Fins a l’arribada d’Andorradio, que comença a emetre el 1958, Ràdio 
Andorra no té competidors de rellevància en la seva àrea d’influència i trigarà 
un temps a ser desplaçada per la seva rival. Amb el pas dels anys, l’audiència de 
les dues emissores s’equipara i, als anys setanta, Sud Ràdio acaba desbancant la 
que havia estat la primera emissora del Principat, com ho demostra el resultat 
de les enquestes del Centre d’Études des Supports de Publicité (CESP). 
Durant la dècada dels anys setanta, Sud Ràdio s’erigeix en la capdavantera, 
mentre que el model de Ràdio Andorra s’esgota progressivament.

Pel que fa a l’audiència francesa, el perfil de les dues emissores era 
diferent, encara que en ambdues les dones ocupaven un lloc destacat, amb 
una proporció del 60 %. Entre els seguidors de Sud Ràdio predominen els 
d’edats inferiors a 35 anys que habiten en nuclis urbans, enquadrats en una 
categoria socioprofessional mitjana i superior. Pel que fa l’audiència de Ràdio 
Andorra, la majoria d’oients estan compresos en la franja d’edat entre 35 
i 60 anys i resideixen en zones rurals, amb predomini d’agricultors i classes 
socials mitjanes i baixes. Aquesta diferent estructura de l’audiència evidencia 
la decadència a la qual es troba abocada Ràdio Andorra a la dècada dels 
anys setanta.

Audiència
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La publicitat, intercalada en la programació, és la principal font d’ingressos 
de les dues emissores. Per conèixer la programació, cal recórrer a revistes 
especialitzades o a la premsa en què s’anunciaven, ja que totes dues utilitzaven 
majoritàriament el directe en la seva programació. Aquest aspecte està a 
bastament tractat en els diferents webs especialitzats en el tema.

Ràdio Andorra, esplendor i decadència

L’Arxiu Nacional d’Andorra ha esmerçat molts esforços a recuperar 
la documentació i la memòria existents sobre l’emissora. Entre les accions 
divulgatives, cal destacar l’existència de documentació audiovisual realitzada 
a partir de múltiples entrevistes que es fan ressò de la memòria de Ràdio 
Andorra.136 També s’han trobat, a la xarxa, breus fragments de tres emissions 
de Ràdio Andorra que inclouen un disc dedicat, una entrevista a Victoria 
Zorzano i la sintonia «Aquí Radio Andorra».137

L’escassa informació disponible sobre l’audiència espanyola, en relació amb 
la francesa, no permet comparar els dos mercats nacionals. En aquesta segona 
etapa de Ràdio Andorra, les emissions es fan en francès, majoritàriament, mentre 
que el castellà es reserva per als espais musicals nocturns que s’iniciaven a les 
nou del vespre, ja que una part important dels oients d’aquesta franja horària 
era espanyola. 

L’emissora, que sempre ha estat preocupada pels seus oients, incrementa 
l’interès quan entra en funcionament Andorradio. L’anàlisi d’audiència es feia 
mitjançant enquestes de qualitat, amb caràcter periòdic; també a través del 
correu, amb una atenció especial al rebut en els programes més populars. La 
major part de la informació disponible va referida al mercat francès i resulten 

136. ANA/Arxiu d’Etnografia. Projecte: Ràdio Andorra, un relat coral. [Consulta: 1 de setembre de 2017].
137. <http://www.ivoox.com/audios-radio-andorra_sa_f9575450_1.html> [Consulta: 1 de setembre de 
2017].
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escasses les dades sobre l’audiència espanyola, malgrat que per a la majoria 
d’autors era tant o més nombrosa que la francesa.

Les enquestes de Ràdio Andorra per conèixer el perfil de l’audiència 
són consultables al web Aquí Ràdio Andorra. Malgrat no disposar de totes 
les sèries, les enquestes que s’han pogut analitzar ofereixen una radiografia 
de l’audiència i la seva evolució des dels anys cinquanta fins al tancament de 
l’emissora. Les enquestes permeten conèixer alguns paràmetres del perfil dels 
oients, com el sexe, l’edat, l’estructura professional, la situació civil o el nivell 
de vida mesurat a partir de diferents indicadors socioeconòmics (automòbil, 
telèfon, televisor, frigorífic...). També s’especifiquen les franges horàries per 
sexe, les localitats per nombre d’habitants, l’àrea d’influència i el nombre de 
persones que declaren escoltar l’emissora.

Tot i que la irrupció de la televisió comporta un revés per a la ràdio, 
especialment en zones urbanes, Ràdio Andorra dona mostres d’una salut 
excel·lent durant els anys seixanta. Ho confirma el volum de correspondència 
rebuda, que, a meitat de la dècada, supera el mig milió de cartes en un any. 
En aquest període, els fulletons editats per l’emissora, adreçats als anunciants, 
destaquen que el radi de cobertura és excepcionalment extens, amb una major 
difusió sobre l’Europa occidental i, en particular, sobre Espanya i França; 
insisteixen que és escoltada a totes les províncies espanyoles i regions franceses, 
sense excepció. En aquests fulletons, que insisteixen en la competitivitat 
de l’emissora, també s’especifica la tarifa de preus de les diferents formes de 
publicitat: el preu d’un espot publicitari de 20 segons de durada, a les 7 hores 
del matí, és de 90 NF l’any 1962. El preu dels espots publicitaris de Ràdio 
Andorra s’incrementa per assolir els 450 FF l’any 1975 per un anunci de 30 
segons emès a les 7 hores del matí. El mateix any, un espot a Radio-Luxembourg 
i Europe 1, a la mateixa hora i de la mateixa durada, ascendeix a 10.000 FF 
(Ténot, 1977, p. 80).

Gilles Marquet i part de l’equip de Radio África s’incorporen a Ràdio 
Andorra l’any 1960. Marquet ho fa com a director de programes i esdevé 
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l’encarregat de coordinar tots els espais produïts a l’emissora. Aquest 
transvasament està relacionat amb l’abolició de l’estatut internacional de 
Tànger i la consegüent annexió al Marroc el 1960, moment en què la ciutat 
pateix una greu crisi econòmica per la fuita de capital estranger. El nou equip 
insufla una segona joventut a l’estació i l’emissora coneixerà nous moments 
de glòria durant els anys seixanta. Després d’un període en què Marquet 
treballa a La Dépêche du Midi com a cap dels serveis de publicitat, en estreta 
col·laboració amb els estudis de Canet de Rosselló, localitat d’estiueig del 
Departament dels Pirineus Orientals des de la qual s’emeten programes per 
a Ràdio Andorra, retorna a l’emissora andorrana com a director general; el 
seu retorn, l’any 1975, coincideix amb la jubilació de Marcel Degoy. Com 
a director, Gilles Marquet porta el pes de l’emissora fins al 1981, en estreta 
col·laboració amb el seu germà, Jean-Louis Marquet, nomenat director tècnic.138

En el contracte de 1961 s’estipulava l’obligació de les emissores de reservar 
espais gratuïts per a emissions del Consell. Giral afirma que Ràdio Andorra 
no havia fet mai emissions de propaganda d’Andorra (Giral, 1988, p. 726). 
Aquesta informació es contradiu amb les notificacions sobre algunes 
emissions encarregades pel Consell a l’emissora durant la dècada dels seixanta. 
En la documentació consultada del Fons de Casa de la Vall apareixen notes 
relatives a edictes i notificacions oficials radiats a petició del Consell.

El director de Ràdio Andorra convida el Consell, el gener de 1978, a 
participar en les emissions de caire polític que s’havien programat amb motiu 
de la consulta popular relativa a la reforma de les institucions. La corporació 
agraeix la invitació, però declina la participació al·legant que com a institució 
no es postula a favor de cap opció en aquesta consulta.139  D’altra banda, pel 
que fa a programes d’informació sobre Andorra, cal destacar que Rossend 
Marsol, àlies Sícoris, el 1971 iniciava el programa Crònica Andorrana, que va 

138. <http://aquiradioandorra.free.fr/Biographies/Marquet_Gilles.html> [Consulta: 1 de setembre de 
2017].
139. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell General, sessió 11.01.1978, f. 2551. 
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140. <http://aquiradioandorra.free.fr/Plaquettes/1964-PlaquetteEspagnole.pdf> [Consulta: 1 de setembre 
de 2017].

ser la primera emissió en llengua catalana adreçada a la població del país. Els 
anys 1978 i 1979 també es va utilitzar l’occità.

Mercat espanyol

Pel que fa al mercat espanyol, cal tenir present que la xifra de receptors de 
ràdio a Espanya havia crescut tant que va esdevenir un dels països europeus 
amb més aparells per habitant segons dades de la Unesco de 1955. Així doncs, 
la popularització de la ràdio se situa entre 1955 i 1960, quan els receptors 
s’incorporen a les llars com a electrodomèstics. L’Institut de l’Opinió Pública, 
el futur Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), assenyalava que el 1954 
els objectes elèctrics més regalats havien estat els receptors de ràdio, seguits 
dels aparells de calefacció i dels llums. Un any més tard, el 1955, són desplaçats 
per les olles de pressió i les rentadores elèctriques, però des de 1956 la ràdio 
supera la premsa diària com a mitjà informatiu. En iniciar-se la dècada dels 
anys seixanta, els receptors declarats s’havien multiplicat per quatre respecte a 
1942 i la ràdio esdevé el principal mitjà de comunicació de la societat espanyola 
fins que serà superada per la televisió (Gómez i Cabeza, 2013, p. 115-116).

A la difusió de Ràdio Andorra en territori espanyol, van contribuir-hi, 
d’una banda, l’abast de les emissions, que feia que s’escoltessin en llocs remots, i, 
de l’altra, l’informatiu NO-DO, projectat a totes les sales de cinema espanyoles, 
que va incloure uns quants reportatges dedicats a l’emissora. Segons la 
propaganda de Ràdio Andorra, amb la instal·lació de l’emissor de 200 kW el 
1964, l’emissora pretenia arribar als racons més recòndits d’Espanya, incidint 
especialment en la població rural i la que habitava en municipis de menys de 
25.000 habitants, cosa que representava un públic potencial de disset milions 
d’espanyols.140
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Per a molts espanyols de l’època franquista, Ràdio Andorra va esdevenir 
un símbol incorporat a l’imaginari col·lectiu, integrat per tres components: 
l’eslògan «Aquí Radio Andorra» en veu de les locutores, la imatge d’un 
petit país entre muntanyes i les cançons dedicades. N’és una bona mostra el 
testimoni següent: 

Quién no recuerda aquellas radios, que pocas personas podían permitirse, yo 
recuerdo en la calle Coso que era donde yo vivía. Tío Cruz tenía una y otra Tía 
Selvanda en los Molinitos, todas las tardes, nos acercábamos o bien a uno u otro 
para escuchar los discos dedicados de Radio Andorra la Emisora del Principado, 
donde después de añadir una gran retahíla de nombres, daba paso a la canción, 
la primera comunión de Valderrama, una paloma blanca de Antonio Molina, el 
cordón de mi corpiño de Antoñita Moreno y así un gran repertorio que seguro que 
está en la mente de todos, con tan poquita cosa qué felices éramos.141

Una experiència similar relatava en un programa d’una televisió espanyola 
l’expresident de Cantàbria Miguel Ángel Revilla en recordar la seva infantesa, 
que va transcórrer en una casa molt humil d’un petit poble de la muntanya 
on l’única emissora que s’escoltava era Ràdio Andorra. Recorda, de forma 
especial, el cantant Antonio Molina en el programa de cançons dedicades i 
explica que el temps invertit en propaganda durava gairebé cinc minuts, més 
que la pròpia cançó.142

Entre els dies 15 i 31 de gener de 1965, dues vegades per dia, Ràdio Andorra 
llança a través de les ones una pregunta orientada als oients espanyols en la 
qual se’ls demana si estan d’acord amb la nova programació que dona prioritat 
als espais musicals. L’èxit de l’emissora i el radi d’influència es manifesta per 
la resposta massiva dels oients, procedent de gairebé tots els punts d’Espanya, 

141. <http://nostalgicos-marochos.blogspot.com/2008/05/radio-andorra-discos-dedicados.html> [Consulta: 
1 de setembre de 2017].
142. <http://www.lasexta.com/programas/sexta-noche/reportajes/revilla-barcenas-hubiera-nacido-aqui-
seria-delincuente_2013041300119.html> [Consulta: 1 de setembre de 2017].
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Andorra i el Marroc. A través de 17.089 cartes certificades davant notari, els 
oients espanyols es pronunciaven, de forma aclaparadora, a favor dels espais 
musicals. Per importància numèrica, destaquen les cartes de la província de 
Lleida (2.192), però també n’hi ha de procedents de Badajoz (856), Càceres 
(737), Barcelona (562), Osca (490) i Alacant (70). Les cartes del Marroc gairebé 
arriben a mig miler, mentre que les originàries d’Andorra (1.302) demostren 
que també tenia un bon seguiment al país.143

L’any 1966, Ràdio Andorra rep 232.229 cartes de tot Espanya, amb un 
repartiment força uniforme; arriben fins i tot des de les illes Canàries, malgrat 
que l’audiència es concentra més en les zones properes: les cartes enviades 
des de les províncies catalanes superen les 9.000 per província, les procedents 
de les províncies gallegues superen les 4.000 per província i les d’Andalusia 
passen de 3.000 per província.144

Mercat francès

Encara que l’audiència francesa està més documentada que l’espanyola, ja 
que els diferents autors que han tractat el tema i les revistes especialitzades 
fan més incidència en el mercat francès, de vegades les xifres aportades per les 
enquestes resulten contradictòries. Si ens atenim als fulletons de l’emissora, 
a finals dels anys cinquanta eren milions els oients repartits per tot el món, 
preferentment en territori francès. A més del perfil de l’oient, la qualitat de la 
recepció en les diferents regions de França també és objecte d’anàlisi per part de 
Ràdio Andorra. Una enquesta d’audiència de 1959, que xifra els radiooients 
francesos en més de trenta-tres milions, confirma que Ràdio Andorra s’escolta 
preferentment a les regions del Sud-Oest i el Migdia, on el 57 % dels oients són 
seguidors habituals de l’emissora andorrana, mentre que el 28 % la segueixen 

143. <http://aquiradioandorra.free.fr/DocumentsInedits/1965-CourrierEs.pdf> [Consulta: 1 de setembre 
de 2017].
144. <http://aquiradioandorra.free.fr/DocumentsInedits/1967-TarifPubEs.pdf> [Consulta: 1 de setembre 
de 2017].
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Cartes adreçades als programes musicals de discos sol·licitats a Ràdio Andorra [1965-1970]. 
ANA/Fons Fèlix Peig 45110

un cop per setmana. Al centre de França i a l’oest, els habituals de Ràdio Andorra 
superen el 20 %. En el perfil socioprofessional dels seguidors de l’emissora, per 
a aquest any 1959, predominen els agricultors, els empleats i els obrers.145

També s’ha pogut consultar l’enquesta de 1964 efectuada a més de 
6.400 seguidors de Ràdio Andorra. Es constata que no ha variat el perfil 
de l’audiència; la majoria dels oients són persones que viuen en un medi rural, 
de certa edat, preferentment dones, d’un nivell socioprofessional integrat per 
agricultors i obrers. Les franges de més audiència són les situades al migdia i de 
les cinc de la tarda fins a les deu del vespre.146

145. <http://aquiradioandorra.free.fr/Plaquettes/1959-Plaquette.pdf> [Consulta: 1 de setembre de 2017].
146. <http://aquiradioandorra.free.fr/DocumentsInedits/1964-EnqueteAuditoire.html> [Consulta: 1 de 
setembre de 2017].

En el decurs de 1964, l’emissora rep 300.587 cartes procedents de França, 
adreçades únicament al programa de discos sol·licitats Concert des auditeurs, 
la majoria de les quals tenen el seu origen a les regions franceses del Migdia 
i el Sud-Oest. L’any següent, el programa rep 320.217 cartes procedents, 
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147. <http://aquiradioandorra.free.fr/DocumentsInedits/1965-Courrier.pdf> [Consulta: 1 de setembre de 2017].
148. <http://aquiradioandorra.free.fr/DocumentsInedits/1969-Enquete.pdf> [Consulta: 1 de setembre de 
2017].

majoritàriament, de les mateixes regions.147 L’única comparació que s’ha 
pogut fer amb l’audiència espanyola és la de 1966, any en què l’emissora rep 
232.229 cartes d’Espanya, volum que, tot i ser molt important, resulta inferior 
al de la correspondència francesa rebuda l’any anterior.

A partir de 1955, els programes musicals pateixen una profunda 
transformació quan els locutors també s’encarreguen de les falques 
publicitàries i dels comentaris musicals escaients. En aquesta època estan 
de moda les cançons dedicades, amb un cost de cinc pessetes per disc l’any 
1955. Als anys seixanta, s’introdueixen les llistes d’èxits, així com la figura del 
discjòquei; la programació no canvia durant molts anys, tot i que als estius 
dels seixanta augmenten les retransmissions efectuades des de llocs d’estiueig. 

Per competir amb Ràdio de les Valls, a la dècada dels seixanta s’introdueixen 
els butlletins de notícies i els magazins. Inicialment, les emissions es fan 
coincidir amb els horaris dels àpats, ja que la ràdio és considerada un mitjà 
adreçat a les famílies, encara que, de manera progressiva, s’amplia l’oferta 
horària. L’any 1962, les emissions, que s’inicien a les sis del matí, tanquen 
passada la mitjanit; tant la franja horària del migdia com la situada entre dos 
quarts de set de la tarda i les vuit del vespre es reserven per als informatius 
orientats als oients francesos, mentre que els programes matinals van adreçats 
a les mestresses de casa.

En plena època daurada de l’emissora, com ho demostra el volum de 
correspondència rebuda, l’equipament tècnic es renova i es modernitza entre 
els anys 1964 i 1965, fet que permet aconseguir un considerable increment 
de la potència d’emissió, tal com s’ha explicat anteriorment. Una nova enquesta 
de l’emissora, de l’any 1968, duta a terme després de l’augment de potència i 
realitzada a gairebé 16.000 persones, estima que l’audiència de Ràdio Andorra 
en territori francès assoleix la xifra de 2.680.000 oients.148
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Les enquestes del Centre d’Études des Supports de Publicité (CESP) 
mostren que, durant els anys setanta, Ràdio Andorra deixa de ser l’emissora 
capdavantera al sud de França, malgrat haver assolit audiències molt superiors 
a les que mai tindria Sud Ràdio. L’enquesta de 1970 fixa l’audiència de Sud 
Ràdio en 675.000 persones, mentre que Ràdio Andorra afirma en la seva 
propaganda que, el mateix any, té més d’un milió de seguidors a la regió. 
El CESP, l’any 1973, calcula l’audiència de Ràdio Andorra en 1.569.000 
oients.149 Una nova enquesta, feta a 7.749 persones durant l’any 1977, calcula 
l’audiència de Sud Ràdio en un milió i mig de persones, mentre que la de 
Ràdio Andorra s’ha reduït a 900.000; en aquesta data, s’aprecia que la major 
part de la regió del Migdia mostra una clara preferència per Sud Ràdio, 
mentre que l’àrea de Tolosa de Llenguadoc resta fidel a Ràdio Andorra.150

149. <http://aquiradioandorra.free.fr/DocumentsInedits/1973-Audience.pdf> [Consulta: 1 de setembre 
de 2017].
150. Algunes dades del CESP també són consultables a Giral (1988, p. 745-746). 

Audiència francesa 1968-1987

Font: CESP (Giral, 1988, p. 743-746). Elaboració pròpia.
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151. <http://100ansderadio.free.fr/> [Consulta: 1 de setembre de 2017].

Ràdio de les Valls / Sud Ràdio

Malgrat que els contractes de 1961 especificaven que no es podien 
emetre informatius mentre estiguessin sotmesos a l’estudi i informació dels 
coprínceps, Ràdio de les Valls inclogué, a partir del juliol d’aquell any, un 
flaix informatiu —Andorre–actualités— i tres noticiaris diaris (matí, migdia 
i vespre) de deu minuts de durada —Horizons du monde—. Aquests espais es 
nodrien de les informacions emeses mitja hora abans per altres emissores, ja 
que Ràdio de les Valls no tenia tèlex. En català s’emetia l’estat del temps i de les 
carreteres andorranes.151

La majoria de locutors de Ràdio de les Valls provenien d’altres emissores, 
algunes de regionals controlades per l’Estat francès; d’altres de vinculades al 
grup Trémoulet, com Radio-Antilles i fins i tot d’emissores espanyoles. Molts 
d’ells es van fer famosos treballant a l’emissora andorrana; és el cas de Michel 
Brard, que comença la seva carrera a Radio-Atlantic, del grup Trémoulet, i 
s’incorpora a Ràdio Andorra el 1959 com a director artístic, on esdevé un dels 
presentadors més populars; el 1968 s’incorporarà a la plantilla de Sud Ràdio 
i el 1970 dirigirà la revista Andorra Magazine amb Gualbert Osorio.

Com ja havia succeït a Ràdio Andorra, les veus femenines també fan acte 
de presència a Ràdio de les Valls. A la veu de Laetitia del Segura, que garantia 
l’animació d’un munt d’emissions l’any 1961, s’afegeixen noves veus femenines 
que reforcen l’equip, com les de Montserrat Junyer i Véronique Nigel, entre 
d’altres. Cal destacar l’aportació de Josep Fontbernat, expert en música clàssica, 
que es fa càrrec d’un programa setmanal de mitja hora de durada (Amigó i 
Morell, 1971, p. 135-142).

Les xifres de les enquestes resulten moltes vegades contradictòries, una 
enquesta efectuada pel CESP el 1968 evidencia que Sud Ràdio no és gaire 
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coneguda a París; per contra, la situa líder d’audiència de les estacions comercials 
a les regions de Migdia-Pirineus i de Llenguadoc-Rosselló. En aquesta zona 
se situa per darrere de la ràdio nacional, però amb el doble d’oients que la 
segona estació comercial. Els programes de Sud Ràdio a la regió són seguits, 
d’una manera ocasional o regular, per 675.000 oients, que representen el 
23,4 % de la població regional. Per la seva banda, Ràdio Andorra, que encara 
supera clarament Sud Ràdio en volum global d’oients, afirma tenir més d’un 
milió de seguidors a la mateixa zona. 

Les conclusions d’aquesta enquesta de 1968, que mostra una audiència 
jove, urbana i activa, impulsen la nova política de l’emissora iniciada amb el 
canvi de nom de Ràdio de les Valls a Sud Ràdio el 1966. En aquesta data, 
comença el procés de regionalització, en orientar-se sense reserves als habitants 
de Migdia-Pirineus. Per aquest motiu, l’emissora abandona l’«aspect 
espagnol» de les seves activitats i l’any 1969 instal·la una antena reflectora per 
millorar les emissions adreçades a França sobre una àrea territorial els límits de 
la qual són definits a l’est per Montpeller i a l’oest per Bordeus (Giral, 1988, 
p. 743-744). 

Operació Ràdio Vacances amb les emissions de Sud Ràdio a Platja de Canet, al Rosselló [anys 1970]. 
Col·lecció de l’Associació Les Sudistes
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L’emissora, que disposa dels mitjans i del suport de l’Estat francès, 
difon la seva imatge de marca a través d’un important parc automobilístic 
i d’unitats mòbils que li permeten estar present en fires, exposicions, grans 
manifestacions públiques i centres d’estiueig. A tall d’exemple, cal citar 
l’operació «Ràdio vacances» a Canet de Rosselló durant el període estival 
dels anys 1967-1969; l’èxit del format fa que també sigui adoptat per Ràdio 
Andorra.152 El triomf del programa en directe es basa en la participació dels 
oients en concursos dotats d’importants premis; en un mes es distribueixen 
tres televisors en color, tres rentadores, mil transistors, deu mil clauers i cinc 
mil corbates, entre altres regals.

La vocació regional que confirma Sud Ràdio com l’emissora de la regió de 
Migdia-Pirineus per excel·lència és capitanejada pel director general —Jean-
Louis Horbette—, que dona les consignes d’informar, distreure i respectar les 
inclinacions de l’auditori francès més jove: 

Je voudrais que notre radio ait de l’accent, qu’elle soit notre radio au service de 
nos auditeurs. Notre mission: informer et distraire. Nos jeux, nos concours, nos 
animations, nous ont révélé la jeunesse de notre auditoire. Nous respecterons ses 
inclinations.153

Com a conseqüència de la nova política, Sud Ràdio adopta l’estil d’Europe 
1 i s’orienta a un segment de població urbana, dinàmica i acomodada. Per 
satisfer aquesta franja de població, els esports passen a ocupar un lloc destacat 
en les emissions i les retransmissions dels partits de rugbi valen a l’emissora 
el sobrenom de «Journal Officiel du rugby» (Chareyre, 1976, p. 14-20). En 
contrapartida, les emissions religioses, la música clàssica i els programes de 
reflexió desapareixen definitivament de les antenes; la programació nocturna 

152. <http://f5nsl33.free.fr/sudradio/canet.html> [Consulta: 1 de setembre de 2017]. 
153. <http://100ansderadio.free.fr/HistoiredelaRadio/Sud-Radio/SudRadio-1968.html> [Consulta: 1 de 
setembre de 2017].
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tanca amb el programa Glossari andorrà, de Josep Fontbernat. Com ja s’ha 
comentat, a partir de 1970, després d’instal·lar l’antena reflectora i multiplicar 
la recepció en territori francès, milloren sensiblement els resultats econòmics 
de l’emissora i la nova dècada s’afronta amb una sensació d’optimisme.



