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Pròleg 

 

Parlar de Ràdio PICA és fer-ho, també, de la història més recent d’aquest país, és a dir, 

de l’anomenada transició democràtica fins als nostres dies. Una transició que ens ha 

instal·lat en la provisionalitat: treball eventual, estatuts a reformar, monarquies sense 

monàrquics, repúbliques quimèriques, corrents estètics de temporada, hipoteques 

d’interès variable, músiques inharmòniques, poblacions que repten el grau de saturació 

amb l’arribada massiva de nouvinguts... Tot sembla subjecte al caprici de lleis 

transitòries que busquen sotmetre’ns a unes condicions evolutives en les quals res és 

com ahir i on no hi tenen lloc ni romanticismes historicistes, ni ideologies forjades en 

l’arrencada dels temps industrials. És sota aquestes condicions imperatives de la 

societat, de la política i del mercat que algunes emissores lliures o independents (fora 

del control de les administracions i del capital) han aconseguit acomodar-se un “nínxol” 

dins del solejat cementiri de la radiodifusió d’aquest estat. 

 

Ràdio PICA no és l’únic exemple català i espanyol (un pensa que per sort) de ràdio 

entesa i desenvolupada de forma lliure, però sí és el cas més antic en el nostre àmbit, i 

un dels més antics a nivell europeu. La pràctica total llibertat amb què actuen els 

realitzadors d’aquest tipus d’emissores contrasta amb les limitacions (més o menys 

accentuades) que pateixen els radiofonistes d’altres cadenes, encotillats per les 

consignes polítiques, pels interessos publicitaris, per l’autocensura, per la competència i 

pels estudis generals d’audiència. La manca d’aquests límits en les emissores 

independents ha generat, en el cas de PICA, un clima favorable per a l’experimentació 

en espais dedicats a la recerca estètica en el terreny sonor, i també en el 

desenvolupament de programes informatius sense embuts ni limitacions per allò 

políticament correcte. Quant als espais pròpiament musicals, potser els més abundants 

per la senzillesa de realització, la seva qualitat i varietat han fet que siguin dels més 

escoltats i esperats per l’audiència. 

 

I l’audiència. Ai! l’audiència. Tot per l’audiència? Doncs no. És l’avantatge de no ser 

una emissora comercial ni sotmesa a cap administració. El que sí pretén PICA és prestar 

un servei públic, bàsicament a aquelles persones o grups que vulguin tenir l’antena 

oberta per difondre els seus missatges i creacions. PICA, fins a l’arribada de Ràdio 

Gladys Palmera (com s’explica en el text), era sufragada per les quotes dels realitzadors, 

no estava –ni està- subjecte a cap mena de pressió per aconseguir publicitat, així que 

cadascú feia –i fa- el que li venia –i li vé- de gust. Així que funciona tant si la sent molta 

gent com si ho fan solament quatre gats fanàtics enganxats a un transistor. I és que ja se 

sap que dins del món de l’art, els experiments avançats sovint solament estan a l’abast 

d’una minoria frenètica. I què? Fa mal a algú això? No és cert que de les diverses 

experiències poden sorgir amb el temps “productes” que demà seran de consum massiu? 

Doncs bé, justament de Ràdio PICA han eixit fórmules que s’han aplicat a altres 

emissores, com els programes de blues, de música experimental, del rock més estripat, 

espais de relats novel·lats, etc. fins i tot han passat per PICA realitzadors que després 

s’han dedicat amb èxit al cinema (Jaume Balagueró) i al vídeo. Importa si Ràdio PICA 

és una radio massiva o solament per a uns quants? En tot cas, el criteri massiu no hauria 

de ser el d’aplicació en aquest típus d’emissores sense ànim de lucre que, per cert, quan 

ha calgut, ha aplegat vora dues-mil persones en els concerts d’aniversari. I què són 

dues-mil persones per una emissora lliure? Doncs tot un èxit, si pensem en la gent que 

va a altres típus de convocatòries culturals de la ciutat de Barcelona.  
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Però tot això ja ho saben els realitzadors de PICA, que de forma altruïsta (gràcies als 

maneigs del seu coordinador Salvattore Picarol) fan puntualment els seus espais amb 

més il·lusió que mitjans. Molts d’ells reconeixen que fan els programes per a sí 

mateixos, per plaer estètic, ideològic o psicològic. Per a ells l’audiència és l’èter difús, 

inabastable, que de tant en tant es concreta en una carta o en un correu electrònic, que 

orienta, que anima i que tanca el cercle de la comunicació radiofònica. No és menys 

digna aquesta emissora que qualsevol altra per tal de donar cos al dret constitucional de 

la llibertat d’expressió, i en tot cas, no costa ni un cèntim al contribuent, ni avorreix els 

radioescoltes amb propaganda i més propaganda. 

