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La veu de la llibertat



Sols la fulla de l’humil asfòdel
podia estremir la roca marina

que resistia immutablement
la violència humana i la salvatge

fúria de les aigües i dels vents.

Hefestió

Tinc un somni, un únic somni,
seguir somiant, somiant amb la justícia,

somiant amb la igualtat
i arribar a no tenir necessitat

de somiar-les.

Martin Luther King
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La victòria sense pal·liatius de les forces franquistes sobre 
la  república  repercutí  immediatament  damunt  la 
població. La visceralitat agressiva dels vencedors va ser 
punyent sobre els dirigents de la classe obrera, els polítics 
esquerrans i sobretot contra aquells que pensaven en una 
remodelació  més  racional  del  territori  espanyol. 
Catalunya  i  el  País  Basc  foren  víctimes  propiciatòries 
d’aquest aferrissament feixista.

Vist el trist panorama que se’ns oferia, ja no n’hi havia 
prou  amb  escoltar,  mitjançant  la  ràdio  galena,  les 
emissores  censuradíssimes  que  transmetien  des  de 
Madrid “el parte de guerra”, per Ràdio Barcelona.

El règim no es cansava de repetir les seves bones qualitats 
i intencions per millorar la situació en què ens trobàvem. 
I, la veritat, no s’albirava cap més alternativa de futur que 
paraules i més paraules, totes endebades.

Els joves, de casa a col·legi, i a l’inrevés. Els pares, de casa 
al  treball,  i  a  l’inrevés.  I  de  treball,  l’afortunat  que  en 
tingués.  És  a  dir,  l’avorriment  elevat  a  la  màxima 
potència.

I  a  tot  això,  esclata  la  notícia.  Alemanya,  després  de 
cruspir-se Àustria, envaeix Polònia.  I és tant l’èxit  amb 
que ho porta a cap, que es llança contra els Països Baixos 
i,  sense  fre,  s’endinsa  cap a  França.  I  en unes  batalles 
llampec,  arriba  a  les  costes  de  la  Bretanya  i  amenaça 
Anglaterra.

Un cap gros de Falange se li acut la frase que commourà 
tot el país: “Rusia es culpable”, quan els soldats alemanys 
traspassen la frontera soviètica.
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Els documentals d’UFA, Signal i NO-DO despleguen tot el 
seu arsenal propagandístic per fer evident com els nazis 
són els amos indiscutibles d’una Europa arraulida per la 
por. Com s’enorgulleix el govern de Madrid de recordar 
que el seus amics alemanys van de victòria en victòria. 
Tan fort fou l’encanteri de Franco que manà més de vint 
mil homes a lluitar junt a les forces de Hitler.

—Pare, per què el tiet —el tiet estudiava a l’escola de ràdio 
Maymó en aquell temps— no ens fa un aparell amb ona 
curta? Així podríem conèixer el que passa fora.

Va ser una bona idea, perquè a les tres setmanes teníem 
damunt del bufet un super-heterodino de quatre vàlvules. 
Una  meravella  que  va  fer  avergonyir  el  pobre  ràdio 
galena.

Llavors jo tenia tretze anys, i volia saber coses.

* * *

La primera nit que vam connectar la nova ràdio, el meu 
cos era com un sac de nervis desfermats.  A poc a poc, 
suaument, tantejant el dial, als quaranta-nou metres de 
l’ona curta, en un compàs d’espera, sentim el toc vibrant 
de  Trompeta  voluntari,  de  Henry  Purcell.  Uns  minuts 
després  les  nou  campanades  solemnes  i  greus  del  Big 
Ben. A continuació, una veu que en perfecte castellà diu: 
“Aquí la BBC de Londres, en su informativo de la noche.”

A  vegades,  en  comptagotes,  informava  sobre 
esdeveniments d’una Espanya que s’esforçava tot el que 
podia en silenciar-los.
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Nit  darrere  nit  —amb totes  les  precaucions  possibles— 
sintonitzàvem  amb  delit  aquella  veu  que  desafiava  el 
terror  que  s’havia  estès  per  quasi  mig  món.  Encara 
recordo les amenes xerrades conduïdes per Jorge Marín. 
Alguns divendres emetien uns minuts en català. 

Bastant  més  tard,  amb  una  Europa  recuperada 
militarment,  però  xopa  de  sang,  morts  i  destrucció,  i 
foragitats les sangoneres nazis, Ràdio París també feia el 
que podia per assabentar-nos del que succeïa dintre i fora 
d’Espanya.  En aquestes emissions hi col·laboren  molts 
exiliats, com els compositors Salvador Bacarisse i Robert 
Gerhard.  Després  vingué  Ràdio  España  independiente, 
estación  pirenaica,  contra  la  qual  la  policia  franquista 
procurava  emmudir-la  oposant-li  tota  mena 
d’interferències goniòmetres.

NOTA: L'autor recomana acompanyar aquesta narració amb el so  
de fons del http://www.youtube.com/watch?v=bRrss4kBi2M.
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