Rebel·lió del 
Consell General



Sessió del Consell General presidida pel síndic Julià Reig i el subsíndic Marc Vila [1972-1975]. 
ANA/Fons Fèlix Peig 20513
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Tots els processos viscuts al voltant de les ràdios han coincidit a allargar els 
problemes i encadenar-ne de nous sense haver solucionat els anteriors. En 
tan sols dues dècades, d’ençà que es van atorgar els contractes de 1961, les 
autoritats andorranes passen de la transigència amb els veïns, pel que fa a 
la participació i la gestió de les emissores, a exigir el control absolut sobre la 
radiodifusió. El Consell se sent menystingut per l’actitud dels coprínceps, que 
no han aprovat els contractes ni el reglament de radiodifusió de 1961 malgrat 
que les emissores continuen en funcionament; en conseqüència, es planteja 
denunciar els contractes per restablir la normalitat jurídica i fer-se amb el 
control de les emissores.

Semblava que la crisi dels anys cinquanta s’havia de solucionar amb els 
contractes de 1961, però no va ser així, ja que no van donar la resposta adequada 
perquè partien de supòsits erronis en el seu plantejament. Explícitament, els 
contractes reconeixien únicament la sobirania dels coprínceps, que tenien la 
potestat de legitimar-los, i limitaven l’actuació del Consell als aspectes purament 
econòmics. D’altra banda, el fet d’atorgar dues concessions a empreses dels 
estats veïns, amb el suport dels coprínceps, situava les concessionàries per 
sobre de la capacitat de maniobra de les autoritats andorranes i les convertia 
en inexpugnables. 

Durant els anys setanta, la classe política, secundada per l’opinió pública, 
exigeix revisar el sistema de concessions radiofòniques, percebut com una 
colonització cultural per la dependència exterior; cal tenir present que el 
francès i el castellà són els idiomes predominants de les emissions i que la 
programació s’orienta als països veïns. Les tensions suscitades per les ràdios 
fomenten un sentiment sobiranista que impulsa la necessitat urgent d’una 
reforma institucional. Cal tenir present que l’Andorra dels anys setanta ja no 
té a veure amb el país que, amb un model econòmic basat en el sector primari, 
havia atorgat la concessió de 1935. Quatre dècades més tard, el país es troba 
immers en un procés de creixement econòmic que consolida un model basat 
en el turisme de masses i el comerç al detall i que ha trobat un gran aliat en la 
societat civil (Lluelles, 2004, p. 239 i seg.). 
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Per fer front al desenvolupament social i econòmic, el Consell cerca 
l’assessorament d’experts forans i entra en contacte amb el Centre d’Estudis 
de Planificació (CEP) de Barcelona, al qual encarrega una valoració de 
l’estat de l’economia andorrana i de les possibilitats de creixement. En relació  
amb les ràdios, l’estudi dirigit per Bricall el 1973 i publicat dos anys més tard 
constata que, a banda del conflicte jurídic pendent i de la necessitat de 
crear un organisme andorrà de radiodifusió, cal aconseguir una progressiva 
andorranització de les dues emissores. Aconsella incrementar el temps d’emissió 
en català, en horaris de màxima audiència, i emetre espais destinats a la 
realitat andorrana per potenciar la identitat nacional. El CEP veu aquesta via 
d’andorranització «tan important com la que es pugui efectuar a través de 
l’ensenyament» (Bricall, 1975, p. 452).

Tensions institucionals

L’incompliment de les obligacions contractuals per part de les emissores, 
juntament amb les velles aspiracions del Consell de controlar la radiodifusió, 
havien creat malestar entre un sector de la població, alimentat especialment 
en època d’eleccions. Amb les concessions de 1961, el Consell esperava 
obtenir un volum important d’ingressos provinents de la radiodifusió, però 
els esdeveniments posteriors van demostrar l’error d’aquesta apreciació, com 
ja s’ha explicat en l’apartat dedicat als aspectes econòmics.

En els últims anys de les concessions, els serveis dels coprínceps conflueixen 
a favor dels interessos estratègics de Sofirad i Eirasa, en detriment dels interessos 
andorrans. Aquesta posició genera frustració i recel en el Consell i es produeix 
un estira-i-arronsa entre la corporació i els delegats permanents que abocarà 
al tancament de les emissores el 1981. El gener d’aquest any, el Consell i 
els serveis dels coprínceps inicien una etapa d’intenses negociacions al voltant 
del futur de les emissores que dura dos anys i mig i que es tancarà l’any 1983, 
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coincidint amb l’aprovació dels estatuts de l’ENAR i amb l’intent fallit de 
l’ingrés d’Andorra a la UIT.

El conflicte de les ràdios responia a circumstàncies històriques d’èpoques 
anteriors que, en el cas espanyol, varien de forma substancial amb el pas del 
temps. Espanya, que havia estat exclosa dels organismes europeus per les 
característiques del seu règim polític, inicia les negociacions d’adhesió a la CEE 
el 1979, unes negociacions que culminen el 1986. Amb la perspectiva d’obrir-se 
a Europa, el manteniment d’una emissora espanyola a Andorra perd el valor 
estratègic que havia tingut en el passat. D’altra banda, la liberalització del 
mercat radiofònic francès farà que també Sofirad redueixi l’interès a mantenir 
la seva emissora andorrana.

Molest per la passivitat dels coprínceps, el Consell General afirma que les 
concessions han creat greus problemes de tota mena a les Valls; a set anys vista 
de la caducitat de la concessió i després de quinze de la signatura, encara no 
han estat aprovats ni desaprovats pels coprínceps els convenis i el reglament 
de radiodifusió de 1961. La corporació al·lega que ha complert la seva part 
en signar amb les entitats designades pels coprínceps, i reclama una resolució 
ràpida. En aquest context, planteja com a acte de pressió el tancament 
de les ràdios, amb la finalitat de restablir la normalitat jurídica i obtenir la 
corresponent aprovació dels contractes i del reglament de radiodifusió, ja que 
sense aprovació no existeix concessió.154

Progressivament, els debats del Consell van més enllà de la problemàtica 
de la radiodifusió i s’hi entrellacen altres aspectes com la necessitat d’una 
reforma institucional. El 7 d’agost de 1975, el Consell informa sobre la reunió 
de treball mantinguda a París amb els serveis del copríncep francès amb 
motiu del lliurament de la quèstia. En la trobada, en què es tracta el tema 
de la radiodifusió, els representants andorrans insisteixen en la gravetat del 

154. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell General, sessió 30.09.1974, f. 1833-1834.



202

problema que encara està pendent de solució i demanen una aprovació 
provisional dels contractes i del reglament de radiodifusió. Un cop més, la 
delegació francesa respon a les demandes andorranes amb evasives, afirmant 
que el copríncep francès vol solucionar el tema i que estan en contacte amb el 
copríncep mitrat.155

Enmig d’aquesta situació d’indefinició, l’11 de febrer de 1977, un grup 
d’andorrans sol·licita permís al Consell per instal·lar una emissora de FM. 
Aquest és el punt de partida d’un moviment popular reivindicatiu de la 

155. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell General, 1975-1979, sessió 7.08.1975, f. 2035-2036. 

Julià Reig, síndic general, i Marc Vila, subsíndic, al lliurament de la quèstia a París [1973-1975]. 
ANA/Fons Parisel Agència Trampus 0044
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156. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell General, 1975-1979, sessió 11.01.1978, f. 2651-2652. 

identitat andorrana que desitja una emissora nacional i que culminarà, uns 
anys més tard, amb una autèntica campanya a favor de l’andorranització 
del sector de la radiodifusió. Els peticionaris, que no van obtenir resposta del 
Consell, veuen en el control de la premsa, la ràdio i la televisió el mitjà per 
recobrar la identitat absoluta d’Andorra:

[...] davant del buit existent en el nostre país en matèria de radiodifusió nacional 
i cordolguts per la manca d’aquest mitjà d’expressió [...]. Desitjaríem, i en el seu 
cas, col·laboraríem a la creació i implantació d’una veritable cadena nacional de 
radiodifusió en llengua catalana totalment al servei del país.

[....] No cal oblidar que el recobrament de la identitat absoluta d’Andorra ha de 
tenir el suport d’una premsa, una ràdio i en un esdevenidor més o menys llunyà 
d’una televisió plenament andorranes (Giral, 1988, p. 375-376).

Conscient del seu paper en un context de modernització i d’expansió 
econòmica, el Consell exigeix reiteradament a les emissores el pagament de les 
quantitats pendents i, en no obtenir satisfacció, el 8 de novembre de 1977 
adopta una actitud més radical i torna a fer la reclamació econòmica en 
forma d’ultimàtum. Fixa el 31 de gener de 1978 com a data límit per a lliurar 
les quantitats pendents; en cas d’incompliment, amenaça amb la clausura 
immediata dels dos centres emissors.156

 
Com s’ha comentat en l’apartat dedicat als aspectes econòmics, la 

corporació, en aquestes circumstàncies, no està disposada sota cap concepte 
a renovar els convenis de 1961. Aquesta posició radicalitzada del Consell 
obliga les concessionàries a negociar amb l’objectiu de revertir la decisió de la 
corporació i aconseguir la continuïtat.
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Negociacions de Ràdio Andorra

Uns mesos després de la mort de Trémoulet, el 20 de gener de 1972, s’havia 
constituït la Société Anonyme d’Exploitation Radiophonique, amb domicili 
social a Lausana, a la qual es transferien els drets de Ràdio Andorra. Els socis 
fundadors són les hereves de Trémoulet, Georgette Cambon i Monique, 
esposa i filla, respectivament, mentre que el gendre, Guy Comminges, esdevé 
l’interlocutor de la societat. Curiosament, aquesta estructura societària, de 
caire familiar, recorda la que van crear les hereves de Bonaventura Vila després 
de la seva mort.

La Société Anonyme d’Exploitation Radiophonique nomena Jean 
Delvigne, que ja havia estat director de la SOGEP el 1950, president del grup 
empresarial i, per tant, responsable de la gestió de Ràdio Andorra. Delvigne, 
home de confiança de la família, és la persona encarregada de prendre les 
decisions en aquesta difícil etapa. La filosofia de la societat és la de considerar 
que la concessió de 1961 és nul·la, per no haver estat aprovada pels coprínceps, 
i que l’acord de cessió de Ràdio Andorra a Eirasa havia de considerar-se no 
ajustat a dret. Sobre la base que l’emissora els pertany per les raons exposades, 
Delvigne, que vol per sobre de tot la pervivència de Ràdio Andorra, ofereix 
traspassar l’emissora al poble andorrà i conflueix amb el Consell en la idea 
d’andorranitzar-la.

Com ja s’ha comentat, el contracte firmat entre l’Estat espanyol i Trémoulet 
finalitzava el 16 de gener de 1981, dos mesos abans del termini de la concessió 
de 1961. La seva validesa és negada en un informe encarregat per la societat 
d’explotació de Ràdio Andorra a un jurista francès el maig de 1976, que 
argumenta que no és legal passar la propietat de l’emissora a la societat Eirasa, 
fundada amb posterioritat a la signatura de l’acord entre Trémoulet i el Govern 
espanyol. Per contrarestar aquest argument, Eirasa, per mitjà de Luis Ezcurra, 
demana un contrainforme que dona la raó a l’Administració espanyola (Giral, 
1988, p. 374-378). 
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A partir d’aquest moment, tant la societat d’explotació com Eirasa 
mantenen contactes amb el Consell en els quals defensen els seus drets sobre 
l’emissora i proposen fórmules per arribar a una entesa amb les autoritats 
andorranes de cara a la futura explotació després de finalitzar els contractes. 
El Consell, influït pel conflicte entre les parts, descartarà sistemàticament les 
propostes de les hereves de Trémoulet que, diverses vegades, ofereixen l’emissora 
a la corporació amb la idea d’andorranitzar la radiodifusió.

Així, el gener de 1978, Delvigne demana una reunió amb representants 
del Consell per entaular un diàleg amb la finalitat de trobar una solució 
andorrana als problemes de Ràdio Andorra.157 Aquesta reunió, a la qual 
assisteixen la Junta de Conselleres Majors i el subsíndic, té lloc el 26 de gener 
i tots els presents coincideixen que el destí de l’emissora, que porta el nom 
del país i contribueix al seu renom a l’estranger, no es pot concebre fora del 
marc nacional andorrà.158 Delvigne proposa un nou estatut que consideri la 
radiodifusió com un servei públic, en consonància amb els anhels expressats 
pels andorrans que, en breu, es traduiran en un reconeixement del país com a 
estat modern de dret. En la mateixa reunió, exposa que no estan en disposició 
de satisfer els cànons reclamats d’acord als nous augments, ja que travessen 
una situació financera que ha esdevingut precària; fa saber que necessiten 
abordar noves inversions, ja que han perdut audiència per un problema greu 
de freqüències.159

El juny de 1978, la societat gestora reitera l’oferta d’andorranitzar Ràdio 
Andorra, institucionalitzar la radiodifusió andorrana en forma de servei públic i 
transferir les instal·lacions, superant el «quadre estret de la noció de concessió». 
Sobre la base que són els propietaris, proposen traspassar la titularitat al Consell 
i, com a contrapartida, formar part de la nova societat d’explotació. Assabentat 
el Govern espanyol de la proposta, es queixa al copríncep episcopal i avisa al 

157. Arxiu del Consell General/Jean Delvigne, president de Ràdio Andorra, al síndic Julià Reig, 13.01.1978, s/n.
158. Arxiu del Consell General/Jean Delvigne, president de Ràdio Andorra, al síndic Julià Reig, 06.04.1978, s/n.
159. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell General, 1975-1979, sessió 25.01.1978, f. 2656. 
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síndic que l’acceptació de la cessió de Ràdio Andorra, oferta per les hereves 
de Trémoulet, es consideraria un decomís dels béns de l’Estat espanyol.160 
Transcorreguts uns mesos sense haver obtingut resultats de les seves gestions, 
Delvigne reclama al Consell, l’abril de 1979, una resposta urgent en relació amb 
l’oferta de traspàs i andorranització de l’emissora.161

En aquest moment, Eirasa decideix mantenir-se a l’expectativa respecte 
a les pretensions de la societat explotadora de Ràdio Andorra i, malgrat 
que també es considera titular de l’emissora, anteposa els interessos polítics 
espanyols als comercials. Amb aquesta perspectiva, pren la decisió de renunciar 
temporalment a exercir accions contra les hereves de Trémoulet per evitar que 
un possible litigi qüestioni la validesa del contracte de cessió de 1961: 

Tiempo habría, después de cumplido el plazo del contrato de 1961, para reclamar 
por las vías más convenientes, los derechos que el Consejo reclamara de Eirasa 
y fueran repercutibles sobre los herederos de Trémoulet […]. Para dos empresas 
(Sofirad e Eirasa) que, como ellas, cumplían más objetivos políticos que comerciales 
i que actuaban movidas por razones de Estado, una deuda justificada podría ser 
siempre atendida por el capital de la empresa o por subvenciones extraordinarias. El 
mantenimiento de la deuda, si se podía llegar al término del plazo de las concesiones, 
podría resultar positivo para la negociación de un nuevo contrato (Giral, 1988, p. 383).

En congruència amb els interessos estratègics espanyols, Ezcurra comunica a 
la Sindicatura el desig d’iniciar converses relatives al futur període d’explotació; 
manifesta tenir bona disposició per regularitzar la situació econòmica 
reclamada pel Consell i es compromet que, en el futur, no es concedirà 
l’explotació a cap entitat que no sigui la concessionària.162

160. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell General, 1975-1979, sessió 14.06.1978, f. 2775. 
161. Arxiu del Consell General/Carta de Jean Delvigne, president de Ràdio Andorra, al síndic Estanislau 
Sangrà, 23.04.1979, s/n.
162. Arxiu del Consell General/Carta del president d’Eirasa, Luis Ezcurra, al síndic general Julià Reig, 
14.07.1978, s/n.
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En el decurs de l’any 1978, mentre Ràdio Andorra negocia amb el Consell 
el futur de l’emissora sobre noves bases, Sofirad també proposa establir un 
diàleg amb la corporació de cara a un nou contracte d’explotació, sense 
esperar el venciment de la concessió de 1961. La proposta francesa preveu 
que les autoritats andorranes tinguin un control efectiu sobre les condicions 
d’explotació de la concessionària; en resposta a les aspiracions econòmiques 
del Consell, demana unes condicions financeres realistes que tinguin en 
compte la situació econòmica de l’empresa i que les revisions s’adeqüin als 
resultats obtinguts. Com a mostra de bona voluntat i amb l’ànim d’establir 
noves relacions, Sofirad es compromet a abonar al Consell mig milió de francs 
en concepte de cànons endarrerits pels nous augments.163

Com a conseqüència d’una nova oferta de cessió gratuïta de Ràdio 
Andorra feta per les hereves de Trémoulet al Consell, el gener de 1981 la 
corporació veu factible la possibilitat de fer-se amb el control de l’emissora. 
En resposta al desig del poble andorrà d’assumir l’explotació dels centres 
emissors, les hereves presenten un model de contracte de cessió al director 
de l’STA, que ha estat designat pel Consell com a negociador, a canvi que 
l’STA assumeixi el deute adquirit per l’emissora i es faci càrrec del personal.164 
Quan el Govern espanyol s’assabenta de la proposta, es queixa al copríncep 
episcopal i pressiona al síndic fent-li saber que, si Andorra accepta la cessió, es 
considerarà un decomís de béns de l’Estat espanyol que, al seu torn, es veurà 
obligat a adoptar les mesures oportunes. Davant les amenaces espanyoles i la 
posició del bisbe contrària al traspàs, el Consell, malgrat estar dividit respecte 
a acceptar la cessió de Ràdio Andorra, finalment s’hi declara contrari, en virtut 
del vot de qualitat del síndic Estanislau Sangrà (Giral, p. 401-403). 

163. Arxiu del Consell General/Propostes presentades pel president de Sofirad i la societat Ràdio de les 
Valls al Consell General, 01.06.1978, s/n. 
164. Arxiu del Consell General/Model de contracte entre la societat de les hereves de Trémoulet i l’STA 
en nom del Consell General, amb efectes a partir del 29 de març de 1981, s/n. 
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En coincidència amb la proposta de Bricall de 1973, el Consell veu la 
necessitat d’andorranitzar la radiodifusió per aconseguir que compleixi una 
funció autènticament andorrana. Davant la manca d’entesa amb les emissores 
i les societats concessionàries, el 12 de setembre de 1979 decideix, per majoria 
absoluta, denunciar la fi dels contractes i es reafirma en la voluntat reiterada de 
no renovar-los sobre la base dels acords inicials de 1977. Decideix interposar 
una demanda a les dues concessionàries, en reclamació de les quantitats 
degudes, amb l’advertiment que, en cas d’impagament, es procedirà a l’actuació 
judicial. Proposa crear una comissió ad hoc per valorar els aspectes jurídics, 
mercantils i tècnics de la qüestió, de cara al futur, que permetin establir una 
línia d’actuació en cas de no renovar les concessions.165

En compliment de la voluntat del Consell, el síndic tramet a les 
concessionàries, el 14 setembre, la denúncia dels contractes de 1961, amb 
l’objectiu d’evitar la renovació automàtica per cinc anys més.166 Aquesta 
decisió serà recordada diverses vegades. El 5 de març de 1980, la Sindicatura 
envia una carta a les dues societats per comunicar que el Consell es ratifica 
en la decisió del 12 de setembre de 1979 de denunciar els contractes i no 
procedir a la renovació.167 

Més propera la data d’expiració dels contractes, el 26 de juny de 1980, el 
Consell reclama de nou el deute a les emissores, denuncia de forma oficial els 
contractes i manifesta que, un cop vençuts, vol disposar de les instal·lacions, 
immobles i material de les emissores, així com de l’explotació pròpiament dita. 
En virtut dels acords establerts en els convenis de 1961, el Consell recorda 
l’obligació dels responsables de les emissores de facilitar la documentació i 

165. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell, sessió 12.09.1979, f. 1-2.
166. Arxiu del Consell General/Carta del síndic Estanislau Sangrà a Luis Ezcurra, president d’Eirasa, 
14.09.1979, s/n. 
167. ANA/Fons Casa de la Vall. Resum cronològic i sintètic de les principals fonts documentals i 
històriques relatives a la temàtica de la radiodifusió, a partir de l’any 1979, s/d i s/n. 

Denúncia dels contractes
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l’accés dels pèrits a les instal·lacions. Reivindica el dret a disposar de les freqüències 
que Andorra té assignades amb les característiques que els són inseparables: 
potència, coordenades geogràfiques, etc. Proposa la creació d’una entitat de 
dret públic, autònoma, denominada Radiodifusió Andorrana, amb l’objectiu 
de gestionar i explotar les emissores de radiodifusió, i s’encarrega als advocats 
Ramon Villeró i Antoni Forné la redacció dels estatus d’aquest organisme que 
no arribarà a veure la llum.168

A partir de la denúncia formal del Consell del 26 de juny, els delegats 
permanents acorden una posició conjunta, recollida en una carta del 9 de 
juliol. Hi expressen la preocupació dels coprínceps pel tema de la radiodifusió, 
que necessita una solució abans de març de 1981. Remarquen que és necessari 
respectar les competències dels coprínceps en aquesta matèria i que és 
indispensable arribar a una entesa, ja que la controvèrsia resultaria estèril i 
perjudicaria el prestigi internacional d’Andorra. Els delegats donen al Consell 
una instrucció clara: evitar la polèmica.169

  
L’Administració espanyola respon a la denúncia del contracte i dona 

instruccions a Eirasa, a través del ministre d’Exteriors Marcelino Oreja, de 
recuperar Ràdio Andorra i fer-se càrrec del seu funcionament. En compliment 
dels objectius polítics espanyols, l’11 de juliol de 1980 es reuneix amb el 
Consell una comissió integrada per representants de RTVE i de diferents 
ministeris encapçalada per Luis Ezcurra per clarificar postures i buscar un 
acord beneficiós per als interessos espanyols.170

En aquests moments, l’explotació de Ràdio Andorra està en mans de la 
societat de les hereves de Trémoulet. L’absència de representants de la família 
Trémoulet en la reunió en què es parla del futur de l’emissora posa en 
evidència les tensions existents entre Eirasa i la societat de les hereves respecte 

168. ANA/Llibre d’Actes del Consell General, sessió 26.06.1980, f. 2-4. 
169. ANA/Fons Casa de la Vall. Resum cronològic i sintètic de les principals fonts documentals i 
històriques relatives a la temàtica de la radiodifusió, a partir de l’any 1979, s/d i s/n. 
170. ANA/Llibre d’Actes del Consell General, sessió 30.07.1980, f. 4-6. 
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a la propietat. Cal fer esment que el 13 de juny de 1980 el Ministeri de Cultura 
ja havia comunicat als gestors de Ràdio Andorra que, a la finalització del 
contracte, l’Administració espanyola assumiria l’explotació i es traslladarien 
a Andorra uns tècnics de la Direcció General de Radiodifusió i Televisió per 
efectuar la transferència i la liquidació.171 En el mateix sentit, Eirasa també 
envia una carta a la direcció de Ràdio Andorra, el 22 d’agost, en la qual 
confirma la decisió del Govern espanyol. Cap de les dues cartes va ser contestada 
per la societat explotadora de l’emissora.172

En la reunió mantinguda a Andorra l’11 de juliol, Luis Ezcurra explica 
que Eirasa no controla Ràdio Andorra i que, per tant, no és responsable de 
les inversions que du a terme a l’emissora. La comissió espanyola es congratula 
de les accions del Consell, que comporten el reconeixement implícit de la 
legalitat dels contractes de 1961, però lamenta que no es vulguin renovar. 
D’altra banda, accepta les decisions que la corporació adopti en relació amb 
les concessionàries, sempre que es doni un tracte igualitari a ambdues. Ezcurra 
expressa la voluntat d’Eirasa de fer-se càrrec de les instal·lacions de l’emissora 
a partir del 16 de gener de 1981, quan finalitzi el contracte amb les hereves de 
Trémoulet. Pel que fa a la qüestió econòmica, els representants espanyols es 
mostren partidaris de suplir l’empresa explotadora una vegada hagin ocupat 
les instal·lacions i assumir el deute pendent amb el Consell. També es mostren 
disposats a negociar amb les autoritats andorranes les futures condicions 
sobre les emissions cap a territori espanyol i sobre els aspectes financers. Abans 
de finalitzar la reunió, el Consell, que ja tenia la decisió presa, lliura a Ezcurra 
una còpia de la carta, que ja havia estat tramesa a Ràdio Andorra per via 
notarial, amb els acords adoptats el 26 de juny de crear una entitat per explotar 
i gestionar la radiodifusió. D’aquesta manera, la corporació es reafirma en la 
voluntat de deixar finalitzar els contractes i no atorgar-ne de nous.173

171. Arxiu del Consell General/Carta de Luis Ezcurra, president d’Eirasa, al síndic Estanislau Sangrà, 
19.06.1980, s/n. 
172. ANA/Aute del batlle episcopal degà del 26 de març de 1981, s/n. 
173. Arxiu del Consell General/Traducció al castellà de l’acta de la reunió de l’11 de juliol de 1980 entre 
representants espanyols i el Consell, s/n. 
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Per facilitar que Eirasa es faci càrrec de Ràdio Andorra i pugui sufragar els 
deutes pendents de l’emissora, el Govern espanyol atorgarà, el 22 de desembre 
de 1980, una ampliació de capital de 200 milions de pessetes per afrontar 
l’operació. L’Administració espanyola, a través del ministre d’Exteriors 
Marcelino Oreja, insisteix a aconseguir la renovació de la concessió, que 
caduca el 1981, per raons estratègiques:

La presencia de España en este campo de la radiodifusión me parece fundamental, 
como instrumento de penetración y para contrarrestar la presencia francesa al igual 
que procuramos hacerlo en otros terrenos (Giral, 1988, p. 398).