 

Com es pot fer un programa a Ràdio PICA? És molt senzill, i dóna idea de la diferència 

que guarda aquesta emissora amb les altres germanes seves. Solament cal tenir uns 

mínims coneixements tècnics i poc més que un equip de música a casa. Els programes 

es fan enregistrats en cassetes o CD’s. El protocol d’entrada és aportar un programa 

pilot o mostra, que és escoltat per alguns membres del col·lectiu, i si la qualitat tècnica i 

de continguts té un nivell acceptable, passa a omplir un forat a la graella de 

programació. Poques vegades s’ha denegat, de fet, alguna col·laboració. Altres 

emissores imposen uns filtres i uns controls estrets a la feina de realitzadors que no 

siguin de la “camarilla”, exercint un autèntic comisariat polític. 

 

Vaig conèixer en Picarol pels volts de 1994, quan la ràdio estava a punt de complir 

quinze anys en marxa i ja s’havia produït el tancament de 1987 i la posterior represa. En 

aquells temps, encara calia pagar per fer ràdio. Em va fascinar la definició orgànica que 

feia del col·lectiu de Ràdio PICA: “una confederació d’individualitats”, una estructura 

on tenia més a veure la persona que la pròpia estructura. Una organització lleugera on el 

pes del funcionament tècnic queia a les seves mans, i els radiofonistes solament 

s’havien de cuidar d’elaborar els seus programes, al seu gust, des dels seus estudis 

casolans. Sense pressions, sense recomanacions (solament les justes i necessàries i 

sempre de caràcter tècnic), sense reunions tedioses que tendissin a crear una elit 

dirigent. Era l’alternativa racional, fàctica, a la teoria de l’assemblearisme, que si bé és 

necessària quan apareixen problemes importants, després pot acabar per gastar les 

forces del grup, crear tensions, gelosies, afanys de protagonisme i desmoralització. Vull 

dir amb això que canviar les assemblees per reunions puntuals i personals sigui 

l’estratègia organitzativa ideal? No, cada grup genera els seus sistemes de 

funcionament. Però en el cas de PICA s’ha demostrat com altament eficient el mètode 

de pivotar l’estructura sobre la persona encarregada del funcionament tècnic. Aquí el 

que compta, ben segur, no és el sistema, sinó la gent que li dóna sentit: la 

corresponsabilitat de cadascú a través de la feina que ha de realitzar. I és que finalment, 

penso que és ben certa l’afirmació que els sistemes d’organització poden ser bons 

solament si es compta amb un bon material humà.  

 

No es pot negar que la història de Ràdio PICA deu molt al somni del seu coordinador i 

alma mater Salvattore Picarol, perquè així ha estat: les coses humanes es deuen als 

homes i dones que les fan possibles, i cal que això sigui reconegut. Però no és menys 

cert que sense la contribució de les desenes de persones que han passat per l’emissora, 

aquesta no hauria existit mai. Cadascú ha aportat el seu gra de sorra, o el seu roc 

monumental, a aquesta causa. Alguns porten anys elaborant programes, alguns altres 

solament hi han tingut una intervenció fugaç, però tothom ha fet la seva part en aquesta 

tasca col·lectiva de mantenir viva la flama de la llibertat d’expressió en les ones 
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barcelonines. Hem de reconèixer també la labor pacient i contínua de contacte que ha 

realitzat en tots aquests anys en Pepitu, llibreter ferreny al front de Cap-i-Cua. 

 

Aquest llibre vol retre homenatge a l’esforç comú d’aquests vint-i-cinc anys 

d’existència de Ràdio PICA, una emissora que encara té molt a dir en l’espai radiofònic, 

perquè no n’hi ha cap altra que aposti tan clarament per l’experimentació entre les 

emissores culturals de l’espectre català. Fins i tot va ser, malgrat el que va dir en el seu 

moment la propaganda oficial, la primera emissora catalana, de la Transició, a 

programar regularment música clàssica en català, molt abans que ho fes Catalunya 

Música, emissora de la Generalitat. 

 

Hem titulat el present treball Una història de Ràdio PICA conscients de que la nostra 

feina pot tenir continuitat i un treball més profund. Hi ha altres històries, que potser un 

dia veuran la llum, des de la visió d’altres persones que hagin tingut una relació més 

intensa amb l’emissora, o bé que hagin pogut aprofundir més en l’estudi de les fonts 

hemerogràfiques. Potser hi ha altres històries parcials, dels realitzadors dels diferents 

programes, que podrien enriquir i augmentar la informació sobre la ràdio. Nosaltres hem 

procurat recollir totes les fonts històriques a l’abast a partir de l’arxiu de la pròpia 

emissora i hem comptat amb l’ajut inestimable de Picarol, el qual, a través de diverses 

entrevistes, va fer un repàs, penso que força exhaustiu, dels fets més significatius 

d’aquests vint-i-cinc anys d’història. El més difícil ha estat poder comptar amb els 

testimonis d’alguns dels realitzadors més antics per poder recollir de primera mà les 

impressions sobre la seva experiència personal i radiofònica. En els casos en què això 