En resposta a una demanda del Consell del 3 de juliol, adreçada a les 
emissores i les concessionàries, Delvigne autoritza els tècnics designats per la 
corporació a procedir al peritatge dels immobles i les instal·lacions de l’emissora.174 
Tres mesos després, a l’octubre, ja s’ha dut a terme un inventari en què s’especifica 
la data d’adquisició, però no el valor, del material del roc de les Anelletes, del 
centre emissor d’Encamp i de l’immoble llogat a Tolosa de Llenguadoc per a 
serveis administratius i estudis.175 Ezcurra, com a president d’Eirasa, s’oposa 
en tot moment al peritatge; en un primer moment, argumenta que es tracta 
de propietats de l’Estat espanyol i diu que, com a tals, han de quedar subjectes 
al resultat de les negociacions entre Eirasa i el Consell.176 Més endavant torna 
a protestar per la realització de l’inventari i, amb un to amenaçador, exigeix 
explicacions al síndic.177 Uns mesos després torna a queixar-se i reclama que 
l’inventari es lliuri a l’Estat espanyol, propietari de les instal·lacions.178

Tampoc Sofirad accepta de bon grat la denúncia del contracte i l’anunci 
del Consell de no renovar la concessió de Sud Ràdio, que ha coincidit amb la 

174. Arxiu del Consell General/Carta de Jean Delvigne al síndic Estanislau Sangrà, 10.07.1980, s/n. 
175. ANA/Fons Ràdio Andorra, inventari, octubre 1980, s/n. 
176. Arxiu del Consell General/Carta de Luis Ezcurra, president d’Eirasa, al síndic Estanislau Sangrà, 
12.08.1980, s/n. 
177. Arxiu del Consell General/Carta de Luis Ezcurra, president d’Eirasa, al síndic Estanislau Sangrà, 
07.10.1980, s/n. 
178. Arxiu del Consell General/Carta de Luis Ezcurra, president d’Eirasa, al subsíndic, 02.01.1981, s/n. 
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campanya per les eleccions presidencials franceses. D’una banda, l’emissora 
dificulta la realització de l’inventari demanada pel Consell, que lamenta que, 
malgrat la insistència, encara no ha estat possible enllestir-lo, mentre que amb 
Ràdio Andorra ja s’ha iniciat fa uns mesos. Per aquest motiu, el Consell 
sol·licita al delegat permanent del copríncep francès que intervingui prop 
de l’emissora i permeti l’accés del tècnic.179 D’altra banda, el nou director de 
l’emissora —Thierry Bernard— hi introdueix tres informatius diaris de curta 
durada sobre l’actualitat andorrana per satisfer el Consell. Per la seva banda, 
Sofirad rep el suport del copríncep i del Govern francès per continuar amb 
l’explotació de Sud Ràdio (Giral, 1988, p. 395-398).

Entre la població del país agafa embranzida el moviment popular que 
reivindica la identitat andorrana del sector radiofònic; el mes de novembre de 
1980 veu la llum un manifest de marcat caràcter nacionalista, signat per  
vuitanta-tres andorrans en representació d’un ampli ventall ideològic. Per als 
signants, la solució al problema de la radiodifusió no es pot abordar 
exclusivament des d’un punt de vista econòmic, ni amb l’acceptació de pressions 
externes. El manifest, adreçat al Consell i a l’opinió pública, defensa la sobirania 
com una responsabilitat col·lectiva i no tan sols dels elegits. Dona suport a les 
accions institucionals i, en especial, a la reivindicació que les ones radiofòniques 
són una riquesa nacional i, per tant, inalienables, i que correspon al Consell 
decidir la forma i les condicions de la radiodifusió al venciment dels contractes. 
Els signants demanen que es convoqui una assemblea magna per arribar a un 
acord nacional.180 La iniciativa dels vuitanta-tres rep el suport d’un sector de 
la població i, uns mesos més tard, apareixen al país una sèrie de pintades que, 
amb l’eslògan «Volem ràdios andorranes!», reivindiquen la nacionalització 
de la radiodifusió. Aquests incidents són recollits per la premsa local.181

Neguitós en veure com s’apropa la data decisiva sense haver arribat a cap 
solució pràctica, el 10 de novembre de 1980 el Consell demana una reunió de 

179. ANA/Llibre d’Actes del Consell General, 28.01.1981, f. 1-3. 
180. ANA/Llibre d’Actes del Consell General, 21.11.1980, f. 1-6.
181. «Un crit a la prudència», Poble Andorrà, núm. 977 (1 de maig de 1981). L’article fa referència a les 
pintades amb l’eslògan «Volem ràdios andorranes!».
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la Junta de Consellers Majors amb els delegats permanents per tractar el tema 
de la radiodifusió. Aquesta reunió no es va dur a terme fins al 26 de gener 
de 1981, data en què se celebra al palau episcopal amb l’assistència dels 
representants dels dos coprínceps i de les autoritats andorranes. Hi són 
presents els delegats permanents, Alain Dufoix i Gregori Creus; els secretaris 
de les delegacions permanents, Carles Marty-Meifren i Nemesi Marqués; el 
secretari adjunt de la Delegació Permanent episcopal, Joan Massa; el síndic 
Estanislau Sangrà, el subsíndic Enric Paris, els representants de la Junta de 
Consellers Majors, els secretaris del Consell, Manel Mas i Antoni Morell, i 
l’assessor jurídic del Consell, Ramon Viñas. La reunió, a la qual no assisteixen 
els veguers, és aprofitada pels representants del Consell per a protestar per la 
presència de la signatura dels veguers en el Decret del 15 de gener de 1981 de 
creació del Consell executiu.182

El grup de treball estableix un full de ruta, a sotmetre als coprínceps, per 
quan acabin els terminis dels contractes de radiodifusió, el 29 de març de 1981, 
que servirà de base de les negociacions futures. Entre els punts acordats, destaca 
la creació d’una entitat andorrana parapública amb la finalitat d’assumir la 
titularitat de les noves concessions i establir dos contractes d’explotació, en 
exclusiva i en forma paritària. Es reserva als coprínceps la prerrogativa de 
proposar els concessionaris, amb el compromís de ratificar-los tan bon punt 
siguin aprovats pel Consell. També es proposa la creació de comissions mixtes 
d’experts en l’àmbit jurídic i tècnic.183

Ràpidament, totes les parts implicades procedeixen a nomenar experts per 
integrar les comissions de treball. El 2 de març, el delegat permanent francès 
comunica el nomenament de Frédéric de la Panouse, antic director de Radio-
Monte-Carlo, i del magistrat Jacques Lansier com a experts francesos. El 5 de 
març, el síndic comunica als delegats que l’expert del Consell serà Ramon Viñas, 
i el 9 de març, la Mitra fa saber que el seu expert és l’advocat Carles Martín.184

182. ANA/Llibre d’Actes del Consell General, 28.01.1981, f. 1-3. 
183. ANA/Llibre d’Actes del Consell General, 04.03.1981, f. 1-3.
184. ANA/Fons Casa de la Vall. Resum cronològic i sintètic de les principals fonts documentals i històriques 
relatives a la temàtica de la radiodifusió, a partir de l’any 1979, s/d i s/n. 
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A mesura que s’acosta la finalització dels contractes de 1961, el Consell es 
reitera en la voluntat ferma de no renovar les actuals concessionàries i fer-se 
càrrec dels centres emissors. Un cop desestimada la proposta de cessió gratuïta 
de Ràdio Andorra del gener de 1981, es reafirma en la posició de no renovar les 
concessions i fer-se càrrec de les emissores. Uns dies abans de finalitzar el termini 
dels contractes, en sessió extraordinària del 25 de març de 1981, el Consell 
analitza els informes de l’expert Ramon Viñas, lliurats el 28 de febrer i 16 
de març, relatius a la radiodifusió andorrana. Viñas, present a l’assemblea, 
conclou que Andorra té el dret sobirà de reglamentar les telecomunicacions, 
especialment quan un ampli sector de l’opinió pública s’ha expressat en aquest 
sentit. En conseqüència, el Consell acorda en aquesta sessió la creació de 
l’Entitat Nacional de Radiodifusió (ENAR) com a entitat de dret públic, amb 
caràcter autònom, per gestionar i explotar la radiodifusió i la televisió dintre del 
país. Quant a les atribucions en el camp internacional, la corporació reconeix 
la titularitat dels coprínceps, de forma conjunta i paritària, però considera 
interessant per a totes les parts que l’ENAR actuï en aquest camp sota el seu 
mandat. Planteja consensuar més endavant amb els delegats permanents les 
fórmules d’actuació en l’aspecte internacional. La missió de l’ENAR serà 
la d’exercir els poders sobre la radiodifusió, d’acord amb la política de les 
autoritats competents.185 El nou organisme no serà operatiu fins dos anys més 
tard, quan s’aprovin els estatuts en assemblea magna i els ratifiquin els delegats 
permanents, després d’haver estat consensuats amb els serveis dels coprínceps.

En la sessió en què es crea l’ENAR, el Consell declara la voluntat de fer-se 
càrrec del personal, en cas de clausura de les emissores, acord que adoptarà en 
el moment oportú. La corporació decideix continuar les negociacions amb els 
delegats permanents i acorda tres punts resolutius:

185. ANA/Llibre d’Actes del Consell General, 25.03.1981, f. 1-4. 

Tancaments de 1981
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186. ANA/Fons Casa de la Vall. Resum cronològic i sintètic de les principals fonts documentals i històriques 
relatives a la temàtica de la radiodifusió, a partir de l’any 1979, s/d i s/n.
187. ANA/Aute del batlle episcopal degà, 25.03.1981, s/n. 

1. Consignar davant els batlles l’import de deu milions de pessetes per 
cada empresa concessionària, prenent com a base els contractes de 1961, 
com a dipòsit per poder executar l’opció d’adquisició dels immobles i les 
instal·lacions de les dues empreses.
2. Notificar per via notarial a les empreses concessionàries l’obligació de 
signar el document de cessió dels immobles i materials.
3. En cas de refús de les concessionàries, sol·licitar la clausura dels establiments 
d’aquestes empreses.

Malgrat la fermesa de les resolucions del Consell, la situació de les ràdios 
és més enrevessada que mai, ja que cadascuna de les parts implicades actua 
pel seu compte amb independència de les altres. Les autoritats andorranes, 
legitimades pel suport popular, imposen en el decurs de 1981 una línia 
d’actuació reivindicativa dels seus drets sobre la radiodifusió com a aspecte 
indissociable de la sobirania nacional. Així, el 26 de març, el Consell demana a 
Sofirad i a Eirasa que es posin urgentment en contacte amb la Sindicatura amb 
la finalitat d’establir el document de cessió dels immobles i les instal·lacions 
de les emissores.186

En la mateixa data de creació de l’ENAR, el dia 25 de març, conscients de 
la possible transcendència del fet, les dues parts que es disputen la possessió 
de Ràdio Andorra maniobren per millorar la seva posició i aconseguir 
desbancar la part contrària. D’entrada, uns delegats enviats per l’Estat espanyol, 
acompanyats del notari, es personen a Ràdio Andorra per fer-se càrrec de 
l’emissora, sense obtenir-ne resultats.187 D’altra banda, un cop finalitzada la 
sessió del Consell, Jean Delvigne envia una carta en què accepta les resolucions 
de la corporació i manifesta que, per sobre de tot, vol evitar el tancament 
de Ràdio Andorra. Delvigne insisteix a retornar al Consell l’explotació 
de l’emissora, amb els drets i les obligacions inherents, i posa com a condició 
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que la corporació es faci càrrec del personal, respectant-ne la remuneració i 
l’antiguitat.188

L’endemà, 26 de març, donat que els seus delegats han fracassat i que els 
gestors de Ràdio Andorra insisteixen a traspassar l’emissora al Consell, l’Estat 
espanyol demana al batlle episcopal que procedeixi a l’embargament preventiu 
i al segrest dels béns de Ràdio Andorra, així com a d’altres mesures cautelars 
per a garantir els resultats del judici civil ordinari sobre la reclamació de la 
possessió d’aquests béns; també es demana el nomenament d’un administrador 
judicial, que serà la persona encarregada de gestionar els béns de l’emissora en 
el futur. La demanda de l’Estat espanyol s’acompanya d’una garantia bancària 
de quinze milions de pessetes per respondre als possibles perjudicis derivats 
de l’embargament i segrest.189 Amb aquesta contundent actuació, Espanya 
inicia un litigi sobre la titularitat de Ràdio Andorra que tardarà més de dues 
dècades a resoldre’s.

Enmig d’aquest panorama confús, la Junta de Consellers Majors i els 
delegats permanents es reuneixen el 28 de març, un dia abans d’expirar els 
contractes. En aquesta trobada s’evidencia el distanciament entre la corporació 
i els serveis dels coprínceps en matèria de radiodifusió. El síndic informa al 
Consell que a la reunió, de sis hores de durada i molt intensa, es van tractar 
els problemes relacionats amb l’acabament de les concessions. En paraules de 
la Junta, no es va arribar a cap acord, malgrat que es redacta una nota sobre la 
qual els delegats es reserven l’aprovació final, condicionada a les instruccions 
dels coprínceps. Aquesta nota es va redactar en els termes següents:190

1. Les concessions expiren el 29 de març de 1981, data en què l’explotació 
de les emissores retorna a la possessió del Consell.
2. Provisionalment, durant un termini de dos mesos, cadascuna de les 
emissores serà regida per una comissió gestora.

188. Arxiu del Consell General/Carta de Jean Delvigne a Ramon Pla, director de l’STA, 25.03.1981, s/n.
189. ANA/Aute del batlle episcopal degà, 26.03.1981, s/n.
190. ANA/Llibre d’Actes del Consell General, 30.03.1981, f. 1-4. 
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3. En el moment que les comissions gestores entrin en funcionament, el dia 
30 de març de 1981, es redactaran les oportunes actes de cessió de l’explotació 
a favor de: a) el Consell, b) les autoritats andorranes, i c) els coprínceps i 
el Consell general. Els membres de les comissions i els representants legals 
de les empreses concessionàries signaran l’acceptació de la cessió. 
4. Les comissions gestores estaran integrades per dues persones, designades 
una pels coprínceps i una pel Consell. Els membres de les comissions, en 
nom dels coprínceps i del Consell, gaudiran de les facultats de gestió i 
tràmit dels afers corrents.
5. Les Delegacions Permanents i la Junta de Consellers Majors prosseguiran, 
durant el termini de dos mesos, els contactes a fi d’arbitrar solucions 
adequades per al futur de la radiodifusió.
6. Les societats i el Consell, durant el termini de dos mesos, establiran el 
valor de les instal·lacions i immobles de les emissores amb la finalitat que 
el Consell, si ho creu oportú, pugui exercir el dret d’adquisició de les 
instal·lacions i immobles de les dues emissores.

L’endemà d’expirar els contractes, els delegats permanents comuniquen per 
telèfon al Consell, reunit en sessió, que volen introduir dues modificacions a la 
nota del dia 28. Concretament, proposen substituir la frase «l’explotació de les 
emissores retorna a la possessió del Consell» per «l’autorització d’explotació 
de les emissores retorna a la possessió del Consell» i també substituir 
«es redactaran les oportunes actes de cessió de l’explotació a favor» per «es 
redactaran les oportunes actes del control de l’explotació a favor». El Consell, 
que es creu amb el dret d’explotar les emissores, reacciona iradament als canvis 
introduïts pels delegats permanents i reafirma que, amb la finalització de les 
concessions, cap empresa pot continuar gaudint de l’explotació d’emissores 
radiofòniques, ja que la base legal que conferia l’explotació ha desaparegut 
per expiració natural del termini temporal determinat en els contractes. En 
conseqüència, reclama que l’explotació retorni al titular originari, el Consell 
General, institució que va atorgar els permisos.191

191. ANA/Llibre d’Actes del Consell General, 30.03.1981, f. 1-4.
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En opinió del Consell, la proposta de crear les comissions gestores respon 
a una voluntat negociadora amb els delegats permanents i és una fórmula 
transaccional per establir les bases de la futura radiodifusió. Malgrat la bona 
predisposició, la corporació rebutja frontalment que unes empreses que ja no 
poden tenir la titularitat mantinguin l’explotació d’un servei que no poden 
donar per haver caducat la concessió. Recorda que les empreses concessionàries 
no estan en situació legal d’actuar, però, si segueixen explotant les emissores, 
es crearà una situació contradictòria.

El Consell, que torna a jugar la carta institucional, declara tenir 
competències polítiques en representació del poble andorrà i reprova que les 
concessionàries no hagin lliurat l’explotació el 29 de març, data d’expiració 
dels contractes. La corporació creu que, en el tema de la radiodifusió, hi 
ha dues situacions que, malgrat trobar-se en un mateix nivell, poden tenir 
tractaments diferents: la que afecta la política interior d’Andorra i la que fa 
referència a la situació internacional i, de manera especial, a les relacions amb 
França i Espanya.192

Malgrat la tensió suscitada per les modificacions proposades pels delegats, 
el Consell vol demostrar voluntat negociadora per trobar solucions de cara 
a un bon desenvolupament de la radiodifusió en el futur. En conseqüència, 
acorda que la Junta de Consellers Majors entri en contacte amb els delegats 
per negociar l’aprovació conjunta de la nota del Consell en què s’accepta 
la fórmula «autorització de l’explotació», tot i que la frase no respon a la 
voluntat de la corporació. Això no obstant, rebutja l’expressió «control de 
l’explotació», atès que aquest control només el pot ostentar el Consell amb 
els coprínceps; en previsió d’una resposta negativa de les delegacions, es 
reserva adoptar les decisions oportunes.193

El 31 de març es convoca una nova reunió a la Seu d’Urgell entre els 
delegats permanents i la Junta de Consellers Majors a la qual no pot assistir 

192. Ibídem.
193. Ibídem.
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194. ANA/Fons Casa de la Vall. Resum cronològic i sintètic de les principals fonts documentals i històriques 
relatives a la temàtica de la radiodifusió, a partir de l’any 1979, s/d i s/n. 
195. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell General, 02.04.1981, f. 1-7.

el representant del copríncep francès. Davant les dificultats per arribar a un 
acord, tot i mantenir contacte telefònic amb el delegat francès, l’endemà 
se celebra una nova reunió en la qual es redacten dos annexos a la nota del 
Consell del dia 30, relatius a l’estructura i el funcionament de les comissions 
de gestió. Els delegats es reserven la resposta definitiva fins l’endemà.194 El 
primer annex fa referència a les competències de les comissions de gestió que 
han d’exercir la seva funció durant dos mesos; estableix que les emissores 
facilitin a les comissions els mitjans per a garantir-ne el funcionament 
temporal, així com l’accés a documents i elements d’informació. El segon 
annex conté un model de contracte tipus a presentar a les dues concessionàries 
amb el reconeixement dels aspectes següents:195

1. Els drets contractuals han finalitzat el 29 de març de 1981.
2. La societat cedeix al Consell i als coprínceps la possessió de l’explotació. 
3. La societat es declara coneixedora que una comissió gestora es farà 
càrrec de l’explotació de l’estació durant dos mesos.
4. Durant aquests dos mesos, la societat cedeix l’ús dels immobles i 
instal·lacions.
5. La societat declara que se sotmet a les disposicions de la comissió gestora.

Encara que, en aparença, les negociacions busquen una solució 
consensuada, la realitat és que la posició del Consell no resulta satisfactòria 
per a ningú. Tant els coprínceps com les concessionàries i els governs que 
representen es mostren indiferents a les decisions de la corporació i a les 
aspiracions del poble andorrà i actuen a l’uníson per mantenir l’statu quo. 
Aquesta posició es posa de manifest quan els dos delegats permanents, que 
s’havien reservat l’aprovació dels annexos a la nota del Consell, comuniquen a 
la Sindicatura, abans d’iniciar-se la sessió del 2 d’abril, que no els poden ratificar 
a causa de les implicacions polítiques que la radiodifusió andorrana té en els 
països veïns, que han mostrat el seu desacord a la nota i als annexos.
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El delegat de la Mitra, que ha informat Eirasa de les negociacions 
mantingudes amb el Consell, planteja les reticències dels organismes espanyols 
competents i, en conseqüència, declara que no pot donar cap resposta i que 
el Consell «assumeixi les seves responsabilitats». Per la seva banda, el delegat 
permanent francès tampoc atorga l’aprovació i remarca que no dona «cap 
contesta oficial, ni sí ni no, a causa de la implicació a nivell internacional de les 
ones». Simultàniament, el Consell ha rebut uns comunicats de Luis Ezcurra 
i Xavier Gouyou-Beauchamps, en nom d’Eirasa i de Sofirad, respectivament, 
en els quals es mostren disposats a contactar amb la corporació tan aviat siguin 
convocats per tractar dels acords del 25 de març. Les dues concessionàries 
mantenen una posició evasiva i dilatòria, en concordança amb la política dels 
seus governs.

Davant l’actitud dels delegats i les concessionàries, el Consell argumenta 
que, si no es recuperen les emissores, els interessos nacionals es veuran 
compromesos; afirma que ha actuat dins la legalitat i que ha esgotat els mitjans 
per trobar una solució harmoniosa; acusa les concessionàries de no fer cas de les 
comunicacions relatives a la caducitat dels contractes i a la voluntat de no 
renovar-los. És per això que, en la mateixa sessió del 2 d’abril, acorda el 
cessament de les emissions i el tancament de Ràdio Andorra i Sud Ràdio i 
cursa instruccions a la Batllia per actuar en conseqüència:

[...] el M. I. Consell General, vist que els contractes de concessió han finalitzat, 
atès que han estat del tot inoperants totes les gestions encaminades a cercar i trobar 
fórmules adients per a solucionar la qüestió per la via amistosa, i comprovant que 
les emissores Ràdio Andorra i Ràdio de les Valls continuen funcionant malgrat el 
dia 29 de març venceren els contractes de concessió, acorda procedir a la clausura 
immediata i total de les dues emissores abans esmentades, sol·licitant dels Hbles. 
Srs. Batlles Degans l’actuació de les diligències oportunes per a procedir a l’esmentada 
clausura.196

196. ANA/Llibre d’Actes del Consell General, 02.04.1981, f. 5. 
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La manca d’acord amb les societats concessionàries i la indefinició dels 
coprínceps aboquen el Consell a la clausura immediata de les emissores, amb 
la clara voluntat d’assumir el control de la radiodifusió i andorranitzar un 
sector que considera estratègic. Amb aquesta decisió, el Consell reivindica 
el dret d’explotació de les emissores i el control directe de la radiodifusió, 
àmbit que aspira a nacionalitzar amb el suport d’un important sector de la 
societat civil.

Les emissores recorren

Aquest procés evidencia que les societats concessionàries mantenen unes 
relacions que els permeten adoptar solucions conjuntes, possiblement amb 
el beneplàcit dels serveis dels coprínceps. Tan bon punt el Consell pren la 
decisió de tancar les emissores, el mateix 2 d’abril, Eirasa presenta un recurs en 
queixa a la Delegació Permanent del copríncep francès, mentre que Sofirad ho 
fa a la Delegació Permanent del copríncep episcopal. El 4 d’abril, mitjançant 
una carta conjunta dels delegats, es notifica a la Sindicatura l’acceptació dels 
dos recursos, resolució que té un efecte suspensiu de les decisions del Consell 
durant un període de sis mesos.197

En compliment de les ordres del Consell, es clausuren els estudis de Ràdio 
Andorra i Ràdio de les Valls el 2 d’abril, i l’endemà es tanquen els centres 
emissors d’Encamp i el pic Blanc. Els batlles informen que, el dia 4 d’abril, 
Ràdio de les Valls ha reprès les emissions; l’emissora ha presentat a la cúria 
l’escrit d’acceptació a tràmit del recurs en queixa de Sofirad per justificar la 
represa de les emissions. Per contra, en la mateixa data, Ràdio Andorra 
continua tancada, ja que Eirasa no ha fet ús de l’acceptació del recurs en 
queixa.198 Sofirad, que té la major part dels estudis a Tolosa de Llenguadoc, 
necessita un emissor que li permeti cobrir una part del sud de França; amb 

197. Arxiu del Consell General/Carta dels delegats permanents al síndic, 04.04.1981, s/n. 
198. ANA/Llibre d’Actes del Consell General, 06.04.1981, f. 1-6.
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aquesta idea havia negociat amb Télé Diffusion de France (TDF) un contracte 
de lloguer temporal per tres mesos de l’emissor de Tolosa-Muret des del qual 
Sud Ràdio reinicia les emissions del dia 4. Aquest emissor era menys potent 
que el del pic Blanc i cobria una zona més reduïda (Giral, 1988, p. 683).

El Consell, que identifica els recursos en queixa com un greuge a la seva 
autoritat, considera que els delegats argumenten l’acceptació sense una base 
sòlida. Deplora que no s’hagi valorat la seva voluntat negociadora i recorda 
que la conseqüència lògica de la finalització dels contractes era deixar d’emetre 
de forma immediata. Rebutja l’acusació d’haver procedit al tancament sense 
tenir en compte el procediment ni donar temps a contestar; també rebutja 
que la decisió qüestioni els interessos del personal de les emissores, quan 
el 2 d’abril havia decidit fer-se’n càrrec. Acusa els delegats d’immiscir-se en 
els afers de la corporació i es reafirma en la nota del 30 de març. Afirma que els 
recursos en queixa no poden ser acceptats perquè els contractes han vençut i 
no vol prorrogar-los, ja que han estat denunciats sense que les concessionàries 
s’hi hagin oposat dintre els terminis exigits. Finalment, acorda sol·licitar un 
informe jurídic, tenint en compte que l’admissió dels recursos ha permès 
la reobertura de les emissions de radiodifusió, fet que no s’avé amb el 
procediment administratiu andorrà. En espera de l’informe, el Consell ratifica 
els acords anteriors sobre radiodifusió i decideix informar el poble de la 
gravetat dels fets.199

 
Amb independència dels recursos en queixa interposats per Sofirad i 

Eirasa, les hereves de Trémoulet presenten, per la seva banda, el 4 d’abril, un 
recurs de reposició adreçat al Consell contra l’ordre de tancament de Ràdio 
Andorra. La corporació desestima el recurs per manca de legitimació de les 
recurrents, atès que l’ordre de clausura afecta Eirasa, societat a la qual es va 
atorgar la concessió de 1961.200 Els gestors de Ràdio Andorra s’angoixen 
en no obtenir una resposta satisfactòria i, el 8 d’abril, demanen permís a la 

199. ANA/Llibre d’Actes del Consell General, 06.04.1981, f. 1-6. 
200. Arxiu del Consell General/Recurs de reposició de les hereves de Trémoulet al Consell General, 
04.04.1981, s/n. 
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corporació per emetre, atès que el tancament mantingut tindrà conseqüències 
fatals per a l’empresa i el personal. Delvigne denuncia el greuge comparatiu 
que representa que l’altra emissora estigui en funcionament i insisteix en la 
«necessitat vital» de posar en marxa l’emissor a partir del migdia de la data 
de la missiva.201 El 9 d’abril, el síndic s’adreça de nou als batlles per demanar 
que tornin a tancar Ràdio Andorra, que ha reprès les emissions el dia abans 
malgrat que el Consell havia desestimat el recurs de reposició. En resposta a 
la petició del síndic, els batlles tornen a tancar l’emissora el dia 10 d’abril.202

Novament, Delvigne demana al Consell que reconsideri la desestimació 
del recurs de reposició per ser la única emissora afectada pel tancament i 
perquè són els únics explotadors de l’emissora des de fa quaranta anys i, per 
tant, els únics perjudicats per la decisió del Consell. També reprova que la 
corporació els consideri mancats de legitimació per recórrer el tancament, ja 
que aquesta decisió prejutja la sentència final sobre la propietat de l’emissora, 
tema que està en mans de la justícia i que encara no s’ha resolt.203

Per suavitzar la tensa situació, els delegats fan saber, en una comunicació 
conjunta adreçada al síndic el 20 d’abril, que l’acceptació a tràmit dels recursos 
en queixa no s’ha d’interpretar com un refús als acords del Consell, ja que 
no prejutja la decisió final. Fins que es prengui aquesta decisió, aconsellen 
constituir les comissions gestores —una per cada emissora— durant el període 
provisional. Comuniquen que estan a punt de designar els membres de les 
comissions, que tindran un clar perfil tècnic. Declaren que cal trobar una 
solució constructiva que conciliï la voluntat d’andorranitzar la radiodifusió i 
la necessitat d’Andorra de mantenir bones relacions amb els països veïns i amb 
la comunitat internacional. Insten el Consell a establir contactes amb Sofirad i 
Eirasa, que han manifestat la voluntat de negociar per solucionar els problemes 
pendents i examinar el futur de les emissores. Els delegats aconsellen reprendre 

201. ANA/Jean Delvigne, president de Ràdio Andorra, al síndic Estanislau Sangrà, 08.04.1981, s/n. 
202. ANA/Fons Casa de la Vall. Resum cronològic i sintètic de les principals fonts documentals i històriques 
relatives a la temàtica de la radiodifusió, a partir de l’any 1979, s/d i s/n. 
203. Arxiu del Consell General/Carta del president de Ràdio Andorra, Jean Delvigne, al síndic Estanislau 
Sangrà, 27.04.1981, s/n.
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les converses en el marc de les competències que pertanyen al Consell i a les 
delegacions permanents:

[...] el més ràpidament possible a fi de concertar les disposicions necessàries. 
Devem significar que és motiu de satisfacció per a nosaltres constatar que no 
aparegueren divergències irreductibles en les conversacions que començaren el 26 
de gener prop-passat. Ens complauria doncs, retrobar-nos oportunament amb la 
M. I. Junta de Consellers Majors.204

Una setmana després del comunicat dels delegats permanents, el Consell 
torna a exigir a les concessionàries que acatin les seves disposicions com a 
òrgan representatiu de la voluntat popular. La corporació fa balanç de les 
reunions celebrades a les parròquies sobre la radiodifusió, que evidencien 
el desig popular de participar en les decisions. Tot i que algunes parròquies 
estan afectades per la presència de les emissores, a totes elles preval l’esperit de 
donar suport al Consell, que acorda reprendre els contactes amb els delegats 
permanents abans de convocar l’Assemblea Magna.205 

Els mesos subsegüents al tancament, Ràdio Andorra, malgrat no emetre, 
encara manté la plantilla, que realitza i grava programes de publicitat. La 
falta de liquiditat per la inactivitat provoca l’acumulació de salaris impagats 
i de les corresponents cotitzacions a la Caixa Andorrana de Seguretat Social 
(CASS). La difícil situació econòmica determina que, el 22 de setembre de 
1981, el batlle episcopal declari la fallida de l’empresa explotadora de Ràdio 
Andorra, propietat de les hereves de Trémoulet.206 En la mateixa resolució, el 
batlle nomena un administrador judicial per consolidar l’estat dels crèdits de 
la fallida.207 

204. Arxiu del Consell General/Carta dels delegats permanents al síndic general, 20.04.1981, s/n. 
205. ANA/Llibre d’Actes del Consell General, 28.04.1981, f. 1-2. 
206. Arxiu del Consell General/Carta del delegat dels treballadors de Ràdio Andorra, Christian Guillard, al 
Consell d’Administració de l’ENAR, 11.03.1983, s/n.
207. ANA/Nota de l’administrador judicial de la fallida de Ràdio Andorra sobre «Antecedents i situació 
actual de Ràdio Andorra», 12.10.2007, s/n. 
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208. ANA/Llibre d’Actes del Consell General, 04.09.1981, f. 1-3.

En resposta a la fallida, la societat Eirasa afirma no tenir propietats a 
Andorra, llevat de la concessió de 1961, i constata que els béns confiats en règim 
d’explotació a les hereves de Trémoulet havien estat transferits prèviament a 
l’Estat espanyol per Trémoulet mateix. Novament adverteix que, si es fes 
efectiu l’embargament judicial, es faria sobre una propietat estatal espanyola en 
territori andorrà (Giral, 1988, p. 653 i seg.).

Els recursos en queixa anul·laven, durant sis mesos, els efectes suspensius 
del tancament de les emissores. Si els delegats no prenien una decisió abans 
de finalitzar aquest període, s’havien de considerar desestimats. Amb el 
nomenament del nou delegat permanent de la Mitra, Nemesi Marqués, l’11 
de juliol de 1981, es produeix un canvi d’orientació política al bisbat, que es 
torna més conciliador amb les postures andorranes. El 20 de juliol, els delegats 
permanents es desplacen a Andorra amb la voluntat de consensuar uns 
principis d’acord amb la Junta de Consellers Majors que preveien la clausura 
de les emissores, la transferència dels drets d’explotació a domini públic i la 
sol·licitud d’adhesió d’Andorra a la UIT per part dels coprínceps.

Uns dies abans d’expirar el termini de resolució dels recursos, els delegats 
permanents confirmen el seu desistiment; en conseqüència, el Consell adopta, 
el 4 de setembre, un protocol amb vuit punts i es reitera a no atorgar nous 
contractes ni a Eirasa ni a Sofirad, atès el seu comportament negatiu.208 

Conscient del gir dels esdeveniments, el 30 de setembre, el Consell ratifica el 
protocol del dia 4 consensuat amb els delegats, segons els principis següents:

1. Els contractes han caducat i cap altra concessió pot regular aquesta 
qüestió. 
2. Els coprínceps i el Consell transfereixen la propietat dels drets 
d’explotació de les emissores a domini públic del poble andorrà. Els 
drets d’explotació de les emissions d’àmbit nacional són de plena sobirania 
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del Consell. Els drets d’explotació de les emissions, l’àmbit de les quals 
superi el territori nacional, seran gestionades per una entitat de dret 
públic regit per un consell d’administració integrat de manera paritària 
per representats dels coprínceps i del Consell. Les decisions s’adoptaran 
per unanimitat.
3. Clausura de les emissores.
4. Continuar les operacions de valoració dels immobles, tal com preveuen 
els contractes de 1961.
5. Desistiment per part de les societats dels recursos en queixa.
6. La radiodifusió es regirà pel consell d’administració previst a l’apartat 2.
7. L’entitat de dret públic establirà els contractes d’explotació: preu, 
termini, administradors i participació econòmica del Consell General.
8. Petició dels coprínceps d’adherir Andorra a la UIT.

Els vuit punts d’aquest protocol s’acompanyen d’un annex en què 
s’especifica que, després del tancament, s’ha d’iniciar un període provisional 
de quatre mesos durant el qual les dues emissores estaran regides per una 
comissió gestora integrada per dues persones, una en nom del Consell i l’altra 
representant els coprínceps, conforme a l’apartat 4 de la nota del Consell del 
30 de març.209

Quan semblava que el tema s’havia encarrilat, sense haver transcorregut 
un mes, els delegats permanents, que mantenen plena sintonia en aquest 
tema, envien sengles cartes idèntiques per notificar el nomenament de 
dos representants, Jacques Pomonti i Salvador Trave, que se substituiran 
mútuament com a membres de la comissió gestora en representació dels 
coprínceps. El Consell refusa el nomenament de dues persones, atès que se 
n’havia pactat una pel Consell i una pels coprínceps. Creu que, amb aquesta 
fórmula, un representant dels coprínceps tractarà Ràdio de les Valls i l’altre 
Ràdio Andorra. Una vegada més, la corporació acusa els delegats de manipular 

209. ANA/Llibre d’Actes del Consell General, sessió 30.09.1981, f. 1-3. 



227

Le
s 

rà
di

os
 a

nd
or

ra
ne

s 
 U

na
 q

üe
st

ió
 d

e 
so

bi
ra

ni
a 

  |
   

R
eb

el·
li

ó 
de

l C
on

se
ll 

G
en

er
al

la situació i s’oposa als canvis proposats amb l’amenaça que, si no rectifiquen, 
es deslliurarà dels compromisos contrets i dimitirà la Junta de Consellers 
Majors, juntament amb la Sindicatura.210

En ser requerit per reunir-se urgentment amb els delegats permanents, 
el 30 d’octubre, el Consell es veu obligat a anul·lar una convocatòria de 
l’Assemblea Magna, prevista per a la mateixa data. En la trobada, celebrada 
a Sallagosa, els delegats denuncien que no poden acceptar la composició de 
la comissió descrita a l’annex del protocol del 30 de setembre per haver estat 
redactat pel Consell de forma unilateral, sense negociació prèvia, a proposta 
d’un conseller. El delegat de la Mitra confirma el desistiment dels recursos en 
queixa i explica que la no resposta ratifica la decisió del Consell de clausurar 
les emissores. Per la seva banda, el delegat del copríncep francès indica que 
encara no pot pronunciar-se. Tanmateix, els delegats insisteixen a nomenar 
dos representants del Consell i dos dels coprínceps per integrar la comissió.211

En opinió del Consell, l’acceptació que la comissió gestora fos integrada 
per dos membres del Consell i dos dels coprínceps implicaria un reforçament de 
la posició dels delegats permanents i afebliria la seva pròpia. En conseqüència, la 
corporació rebutja el protocol acordat a Perpinyà amb els delegats permanents. 
El 5 de novembre, el Consell ordena tancar novament les emissores, en 
considerar que l’absència de tot acte de resolució dels recursos en queixa, un 
cop transcorregut el termini de sis mesos, té els efectes d’una desestimació 
definitiva. En conseqüència, entén que els coprínceps han ratificat l’acord 
de tancament donat pel Consell el 2 d’abril de 1981. La corporació cursa 
instruccions als batlles degans per a la clausura definitiva de Ràdio Andorra 
i Ràdio de les Valls i proposa que la Junta de Consellers Majors presenti una 
proposta pel que fa al personal de les dues emissores.212 L’endemà, l’Assemblea 

210. ANA/Llibre d’Actes del Consell General, sessió 28.10.1981, f. 1-5. 
211. ANA/Acta de la reunió dels delegats permanents amb la Junta de Consellers Majors i la Sindicatura, 
30.10.1981, s/n. 
212. ANA/Llibre d’Actes del Consell General, sessió 5.11.1981, f. 1-5. 
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Magna ratifica la decisió del Consell, malgrat els retrets dels representants 
d’Andorra la Vella, que reclamaven la celebració d’aquesta assemblea des d’un 
any abans i denunciaven que el Consell adoptés el protocol sense haver-se 
votat abans en l’Assemblea.213

El síndic, en una carta adreçada al delegat permanent francès Alain Dufoix, 
confirma que el Consell ha refusat el protocol d’acord del 30 de setembre 
perquè els delegats permanents han nomenat dos representants per a formar 
part de la comissió provisional de gestió. Afegeix que aquesta posició també 
ha estat ratificada en l’Assemblea Magna del 6 de novembre. Amb el benentès 
que les emissions destinades al territori nacional són de plena sobirania del 
Consell, sol·licita una reunió amb els delegats per tractar la qüestió de la 
televisió andorrana de cara a l’exterior.214

Com s’ha explicat en l’apartat dels aspectes econòmics, el 6 de novembre 
els batlles clausuren les instal·lacions, els centres emissors i les dependències 
annexes a les dues emissores i, en acabar el mes, procedeixen a l’embargament 
preventiu dels béns de Sofirad i Eirasa per cobrar els deutes pendents. El batlle 
degà episcopal s’encarrega de l’embargament efectuat a Sofirad, mentre que 
el batlle francès assumeix el d’Eirasa. La mesura del Consell obliga Sofirad a 
mantenir les instal·lacions i a prorrogar el lloguer del transmissor de Tolosa-
Muret, el qual torna a emetre el dia 12 de novembre, així com a demanar a 
les autoritats franceses una pròrroga del permís d’emissió des de territori 
francès que havia obtingut de la TDF després del tancament del 2 d’abril. A 
diferència del que havia passat amb el permís d’abril, aquesta vegada s’autoritza 
la publicitat, de forma provisional, donades les circumstàncies del tancament 
de l’emissora. Aquesta situació va comportar a Sofirad un important sobrecost 
econòmic, ja que es van reduir els ingressos per la prohibició expressa d’emetre 
publicitat durant el primer permís. El funcionament de Sud Ràdio des de 

213. ANA/Llibre d’Actes del Consell General, Assemblea Magna, 06.11.1981, f. 1-5. 
214. Arxiu del Consell General/Carta del síndic general al delegat permanent del copríncep francès, 
31.12.1981, s/n.
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Tolosa de Llenguadoc i les despeses generades per l’emissor de Tolosa-Muret 
van originar unes pèrdues de més de vint milions de francs francesos a Sofirad 
i van ser la causa del canvi en la direcció de la societat (Giral, 1988, p. 518).

Problemàtica dels treballadors

Malgrat no disposar de dades oficials, en els moments de màxima activitat 
el nombre d’assalariats de les dues emissores s’acosta a les dues-centes persones, 
essent més nombrosa la plantilla de Ràdio de les Valls, que l’any 1976 disposa 
d’uns 120 empleats (Chareyre, 1976, p. 14-20).  Amb motiu dels tancaments 
de 1981, s’inicia un procés de reducció progressiva dels efectius de les dues 
emissores, tendència que es manté fins al tancament definitiu. Així, l’octubre 
d’aquest any, la premsa andorrana estima que tan sols treballa un centenar de 
persones entre els dos centres.215

Tot i que, socialment, el treball dels empleats de les ràdios era benvist, els 
andorrans no van ocupar llocs de responsabilitat en cap de les dues empreses. 
Durant el temps en què van mantenir una activitat regular, no es van produir 
incidències remarcables pel que fa al personal, llevat d’alguns casos puntuals, 
però, quan s’acosta el tancament de 1981 i durant la darrera època, els 
treballadors de les emissores guanyen protagonisme i atreuen l’atenció política 
i mediàtica. La categoria social dels empleats de les ràdios es posa de manifest 
quan les seves demandes són ateses per les diferents instàncies polítiques del país.

Les ràdios oferien llocs de treball remunerats per sobre de la mitjana 
nacional. A tall d’exemple, l’any 1981, el sou mitjà mensual dels empleats 
de Ràdio Andorra, en territori andorrà, és de 3.855 FF (67.200 pessetes) i 

215. Poble Andorrà, núm. 998 (2 d’octubre de 1981). 
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de 3.265 FF (56.917 pessetes) si es descompten els dos sous més elevats, que 
corresponen a càrrecs directius. La primera d’aquestes xifres és similar al salari 
mitjà francès del mateix any. Per tenir una idea aproximada de l’estatus d’un 
treballador de Ràdio Andorra, es comparen els salaris de l’emissora amb el 
global nacional i es constata que són substancialment més elevats. L’any 1981 
es registren un total de 17.009 assalariats, inscrits a la CASS, amb un sou 
mitjà de 47.920 pessetes mensuals. D’acord amb aquestes xifres, la massa 
salarial mensual de Ràdio Andorra equivalia al 0,3 % de la nacional, mentre 
que els seus treballadors en territori andorrà tan sols representaven el 0,2 % 
del total d’assalariats.216

 
La problemàtica del personal reapareix uns mesos abans de finalitzar el 

període de les concessions de 1961, amb la perspectiva que el Consell no renovi 
amb Sofirad i Eirasa i que les emissores passin a mans andorranes. Per aquest 
motiu, el Consell, el 26 de juny de 1980, acorda que la Junta de Consellers 
Majors contacti amb les societats explotadores per resoldre els problemes que 
es plantegin al personal com a conseqüència de la caducitat dels contractes.217

En previsió de tancar les emissores en finalitzar les concessions de 1961, 
el Consell manifesta la voluntat d’assumir les despeses del personal per evitar 
un problema laboral i un conflicte social. Malgrat el compromís inicial, 
quan arriba el tancament declina aquesta responsabilitat diverses vegades, 
argumentant que la situació no es desenvolupa com havia previst. La corporació, 
el 4 de setembre de 1981, redacta un comunicat de premsa en què explica que 
Ràdio de les Valls funciona perquè ha fet ús de la decisió suspensiva de les 
delegacions permanents, que han acceptat el recurs en queixa, a diferència 
de Ràdio Andorra, que no ha fet ús d’aquesta prerrogativa. El Consell 
argumenta que l’acceptació dels recursos invalida el seu compromís inicial i, 
per tant, decideix no assumir cap responsabilitat en relació amb el personal 

216. Les dades generals són consultables a <http://www.estadistica.ad/serveiestudis/web/index.asp#>  
[Consulta: 1 de setembre de 2017] .
217. ANA/Llibre d’Actes del Consell General, sessió 26.06.1980, f. 2-4.
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de les emissores. En contrapartida, deixa clar que, en el supòsit d’arribar a 
establir nous contractes, el personal andorrà i resident haurà de tenir una 
preferència absoluta.218

Per reduir l’impacte social i en un intent de traspassar la problemàtica a les 
noves concessionàries, l’ENAR acorda, el 8 de març de 1983, que durant el 
període transitori de sis mesos quedin eximides del pagament per la concessió 
a canvi d’assumir les despeses d’explotació i de fer-se càrrec del personal.219

Els empleats de la indústria radiofònica van patir els danys col·laterals 
d’unes polítiques sobre les quals no van tenir cap incidència i, per aquest 
motiu, quan es produeixen els primers tancaments de 1981, el sentiment dels 
treballadors és de desemparament, especialment dels de Ràdio Andorra. La 
situació posterior evoluciona de manera diferent per a cada emissora; mentre 
que, en el cas de Ràdio de les Valls, l’empresa assumirà els compromisos derivats 
de la normativa laboral, en el cas de Ràdio Andorra els treballadors deixen de 
percebre els seus salaris, que cap de les parts en conflicte voldrà assumir. 

Ràdio de les Valls / Sud Ràdio

Com a conseqüència del trasllat a Tolosa de Llenguadoc d’una part del 
material i del personal que treballa a Sud Ràdio, l’empresa es veu obligada a 
reduir efectius i acomiada dotze treballadors el maig de 1978: cinc andorrans, 
quatre espanyols i tres francesos, la majoria mecanògrafes i operadors.220 La 
situació és seguida amb preocupació per un sector de la classe política, que veu 
en els acomiadaments el preludi del desmantellament de l’emissora. Avançant-se 
al que serà la posició del Consell, el subsíndic adreça una carta al president de 
Sofirad en què denuncia la contradicció de Ràdio de les Valls, que trasllada les 

218. ANA/Llibre d’Actes del Consell General, sessió 4.09.1981, f. 1-3. 
219. Arxiu del Consell General/Actes de l’ENAR, sessió 8.03.1983, s/n. 
220. Arxiu del Consell General/Relació nominal dels acomiadats de Sud Ràdio, 7.05.1978, s/n.
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Jean Louis Horbette durant una visita al centre emissor de Sud Ràdio al pic Blanc, a Encamp 
[1964-1970]. ANA/Fons Fèlix Peig 12105

instal·lacions mentre pretén mantenir una emissora de radiodifusió andorrana, 
fet que comporta que totes les activitats, sense distinció, es realitzin al país. 
Finalitza la missiva amb el requeriment de readmetre el personal acomiadat i 
amb l’advertiment que, si no es fa efectiu en un termini de vuit dies, el Consell 
adoptarà les mesures escaients.221 

El 29 de maig, el Consell examina la sol·licitud dels dotze empleats 
acomiadats de Ràdio de les Valls, afectats pel trasllat a Tolosa de Llenguadoc. 
La corporació es posiciona al seu favor i tramet una queixa al president de 
Sofirad en què denuncia que les rescissions dels contractes constitueixen una 
transgressió del compromís de crear i mantenir llocs de treball per a andorrans 
i residents. Acusa Sud Ràdio de menysprear el país, de no respectar els acords 
de 1961 i de permetre’s el luxe de desmuntar l’estació, deixant com a vestigi 
tan sols el director general, que ha de pagar més de quaranta persones per no 
fer res.222 El president de Sofirad justifica els acomiadaments i argumenta un 

221. Arxiu del Consell General/Carta del subsíndic al president de Sofirad, 27.05.1978, s/n. 
222. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell General 1975-1979, sessió 29.05.1978, f. 2757 i seg. 
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223. Arxiu del Consell General/Propostes presentades pel president de Sofirad i la societat Ràdio de les 
Valls al Consell General, 01.06.1978, s/n. 
224. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell General, sessió 30.08.1978, f. 2854 i seg. 
225. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell General, sessió 28.09.1978, f. 2902.

procés de reestructuració dut a terme a França i Andorra motivat per la 
situació econòmica de la societat, que obliga a una reducció d’efectius.223

En un intent d’acostar postures, el 20 de juny es reuneixen el director 
general de Ràdio de les Valls, una comissió del Consell i una representació 
dels empleats. En aquesta reunió s’acorda que es reintegrin els treballadors 
acomiadats i que, en el futur, no es produeixin més acomiadaments. Malgrat 
aquests acords, els representants dels treballadors notifiquen que, en el moment 
de cobrar les nòmines del juliol, s’informava a dos empleats que deixaven de 
formar part de l’empresa i se’ls demanava firmar la liquidació. En resposta, el 
Consell convoca per telèfon Jean-Louis Horbette, director de l’emissora, a una 
reunió a la qual no assisteix, fet que motiva una nova convocatòria, per escrit, 
per emplaçar-lo a la Casa de la Vall el 17 d’agost. El director comunica que 
tampoc hi podrà assistir, ja que té previst absentar-se del país; hi afegeix que ell 
és «un executor i no té poder de decisió, malgrat la seva bona voluntat». 