no ha estat possible, no ha estat per falta de voluntat, sinó per impossibilitat de disposar 

de temps per a la reflexió i la redacció i, en alguns casos, per una certa alèrgia al mitjà 

escrit. En altres casos ha estat per desig de mantenir-se en l’anonimat i evitar fixar 

idees, mantenint la fidelitat al mitjà radiofònic efímer. Fins i tot en aquesta ocasió ha 

primat –com és desitjable- l’opció individual per sobre de la requesta col·lectiva. Són 

majoria els realitzadors pels quals l’avinentesa d’un aniversari no és causa d’especial 

atenció, ja que els anys es compleixen malgrat tot: el que compta és poder seguir, no 

mirar enrere i “flipar”, quan encara no està clara la continuitat de l’emissora pel futur 

d’adaptació tècnica (pas a la tecnologia digital) i de legalitat que l’espera (el tripartit 

tampoc ha fet res per legalitzar les ràdios lliures). Aquests cavalls de batalla externs, i 

els interns, ens han suggerit el subtítol d’aquest llibre: 25 anys a contrapèl, que no és 

una queixa per les condicions de treball durant tots aquests anys, sinó l’expressió de tot 

el col·lectiu que pretén seguir avançant dia a dia i fent ràdio malgrat les condicions 

adverses en què sobreviu aquesta i les altres emissores lliures a Catalunya i Espanya. 

 

Quant a l’estructura del text, tot i que hem procurat de fer-la linealment cronològica, 

conté alguns salts endavant i enrere –i per tant, reiteracions- que es fan necessaris per 

entendre millor la contextualització dels fets. Tampoc hem pogut donar tot el relleu que 

es mereixien alguns dels programes llegendaris de PICA perquè l’emissora no conserva 

arxiu dels programes enregistrats, que sempre es retornen als autors; hem hagut de 

confiar, per fer-ne esment i comentar-los, en la memòria d’alguns dels integrants de la 

ràdio. És aquest el punt més feble de la narració de la història, el menys investigat, i el 

que mereixeria en un futur una revisió més a fons si és que s’aconsegueix contactar amb 

els seus realitzadors, feina en alguns casos impossible per la mort dels mateixos. 

 

En acabar aquesta presentació us recordem que Ràdio PICA emet actualment en el 96.6 

Mhz de la FM de Barcelona. Cal reconèixer la valuosa col·laboració de Vicente Zumel, 
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Musidora, Roger Pelàez, Mar Fulkner i Jordi Valls realitzadors respectivament dels 

programes La hora del blues, Ciencia infusa, Màximum Clatellot, Caperucita en 

Autobús i Vagina Dentata Organ, els quals han aportat textos que ens permeten reviure 

de primera mà les seves experiències relacionades amb aquesta emissora. També fem 

present el nostre agraïment al Centre d’Història Contemporània de Catalunya que va 

atorgar un ajut a l’autor del present treball, cosa que li va permetre iniciar la recerca i 

part de la redacció. 

 

Fèlix Villagrasa 

juliol de 2006 
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Nota biogràfica 

 

 

 

 
 

 

Salvador Palos i Bagunyà (Salvattore Picarol). 

 

Nascut a al carrer Torrent de l’Olla de Gràcia (Barcelona) un dia qualsevol del segle 

XX, féu els estudis primaris a La Salle de Gràcia i al Real Colegio de Santa Isabel. 

Cursà formació professional polivalent als jesuïtes del Carrer Encarnació i més tard 

Dibuix clàssic durant els anys seixanta, compaginant aquests estudis amb la feina al 

taller de joieria de la seva família. Des de la seva emancipació es dedica a la fabricació i 

venda de posters (dibuixos propis i reproduccions), dels quals els més recordats són els 

de Salvador Puig Antich, Salvador Allende i un Jesucrist amb missatge revolucionari. A 

part, havia conegut Albert Boadella en el taller familiar, amb qui fa un curs de mim al 

Cercle Artístic de Sant Lluc; d’aquí sorgeix el grup de mim Picarol (precedent del seu 

pseudònim). Durant aquesta època inicia una relació molt propera amb moviments 

culturals i polítics antifranquistes. Coneix personatges de la contracultura undergrown 

com els dibuixants de còmics Nazario, Max, Mariscal i Guillem Cifré. Gran amant de la 

ràdio, escoltava contínuament els programes de Radio Juventud  i era seguidor de 

Salvador Escamilla, Josep Maria Pallardó, Josep Maria Bachs, Jordi Estadella, Carlos 

Carrero i Josep Maria Miralles, arribant a conèixer personalment alguns d’aquests 

realitzadors radiofònics. A través d’aquesta emissora se li despertà l’interès per arribar a 

muntar una ràdio de tothom. Alhora, participava en l’organització de concerts de música 

progressiva amb Sisa, el Grup de Folck, Toti Soler o Jordi Batista.  
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S’estrena com a radiofonista a La Campana de Gràcia, emissora de barri de la qual fou 

cofundador l’any 1979 fins que el projecte de PICA es consolida i materialitza el 1981. 