Davant les evasives d’Horbette, es convoca el president de Sofirad per 
mantenir una reunió amb una comissió del Consell.224 Gouyou-Beauchamps 
sol·licita anar acompanyat de Jean-Louis Horbette, proposta que és rebutjada 
pel Consell en considerar que el director l’ha menystingut diverses vegades. 
Quan se celebra la reunió, el president de Sofirad es compromet a readmetre 
el personal acomiadat i a deixar sense efecte els preavisos d’acomiadament; 
també es compromet a retornar als estudis d’Andorra la Vella, en un termini 
de dos o tres mesos, el material traslladat a Tolosa de Llenguadoc.225

 
A partir del tancament del 6 de novembre de 1981, les instal·lacions 

andorranes de Sud Ràdio deixen de ser operatives, en estar embargades 
per odre judicial, i no reprendran l’activitat fins al març de 1983. Com a 
conseqüència d’aquesta situació, tal com s’ha comentat en l’apartat relatiu als 
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aspectes econòmics, l’exercici de 1982 generarà pèrdues per valor de 2,7 milions 
de francs francesos a Ràdio de les Valls.

El panorama es complicarà l’1 de juliol de 1982, quan Sofirad enviï un 
preavís d’acomiadament de sis mesos a 25 treballadors dels 46 que encara 
manté en plantilla, lamentant que, tot i haver afrontat els salaris durant nou 
mesos, no pot continuar fent-ho perquè, contra la seva voluntat, resulta 
impossible desenvolupar l’activitat. Els treballadors alerten l’opinió pública 
i el cap de Govern que reduir a vint-i-un els llocs de treball demostra una 
clara voluntat de prescindir dels estudis i les dependències d’Andorra la Vella. 
S’ofereixen per posar en funcionament una emissora d’ona mitjana amb les 
instal·lacions existents en perfecte estat de funcionament i la creació immediata 
d’una emissora de FM (Giral, 1988, p. 485).

En un informe sobre el personal acomiadat de Ràdio de les Valls del 14 
de setembre, el Consell declina novament assumir responsabilitats en aquest 
respecte, ja que no existeix cap relació contractual entre aquest personal 
i l’Administració pública. La corporació argumenta que les reclamacions 
s’han d’adreçar a la via judicial per haver estat acomiadats en aplicació de la 
legislació vigent.226

El personal acomiadat denuncia, posteriorment, que quan l’ENAR 
autoritza la represa de les emissions, el març de 1983, no es readmet cap 
treballador de l’antiga concessionària, fet que contravé les condicions dels 
principis generals del contracte atorgat a Gestival. Aquests treballadors 
demanen, sense aconseguir-ho, que el Consell celebri una sessió extraordinària 
per discutir la situació. Unes declaracions de Thierry Bernard justificant les 
emissions des de Tolosa de Llenguadoc encenen els ànims dels acomiadats, 
que tornen a exigir que el Consell garanteixi els salaris (Giral, 1988, p. 511).

226. Arxiu del Consell General/Informe sobre la qüestió del personal acomiadat de Ràdio de les Valls, 
14.09.1982, s/n. 
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227. Arxiu del Consell General/Dépenses prévisionnelles 1981, primer trimestre, Ràdio Andorra, desembre 
1980, s/n. 
228. ANA/Llibre d’Actes del Consell General, sessió 25.03.1981, f. 1-4. 
229. ANA/Llibre d’Actes del Consell General, sessió 2.04.1981, f. 1-7.

Com es detalla més endavant, Sud Ràdio, que continua invertint a Tolosa 
de Llenguadoc, on havia instal·lat nous estudis i serveis operatius, presentarà, 
el març de 1987, un preavís d’acomiadament de sis mesos als darrers vuit 
empleats que encara manté a Andorra en previsió del tancament definitiu 
(Giral, 1988, p. 547). L’emissora, amb un contracte en precari per quatre anys 
que caduca el 10 de setembre de 1987, pren la decisió de no continuar al país i 
el maig d’aquest any cedeix les instal·lacions al Consell General. 

Ràdio Andorra

Conscients que s’acosta el final de l’activitat i que el Consell ha manifestat 
la voluntat reiterada d’assumir l’emissora, els gestors de Ràdio Andorra elaboren 
una relació del personal i de les seves retribucions, possiblement en previsió 
que el Consell faci front a les despeses salarials. Segons aquesta relació, el 
desembre de 1980, Ràdio Andorra té una plantilla de 41 treballadors, 35 en 
territori andorrà i 6 més a Tolosa de Llenguadoc, que comporten una despesa 
salarial mensual de 170.796 FF. Entre el personal adscrit a Andorra figuren 
Jean Delvigne i Jean-Louis Marquet, càrrecs directius, així com Gualbert 
Osorio, que esdevindrà el darrer director de programes de Ràdio Andorra, 
mentre que a Tolosa figura Gilles Marquet.227

En la mateixa sessió en què es crea l’ENAR, el 25 de març de 1981, el Consell 
expressa la voluntat d’assumir el personal en cas de clausura de les emissores.228 
En concordança amb la decisió anterior, quan s’ordena el tancament dels 
centres emissors, el 2 d’abril, amb l’objectiu de no perjudicar els treballadors, 
s’encomana a la Junta de Consellers Majors que presenti una proposta per 
fer-se càrrec del personal.229 Aquest encàrrec serà ratificat el 28 d’abril. És 
evident que la corporació intenta minimitzar l’impacte social del tancament de 
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les emissores, objectiu que finalment no es va assolir. Quan accepten els recursos 
en queixa que anul·len el tancament, les delegacions permanents argumenten, 
entre altres raons, que la decisió del Consell posa en qüestió els interessos dels 
treballadors que es quedaran sense feina.230

Malgrat la bona voluntat inicial del Consell, el curs dels esdeveniments 
dificulta la solució dels problemes del personal de Ràdio Andorra. Per 
exculpar-se del conflicte laboral que es genera amb el posterior impagament, 
la corporació acusa les concessionàries de no haver adoptat les decisions 
oportunes, d’acord amb la legislació, abans del venciment dels contractes.231 
Cal recordar que l’acceptació dels recursos en queixa, el 6 d’abril de 1981, 
interposats per Sofirad i Eirasa contra l’acord de clausura permet a les emissores 
reprendre l’activitat. Només Ràdio de les Valls va fer ús d’aquesta prerrogativa, 

Operaris i tècnics de so als estudis de Ràdio Andorra, al roc de les Anelletes, Andorra la Vella [anys 
1950-1960]. ANA/Fons Fèlix Peig 43490

230. ANA/Llibre d’Actes del Consell General, sessió 6.04.1981, f. 1-6. 
231. Arxiu del Consell General/Informe sobre la qüestió del personal acomiadat de Ràdio de les Valls, 
14.09.1982, s/n. 
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232. Arxiu del Consell General/Carta de Francesc Farràs al síndic, 21.04.1981, s/n.
233. Arxiu del Consell General/Carta del síndic a Francesc Farràs, administrador judicial de Ràdio Andorra, 
25.04.1981, s/n. 
234. Arxiu del Consell General/Carta de Jean-Louis Marquet al Consell, 29.06.1981, s/n.

mentre que Ràdio Andorra va continuar inactiva. En reprendre les emissions, 
la situació del personal de Ràdio de les Valls quedava resolta de manera 
momentània, a diferència del de Ràdio Andorra, que quedava bloquejat per 
la pròpia inactivitat.

Com que l’empresa explotadora de les hereves de Trémoulet, la Société 
Anonyme d’Exploitation Radiophonique, és qui ha contractat el personal, 
també es considera responsable dels seus salaris, amb independència del 
litigi que manté amb l’Estat espanyol per la titularitat del centre emissor. Cal 
recordar que Ràdio Andorra havia adreçat un recurs de reposició al Consell 
per reobrir l’emissora el dia 4 d’abril, recurs que va ser desestimat per falta de 
legitimitat dels recurrents.

Novament els gestors de Ràdio Andorra recorren al Consell per demanar 
com preveu efectuar l’aportació dels cabals necessaris per al pagament del 
personal que integra la plantilla de l’emissora. Aquesta vegada és l’administrador 
judicial, Francesc Farràs, qui el 21 d’abril de 1981 recorda que en l’ordre de 
tancament es consignava que el Consell asseguraria el pagament dels sous.232 
Contra el que preveien els gestors, el síndic respon a l’administrador judicial 
que la Junta de Consellers Majors ha decidit rebutjar la proposta de retribució 
de la plantilla i l’orienta a dirigir-se al batlle que l’ha nomenat administrador.233 
El batlle, que no autoritza l’administrador a hipotecar els béns de Ràdio 
Andorra, respon que ha de ser el Consell qui faci front al pagament dels 
salaris. Delvigne lamenta que el Consell no vulgui assumir el compromís i 
que no els reconegui com a únics administradors que són de l’emissora, ja que 
Eirasa no ha dut a terme l’explotació de Ràdio Andorra durant quaranta anys. 
De nou, el director Jean-Louis Marquet demana al Consell, el 29 de juny, que 
es faci càrrec del pagament del personal en virtut de l’acord del 25 de març.234 

El síndic reitera que el Consell no pot assumir la responsabilitat del personal 
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perquè la situació de les emissores ha de seguir el procediment establert en 
matèria de recursos i que pertany al batlle adoptar les decisions escaients.235

Ràdio Andorra continua mantenint una plantilla de 33 treballadors que 
realitza i grava programes de publicitat, però, davant la falta de liquiditat 
per la pròpia inactivitat, deixen de percebre els salaris del juliol de 1981. 
Els treballadors, en senyal de protesta, es manifesten davant del Consell i 
presenten al batlle episcopal una demanda perquè disposi allò necessari a fi 
que es normalitzi la situació amb caràcter peremptori. El batlle comunica al 
síndic que la direcció de Ràdio Andorra ha confirmat que no s’han pagat els 
salaris de juliol i que l’administrador judicial ha reconegut que l’empresa no 
té cap possibilitat de fer efectiu l’import de les nòmines. També argumenta 

Personal de Ràdio Andorra a l’entrada del centre emissor del roc del Pui, a Encamp, el 23 d’octubre 
de 1967. ANA/Fons Fèlix Peig 1448

235. Arxiu del Consell General/Carta del síndic a Francesc Farràs, administrador judicial de Ràdio Andorra, 
15.07.1981, s/n.
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236. Arxiu del Consell General/Carta del batlle episcopal degà al síndic, 11.08.1981, s/n. 
237. Arxiu del Consell General/Carta del síndic al delegat permanent del copríncep francès, Alain Dufoix, 
28.07.1981, s/n. 
238. Arxiu del Consell General/Sol·licitud de Ràdio Andorra als administradors d’ENAR, 11.03.1982, s/n. 

que les facultats dels batlles no permeten adoptar mesures tan urgents i 
eficients com ho requereix la difícil situació dels treballadors. Per aquesta 
raó demana que el Consell es faci càrrec dels salaris del mes de juliol, que 
importen 104.328 FF.236

Les dificultats per les quals travessa l’emissora han provocat una reducció 
de la plantilla i, en conseqüència, de la massa salarial, com es desprèn de la 
comparació de les xifres que aporten Jean-Louis Marquet el desembre de 
1980 i el batlle episcopal el juliol de 1981. La plantilla, que disposa de vuit 
treballadors menys, ha reduït la massa salarial mensual en 66.468 FF, cosa 
que representa un 39 % menys.

El síndic informa els delegats permanents de la petició dels senyors 
Delvigne i Marquet, així com de la de l’administrador judicial de Ràdio 
Andorra; tots ells insisteixen que la corporació es faci càrrec del personal. El 
Consell es reitera en l’argument que l’acceptació dels recursos en queixa obliga 
que l’afer es regeixi pel procediment previst en aquesta via. D’altra banda, pel 
que afecta Ràdio Andorra, la corporació no pot adoptar decisions, atès que 
existeix un administrador judicial nomenat pel batlle episcopal.237

Osorio explica que la falta de liquiditat per la inactivitat provoca que 
s’acumulin els impagaments en concepte de cànons i salaris i que, donada la 
difícil situació econòmica de l’emissora, el 22 de setembre de 1981, el batlle 
episcopal declari la fallida de l’empresa gestora de Ràdio Andorra nomenant-lo 
a ell administrador judicial (Osorio, 2013, p. 131). En la declaració de la 
fallida, el batlle reconeix els empleats com a creditors que es beneficien d’un 
privilegi general sobre la totalitat dels béns mobles i immobles. Posteriorment, 
el 19 de desembre de 1981, els treballadors presenten una demanda judicial 
en la qual reclamen els salaris dels mesos següents a la fallida.238
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A principi de 1983, l’executiu andorrà acceptarà la possibilitat de reobrir les 
emissores amb uns contractes atorgats a una empresa espanyola i una de francesa 
avalades pels coprínceps. Quan els treballadors de Ràdio Andorrà s’assabenten 
d’aquestes intencions, envien cartes als coprínceps, a la Sindicatura, al cap 
de Govern i a l’ENAR en les quals demanen que no es permeti utilitzar les 
instal·lacions de l’empresa en què treballaven mentre no es paguin els sous a tot 
el personal. Reclamen que, en tant que creditors d’una empresa en fallida, els 
béns que constituïen la seva eina de treball són la seva garantia legal i ningú 
pot disposar-ne sense violar els seus drets. També demanen que, en el supòsit 
de reobertura de l’emissora, se’ls doni l’oportunitat de reintegrar-se al seu lloc 
de treball.239

Proersa reobre Ràdio Andorra el 12 de gener de 1984, sota la direcció 
de Luis Ezcurra i amb la col·laboració de Gualbert Osorio com a director de 
programes. Segons informa la premsa espanyola d’aleshores, per a aquesta 
nova etapa s’havien contractat una quinzena d’empleats, principalment entre 
el personal de l’etapa anterior (Osorio, 2013, p. 155).

Amb motiu de la visita del copríncep francès Mitterrand el 1986, una 
quarantena d’antics empleats de Ràdio Andorra denuncien que, malgrat el 
temps transcorregut, encara no s’han satisfet les seves demandes i reivindiquen 
que no poden esperar indefinidament que es faci justícia.240

Com s’explica a l’apartat relatiu a les darreres emissions de Ràdio Andorra, 
el problema se soluciona el març de 2009, al cap d’un mes de signar-se el 
conveni amb Espanya per la cessió de l’edifici i altres béns de Ràdio Andorra, 
quan el Govern andorrà fa una aportació de 855.000 euros per afrontar les 
reclamacions econòmiques pendents des de 1981, entre altres les dels vint-i-
cinc treballadors de Ràdio Andorra i la de la CASS, que van rebre el cent per 
cent del deute més els interessos (Osorio, 2013, p. 171).

239. Arxiu del Consell General/Cartes del personal de Ràdio Andorra del 8 de febrer de 1983 adreçades a 
la Sindicatura, el cap de Govern i els coprínceps, s/n. 
240. Sud-Ouest, 25 de setembre de 1986. <http://aquiradioandorra.free.fr/> [Consulta: 1 de setembre de 2017].
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Centre emissor de Sud Ràdio al pic Blanc, a Encamp [anys 1960-1970]. ANA/Fons Fèlix Peig 19407
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L’afer de la radiodifusió es barreja amb la necessitat d’una reforma institucional 
basada en un concepte modern d’estat. Els conflictes institucionals entre els 
coprínceps al voltant de la representació internacional d’Andorra estan latents 
durant tot el segle XX. Amb motiu de la problemàtica de la radiodifusió, que 
els andorrans viuen com una qüestió de dignitat nacional, s’encén la metxa de 
les aspiracions sobiranistes andorranes. La representació internacional suscita 
un debat complex, de llarga durada, amb postures i interessos contraposats, 
carregat de tensió, que aboca a la necessitat d’introduir canvis institucionals 
que culminen amb l’adopció de la Constitució. Els dos coprínceps tenien 
atribuïda, a una escala teòrica, la representació internacional d’Andorra de 
forma paritària, malgrat l’opinió contrària del copríncep francès.

La tesi francesa, defensada per alguns juristes prestigiosos com Bertrand 
Bélinguier, és que Ràdio Andorra posa sobre la taula el problema de la 
responsabilitat internacional d’Andorra i la conducta del país en aspectes 
de dret públic internacional. Quan Bélinguier escriu la seva obra, el 1970, 
considera que Andorra no posseeix atributs de sobirania internacional 
i, en conseqüència, no pot formar part de l’ONU ni d’altres organismes 
internacionals, llevat dels esportius (Bélinguier, 1970, p. 169-170).

Per a Nemesi Marqués, antic delegat permanent de la Mitra d’Urgell, les 
pugnes entre els coprínceps per assolir majors quotes d’influència al país tenien 
com a rerefons la representació exterior i la concepció del país com a estat. 
Marqués, en relació amb qui ostentava el poder de representar Andorra en 
l’àmbit internacional, afirma:

Aquesta qüestió ha enfrontat els coprínceps, car, mentre el copríncep francès 
ha pretès tenir ell sol el poder de representació exterior d’Andorra en totes les seves 
manifestacions, el copríncep episcopal ha sostingut que aquell poder —com la resta 
de poders institucionals— pertany a ambdós coprínceps (Marqués, 1989, p. 266). 
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Espanya, que no reclama drets de sobirania sobre Andorra, secunda en tot 
moment el copríncep episcopal, en un intent de mantenir una àrea d’influència 
i contrarestar la força de França. Així ho reconeix Bélinguier, defensor del 
dret del copríncep francès a ostentar de manera exclusiva la representació 
internacional d’Andorra quan explica que Espanya sempre ha defensat davant 
el Govern francès el dret del copríncep episcopal en pla d’igualtat amb el 
francès pel que fa a la representació exterior (Bélinguier, 1970, p. 170). 

En opinió de Joan Massa, el conflicte de les ràdios s’agreuja quan les 
institucions andorranes  no donen resposta satisfactòria a les necessitats de 
les societats explotadores i, a la vegada, Andorra demana reformar les institucions, 
cosa que durà al cap d’uns anys a la Constitució. El Consell General, que tenia 
el poder legislatiu i l’executiu, amb el decret dels coprínceps del 15 de gener 
de 1981 es desdobla en dues institucions diferents: el Consell General, que 
conserva el poder legislatiu, i el Consell Executiu, que ostentarà el poder 
executiu. Per tant, el camí de la reforma s’inicia formalment amb el decret de 
1981, any en què també finalitzen els contractes de les ràdios.241

Si ens remuntem als orígens de la qüestió, quan el Consell va atorgar la 
concessió de Ràdio Andorra el 1935, el copríncep episcopal entenia que, per 
avaluar les possibles repercussions d’aquesta concessió a escala internacional, 
necessitava l’opinió d’un expert, del qual no disposava. A través de Trémoulet 
va encarregar a un antic enginyer en cap de la BBC, membre de la Royal 
Society of Arts, un informe per analitzar els aspectes jurídics i tècnics relatius 
a l’atribució de freqüències i potències. L’expert, que lliura l’informe a la Mitra 
el 1937, proposa enviar una delegació, integrada per un tècnic en representació 
de cada copríncep, a la Conferència Administrativa de Radiocomunicacions 
i de la UIT, celebrada al Caire el 1938, per aconseguir el reconeixement oficial 
per a Andorra. Aquesta proposta no es va dur a terme i l’emissora andorrana 
no va estar representada a la Conferència. En espera del reconeixement, el 

241. ANA/Arxiu d’Etnografia/Declaracions de Joan Massa, entrevistat per Albert Roig, 6 de juliol de 2016.
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242. Journal Officiel de la République Française. Sessió 7.04.1949, p. 2206 i seg. 

tècnic anglès recomana a la Mitra que concedeixi un permís per emetre en ona 
mitjana, amb una potència de dos kW, i en ona curta, amb un kW.

Els desacords entre els coprínceps van ser denunciats al Parlament francès 
pel diputat Alfred Coste-Floret, fent referència a la conferència de Montreux 
de 1939, en la qual no es va tenir en compte Ràdio Andorra en no estar-hi 
representada, ja que el copríncep francès no va acceptar la proposta del bisbe 
de nomenar un delegat dels dos coprínceps per representar l’emissora.242 Giral 
explica que, gràcies a una gestió del copríncep episcopal, la UIT va reconèixer 
l’existència de l’emissora, inscrivint les seves característiques tècniques en 
els registres oficials de l’organisme; la Mitra havia notificat al president de la 
UIT que la primavera de 1940 Ràdio Andorra, amb una potència de 60 kW, 
havia reprès les emissions, suspeses temporalment el 28 d’agost de 1939, i que 
l’emissora havia estat autoritzada pels coprínceps. En plena guerra mundial, 
l’any 1943, l’organisme internacional demana a Ràdio Andorra que modifiqui 
la longitud d’ona i la freqüència per evitar interferències (Giral, 1988, p. 601).

L’any 1947 se celebra la conferència internacional de la UIT d’Atlantic 
City per assignar als diferents estats les longituds d’ona que podrien utilitzar. 
Espanya, que està exclosa dels organismes internacionals, no acudeix a la 
conferència, en la qual la UIT es revalida com a òrgan especialitzat de l’ONU. 
Les longituds d’ona de Ràdio Andorra van ser atribuïdes a França, ja que el 
Ministeri d’Afers Estrangers francès va defensar que Andorra no podia ser 
considerada un estat i que França n’assumia la representació a l’estranger 
(Noguères, 1953, p. 53).

Per ser membre de la UIT s’havia de ser, prèviament, membre de l’ONU. 
L’Espanya de Franco va quedar exclosa dels organismes internacionals, fet 
que el Govern francès aprofità per a atribuir-se la representació d’Andorra, 
obviant el paper de la Mitra i negant a Andorra l’estatus de país independent. 
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L’Assemblea General de les Nacions Unides, celebrada a Londres el 9 de 
febrer de 1946, acordà l’exclusió d’Espanya mentre no modifiqués el règim 
polític d’inspiració nazi i feixista. La culminació de l’aïllament va tenir lloc el 
12 de desembre de 1946, quan l’ONU recomanà la retirada d’ambaixadors, 
com a penalització. Les sancions comencen a aixecar-se el 1950, moment en 
què s’accepta enviar ambaixadors a Madrid i se’n permet l’admissió en les 
institucions especialitzades de l’ONU, en la qual Espanya ingressa el 15 de 
desembre de 1955 (Bassols, 2005, p. 115-127). 

L’Administració francesa, quan s’atribueix la representació exclusiva 
d’Andorra en la conferència d’Atlantic City, crea la primera confrontació 
directa entre els dos coprínceps per la representació internacional. El copríncep 
episcopal es veu obligat a col·ligar-se amb Espanya per contrarestar la diplomàcia 
francesa; tant Espanya com la Mitra protesten iradament i defensen el 
reconeixement d’Andorra com a país sobirà, així com la representació paritària 
dels dos coprínceps. La posició espanyola queda clarificada en les declaracions 
de l’ambaixador d’Espanya a París, el 17 de desembre de 1947, en les quals 
defensa que la representació andorrana, a escala internacional, és un atribut 
dels coprínceps i no dels governs espanyol o francès: 

Radio Andorra no tiene frecuencia propia concedida en Lucerna, y Francia 
pretende que, como nosotros, en virtud de aquella decisión de la ONU de 12 de 
diciembre de 1946, no estamos integrados en el organismo de radio, tiene que ser 
Francia la que haga las gestiones en nombre de Andorra; pero, esto es infundado e 
ilícito, porque nunca ni el Gobierno francés ni el Gobierno español pueden actuar 
en nombre de Andorra, sino que únicamente los Copríncipes son los que llevan 
la representación que pudiéramos llamar estatal de los Valles (Giral, 1988, p. 605). 

Entre el 25 de juny i el 15 de setembre de 1948, trenta-dos països van 
participar en la Conferència de Copenhaguen, en la qual es va adoptar un 
conveni i un pla d’assignació de freqüències per a les estacions de radiodifusió 
europees. En aquesta assignació s’obviaven tant les estacions perifèriques  
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franceses com Ràdio Andorra. Malgrat estar exclosa dels organismes 
internacionals, Espanya no rebutja influir en els temes andorrans; així, el febrer 
de 1948, el Ministeri d’Afers Exteriors espanyol manifesta que Andorra, com a 
país sobirà, ha d’estar representat per un altre país en les reunions internacionals 
de telecomunicacions, però insisteix que aquest país ha d’ostentar la 
representació per delegació. Per intentar mantenir la seva quota d’influència, 
el ministeri espanyol proposa Portugal, país amb el qual Espanya mantenia 
bones relacions, com a possible representant andorrà a la Conferència de 
Copenhaguen de la UIT (Giral, 1988, p. 606-607).

Tant Ràdio Andorra com la representació exterior d’Andorra esdevenen 
tema de debat en el Parlament francès l’any 1949, amb motiu de les 
interferències que va patir l’emissora, que ja han estat analitzades en el decurs 
del present treball. François Mitterrand, a l’època secretari d’Estat del Consell 
de Ministres francès, declara Ràdio Andorra emissora corsària que, al seu 
parer, no hauria d’existir ni a escala nacional ni internacional. Apel·la al fet 
que, en totes les conferències internacionals i en especial en la d’Atlantic City, 
no ha estat acordada cap longitud d’ona a favor de Ràdio Andorra.243

Els conflictes generats al voltant de la radiodifusió col·laboren a la 
creació d’una consciència reivindicativa que s’arrela progressivament en les 
institucions andorranes. Les aspiracions de reforma són manifestades diverses 
vegades pel Consell, a partir dels anys seixanta, i transcendeixen més enllà de 
les fronteres nacionals en ser recollides per diaris espanyols amb motiu de la 
visita del general De Gaulle a Andorra.244 Les tensions i el distanciament 
entre el poble andorrà i els seus coprínceps es dilaten en el temps sense trobar 
solucions concretes. Es reivindiquen els drets polítics de les dones, la creació 
de la setena parròquia i la redacció d’un projecte constitucional que transformi 
els coprínceps en sobirans constitucionals (Ourliac, 1970, p. 129-130).

243. Journal Officiel de la République Française. Sessió 7.04.1949, p. 2206 i seg.
244. La Vanguardia, 22 d’octubre de 1967. <http://www.lavanguardia.com/hemeroteca> [Consulta: 1 de 
setembre de 2017].
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Conscients del problema de la radiodifusió i de les reivindicacions 
andorranes, el 25 d’agost de 1973, els coprínceps es reuneixen al bisbat de 
Càors per abordar aquestes àrdues qüestions. Georges Pompidou, president 
de la República Francesa, i Joan Martí Alanis, bisbe d’Urgell, expressen la 
necessitat d’Andorra d’obrir-se al món, assegurant la presència en conferències 
i organismes internacionals que interessin per la seva temàtica. Convenen que 
el camp de la radiodifusió pot ser un dels primers a recórrer. Aquesta trobada 
històrica, la primera d’ambdós coprínceps des de la signatura dels Pariatges, 
és el punt de partida oficial d’un procés de canvis que culmina dues dècades 
més tard.

Un cop s’ha posat en marxa, la dinàmica de la reforma institucional 
resulta imparable. Després de la reunió de Càors, el bisbe Joan Martí Alanis, 
que mostra tenir una gran visió política, s’acosta a les posicions de les 
autoritats andorranes. Aquesta reunió, de la qual no es va aixecar acta, no 
aporta solucions concretes al conflicte de la representació internacional, que 
continua enfrontant els coprínceps més enllà del tema de la radiodifusió, però 
constitueix el primer pas del procés de reforma. Amb motiu de la visita a París 
dels representants del Consell, per presentar-se oficialment al nou copríncep 
—Valéry Giscard d’Estaing— el 17 d’octubre de 1974, es planteja un cop més 
el problema de les ràdios. La delegació andorrana manifesta que els coprínceps 
no han aprovat encara els contractes de 1961 i amenaça amb el tancament de 
les ràdios si no s’arriba a una solució: 

[...] totes les concessions han creat problemes de tot ordre a les Valls, i que pel que 
fa referència a la Radiodifusió en particular, ens trobem davant del fet que a 7 anys 
de la caducitat de la seva concessió i després de 15 anys de la seva signatura, no han 
estat aprovats ni desaprovats pels Co-Prínceps els Convenis i Reglament, tot i que 
les emissores estan en funcionament. 

[...] Es prega insistentment de cercar medis escaients per a resoldre dita situació 
el més urgentment possible, essent oportú el tancar les ràdios a fi de restablir la 
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normalitat jurídica fins la corresponent aprovació dels Convenis i Reglament de 
Radiodifusió, car s’entén que entre tant no existeix concessió.245

L’any 1975 s’inicia amb una crisi política d’àmbit nacional que, en paraules 
del Consell mateix, afecta el futur institucional del país. El desencadenant ha 
estat un decret del 3 de gener dictat pels veguers —responsables de l’ordre 
públic en aquell moment— referent a la residència d’estrangers. Els veguers 
havien fet cas omís de les propostes del Consell presentades tres anys abans 
en què exigia competències administratives.246 El 12 de febrer, la corporació 
eleva un recurs als coprínceps per reclamar la necessitat de readaptar les 
institucions als nous temps.247

Les autoritats andorranes desenvolupen una intensa activitat diplomàtica, 
en la mesura de les seves possibilitats, amb la finalitat d’obtenir el reconeixement 
internacional d’Andorra. Els contactes, a més dels que tradicionalment 
mantenen amb els països veïns, també s’estenen al Vaticà. La primera recepció 
papal atorgada als representants andorrans es remunta a l’any 1950; novament, 
el 9 d’abril de 1975, una representació del Consell és rebuda en audiència 
per Pau VI. Aquest fet és reivindicat per la corporació com un primer pas de 
cara al reconeixement d’Andorra.248

Posteriorment, una notícia apareguda el mes de juny de 1976 en diferents 
mitjans de comunicació espanyols, relativa al possible «trànsit a l’Estat 
espanyol de la titularitat del Bisbe-Príncep en el Principat d’Andorra», afegeix 
noves incerteses sobre el futur del país. Amb motiu de les negociacions per a 
la revisió del Concordat de 1953 entre Espanya i la Santa Seu, es planteja la 
possibilitat de transferir la sobirania del copríncep mitrat a l’Estat espanyol, 
fet que indigna la classe política andorrana. El Consell, que dona suport 

245. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell General, 1975-1979, sessió 30.10.1974, f. 1833-1834. 
246. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell General, 1975-1979, sessió 8.01.1975, f. 1906-1911.
247. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell General, 1975-1979, sessió 28.04.1975, f. 1961-1965.
248. Ibídem.
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incondicional al manteniment del bisbe com a copríncep, inicia una activitat 
frenètica prop dels coprínceps i del Vaticà. Fruit d’aquestes gestions, el secretari 
d’Estat vaticà fa saber que la Santa Seu no permetrà cap alteració del peculiar 
statu quo del Principat d’Andorra. El Vaticà reafirma la seva posició oficial 
en sengles audiències privades, atorgades per Pau VI i el secretari d’Estat del 
Vaticà, el juliol de 1978, any que coincidia amb la celebració del setè centenari 
del primer Pariatge de 1278.249

En la conferència d’assignació de freqüències de la UIT celebrada a 
Ginebra el 1975, les delegacions espanyola i francesa obtenen dues freqüències 
per a Ràdio Andorra i Sud Ràdio, respectivament; aquest fet constitueix 
un reconeixement internacional implícit de les emissores andorranes. Les 
delegacions dels països veïns havien sol·licitat una potència de 600 kW per 
a cadascuna de les emissores, en mans d’empreses paraestatals dels països 
sol·licitants. Malgrat obtenir les freqüències, els gestors de Ràdio Andorra 
es queixen que Radio-Monte-Carlo ha obtingut, a través d’una demanda del 
seu país, membre de la UIT, l’atribució de la mateixa freqüència de què ells 
disposen; denuncien que els interessos de Ràdio Andorra no s’havien defensat 
en no existir una delegació andorrana present a la Conferència de Ginebra.250 

En una conferència sobre radiodifusió per satèl·lit celebrada també a 
Ginebra dos anys més tard, la delegació francesa sol·licita cinc canals per 
a Andorra i, simultàniament, la delegació espanyola formula la mateixa 
proposta, argumentant que França no té la representació exclusiva d’Andorra. 
El motiu de les picabaralles entre les diplomàcies francesa i espanyola és 
que el bisbe, que havia donat el seu consentiment per ser representat per 
la delegació francesa, rectifica en el decurs de la conferència i decideix ser 
representat també per la delegació espanyola (Giral, 1988, p. 576). El resultat 
és que ambdues delegacions aconsegueixen per a Andorra, igual que per a la 

249. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell General, 1975-1979, sessió 22.07.1978, f. 2833-2847. 
250. Arxiu del Consell General/Nota informe adjunta a la carta de Jean Delvigne adreçada al síndic 
general, 12.04.1978, s/n. 
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resta de petits països, cinc freqüències de ràdio i una posició orbital per a 
radiodifusió en directe via satèl·lit que s’inscriuen en els registres de la UIT 
(Poy, 2002, p. 42).

Com ja s’ha comentat, a la reunió de Càors, a més de tractar el tema de 
la radiodifusió, els coprínceps van consensuar la necessitat que Andorra 
s’obrís a l’exterior i fos present en aquelles reunions internacionals que fossin 
d’interès del país. Això no obstant, l’esperit de Càors és interpretat de 
manera restrictiva per l’Administració francesa, amb la idea de dificultar la 
participació andorrana en les reunions internacionals. La posició francesa 
es posa en evidència quan, l’agost de 1977, el veguer episcopal s’adreça al seu 
homòleg per plantejar l’assistència d’Andorra a la Conferència Internacional 
de Belgrad del mes d’octubre, com a continuació de la celebrada a Hèlsinki, 
dedicada a cooperació i drets humans. El veguer francès rebutja la proposta 
amb l’argument que la reunió està reservada als països que havien assistit a la 
d’Hèlsinki, on Andorra no havia participat, i que s’arribava tard a la inscripció, 
ja que les fases preparatòries ja s’havien celebrat. També argumenta que existeix 
el risc que Andorra entorpeixi les sessions de treball amb una hipotètica 
intervenció, com ocorregué a Hèlsinki amb els representants de Malta. 
Finalment, considera que l’assistència a la reunió de Belgrad no es correspon 
als acords de Càors de 1973, on s’havia previst tan sols l’assistència a reunions 
de caràcter turístic o tècnic, però no polític. Com a compensació, el veguer 
francès es mostra disposat a lliurar un informe de la conferència, ja que França 
hi serà present.251

Com era de preveure, el bisbe Martí Alanis s’indigna amb els arguments 
del veguer francès i afirma que els acords de Càors no es corresponen a les 
idees expressades pel representant del copríncep francès. Per al bisbe, no 
haver assistit a Hèlsinki no és una raó i, pel que fa a l’argument que la petició 
està fora de termini, manifesta que ell podria haver assumit les gestions i, de 
ben segur, amb bons resultats. Afegeix que es podien donar instruccions als 

251. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell General, 1975-1979, sessió 8.11.1977, f. 2554-2556. 
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representants andorrans de no intervenir i que no és admissible lliurar un 
informe de la conferència com a compensació. Per la seva banda, el Consell 
es reafirma un cop més en la necessitat de trobar una via perquè Andorra 
gaudeixi de la personalitat internacional que mereix com a país.252

Cada vegada més conscient de la seva força, el Consell avança en les propostes 
d’una reforma institucional que, salvaguardant el sistema de coprincipat, adeqüi 
les institucions al moment històric que viu el país. Després d’un llarg període 
de reflexió, el projecte de reforma institucional és sotmès a una doble consulta 
popular els dies 28 d’octubre de 1977 i 16 de gener de 1978. D’acord amb els 
resultats de les consultes, el Consell aprova, en les sessions del 31 de març i 
del 3 d’abril de 1978, una memòria de reforma institucional que tramet als 
coprínceps (Marqués, 1989, p. 77 i seg.). 

Entre les propostes de la memòria de reforma, cal destacar la definició 
d’Andorra com a estat de dret i el mantenint del sistema de coprincipat 
proindivís, amb el reconeixement consegüent de la Declaració Universal dels 
Drets de l’Home, proclamada per l’ONU el 1948. També s’inclou la creació 
d’un consell executiu per separar les funcions legislatives i executives del 
Consell General; es manté l’estructura territorial de federació de parròquies 
i es proposa la creació d’un tribunal contenciós administratiu. Pel que fa a 
la representació internacional, la memòria subratlla que el subjecte de dret 
internacional és l’Estat andorrà i planteja la necessitat que Andorra participi 
en òrgans de representació internacional, tot i considerar que aquesta 
representació pertany als dos coprínceps, de manera igual i paritària, ja que 
no hi ha cap altre estat, organisme o institució que pugui representar el país. 
Planteja la conveniència que els representants en els diversos organismes 
siguin de nacionalitat andorrana. En aquelles matèries que facin referència 
a l’anomenada «política econòmica de la terra», el Consell demana que 
els coprínceps el facultin per portar a terme diversos actes i situacions de 

252. Ibídem. 
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representació internacional. Per acabar, denuncia que les dificultats de 
col·laboració entre els coprínceps perjudiquen Andorra a escala internacional, 
ja que es perden ocasions de ser presents en determinades manifestacions 
polítiques o tècniques.253

Identificant novament sobirania i radiodifusió, el 26 de juny de 1980, 
el Consell, convençut que les freqüències assignades a Ginebra el 1975 
pertanyen al país, declara les ones radiofòniques atribuïdes a Andorra com a 
integrants del patrimoni nacional inalienable.254 L’Administració espanyola, 
per mitjà d’una comissió encapçalada per Luis Ezcurra, president d’Eirasa, 
formada per alts càrrecs de RTVE, del Ministeri de Cultura i d’Afers Exteriors, 
en una reunió mantinguda a la Casa de la Vall l’11 de juliol de 1980, frena les 
pretensions andorranes de continuar utilitzant les freqüències en les mateixes 
condicions un cop finalitzin els contractes. Ezcurra reconeix que Andorra pot 
crear una emissora pròpia, però dins del seu territori nacional, sense utilitzar 
una potència que adreci les emissions a territori espanyol, ja que, si es fes 
així, Espanya s’hi oposaria frontalment. En la mateixa reunió, el secretari de 
la Comissió Interministerial Permanent per Andorra manifesta que entre els 
membres de les delegacions espanyoles que han participat en conferències i 
reunions internacionals sempre hi ha hagut una persona que ha actuat en 
nom d’Andorra, mitjançant poders atorgats pel copríncep episcopal.255

Igual que les administracions dels països veïns, també les concessionàries, 
que mantenen contactes freqüents entre elles, recorden al Consell que les 
freqüències atribuïdes a la Conferència de Ginebra de 1975 al territori andorrà 
van ser sol·licitades per les administracions espanyola i francesa i que qualsevol 
canvi obligarà a circumscriure el servei radiofònic als límits d’Andorra. 

253. ANA/ASCG/Llibre d’Actes del Consell General, 1975-1979, sessió 31.03.1978, f. 2713-2716. 
254. ANA/Llibre d’Actes del Consell General, sessió 26.06.1980, f. 2-4.
255. ANA/Llibre d’Actes del Consell General, continuació de la sessió 30.07.1980, f. 4-6.
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Per clarificar la posició andorrana sobre la propietat de les ones, el 2 de 
maig de 1980 el Consell encarrega al professor de dret internacional Ramon 
Viñas l’elaboració d’un informe per valorar les possibilitats d’Andorra respecte 
als drets de què gaudeix sobre les ones de ràdio en el camp internacional. 
D’aquest informe, lliurat el 28 de febrer de 1981, es desprèn que, en l’àmbit 
internacional, la titularitat correspon als coprínceps. És des d’aquesta 
perspectiva que el Consell crea l’Entitat Nacional Andorrana de Radiodifusió 
(ENAR) el 25 de març de 1981, amb la idea que aquest organisme andorrà 
sigui qui, en nom del coprínceps, s’adhereixi a la UIT.256

Les conclusions de l’informe de Viñas són que Andorra té dret sobirà a 
reglamentar les telecomunicacions, però es considera un abús de llenguatge 
parlar de propietat de les ones, ja que pertanyen a tots i a ningú. Segons l’expert, 
la UIT distribueix les freqüències en funció dels requeriments, harmonitzant 
els interessos de tots els països. Les ones atribuïdes a Andorra han estat fetes 
a petició de França i amb el consentiment d’Espanya, destinades a cobrir part 
del territori francès i espanyol. Viñas proposa que, si Andorra vol recuperar 
les freqüències d’ones per integrar-les al patrimoni nacional, ha d’ingressar a 
la UIT i aconseguir que Espanya i França facin la transferència dels registres 
corresponents a nom de l’ENAR, organisme andorrà de dret públic i caràcter 
autònom. En cas de no recuperar-se, l’organisme podria demanar-ne d’altres 
per cobrir les necessitats del país, sense ultrapassar el territori nacional; ara bé, 
la petició de freqüències per part d’Andorra, sense tenir en compte ni França 
ni Espanya, donaria lloc a una concessió de potència limitada, d’acord amb les 
necessitats del territori andorrà.

En el marc evolutiu de la reforma institucional, es crea, per decret dels 
delegats permanents del 15 de gener de 1981, un Consell Executiu que entra 

256. ANA/Fons Casa de la Vall. Resum cronològic i sintètic de les principals fonts documentals i històriques 
relatives a la temàtica de la radiodifusió, a partir de l’any 1979. Síntesi elaborada per Secretaria General, 
sd. i s/n. 

Paper del Consell Executiu
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en funcionament el 15 de gener de l’any següent. El nou Govern, presidit per 
Òscar Ribas, té per objectius prioritaris solucionar la qüestió de la radiodifusió, 
avançar en la reforma institucional i aconseguir el reconeixement internacional 
d’Andorra, aspecte que vincula a la radiodifusió, amb la proposta d’adhesió a 
la UIT i a la Unió Europea de Radiodifusió (UER).

En opinió d’Òscar Ribas, el conflicte més punyent i que més maldecaps li 
va donar durant el seu mandat entre 1982 i 1984, per intensitat i durada, va ser 
el de la radiodifusió i les concessions per emetre des d’Andorra:

[...] aquest conflicte directe entre el Consell i els Coprínceps, sobretot el 
francès, va propiciar la conscienciació per part de la ciutadania en general sobre 
la necessitat d’iniciar canvis institucionals, ja que va patir directament moltes de 
les conseqüències d’aquest conflicte en què estava en joc la veritable sobirania 
andorrana (Poy, 2002, p. 36). 

Poc després d’entrar en funcions el Govern, el 5 de febrer de 1982, 
Òscar Ribas i el ministre Antoni Ubach es traslladen a París en resposta a la 
demanda d’André Rousselet, membre del Secretariat del copríncep francès. El 
representant francès planteja la possibilitat d’una obertura provisional de les 
emissores, tancades l’any anterior, i demana que Andorra es defineixi sobre si 
vol ràdios o no. La delegació andorrana rebutja l’obertura provisional perquè 
ho impedeixi l’acord del Consell, ratificat en Assemblea Magna; malgrat la 
negativa, es comprometen a traslladar la proposta al Consell, que és l’únic 
habilitat per a revenir sobre els seus propis acords.257

  
El cap de Govern informa el Consell de la reunió de París i afronta el 

repte de resoldre la qüestió de la radiodifusió d’acord amb els principis de 
la corporació. A partir d’aquí, el Govern defineix l’estratègia política que 

257. ANA/Llibre d’Actes del Consell General, sessió 12.02.1982, p. 12-13. 
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defensarà en totes les seves actuacions relatives a radiodifusió. Es reafirma en 
la voluntat de restablir l’equilibri institucional, recuperar les freqüències d’ona 
i consolidar la personalitat jurídica internacional del país.

La primera ocasió de l’executiu per defensar la seva línia política es planteja 
el 2 de març, quan Òscar Ribas i Antoni Ubach es reuneixen a Perpinyà amb 
els delegats permanents i Jean-Claude Colliard, membre del Secretariat del 
copríncep francès; els representants andorrans fan un plantejament en el 
qual, de forma clara, exposen les condicions per a un eventual acord. Les 
demandes andorranes, fonamentades sobre la base del funcionament de dues 
emissores, són:258

1. Garantia dels coprínceps de no reproduir el buit jurídic dels contractes 
de 1961. 

258. Arxiu del Consell General/Informe del Govern sobre radiodifusió, llegit a la sessió del Consell de l’1 de 
juny de 1982, s/n. 

Antoni Morell, secretari de la Sindicatura General, representant Andorra a la seu de la Unesco a 
París l’any 1973. ANA/Fons Fèlix Peig 65482
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259. Ibídem. 

2. Compliment de les concessionàries de les obligacions contractuals 
de 1961. 
3. Acordar amb els serveis dels coprínceps les futures societats, que no 
podran ser ni Sofirad ni Eirasa.
4. Que els coprínceps sol·licitin l’adhesió d’Andorra a la UIT i 
l’enregistrament de les freqüències a nom d’un organisme andorrà. 
5. Les possibles emissions de les dues emissores sobre territori de sobirania 
diferent no podran implicar responsabilitat política d’Andorra. 
6. Reconeixement per part dels coprínceps del dret a disposar de freqüència 
modulada i de televisió per al territori andorrà.

Sobre les bases exposades a Perpinyà, es reprèn el tema en una reunió 
celebrada a París el 18 de març, a la qual assisteixen les mateixes personalitats, a 
més d’André Rousselet, del Secretariat del copríncep francès. Els representants 
de l’executiu lliuren als serveis dels coprínceps una nota, aprovada pel Govern 
el 10 de març, amb els punts bàsics per a arribar a un acord sobre radiodifusió. 
En el document s’insisteix en el fet que l’ENAR sigui el propietari de les 
instal·lacions radiofòniques, que Andorra ingressi a la UIT i la UER, que 
l’ENAR sigui el titular en els registres d’aquests organismes i que atorgui els 
contractes d’explotació a les noves societats presentades pels coprínceps.259

Andorra, en aquest moment, es mostra optimista en relació amb el 
reconeixement internacional, i veu en l’ENAR el potencial titular en els 
registres de la UIT i de la UER de les ones atribuïdes, dels canals de televisió i 
les posicions orbitals. Per la seva part, els serveis dels coprínceps estan disposats 
a participar a l’ENAR de forma paritària i es mostren partidaris de l’ingrés 
d’Andorra a la UIT i la UER. Entre tots els actors implicats en la radiodifusió 
andorrana, tan sols Espanya expressa dubtes respecte de l’ingrés d’Andorra en 
aquells organismes; les autoritats espanyoles decideixen tractar aquest aspecte 
directament amb la Mitra, que secunda la posició andorrana, a condició que 
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el copríncep francès i el Consell acceptin la paritat dels coprínceps en l’exercici 
de la representació exterior d’Andorra. El copríncep francès també s’identifica 
amb la posició andorrana, a condició que hi hagi un tracte igualitari per a 
les dues societats que, en el futur, presentin els dos coprínceps per explotar 
les emissores.

Segons Òscar Ribas, els objectius del Govern en la recerca de l’ingrés 
d’Andorra a la UIT eren recuperar de ple dret les freqüències que s’havien 
atribuït França i Espanya, però que corresponien al patrimoni andorrà. D’altra 
banda, es volia aconseguir el reconeixement d’Andorra com a estat de dret 
perquè, segons els estatuts de la UIT, només poden ser-ne membres els estats 
sobirans; en conseqüència, l’admissió d’Andorra implicava el reconeixement 
com a estat sobirà i independent (Poy, 2002, p. 46).

Pel que fa a la reivindicació del Consell sobre la propietat de les ones, les 
autoritats espanyoles i els serveis del copríncep francès insisteixen a demanar 
que Andorra es defineixi sobre si vol o no ràdios i si les vol de gran potència per 
emetre a l’exterior. Aquest plantejament implica una amenaça velada, ja que ni 
França ni Espanya estan disposades a traspassar la titularitat de les freqüències 
i, en el cas que Andorra pugui obtenir-ne de noves, les emissores andorranes 
quedarien limitades al territori nacional. Aquesta limitació de les possibles 
emissions andorranes a l’exterior va quedar palesa en les negociacions que van 
tenir lloc entre Eirasa i el Consell el juliol de 1980, quan es va plantejar la 
possibilitat que, en cas de ser assumida pel Consell, Ràdio Andorra pogués 
emetre cap a territori espanyol. Eirasa va deixar clar que la penetració de les 
ones no era matèria negociable, com desitjaven les autoritats andorranes.260

El dilema plantejat per les administracions dels països veïns entra en 
contradicció amb els interessos andorrans. Andorra vol, per sobre de tot, 
entrar a la UIT i el consegüent reconeixement internacional; d’altra banda, el 

260. Arxiu del Consell General/Carta de Luis Ezcurra, president d’Eirasa, al subsíndic Enric París, 
08.09.1980, s/n. 
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sentiment popular està marcant les pautes, no tan sols per assolir la sobirania 
nacional, sinó també per aconseguir unes ràdios andorranes. En aquest context, 
l’executiu prioritza la sobirania i la representació internacional, encara que, per 
l’informe de Viñas i les converses amb els representants espanyols i francesos, 
ja està avisat que l’hipotètic ingrés a la UIT comportarà la pèrdua de les 
freqüències i impossibilitarà que unes ràdios andorranes emetin a l’estranger.

Òscar Ribas es reafirma en el fet que, per sobre de tot, Andorra vol 
formar part de la UIT i aconseguir les freqüències a nom de l’ENAR; si no 
ho aconsegueix, no interessen les emissores estrangeres al país. Eirasa, més 
interessada a renovar la concessió que a transferir els registres a l’ENAR, 
amenaça de traslladar l’emissora a Espanya. Per la seva part, Sofirad, en previsió 
de no obtenir la renovació de la concessió, negocia amb l’Estat espanyol la 
possibilitat d’instal·lar les antenes de Sud Ràdio a Espanya arribat el cas de no 
poder emetre des d’Andorra cap a l’estranger.261

Tot i que els coprínceps es mostren favorables a l’ingrés d’Andorra com 
a membre de ple dret a la UIT i a la UER, així com a la titularitat de les 
freqüències per l’ENAR, els dubtes espanyols enterboleixen l’ambient polític. 
En resposta a una demanda d’Eirasa, una representació del Govern andorrà 
es reuneix a Madrid, el 22 d’abril de 1982, amb el delegat permanent de la 
Mitra, representants d’Eirasa i membres del Ministeri d’Exteriors espanyol per 
tractar sobre l’ingrés d’Andorra a la UIT i l’enregistrament de les ones a nom de 
l’ENAR. En la reunió, els polítics espanyols continuen reticents a l’acceptació 
d’aquestes propostes.262 Segons Giral, la posició espanyola es basa en un 
informe de Luis Ezcurra en el qual afirmava que, en cas d’entrar Andorra a la 
UIT, seria difícil impedir que «las emisoras de radio andorranas no invadan el 
territorio español. Tampoco se podrá evitar que intereses extraños se sienten 
en los canales de televisión» (Giral, 1988, p. 617 i seg.).