Des d’aleshores ha estat el principal factòtum d’aquesta emissora i protagonitzà les 

accions de resistència quan va ser clausurada per la Generalitat de Catalunya. Cal 

destacar especialment, en aquests vint-i-cinc anys al peu del micròfon les 

col·laboradores que Salvattore ha tingut en els diferents espais d’emissió en directe, que 

han estat la Mili, la Stigmata, la Jordina, la Emma (Rita la Cantaora), l’Helena 

(Hazrael), la Eos, la Neska, la Beth, la Titula, la Musidora i la Mar. Sense el seu suport 

moral en molts moments, segur que Ràdio PICA no hauria arribat a complir aquest 

aniversari. 
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La ràdio: una revolució en els mitjans de comunicació del segle XX 
 

No podem iniciar un treball sobre Ràdio PICA sense fer esment, ni que sigui superficial, 

sobre la història del mitjà per assabentar-nos d’algunes coses que ens serviran per fer 

més entenedora la situació actual de les emissores “comunitàries”, com es denominen 

avui les ràdios lliures de forma políticament correcta. La tecnologia radiofònica es 

comença a desenvolupar a finals del segle XIX, però fou durant el XX que visqué la 

seva època daurada mentre no entraven en funcionament altres invents que tendirien a 

relegar la ràdio en favor d’altres mitjans. No podem considerar, però, en la primera 

dècada del segle XXI, que la ràdio hagi perdut la seva vigència, ja que segueix sent el 

mitjà més immediat i més proper quan es tracta de fer arribar informació als oients. 

Això ens ho demostra les darreres campanyes contra les emissions de la cadena dels 

bisbes (la COPE), que està liderada per alguns dels periodistes més obtusos i cavernaris 

(per no dir altres coses) que salten a les ones de la radiodifusió espanyola.  

 

La ràdio és vigent per informar i per entretenir. Amb la ràdio posada hi ha molts que 

treballen; segueix sent un mitjà imprescindible en les campanyes de publicitat. Per la 

ràdio hem conegut molta més música que per cap altre mitjà. La ràdio segueix sent una 

via de penetració privilegiada, cap als nostres cervells, d’idees, de paraules, de sons i 

d’altres formes, alternatives, d’entendre el món. La ràdio és un mitjà important de 

socialització per a la població emigrant nouvinguda i, finalment, la senzillesa relativa 

del seu funcionament tècnic ha permés, més que la televisió, la comunicació directa i 

plural, evitant la formació del tant criticat pensament únic perquè són moltes les veus 

que hom pot escoltar, fent girar el dial, des de multitud d’emissores, al menys a les 

grans ciutats. És per això que la diversitat d’estacions radiofòniques, i l’accés a les ones 

per part de les ràdios lliures –comunitàries i independents-, és una de les millors 

garanties del dret constitucional a la llibertat d’expressió. 

 

Com sap molta gent, l’inventor definitiu de la radiodifusió fou l’italià Guglielmo 

Marconi, el qual desenvolupà les teories de Heinrich Hertz i August Righi per arribar a 

la difusió per les ones radioelèctiques del so i, per tant, de la paraula. El principi es 

basava en les radiacions electromagnètiques del radi, concentrades a una determinada 

freqüència. Les ones generades són recollides per una antena, i poden ser amplificades 

aquelles que estiguin sintonitzades amb el receptor d’ones. L’any 1907 Alexander Lee 

de Fores inventà la vàlvula de modulació d’ones de ràdio, amb la qual cosa es podien 

emetre ones d’alta freqüència, i ampliar el radi d’emissió. 

 

Marconi aconseguí la primera emissió l’any 1897 entre Laverck Point i l’ílla de 

Fratholm, al canal de Bristol, cobrint una distància de cinc quilòmetres. L’inventor 

bolonyès, que després fou considerat una glòria nacional, no havia aconseguit, a Itàlia, 

interessar ningú amb el seu invent. Poc després les ones hetzianes aconseguien unir les 

dues bandes de l’Atlàntic. Durant els anys vint EEUU i altres països iniciaven les 

emissions regulars de ràdio. La primera de totes les estacions radiofòniques fou la 

KDKA de Pittsburg, que es creà en 1920.  

 

A Espanya la singladura radiofònica s’inicia a Barcelona el 1924. Des del mes d’octubre 

Ràdio Barcelona, embrió de la futura cadena SER, manté una programació diària a base 

de música, lectures, conferències de divulgació cultural i científica, i informatius. 

Durant el mateix any s’inicien les emissions de Radio Ibérica, i les primeres 
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manifestacions del poder –detentat per la dictadura del general Primo de Rivera- per 

controlar i regular les potencialitats de l’invent. Amb la Segona República l’Estat es va 

preocupar per ampliar les instal·lacions d’emissions, creant una xarxa que cobrís tot el 

país; la ràdio havia esdevingut un instrument fonamental d’informació i de propaganda 

política. En aquells temps, empreses emissores (privades, la majoria) i oients havien de 

satisfer un cànon pels emissors i pels receptors. Es calcula en uns 300.000 els aparells 

declarats. 

 

Durant la guerra ambdós bàndols van convertir la ràdio en el vehicle fonamental 

d’informació, de desinformació, de propaganda i de contrapropaganda. En les dues 

zones la ràdio era el mitjà més veloç de difusió, i els informatius eren atentament 

seguits, en receptors familiars i col·lectius, per estar immediatament informats del que 

els governants volien que se sabés. Aquestes veus radiades podien arribar abans i més 

lluny que no pas la premsa, a més, podien saltar olímpicament les trinxeres, per la qual 

cosa fou molt freqüent, com passà també durant la Segona Guerra Mundial, la lluita per 

interferir les emissions de l’enemic. La ràdio, que no deixà de ser un mitjà d’evasió a 

través de les emissions musicals, teatrals i de concursos, esdevingué, el mitjà informatiu 

més eficaç, seguit per milions d’oients a mesura que la tecnologia dels receptors feia 

més barata la seva adquisició. 

 

La cadena estatal Radio Nacional de España sorgí durant la guerra civil, en 1937, a 

Salamanca. En acabada la lluita, aquest instrument va constituir la principal eina de 

propaganda, adreçada al poble, per part del règim. Delegacions provincials i una potent 

xarxa de repetidors van aconseguir, finalment, unir l’Espanya nacional sota una mateixa 

xarxa, solament seguida de la principal cadena comercial, la SER. El “parte”, al qual 

obligatòriament havien de connectar la resta d’emissores, i el NODO, emès forçosament 

per tots els cinemes, eren –a part de la premsa- les principals eines de propaganda 

popular del règim mentre arribava la televisió. 

 

Quant a les emissores lliures podem considerar l’Arbeiter-radio-club Deutschland 

(Ràdio-Club Obrera d’Alemanya), fundada en 1924, com una de les primeres de què es 

tingui notícia. Era de caire cultural i estava vinculada, com el seu nom indica, a sectors 

marxistes i sindicalistes. En relació amb Espanya, però emetent des de Moscou per 

elements pertanyets al PCE, des de 1941 i fins a les eleccions de 1977, va existir Radio 

España Independiente, “La Pirenaica”, com l’anomenaven els oients. Intentà mantenir 

l’esperit combatiu de la població contra el franquisme, però la seva dependència del 

Kremlin fa de difícil encaixar dins la filosofia de les ràdios lliures. Sembla que l’inici 

d’emissions “per què sí” a l’Estat espanyol cal trobar-lo, doncs, en algunes fetes a 

Gasteiz l’any 1976 i altres a la Universitat Autònoma de Barcelona l’any següent. En 

1978, a Vic, amb ocasió de les Jornades Antirrepresives també es van realitzar 

emissions puntuals.  A Euskal Herria apareixien en 1979 Osina Irratia, Radio Paraiso i 

Satorra Irratia, cap de les quals va tenir continuitat. 

 

Una de les primeres trobades de ràdios lliures a nivell europeu fou la dels dies 25 a 28 

de març de 1978, que aplegà centenars d’activistes radiofònics a la ciutat de París, i que 

serví per verificar el bon moment que començava a passar el moviment, i per facilitar-

ne la proliferació. Tingué entre les seves conclusions la d’estimular, a través de la ràdio, 

la trobada de diferents grups i persones de forma física, al marge de la pròpia ràdio. 
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Els prolegòmens del projecte radiofònic de PICA 
 

Les sigles PICA responen a la denominació de Promoció Independent i Coordinació 

Artística. Aquestes mateixes paraules defineixen el principi intencional d’aquells que la 

van posar en marxa: promoure i coordinar la feina artística de realitzadors independents 

en l’àmbit de la radiodifusió, és a dir, de l’art sonor, cosa que no es feia en cap emissora 

catalana ni espanyola en els temps en què va sorgir aquest projecte radiofònic. Hi va 

haver una etapa prèvia a la fundació de Ràdio PICA en la qual el coordinador, 

Salvattore, Picarol havia estat a Campana de Gràcia, emissora del districte de Gràcia 

que era una ràdio bàsicament de barri.  