261. ANA/Llibre d’Actes del Consell General, sessió 12.02.1982, p. 12-13. 
262. Arxiu del Consell General/Informe del Govern sobre radiodifusió, llegit a la sessió del Consell de l’1 
de juny de 1982, s/n. 
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El 17 de maig, el delegat permanent de la Mitra es mostra disposat a 
participar en la definició dels procediments necessaris per a trobar una 
solució acceptable per totes les parts i per a assolir un acord ple i unànime. 
En els mesos subsegüents, es mantenen reunions entre el Govern andorrà i 
els coprínceps, en les quals acorden la fórmula d’entrada d’Andorra a la UIT 
sota el principi de la paritat dels dos coprínceps. L’executiu andorrà remarca 
la bona predisposició que, respecte de les demandes andorranes, mostren els 
serveis del coprínceps en tot aquest procés negociador. El copríncep francès, 
per la seva part, confirma el compromís del seu govern de secundar la demanda 
d’Andorra a la UIT.263

La sol·licitud d’ingrés d’Andorra a la UIT és tramesa pels dos coprínceps 
al Secretariat General de l’organisme a través de dues cartes idèntiques, 
signades pel bisbe d’Urgell i el president de la República Francesa, respectant 
el principi de paritat. El Secretariat de la UIT envia als països membres, el 8 de 
febrer de 1983, un telegrama per notificar la sol·licitud andorrana en el qual 
es demana una resposta abans del 8 de juny. Cal remarcar que, per esdevenir 
membre de l’organisme, calia obtenir el suport d’un mínim de 98 països dels 
147 que l’integraven.

El Govern d’Òscar Ribas, amb l’objectiu d’obtenir el nombre de vots 
necessari, desplega una intensa campanya diplomàtica. La meitat del Govern 
va viatjar a París i l’altra meitat a Madrid, i cada membre tenia designades unes 
ambaixades en les dues capitals per sol·licitar el vot favorable. Amb els països 
membres de la UIT que no tenien ambaixada en cap de les dues capitals, s’hi 
va contactar telefònicament per demanar el vot a través dels corresponents 
ministeris d’exteriors. Això no obstant, dins el termini establert, tan sols es 
reben 83 vots favorables, entre els quals s’inclouen els d’Espanya i França. 
L’executiu andorrà, conscient de poder obtenir els vots suficients en els dies 
següents, demana l’ampliació del termini de recepció, que no és acceptada pel 

263. Arxiu del Consell General/Discurs del cap de Govern en la sessió del Consell del 10 de gener de 
1983, s/n.
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lFrancesc Cerqueda presidint una reunió del Consell d’Europa a Andorra l’any 1982. ANA/Fons 
SFG/A-311 Neg.3

Secretariat de la UIT. Òscar Ribas explica que «Espanya i França havien instat 
la UIT que es tanqués el termini en el dia fixat i no s’ampliés, fet que si s’hagués 
produït hauria permès superar els vots requerits» (Poy, 2002, p. 51-52).

Les pressions polítiques van fer fracassar l’intent d’adhesió d’Andorra 
a la UIT. Ratificant la impressió de l’executiu andorrà de poder obtenir 
el quòrum necessari, en els vuit dies subsegüents al recompte van arribar 
els vots de vint països més que, si haguessin estat comptabilitzats, haurien 
confirmat la voluntat majoritària de la comunitat internacional favorable 
a l’ingrés d’Andorra a la UIT. El síndic Francesc Cerqueda lamentava que, 
malgrat que s’havien aconseguit cent tres vots, una part havia arribat fora de 
termini. D’aquesta manera, Andorra perdia l’oportunitat d’esdevenir membre 
de la UIT, malgrat que el resultat de la votació constituïa un reconeixement 
implícit a la seva condició jurídica internacional.

Per la seva banda, Nemesi Marqués, delegat permanent del copríncep 
episcopal que també va viure en primera persona les tensions del moment, 
confirma que es va pressionar el Secretariat de la UIT per evitar l’ingrés d’Andorra: 
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Pressions de sota mà, que la proximitat dels fets no ha permès encara que 
sortissin plenament a la llum, impediren que el Secretariat de la UIT prorrogués el 
termini de votació, com per part de l’executiu d’Andorra es demanà. Així, el rigor 
en l’aplicació de les regles establertes feu que la voluntat àmpliament majoritària de 
la comunitat internacional a favor de l’ingrés d’Andorra a la UIT restés sense efecte 
(Marqués, 1989, p. 278). 

Després del fracàs de l’adhesió, el cap de Govern va ser objecte de dures 
crítiques, ja que les institucions andorranes, encapçalades per l’executiu, havien 
declarat diverses vegades que l’entrada d’Andorra a la UIT i l’enregistrament 
de les freqüències a nom de l’ENAR eren una condició sine quan non per 
arribar a un acord en la qüestió de la radiodifusió. Òscar Ribas, l’abril de 1982, 
ja s’havia posicionat clarament en aquest respecte: 

[...] la possibilitat d’ingrés d’Andorra, com a membre de ple dret, a la UIT i a 
la UER i l’enregistrament de les freqüències a nom de l’entitat ENAR [...] 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 a 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.264

Quan, després de la dimissió d’Òscar Ribas, es fa càrrec de l’executiu 
Josep Pintat, el 5 de juny de 1984, el nou cap de Govern reconeix en el discurs 
programa que la radiodifusió ha estat una trava perpètua i un pretext que 
ha dificultat la relació entre els diversos òrgans de l’Estat i amb els països 

264. Arxiu del Consell General/Carta del cap de Govern al Secretariat del copríncep francès, 23.04.1982. 
Vegeu Informe del Govern sobre radiodifusió, llegit a la sessió del Consell de l’1 de juny de 1982, s/n.
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265. Llista de països membres de la UIT. Vegeu <https://www.itu.int/online/mm/scripts/gensel8> 
[Consulta: 1 de setembre de 2017].

veïns. Amb un to de frustració denuncia que, des de fa decennis, l’afer de les 
ràdios ha condicionat aquestes relacions absorbint les energies de la classe 
política andorrana.

A partir de l’entrada en vigor de la Constitució, que el 1993 culmina 
la reforma institucional, Andorra aferma la presència internacional amb 
l’adhesió a diferents organismes i, el mateix any, ingressa com a membre de ple 
dret a l’ONU, la Unesco i la UIT. Andorra, inscrita el 12 de novembre de 1993 
amb el número 182è de la UIT, figura en el grup B dels països membres de 
l’organització que s’adhereixen al conveni després d’esdevenir membres 
de l’ONU.265 Com no podia ser d’una altra manera, el 30 de juny de 1994, 
el Consell aprova formalment l’adhesió a la UIT. Cal esperar, però, al nou 
mil·lenni per veure com RTVA (Ràdio i Televisió d’Andorra) ingressa a la 
UER, com a membre de ple dret, l’any 2002 (Bertrana, 2015, p. 59).





Punt final
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Centre emissor de Sud Ràdio al pic Blanc, Encamp [a partir de 1966]. ANA/Fons Josep Alsina Martí 5239 01
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El Consell General refusa el protocol del 30 de setembre de 1981, negociat 
amb les delegacions permanents, per al nomenament de dos representants 
dels coprínceps en les comissions gestores. Això no obstant, l’esperit d’aquest 
document, recollit posteriorment pel Govern, regirà els principis d’actuació en 
els anys subsegüents en l’àmbit de la radiodifusió andorrana. L’Administració 
andorrana, que vol adquirir les emissores, exclou Eirasa i Sofirad com a futures 
concessionàries i els exigeix que paguin el deute pendent. Quan el primer 
Govern andorrà entra en funcions es planteja reafirmar la personalitat jurídica 
internacional d’Andorra i transferir a l’ENAR totes les competències en matèria 
de radiodifusió per traspassar la problemàtica als tècnics i cloure un conflicte 
polític irresolt.

Mentre els polítics negocien, les concessionàries acosten postures per 
afrontar els nous reptes. Amb aquesta finalitat, els representants de Sofirad es 
reuneixen a Madrid amb els responsables d’Eirasa el 18 de novembre de 1981 
per buscar punts en comú de cara a la renovació dels contractes. Sofirad 
es compromet a no interferir en el plet entre l’Estat espanyol i les hereves de 
Trémoulet i fa saber que el copríncep francès no vol autoritzar altres entitats 
que no siguin Eirasa i Sofirad per emetre des d’Andorra. Els representants de les 
dues societats acorden que, com que els ànims de les autoritats andorranes 
estan exaltats, és preferible esperar que se celebrin les eleccions de desembre 
per negociar amb el nou Consell General (Giral, 1988, p. 462-463).

En el decurs de 1982, mentre Ràdio Andorra continua tancada i Sud 
Ràdio emet des de Tolosa de Llenguadoc, el Govern andorrà negocia amb els 
coprínceps i les administracions dels països veïns quines seran les societats que, 
en un futur, es beneficiaran d’una nova concessió per explotar les emissores. 
Les negociacions tenen per objectiu finalitzar els contenciosos sorgits entre 
el Consell i les concessionàries sobre la base que l’ENAR adquireixi la 
propietat de les emissores. D’acord amb els contractes de 1961, l’Administració 
andorrana es proposa adquirir els immobles i les instal·lacions de les emissores 
pel valor estipulat en els inventaris que s’han dut a terme; l’adquisició es 
considera una compra i no un acte d’espoliació ni de nacionalització. 
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Com ja s’ha comentat en l’apartat sobre els aspectes econòmics, el 29 de 
març de 1982 Sofirad accepta, a través del Secretariat del copríncep francès, 
traspassar les instal·lacions andorranes per 27 milions de francs francesos, 
valor estipulat en els inventaris, dels quals s’han de deduir 12,5 milions 
corresponents al deute acumulat per la societat en els vint anys de concessió. És 
a dir, en el cas d’adquisició de l’emissora, Andorra tan sols hauria d’abonar els 
14,5 milions restants.266 Uns mesos més tard, el 8 de novembre, el Secretariat 
del copríncep francès proposa que aquests 14,5 milions es comptabilitzin com 
a pagament del lloguer que, en un futur contracte de quatre anys, l’ENAR 
atorgui a la societat que presenti el copríncep francès.267 Aquesta última 
proposta serà la que s’adoptarà com a solució final per al traspàs de Sud Ràdio 
a l’Administració andorrana.

Després de la fallida de l’empresa gestora de Ràdio Andorra, que té com a 
efecte allunyar de l’emissora la societat de les hereves de Trémoulet, un sector 
de l’Administració espanyola vol iniciar una segona etapa dirigida per Luis 
Ezcurra, que mantenia la tesi de crear una emissora amb suport econòmic i de 
programació de cadenes espanyoles, com la SER o la COPE, que s’hi havien 
mostrat interessades (Osorio, 2013, p. 155).

El Govern andorrà, després d’intenses negociacions amb els serveis dels 
coprínceps i les administracions espanyola i francesa, a principi de 1983, 
accepta la possibilitat de reobrir les emissores amb uns contractes atorgats a 
una empresa espanyola i una de francesa, avalades pels coprínceps. Aquestes 
societats no podien ser ni Sofirad ni Eirasa, perquè la corporació s’havia 
queixat diverses vegades del seu comportament i havia expressat la voluntat 
ferma de no negociar amb cap de les dues de cara al futur.

266. Arxiu del Consell General/Carta d’André Rousselet al cap de Govern, 29.03.1982, s/n. 
267. Arxiu del Consell General/Note du Co-Prince français au Co-Prince episcopal et au Gouvernement 
d’Andorra, 08.11.1982, s/n. 
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268. ANA/Llibre d’Actes del Consell General, sessió 10.01.1983, que es continua els dies 13 i 21 de gener. 

Darreres emissions

A proposta del Govern, el Consell aprova, en la sessió del 10 de gener de 
1983, tres textos negociats prèviament amb els serveis dels coprínceps que han 
de regular la radiodifusió. El cap de Govern insisteix en la necessitat política 
d’arribar a un acord en matèria de radiodifusió; destaca que els objectius recollits 
en els tres documents són reafirmar les institucions andorranes i restablir el 
seu equilibri, recuperar les freqüències d’ona i obtenir la seva inscripció i la 
de les posicions orbitals a nom d’Andorra i reafirmar la personalitat jurídica 
internacional d’Andorra. Com es pot observar, els textos recullen fidelment 
els objectius que han marcat la línia política del Govern des del seu inici.268

Els tres textos que se sotmeten a l’aprovació del ple són els estatuts de 
l’ENAR, els principis generals de contractació, que han de respectar el criteri 
de paritat, i els principis generals dels contractes de concessió en matèria de 
radiodifusió. Tant la FM per a emissions interiors com la televisió andorrana 
queden fora de l’objecte dels contractes. Es planteja com a condició 
imprescindible que, abans que l’ENAR atorgui un contracte a les societats 
presentades pels coprínceps, hauran de ser cancel·lats els deutes derivats 
dels contractes de 1961. Malgrat les diferències d’opinió entre els consellers, 
Sindicatura proposa convocar una assemblea magna per ratificar les propostes 
en lloc de ser aprovades pel Consell com a projecte de llei. 

Per al cap de Govern, els estatuts proposats per l’ENAR presenten una 
modificació important en la representació institucional respecte al decret de 
creació de 1981, ja que el Consell d’Administració queda configurat amb 
quatre membres, dos per als coprínceps i dos per al Consell. Cal recordar 
que, ja en el decurs de 1981, els delegats permanents i el Consell havien 
discutit per la composició i la representació en el si del Consell d’Administració 
de l’ENAR.
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El 8 de febrer de 1983 es reuneix l’Assemblea Magna, interrompuda durant 
unes hores per una falsa amenaça de bomba. Un cop represa la sessió, es llegeixen 
les cartes dels coprínceps en les quals confirmen la demanda d’adhesió 
d’Andorra a la UIT, així com el telegrama del secretari general d’aquest 
organisme adreçat als països membres en què comunica la petició d’Andorra. 
A continuació, el cap de Govern presenta els tres textos, aprovats prèviament 
pel Consell, que han de regular la radiodifusió: els estatuts de l’ENAR, els 
principis generals dels contractes de concessió en matèria de radiodifusió i 
els principis generals de contractació. Els principis generals dels contractes 
preveuen que els dos concessionaris presentats pels coprínceps gaudeixin 
d’un període provisional de funcionament de sis mesos, seguit d’un contracte 
de quatre anys, renovables.269 L’endemà de la ratif icació dels textos per 
l’Assemblea Magna, un decret dels delegats permanents ratifica l’ENAR i, 
en pocs dies, es nomenen els membres del Consell d’Administració, dos en 
representació del Consell i un per cada copríncep.

La creació de l’ENAR, que respon a un interès estratègic de la classe política, 
molt desgastada per l’afer de la radiodifusió i la reforma institucional, traspassa 
la problemàtica de les ràdios a un organisme tècnic. És opinió compartida 
per amplis sectors de la classe política que l’organisme no va complir amb les 
expectatives. Bertrana comenta que la creació de l’ENAR representava un 
avanç qualitatiu important, ja que, per primera vegada, es feia referència no 
solament a la ràdio, sinó també a la televisió. Després d’un temps durant el 
qual va mantenir unes atribucions reduïdes, l’organisme es va dissoldre l’agost 
de 1995 dins el nou marc establert per la Constitució (Bertrana, 2015, p. 49).

Per la seva banda, les administracions francesa i espanyola continuen 
interessades a renovar els contractes i mantenir operatives les emissores, 
malgrat que són conscients del vet del Consell a les antigues concessionàries. 
Sofirad, per preservar la seva posició a Andorra i evitar l’hostilitat del Consell, 

269. ANA/ Llibre d’Actes del Consell General, Assemblea Magna, 08.02.1983, f. 1-17. 
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crea una societat filial anomenada Gestival. Amb la mateixa finalitat, encara 
que uns mesos més tard, Ezcurra maquillarà la societat Eirasa i la transformarà 
en Proersa els primers dies de setembre de 1983, tot mantenint amplis poders, 
com en el cas d’Eirasa. La prova que les noves societats són tan sols una 
variant de les anteriors és que, tant Gestival com Proersa, diverses vegades 
s’identifiquen documentalment amb Sofirad i Eirasa, respectivament. 

Els dies 17 i 18 de febrer de 1983, es constitueix el Consell d’Administració 
de l’ENAR que, integrat per dos representants del Consell i un de cada 
copríncep, decideix que les actes no siguin públiques. Amb la perspectiva 
d’obtenir el traspàs de les freqüències, l’ENAR atorga, el dia 8 de març, un 
permís d’explotació provisional per sis mesos, que entra en vigor el dia 10 
del mateix mes, a la societat Gestival, presentada pel copríncep francès, i a la 
societat que presenti el copríncep episcopal, en les mateixes dates i condicions 
que les fixades per a Gestival. En aquest període transitori de sis mesos, Eirasa 
ha de realitzar l’inventari de Ràdio Andorra i, durant aquest temps, les noves 
societats concessionàries queden eximides de pagaments per la concessió, a 
canvi d’assumir les despeses d’explotació i de personal.270

Sud Ràdio

En la primera reunió del Consell d’Administració de l’ENAR, el 
representant francès, Alexandre Carnelutti, lliura una carta en la qual 
presenta Gestival, societat anònima de dret francès, avalada pel copríncep, 
amb un capital social de 250.000 FF. Proposa atorgar a Gestival el permís 
provisional de sis mesos, d’acord amb els principis generals de contractació. Els 
representants andorrans remarquen que, per atorgar el contracte provisional, 
hi ha dues condicions prèvies, com són el pagament del deute de les anteriors 
concessionàries i l’assoliment de l’acord dels actuals «atributaris» de les 

270. Arxiu del Consell General/Actes de l’ENAR, sessió 8.03.1983, s/n. 
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freqüències perquè l’ENAR pugui disposar-ne. El traspàs de l’atribució de les 
freqüències a l’ENAR comportava, necessàriament, l’acord dels organismes 
competents espanyol i francès als quals estaven atribuïdes. Per la seva banda, 
el representant de la Mitra defensa que no s’ha d’atorgar un contracte 
provisional a Gestival fins que no es presenti també la concessionària avalada 
pel copríncep episcopal; per contra, el representant del copríncep francès 
defensa que el contracte no s’ha de vincular a la presentació de la societat 
avalada per la Mitra.271 

El 3 de març es protocol·litza davant notari l’inventari dels béns de Ràdio 
de les Valls que havia portat a terme l’empresa Rever el novembre de 1981. 
El valor total de les instal·lacions ascendeix a 484,6 milions de pessetes, 
equivalents als 27 milions de francs francesos esmentats anteriorment.272 Pocs 
dies després, el 7 del mateix mes, el Consell passa a exercir el dret d’adquisició 
del centre emissor del pic Blanc per 258 milions de pessetes, exceptuant la 
línia d’alta tensió i algunes unitats tècniques, i reservant-se el dret d’adquisició 
de la resta d’immobles i equipaments en un futur. El pagament del preu 
d’adquisició del Consell s’efectua per via de compensació amb el deute de 
12,5 milions de francs francesos reconegut per Ràdio de les Valls en concepte 
de cànons pendents dels anys 1967 a 1981, ambdós inclosos. En el protocol 
que formalitza la compra, el Consell es compromet a aixecar l’embargament 
preventiu de Sud Ràdio.273 En la mateixa data del 7 de març, el Secretariat 
del copríncep francès informa que ha sol·licitat a les autoritats franceses 
competents que assignin a l’ENAR la freqüència de 819 kHz i que espera una 
resposta favorable en unes setmanes. 274

L’endemà d’obtenir l’autorització de l’ENAR, a primera hora del matí 
de l’11 de març de 1983, Gestival posa en funcionament Sud Ràdio. Sota la 

271. Arxiu del Consell General/Actes de l’ENAR, sessions del 17 i 18 de març de 1983, s/n. 
272. ANA/Inventari dels béns de Ràdio de les Valls, efectuat per l’empresa Rever el novembre de 1981. 
Protocol notarial, 03.03.1983, núm. 274.
273. Arxiu del Consell General/Protocol notarial de compravenda entre el síndic, Francesc Cerqueda, i 
l’administrador delegat de Sofirad, Hervé Coquerelle, 07.03.1983, s/n.
274. Arxiu del Consell General/Carta del Secretariat del copríncep francès al Consell d’Administració de 
l’ENAR, 07.03.1983, s/n. 
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direcció de Thierry Bernard, es reprenen les emissions des dels estudis de Tolosa 
de Llenguadoc, utilitzant l’emissor del pic Blanc i l’antena de Tolosa-Muret 
com a reemissor (Giral, 1988, p. 510). Previ acord de les parts interessades, el 
batlle episcopal aixeca l’embargament dels béns de Sofirad en territori andorrà 
el 17 de març per tal de normalitzar la situació de Sud Ràdio.275

Entre els mesos de juny i setembre, l’ENAR comença a elaborar el model 
de contracte que, amb una durada de quatre anys, estava previst en els principis 
generals dels contractes, però el 13 de setembre, quan caduca el contracte 
provisional de sis mesos, encara no el té enllestit. El retard en la redacció és 
condicionat per la posició del copríncep francès, partidari que cada emissora 
emeti a un sol país, així com per la manca de consens per arribar a un text 
definitiu a proposar a Gestival.276 Els membres del Consell d’Administració 
de l’ENAR, un cop finalitzat el termini assenyalat en els principis generals de 
contractació, adrecen una carta als coprínceps i al síndic en la qual manifesten 
que no han dut a terme la redacció per manca d’unanimitat entre ells.277

Vist que l’ENAR no té enllestit el model de contracte, l’Administració 
pren la iniciativa. Amb motiu del lliurament de la quèstia, el 29 de novembre 
de 1983, els serveis del copríncep francès informen les autoritats andorranes 
que tenen preparat el contracte que l’ENAR ha d’atorgar a Gestival per quatre 
anys i remarquen que les coses semblen més complicades en el cas de Proersa. 
Es recorda que el copríncep francès sempre ha defensat que cada emissora 
s’adreci a un país i que, d’acord amb els estatuts de l’ENAR i les normes 
internacionals, per poder emetre d’un territori vers un altre, cal establir un 
conveni bilateral. Aquesta oposició a la possible emissió de Ràdio Andorra 
cap a França respon a la posició francesa en matèria de política exterior sobre 
la radiodifusió.278

275. Arxiu del Consell General/Diligència del batlle episcopal Joan Canturri, 17.03.1983, s/n. 
276. Arxiu del Consell General/Carta de l’administrador de Gestival, Jacques Lansier, als administradors 
de l’ENAR, 13.09.1983, s/n. 
277. Arxiu del Consell General/Carta dels membres del Consell d’Administració de l’ENAR al síndic 
Francesc Cerqueda, amb còpia als coprínceps, 28.09.1983, s/n.
278. ANA/Actes del Consell General, sessió 24.01.1984, f. 2. 
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Després del tancament definitiu de Ràdio Andorra, l’abril de 1984, motius 
polítics, econòmics i estratègics es barregen en el final de Sud Ràdio, que s’havia 
beneficiat de dos contractes de concessió atorgats per l’ENAR: el primer, 
del 10 de març de 1983, amb caràcter provisional per sis mesos, i el segon, del 
10 de setembre, per un període de quatre anys. Cal fer esment que un sector 
de la classe política andorrana no estava d’acord amb els contractes atorgats 
per l’ENAR ni amb la gestió del propi organisme. D’altra banda, l’emissora, 
malgrat obtenir un contracte en precari per quatre anys que caducava el 10 de 
setembre de 1987, no tenia clara la continuïtat al país.

Feia temps que Sud Ràdio havia apostat definitivament per l’audiència 
del sud de França, factor que condiciona el posterior abandonament de les 
instal·lacions andorranes. Sofirad, des de la visita de De Gaulle al pic Blanc, 
ja havia demostrat un interès estratègic i comercial manifest per cobrir 
l’audiència de tot el sud francès. Amb aquesta finalitat, havien bastit una 
antena reflectora, el 1969, per millorar la recepció en territori francès i, el 1976, 
iniciaven el trasllat progressiu dels estudis a Tolosa de Llenguadoc. Sud Ràdio, 
que havia utilitzat l’emissor de Tolosa-Muret entre 1981 i 1983, construeix 
un emissor a Castelnau-d’Auzan (departament del Gers), operatiu des de l’1 
de gener de 1984, any en què també es posa fora de servei l’antena reflectora 
del pic Blanc. Tot i reconèixer que l’antena és propietat del Consell General, el 
director, Thierry Bernard, comunica al síndic la intenció de desmuntar-la, per 
raons de seguretat, i de tornar-la a muntar, esperant millorar les condicions 
de recepció.279 Malgrat les intencions de tornar-la a posar en servei després 
del desmuntatge, l’antena desapareix definitivament de l’escenari del pic Blanc 
l’estiu de 1984. El trasllat a Tolosa de Llenguadoc es consolida, definitivament, 
el maig de 1987.