 

En aquella època Picarol estava donant classes de vídeo, tecnologia del tot novedosa 

aleshores en el panorama de les arts plàstiques de creació. L’activitat era una de les que 

oferia el Centre Cultural L’Anella.  Llavors va endagar una campanya entre els seus 

companys insistint en la possibilitat de formar una emissora de ràdio, i així va sorgir 

Campana de Gràcia. La llumeta se li va encendre arran dels viatges que feia a Itàlia, 

participant en fires per a vendre els posters que elaborava, la qual cosa era la seva 

principal ocupació professional. Allà va entrar en contacte amb gent que es dedicava a 

la ràdio emetent lliurement, cosa que el va impactar molt, i en tornar a Barcelona va 

pensar que seria bó portar aquesta experiència cap aquí i ampliar l’oferta de radiodifusió 

lliure que tot just començava. Però Campana no era ben bé la idea d’emissora que tenia 

ell al cap, perquè si bé era una ràdio interessant, que es feia ressò de totes les qüestions 

d’interès sobre Gràcia, d’altra banda li faltava l’element creatiu que sempre ha buscat 

Picarol en totes les seves iniciatives. El nom de l’emissora feia homenatge a la revista 

republicana apareguda en el segle XIX i es va arribar a emetre des del campanar de la 

plaça de Rius i Taulet quan era regidora del districte Mercè Sala, que facilitava als 

radiofonistes les claus de la torre del campanar per poder instal·lar allà dalt l’equip de 

transmissió. Quan fallà el contacte amb l’Ajuntament, l’emissora se situà al carrer de 

Breton de los Herreros. En aquesta emissora Picarol actuava com a col·laborador, no 

n’era el responsable. En els seus espais va emetre entrevistes diverses i poemes d’Enric 

Casasses, quan ningú no el coneixia. També passaren altres personatges de la cultura 

undergrown del moment.  

 

En els seus darrers temps, la Campana –que emeté entre 1978 i 1982- va coexistir amb 

Ràdio PICA, però va agafar els primers anys de la Transició, quan l’aplicació de la part 

represiva de les lleis era encara pitjor que ara, i no sobrevisqué. Campana de Gràcia va 

ser tancada per la força i els companys que la integraven van passar-se tota una nit a la 

comissaria de la plaça de Lesseps. Una altra emissora amb què PICA va compartir dial 

fou Ona Lliure, la primera ràdio lliure -amb emissions contínues- de tot l’estat i que va 

començar a emetre uns mesos abans que Campana l’any 1978. 

 

Aprenent de tots els errors, propis i aliens, Salvattote pensa que a la Campana es van 

cometre alguns d’ordre tàctic: per antena es deien les adreces i els telèfons on se’ls 

podia trobar i això va ser donar facilitats, perquè al cap de poc temps d’emetre es va 

produir el primer tancament per ordre governativa. A banda, era una imprudència 

facilitar el contacte físic perquè en aquells temps pul·lulaven diversos grups d’extrema 

dreta que podien haver causat algun disgust als companys de l’emissora. Després, quan 

van tancar Ona Lliure es van fer emissions en coalició entre Campana i Ona Lliure, 

aprofitant la mateixa freqüència del dial: cada equip feia els seus programes, però es 
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compartia l’espai radifònic. Va ser aleshores quan es va produir la detenció a què ens 

referiem abans, era l’any 1979, quan van arrestar membres dels dos col·lectius durant 

tota una nit. Els van deixar anar al dia següent perquè no estaven clars els càrrecs que 

se’ls imputaven i molt menys les lleis que havien infringit ni les que haurien de servir 

per a jutjar-los. 

 

Salvattore va ser testimoni excepcional d’aquestes circumstànces, s’ho mirava amb 

escepticisme i pensava que s’havia caigut massa sovint en la ingenuitat. Mentrestant es 

preparava per organitzar una emissora sense caure en els errors comesos, amb més 

murrieria. És aquesta experiència la que ha permès que Ràdio PICA encara duri. 

 

Ona Lliure, que no va durar gaire més d’un any i mig des de la seva fundació, estava 

formada majoritàriament per universitaris. Tenia un toc àcrata i mantenia sempre un 

caire d’esquerra, potser no tan catalanista com el que caracteritzava Campana. La 

gènesis d’Ona Lliure es troba en un grup de gent i de tècnics de l’Ateneu Llibertari de 

Poble Sec i les primeres emissions de prova van ser fetes al local del carrer de Elkano. 

Després es van traslladar al carrer de Ludovico Pio per la zona de l’Arc del Triomf. Ona 

Lliure va patir dos tancaments fins que va deixar d’emetre, però no sabien quina 

legislació aplicar-los i ells sempre reprengueren les emissions. En una ocasió el que va 

fer la policia és tallar directament l’electricitat, cosa que, lògicament, era il·legal perquè 

el col·lectiu pagava rigorosament els rebuts de la llum, i van optar senzillament per 

tornar a empalmar els cables. En una altra ocasió, i és un fet que ja pocs recorden i 

comenten, va anar la policia, amb l’ajuda dels bombers, van esbotzar la porta i es van 

dedicar a destrossar-ho tot, a la brava. Amb l’excusa que buscaven una impremta i 

material subverssiu, van estavellar els equips, van arrencar les moquetes, van fer grans 

destrosses simplement per escarmentar-los. A partir d’aquí ja no van poder emetre. El 

nucli de gent d’Ona Lliure va estar treballant a Campana de Gràcia fins que la cosa es 

va anar dil·luint. Algunes persones van deixar el col·lectiu i a partir de l’any 1981 

coexistien Campana i PICA.  