A diferència del que va passar amb Ràdio Andorra, en què Proersa apareix en 
les negociacions finals, en el cas de Sud Ràdio la societat Gestival desapareix 

279. Arxiu del Consell General/Carta del director de Sud Ràdio al síndic general, 03.08.1984, s/n. 
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del procés i reapareix Sofirad, que, en qualitat de propietària de  Sud Ràdio, 
pren la decisió del tancament i el traspàs de les instal·lacions. En els confusos 
moments finals, alguns membres del Consell consideren que l’única aportació 
que Sofirad ha fet a Andorra és la dels llocs de treball que se suprimeixen amb 
la desaparició de l’emissora. Aquests consellers, que denigren les instal·lacions 
del pic Blanc, es demanen «què n’hem de fer els andorrans d’unes màquines 
al cap del port d’Envalira que l’únic que fan es produir radioactivitat sobre les 
pistes d’esquí del Pas de la Casa» (Giral, 1988, p. 379). 

Quatre mesos abans d’expirar el segon contracte, el 27 de maig de 1987, 
el Consell d’Administració de Sofirad acorda el tancament definitiu de 
Sud Ràdio i la cessió al Consell General de la propietat dels immobles i les 
instal·lacions de què encara disposa al país, com a compensació per al permís 
d’emissió de quatre anys atorgat per l’ENAR. La transferència de la titularitat 
s’efectua el 4 de novembre de 1987 entre Hervé Coquerelle, administrador 
delegat de Sofirad, i Josep Pintat, cap de l’executiu, en compliment de l’acord 
de Govern del 2 de setembre d’exercir el dret preferent d’adquisició. La 
cessió inclou la part restant de les instal·lacions del pic Blanc: l’antic centre 
emissor d’Encamp, que representa la tercera part del valor, la línia elèctrica i 
la majoria dels equips dels estudis d’Andorra la Vella, tot el conjunt valorat en 
226.570.385 pessetes.280

Abans del tancament definitiu, ja s’havien traslladat els estudis a Tolosa 
de Llenguadoc i, el març de 1987, l’emissora donava un preavís de sis mesos 
d’acomiadament al personal de manteniment que encara conservava a Andorra 
per concentrar l’actuació en el mercat francès des d’on emetia i per a qui, 
en un futur, emetrà en exclusiva. Sud Ràdio, que tenia previst un canvi en 
la programació per arribar a un públic més jove, preparava, per al mes de 
setembre, l’emissió en ona mitjana des dels nous emissors de Tolos, Bordeus 
i Tarba i en FM des de set emissors més (Giral, 1988, p. 527-544). Quan es 

280. ANA/Venda atorgada per Ràdio de les Valls (Sofirad) a favor del Govern d’Andorra, 04.11.1987. Notaria 
Maties Aleix Santuré, núm. 1830/87. 
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consolida el trasllat a Tolosa, l’audiència de Sud Ràdio s’incrementa en relació 
amb èpoques anteriors. Finalment, Sofirad negocia la venda de Sud Ràdio a 
capital privat el 1987, per trenta-sis milions de francs francesos. Entre els nous 
socis figura la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), amb el 14 % de les 
accions (Giral, 1988, p. 683-684).

Com es desprèn de la consulta de la documentació de Sud Ràdio existent 
a l’Arxiu Nacional d’Andorra, Sofirad manté operatiu el centre emissor del 
pic Blanc i la línia elèctrica que connectava amb FHASA fins al tancament 
definitiu; també va complir els compromisos econòmics amb els nombrosos 
propietaris dels terrenys d’Encamp i Canillo pels quals passava la línia elèctrica. 

Ràdio Andorra

En virtut del permís atorgat per l’ENAR el 10 de març de 1983, Gestival 
havia posat en funcionament Sud Ràdio després que el batlle episcopal 
aixequés l’embargament dels béns de Sofirad en territori andorrà. Per contra, 
Ràdio Andorra continuava embargada i no havia reprès l’activitat, ja que ni 
Proersa havia estat presentada com a candidata oficial per la Mitra ni s’havia 
solucionat el conflicte entre l’Estat espanyol i les hereves de Trémoulet.

Amb la intenció de reobrir Ràdio Andorra, després de dos anys de silenci, 
RTVE envia un grup de tècnics que, en el decurs de 1983, treballen durant 
uns mesos per posar en marxa els equips (Osorio, 2013, p. 153). A principis 
de setembre, Luis Ezcurra crea Proersa, societat pública espanyola que, en 
substitució d’Eirasa, opta a la nova concessió amb l’aval del bisbe. El 5 de 
setembre, la societat és presentada al copríncep episcopal amb la voluntat 
manifesta de reprendre immediatament les emissions.281 De cara a les 
negociacions amb aquesta societat, els representants andorrans a l’ENAR 

281. Arxiu del Consell General/Petició del síndic al batlle degà del copríncep episcopal, 12.01.1984, s/n.
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recorden que cal exigir a Proersa, com a condicions prèvies a l’atorgament 
d’un contracte, el pagament del deute pendent i l’atribució de les freqüències 
a l’ENAR.282

Els dies 19 i 20 de setembre, els representants de Proersa es traslladen a 
Andorra per negociar amb l’executiu el traspàs de les instal·lacions i els immobles 
de Ràdio Andorra i el pagament dels cànons pendents. En l’aspecte econòmic, 
Proersa està condicionada per la posició del ministre d’Hisenda, Miguel Boyer, 
que ha decidit limitar el finançament de l’emissora al pagament dels cànons. En 
conseqüència, Ràdio Andorra, per sobreviure, ha d’autofinançar-se i necessita 
de la publicitat adreçada al mercat francès. L’omnipresent Ezcurra rebutja les 
demandes econòmiques andorranes i reclama, com a principi irrenunciable, el 
dret a emetre cap a França en llengua francesa pels avantatges econòmics de la 
publicitat orientada a territori francès, on Ràdio Andorra té un mercat molt 
fidel (Giral, 1988, p. 520 i seg.).

282. Arxiu del Consell General/Informe de l’ENAR adreçat al síndic, 16.09.1983, s/n. 

Sala del centre emissor de Ràdio Andorra al roc del Pui, a Encamp [anys 1950-1970]. ANA/Fons 
Fèlix Peig 45479 
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Com ja s’ha comentat anteriorment, amb motiu del lliurament de la quèstia, 
el 29 de novembre de 1983, els serveis del copríncep francès havien manifestat 
reticències respecte a la reobertura de Ràdio Andorra en les condicions exigides 
per Proersa respecte a les emissions adreçades a França. La posició francesa 
en matèria de política exterior sobre radiodifusió exigia que per poder emetre 
d’un territori vers un altre s’establís un conveni bilateral.283

Després de diferents reunions amb el Govern andorrà, Proersa ofereix 
assumir els cànons endarrerits i satisfer en un sol lliurament la quantitat 
d’1.739.542 FF, valor molt inferior al deute estimat pel Consell, com s’ha 
comentat a l’apartat d’aspectes econòmics. La societat accepta l’opció de compra 
del Consell sobre Ràdio Andorra, però, com que la propietat de l’emissora 
està pendent del litigi amb les hereves de Trémoulet, proposa que l’ENAR 
atorgui un contracte d’adhesió per l’explotació de l’emissora per quatre anys 
prorrogables, a canvi de sis milions de pessetes de cànon anual. Ezcurra 
planteja que el contracte es renovi al cap de quatre anys, si no s’ha resolt el 
litigi, però que, si s’ha resolt, es valorin els béns i es negociï el preu del traspàs. 
Proersa i el Govern d’Òscar Ribas arriben a un acord verbal fonamentat en 
aquests principis el 28 de desembre de 1983. A desgrat de la posició francesa, 
Ezcurra informava al Consell d’Administració de Proersa, el 4 de gener 
de 1984, que la reobertura de l’emissora era coneguda i consentida per les 
autoritats andorranes, encara que era de preveure l’oposició del representant 
del copríncep francès a l’ENAR en la negociació del contracte (Giral, 1988, 
p. 520 i seg.).

Fruit de l’acord entre Proersa i el Govern andorrà, el batlle episcopal 
comunica a l’administrador judicial de la fallida de Ràdio Andorra, el 30 
de desembre, que s’autoritza a Proersa l’explotació de l’emissora durant un 
període de tres mesos renovables. Davant la protesta de les hereves de Trémoulet 
perquè s’utilitzaven unes instal·lacions sotmeses a litigi, l’administrador 

283. ANA/Actes del Consell General, sessió 24.01.1984, f. 2. 
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judicial signa un contracte d’arrendament amb Proersa, que pagarà un cànon 
de 250.000 pessetes per l’ús de les instal·lacions fins que la justícia determini 
qui és el propietari i finalitzi la disputa legal, i que serviran per a pagar part 
del deute que l’emissora ha contret amb el personal (Giral, 1988, p. 526-527).

Proersa s’adreça a l’ENAR per comunicar-li que, un cop acordades les 
condicions econòmiques amb el Govern, accepta el contracte tipus per acollir-se 
al permís provisional de sis mesos atorgat el març de 1983. En conseqüència, 
anuncia que es proposa reprendre les emissions el dia 11 de gener de 1984.284 
Els representants del Consell General a l’ENAR no admeten que Ràdio 
Andorra reprengui sobre la base del permís provisional de sis mesos, ja que 
aquesta autorització es feia efectiva a partir del dia 10 de març de 1983 per a les 
dues emissores i Proersa no va ser presentada a l’ENAR fins al 6 de setembre.285 
Per la seva banda, el delegat permanent francès, assabentat de la reobertura 
immediata de Ràdio Andorra i coneixedor que l’emissora volia emetre cap a 
França, envia una carta al Consell d’Administració de l’ENAR exigint que 
es compleixi la disposició de l’article 5 del decret dels delegats permanents del 
9 de febrer de 1983 referent al fet que «les émissions couvrant tout ou partie 
d’autres pays» han de ser autoritzades pels països concernits.286

No hi ha consens respecte a la data exacta del reinici de les emissions de 
Ràdio Andorra. Gualbert Osorio, un dels principals protagonistes d’aquest 
període, ja que va ser el director de programes d’aquesta curta etapa, afirma 
que l’emissora reprèn l’activitat el dia 4 de gener de 1984 (Osorio, 2013, p. 154). 
Per la seva banda, Eugeni Giral situa l’inici el dia 12 de gener, data que 
coincideix amb l’aixecament de la clausura de l’emissora per part dels batlles. 
Segons l’autor, el mateix dia que s’aixeca la clausura, Ràdio Andorra reprèn 
les emissions en període de proves (Giral, 1988, p. 527-531). Aquesta darrera 

284. Arxiu del Consell General/Carta del representant de Proersa, Jordi Arandes, a l’ENAR, 10.01.1984, s/n.
285. Arxiu del Consell General/Carta de Ramon Pla i Francesc Forné, membres del Consell d’Administració 
de l’ENAR, al síndic, 11.01.1984, s/n.
286. Arxiu del Consell General/Carta del veguer francès Henri de Coignac a l’ENAR, 13.01.1984, s/n. 
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data coincideix amb la petició del síndic als batlles per aixecar la clausura de 
les instal·lacions, el centre emissor i els annexos de Ràdio Andorra.287

Aquesta situació ambigua, consentida per un sector de les autoritats, 
motiva queixes en el si del Consell en considerar-se il·legal que les emissores 
emetin sense una autorització expressa. En el decurs de 1984, es repeteixen 
les critiques per la inoperativitat de l’ENAR i es denuncia que la situació de 
les emissores és irregular. Alguns consellers acusen el Govern de no informar 
sobre el tema de la radiodifusió i demanen convocar una sessió extraordinària 
perquè, al seu entendre, l’ENAR, o almenys els representants en aquest 
organisme, no fan la seva feina.288

Quan s’inicia l’activitat de Ràdio Andorra, s’elabora un pressupost de 
funcionament que no obté l’aprovació del Govern socialista espanyol. Des de 
la vicepresidència ja s’havia fet saber al Consell d’Administració de Proersa, 
format per representants de diferents ministeris, que no s’aprovaria mai el 
pressupost de funcionament de l’emissora i que no era ben rebut que Ràdio 
Andorra estigués controlada per Luis Ezcurra (Osorio, 2013, p. 156). Les 
tensions amb el Govern espanyol acaben amb el poder d’Ezcurra, que ostentava 
els càrrecs de president de Proersa i director general de Ràdio Andorra. Aquest 
personatge, que va ser primer al capdavant d’Eirasa i més tard de Proersa, va 
tenir durant més de dues dècades una actuació dirigida a garantir la inanitat 
informativa de Ràdio Andorra per raons d’estratègia política. Durant uns 
anys, la funció essencial de l’emissora havia estat la d’omplir un espai per evitar 
que d’altres l’ocupessin i actuessin des d’Andorra contra el règim franquista 
(Giral, 1988, p. 763).

El tancament definitiu de Ràdio Andorra arriba de mans de les autoritats 
espanyoles el 31 de març de 1984, quan, per ordre del vicepresident del Govern, 
Alfonso Guerra, s’envia un tèlex al director de programes Gualbert Osorio 

287. Arxiu del Consell General/Petició del síndic al batlle degà episcopal, 12.01.1984, s/n. 
288. ANA/Llibre d’Actes del Consell General, sessió 24.01.1984, f. 2.
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en el qual se’l commina a tancar el centre emissor que durant tres mesos havia 
funcionat amb un simple acord verbal entre l’executiu espanyol i les autoritats 
andorranes. Finalment, el 7 d’abril, Ràdio Andorra emmudeix definitivament 
(Osorio, 2013, p. 156).

Cal ressenyar l’elevat cost de les emissions realitzades entre gener i març, 
que van ocasionar pèrdues per un valor de gairebé divuit milions de pessetes. 
Aquesta circumstància, que no era assumible per Proersa donada la seva 
situació financera, va resultar determinant en la supressió de les emissions 
en proves de Ràdio Andorra (Giral, 1988, p. 665). A més, el manteniment 
de les instal·lacions ocasiona unes elevades despeses, com es desprèn de la 
reclamació del Comú d’Encamp del 5 d’octubre de 1984. En aquesta data, el 
Comú encampadà reclama a l’ENAR la quantitat d’1,1 milions de pessetes 
en concepte de lloguer del terreny en què Ràdio Andorra té les antenes al llac 
d’Engolasters, amb l’argument que aquest organisme havia reconegut que 
assumiria en la seva totalitat tot el que es referís a Ràdio Andorra i Ràdio de 
les Valls.289

Un any després de tancar l’emissora, Ezcurra proposa al Consell 
d’Administració de Proersa, el 5 de juny de 1985, la suspensió de totes les 
activitats que originin despeses i, en aquest context, es cancel·la el contracte 
d’arrendament de l’edifici de Tabacalera, seu dels estudis de Ràdio Andorra 
(Giral, 1988, p. 539). Malauradament, aquest històric edifici de Tabacalera, 
situat al roc de les Anelletes, va ser destruït per un incendi el 3 de gener de 1991, 
fet que va comportar la pèrdua d’un referent de la radiodifusió andorrana de 
tota una època.

Osorio comenta que el material dels estudis és traslladat íntegrament al 
centre emissor d’Encamp en el decurs de 1985 (Osorio, 2013, p. 159-160). 
Abans del trasllat a Encamp, Radio Nacional de España a Catalunya havia 

289. Arxiu del Consell General/Carta del cònsol d’Encamp, Enric Pujal, a l’ENAR, 05.10.1984, s/n. 
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fet un inventari del material existent als estudis de l’edifici de Tabacalera. 
En aquest inventari es destaca l’existència de 16.360 discos microsurco, sense 
valor comercial, però d’enorme valor històric, gairebé 69.000 discos petits i 
21.500 discos de llarga durada (LP). En la relació també s’especifica que han 
desaparegut 4.000 discos LP, en relació amb un inventari anterior.290

El periple de Ràdio Andorra, en aquesta nova etapa, ha durat tan sols tres 
mesos. Les condicions no eren favorables a la continuïtat de l’emissora, que 
havia reprès la seva activitat sense unes perspectives clares de futur. La manca 
de suport del Govern espanyol al projecte de Luis Ezcurra, les limitacions 
imposades pel Govern francès, les dificultats econòmiques de l’antiga empresa 
gestora de l’emissora que l’han portat a la fallida, el recel del Consell General, el 
litigi judicial per la titularitat de l’emissora, els dubtosos beneficis d’un permís 
provisional i unes instal·lacions antiquades són els factors que condicionen 
el fracàs d’aquesta etapa de Ràdio Andorra.

Discoteca dels estudis de Ràdio Andorra l’any 1970. ANA/Fons Fèlix Peig 43648

290. ANA/Carta del cap de mitjans tècnics de RNE-Catalunya al director de Ràdio Valira, 23.06.1988. 
Inclou còpia de l’inventari dels estudis de Ràdio Andorra, s/n. 
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291. ANA/Nota de l’administrador judicial de la fallida de Ràdio Andorra sobre «Antecedents i situació actual 
de Ràdio Andorra», 12.10.2007, s/n. 

Quan tanca l’emissora, l’any 1981, l’Administració andorrana havia 
manifestat la voluntat de fer ús del dret de compra previst en el contracte 
de 1961. Aquest principi va ser confirmat de nou en l’acord verbal entre el 
Govern d’Andorra i Proersa del gener de 1983. Això no obstant, Andorra 
trigarà més de dues dècades a assolir la plena propietat de Ràdio Andorra per 
la demora en la resolució del litigi sobre la titularitat de l’emissora entre la 
Société Anonyme d’Exploitation Radiophonique, propietat de les hereves 
de Trémoulet, i l’Estat espanyol. En aquest respecte, cal assenyalar que, el 
31 de juliol de 1996, un aute de la Batllia desestima l’argument de les hereves 
de Trémoulet que l’Estat espanyol no és competent per plantejar el judici civil 
ordinari iniciat contra elles el 26 de març de 1981.291

Conscient del deteriorament progressiu de l’edifici d’Encamp, el Govern 
andorrà reprèn les negociacions amb l’espanyol per aconseguir la titularitat 
d’un immoble que, l’any 2003, Andorra havia inventariat com a bé cultural. 
Transcorregut un quart de segle del tancament, l’any 2007, el ministre 
d’Exteriors espanyol, Miguel Ángel Moratinos, acorda la cessió dels béns de 
Ràdio Andorra, aprofitant una visita que efectua al país. Posteriorment, el 
Consell de Ministres espanyol autoritza, el 26 de desembre de 2008, la firma 
d’un conveni entre Espanya i Andorra per traspassar l’edifici i altres béns de 
Ràdio Andorra i posar fi al contenciós que sobre aquesta qüestió mantenien 
ambdues administracions. Era l’últim escull per finalitzar un conflicte que 
s’arrossegava des de 1981.

Finalment, arriba la solució amb la signatura d’un conveni transaccional, 
signat el 5 de febrer de 2009, entre el Regne d’Espanya i el Principat d’Andorra 
en el qual s’acorda la cessió de la propietat dels béns immobles i mobles i de les 
instal·lacions de Ràdio Andorra al Principat d’Andorra, així com la totalitat 
dels drets i les obligacions pendents de resolució de tots els litigis respecte de 
Ràdio Andorra. El conveni especifica que les instal·lacions s’han de destinar a 
finalitats d’interès cultural sense ànim de lucre. 
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D’altra banda, en aquest conveni, Andorra es compromet a assumir i abonar 
a Proersa els deutes i les obligacions per les quals aquesta societat és creditora 
envers la massa de la fallida. En conseqüència, un cop liquidats els deutes, 
ha d’assumir la posició de Proersa en l’assemblea de creditors de la fallida i 
renunciar a reclamar a l’Estat espanyol i a les societats Eirasa i Proersa els 
cànons pels drets d’emissió i d’explotació. Així mateix, s’obliga a assumir i 
abonar a Proersa les despeses derivades del manteniment de l’edifici i dels plets 
fins a la conclusió de l’acord transaccional. Altrament, s’estipula que Andorra 
assumirà l’aval de quinze milions de pessetes que l’Estat espanyol havia dipositat 
per garantir les eventuals responsabilitats econòmiques per l’embargament 
i el segrest preventiu contra les hereves de Jacques Trémoulet. Finalment, 
Andorra es compromet a afectar els béns que constitueixen el patrimoni de 
Ràdio Andorra al patrimoni nacional i a finalitats d’interès públic.292

El Consell aprova un crèdit extraordinari per satisfer les reclamacions que 
es puguin derivar de l’adquisició, preveient, entre d’altres, el pagament íntegre 
dels sous endarrerits del personal de l’emissora. En conseqüència, s’aporten 
855.000 euros a l’administrador judicial amb la finalitat que els creditors 
aprovin un concordat que posi fi al procés de fallida. En un intercanvi de notes 
entre els estats espanyol i andorrà, previ a l’acord transaccional, s’estipulava 
que Andorra formularia un concordat que plantegés el pagament íntegre dels 
crèdits privilegiats i un percentatge dels crèdits ordinaris.293 El 17 de març de 
2009, el concordat és acceptat per unanimitat de l’assemblea de creditors i en 
el mateix acte es procedeix al pagament dels crèdits.294 La quantitat aportada 
per Andorra permet afrontar les reclamacions econòmiques pendents des 
de 1981, entre d’altres les dels vint-i-cinc treballadors de Ràdio Andorra i 
les cotitzacions de la CASS; tots ells van rebre la totalitat del deute més els 
interessos. Segons Gualbert Osorio, els treballadors reben 523.571 euros, 

292. Convenio Transaccional entre el Reino de España y el Principado de Andorra para la cesión del 
edificio y otros bienes de Radio Andorra, BOE, núm. 84 (7 d’abril de 2009, p. 32786-32787). També es 
pot consultar al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, núm. 91 (23 de desembre de 2009).
293. ANA/Nota de l’administrador judicial de la fallida de Ràdio Andorra sobre «Antecedents i situació 
actual de Ràdio Andorra», 12.10.2007, s/n. 
294. Aute 27.03.2009, secció civil de la Batllia.
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mentre que l’hereva de Trémoulet percep 200.000 euros per renunciar a 
reclamar la titularitat de les instal·lacions i l’Estat espanyol 40.000 euros per 
les despeses ocasionades per diversos arranjaments tècnics efectuats fins a la 
data del traspàs. Els creditors no preferencials reben el 10 % dels deutes, per un 
valor de 91.417 euros (Osorio, 2013, p. 171).

Pel que fa a l’altra part en litigi des de 1981, l’hereva de Trémoulet tramet 
a l’executiu andorrà, el 23 de març de 2009, una declaració notarial per la qual 
cedeix al Principat d’Andorra la totalitat dels béns i de tots els drets litigiosos 
i no litigiosos sobre Ràdio Andorra. En la carta que adreça a la ministra 
Meritxell Mateu agraeix el pagament realitzat pel Govern andorrà, el 17 de 
març, com a contrapartida de la cessió dels seus drets sobre l’emissora. Es 
mostra especialment satisfeta del pagament efectuat al personal i lamenta el 
deteriorament que, a conseqüència del segrest judicial del qual no es considera 
responsable, ha sofert l’edifici d’Encamp, inactiu més d’un quart de segle.295 

Com que les dues parts en litigi havien cedit a l’Estat andorrà els seus drets 
sobre Ràdio Andorra i l’assemblea de creditors del 17 de març havia acceptat 
el concordat que va ser executat en la mateixa reunió, la batlle procedeix, 
el 27 de març de 2009, al tancament de la fallida i rehabilita les hereves de 
Trémoulet, deixant sense efecte les mesures legals que poguessin pesar sobre 
elles a conseqüència de la seva declaració en fallida.296 A continuació, el 30 
de març, la batlle decideix arxivar la causa que havia motivat el judici civil instat 
per l’Estat espanyol contra les hereves de Jacques Trémoulet, ja que amb la 
cessió de les dues parts litigants a favor d’Andorra s’extingeix la relació jurídica 
per causa de confusió de parts processals.297

El conveni transaccional entre el Regne d’Espanya i el Principat d’Andorra 
per la cessió de l’edifici i altres béns de Ràdio Andorra és ratificat pel Parlament 

295. ANA/Carta de Monique Trémoulet-Comminges a Meritxell Mateu, ministra d’Afers Exteriors (2007-
2009), 23.03.2009, s/n.
296. ANA/Aute de la batlle Canòlic Mingorance, 27.03. 2009, s/n.
297. ANA/Aute de la batlle Canòlic Mingorance, 30.03. 2009, s/n.
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andorrà el 26 de novembre i entra en vigor el 2 de març de 2010.298 Un cop 
tancades les emissores, el debat institucional continua; queda per resoldre el tema 
de la representació internacional que, implícitament, comporta el reconeixement 
d’Andorra com a estat de dret. L’any 1983, Andorra intenta, sense èxit, entrar a 
la UIT i recuperar les freqüències d’ona per integrar-les al patrimoni nacional, 
però cal esperar a les acaballes del segle XX per obtenir aquest reconeixement 
internacional en l’àmbit de les telecomunicacions després d’assolir el procés 
constitucional.

298. Conveni transaccional entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya per a la cessió de l’edifici i 
d’altres béns de Ràdio Andorra, 23.12.2009, BOPA, núm. 91, p. 4823. 
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