 

La relació d’Ona Lliure i Ràdio PICA arrenca des dels orígens de la segona. En una 

carta de Salvattore adreçada al responsables de la primera es busca establir algun 

contacte per tal d’obtenir consells a nivell tècnic i legal: “us escric perquè un grup de 

companys i companyes voldriem fer també una ràdio lliure que abarqués un radi de 30 

qm. a partir de Barcelona. Entre nosaltres tenim un tècnic capacitat per realitzar-ho, 

però voldríem parlar amb vosaltres per veure les possibilitats de col·laborar 

conjuntament i consultar-vos els aspectes legals, si heu tingut alguna pega en aquest 

aspecte” a més reconeixia la voluntat d’evitar qualsevol topada amb les emissores 

“legals”: “Volem emetre en principi diàriament en F.M. i solament per la nit per mirar 

d’interferir el mínim possible amb les altres emissores”. Respecte al finançament, el 

responsable de la futura PICA, i alma mater, comptava amb la col·laboració de tothom i 

amb les seves habilitats grafístiques per fer i vendre posters, és a dir, que Salvattore 

mantindria el seu modus vivendi però ara amb una emissora de ràdio a les esquenes: “El 

finançament econòmic es vol fer entre tots, i en part dels diners de venda dels posters”. 

Quant a la ideologia, aspecte espinós entre els diferents col·lectius d’esquerra, la carta a 

Ona Lliure reflecteix la voluntat apolítica i de dedicació “als grups marginals de tota 

mena, que no tenen lloc per expressar-se en altres mitjans de comunicació, donant una 

veritable alternativa al muntatge del sistema”. 
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Els moviments previs abans de saltar a les ones queden recollits en articles a la premsa 

com el publicat pel Diario de Barcelona el 26 de novembre de 1980 on es defineix la 

línia i els propòsits del nou col·lectiu: 

 

«Ràdio P.I.C.A. (Promoció Independent Coordinació Artística) té com a objectiu la 

promoció de l’activitat artística alternativa i d’avantguarda en el camp de la poesia, 

teatre, grafisme, vídeo, arts plàstiques i audiovisuals. Una altra cosa important és 

remarcar que P.I.C.A. no pretén tenir com a finalitat el lucre, ni aconseguir beneficis 

amb la publicitat. 

«La seva programació està basada en entrevistes i debats amb gent directament 

relacionada amb el medi artístic d’avantguarda. 

«La ideologia d’aquesta emissora no tindrà cap mena de filiació política concreta, sinó 

que vol mantenir-se al marge per considerar que “l’art en general no pertany a cap partit 

polític ni ideologia concreta”. L’abast de les ones de ràdio P.I.C.A. es limita a 

Barcelona ciutat. Quant a les hores d’emissió seran de les dotze de la nit a les vuit del 

matí de dilluns a divendres.» 

 

El 24 de gener de 1981 el Diario de Barcelona publicava un reportatge sobre el fenòmen 

insistent de les ràdios lliures on representants de cinc emissores de l’àmbit barceloní 

(Ràdio Libertina de Sants, Ràdio Gavina de la Barceloneta, La Campana de Gràcia, 

Ràdio PICA de Gràcia i El Avispero de Santa Coloma de Gramanet), algunes en actiu, 

altres en projecte, explicaven les seves activitats. En el text tornem a trobar-nos amb les 

paraules de Picarol que deixava clar el projecte d’emissió, ara cobrint les 24 hores del 

dia a base de repeticions de la programació nocturna, i deia que l’emissió “va dirigida 

principalmente a estudiantes, artistas, etc.”, així com que “en principio [l’emissió sería 

casi un 90 por ciento en catalán y no tendrá una ideología concreta... lo que no quiere 

decir que el arte no tenga ideología, claro”. Amb això Picarol pretenia no excloure a 

ningú de l’abast de l’emissora i, alhora, evitar sectarismes i dogmatismes que tant de 

mal poden fer als col·lectius humans. 
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L’inici de les emissions 
 

Les emissions van començar el 9 de març de 1981, catorze dies comptats després del 

23-F, el dia en què l’emergent democràcia espanyola va rebre el calvot dels militars per 

evitar que els entusiasmes inicials acceleressin massa el tren de les llibertats. Fins avui 

encara no ha quedat clara la mena d’implicació o la informació que la casa reial tenia 

sobre els preparatius. El resultat de tot plegat, que hom pot pensar que estava apamat, 

fou el reforçament popular de la figura del monarca en un país en què ni l’esquerra ni 

bona part de la dreta no es declarava pas monàrquica, ni molt menys. 

 

Els equips d’emissió amb què PICA s’estrenà van ser prestats per una emissora que 

encara era anterior a la Campana de Gràcia. Es tractava de Ràdio Maduixa de 

Granollers, però que no havia tingut massa reperecussió exterior perquè solament 

emetien per a la seva població. Van deixar els equips a PICA perquè ells ja no emetien. 

Poc després va inciar les emissions Ràdio La Gavina, de la Barceloneta, que va canviar 

de nom i va passar a dir-se Ràdio Venus, on Salvattore hi participà fent doblet amb les 

emissions nocturnes de PICA. Aquella emisora –Ràdio Venus- va acabar per dir-se 

Antena Alternativa i aglutinava gent de les diferents emissores lliures que anaven 

proliferant. A Nou Barris va tenir també una vida efímera Ràdio Farigola. En aquella 

època el dial estava poc dens i amb poca potència es podia cobrir pràcticament tot 

Barcelona. Les emissores “legals” d’FM eren Ràdio Joventut, Ràdio Miramar, Ràdio 

Barcelona i poques més. 

 

Durant l’emissió en proves en el 102 Mgz. de la F.M. Ràdio PICA radiava un missatge 

a l’audiència que constituia tota una declaració de principis. En ell s’anunciava la 

pròxima emissió en directe i també que s’havien demanat els pertinents permisos al 

Ministeri de Cultura de Madrid i al Departament de Cultura i de Mitjans de 

Comunicació del govern català “creemos –es deia- que pronto se nos adjudicará 

definitivamente [la llicència según la legislación vigente, que ampara y concede la 

libertad de expresión” cosa que encara no ha succeït, ja que l’emissora porta vint-i-cinc 

anys funcionant de forma provisional, sense concessió, però tolerada per les institucions 

encarregades de regular les freqüències i concedir les llicències oficials. 

 

El local des d’on s’emet Ràdio PICA no ha variat, a penes, durant aquests vint-i-cinc 

anys. Sempre s’ha emès des de Gràcia, malgrat que alguns es pensaven que es feia des 

d’un vaixell davant de la costa de Barcelona. Això és una llegenda urbana en homenatge 

a Ràdio Caroline, una emissora britànica que transmetia, en els anys seixanta, des d’un 

vaixell al Canal de la Mànega fent la competència a la BBC, que tenia censurada la 

música rock en les seves emissions. El que van fer els de Caroline és situar el lloc 

d’emissió en un vaixell, en aigües internacionals, per tal de burlar la jurisprudència 

britànica, i evitar el segur tancament. Els companys de PICA van agafar d’aquesta 

història el prototipus i jugaven a la confusió amb el logotip d’un vaixell en la seva 

propaganda. El Periódico del 6 de desembre de 1981 deia que per antena l’emissora 

assegurava que s’emetia des d’un vaixell fondejat prop del port de Barcelona. El secret 

sobre la ubicació de l’emissora era total ja que els radiofonistes havien après la lliçó 

dels excessos de confiança de ràdios com Ona Lliure i Campana de Gràcia. En aquells 

moments PICA emetia en el 88.8 del dial.  
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El manteniment de l’anonimat sobre l’indret des d’on emet Ràdio PICA ha obeït sempre 

a raons de seguretat, per evitar atacs de grups d’extrema dreta i també per una qüestió 

de filosofia: poder treballar amb la màxima tranquil·litat i eficiència. En altres 

emissores germanes els locals i els estudis d’emissió semblen més locals de reunió que 

llocs on es treballa seriosament. Cadascú té la seva idiosincràsia, i PICA en té la seva. 

Una de les qüestions que poden suscitar més controvèrsia sobre purisme estructural és 

que a PICA ja no es practica l’assemblearisme, que si en altres èpoques va tenir sentit, 

ara, consideren els seus membres, ja no en té. Hi ha col·lectius que van a assemblea per 

dia i això acaba per ser inoperant i gasta les energies que és millor dedicar a la feina de 

cadascú i a la col·lectiva. La “reunitis” o “assembleitis” pot acabar per ser perjudicial. 

En les assemblees passava que qui tenia el béc d’or feia els seus grans discursos i a 

l’hora de pencar sempre eren els mateixos, i per això, per decidir què fer en la pràctica, i 

fer-ho, no calien les arengues! Les reunions, si de cas, es fan entre les persones 

implicades en cada moment, no de forma col·lectiva per sistema. 

 

El que sí ha canviat és la localització del repetidor, és a dir, el lloc on arriba el senyal i 

s’amplifica cap als receptors. En alguns casos s’ha hagut de variar l’emplaçament 

perquè la persona que els tenia a casa seva ha deixat l’indret, o perquè qui llogava 

l’espai havia deixat de fer-ho. Incialment el repetidor estava a peu d’estudi -al terrat- 

després es va situar a la zona de Collserola, avui es troba en una casa del Turó de la 

Rovira.  

 

Una experiència avançada d’emissions lliures a nivell europeu és Ràdio Alice a Itàlia, 

que com altres emissores de la mateixa nacionalitat han estat les capdavanteres del 

continent per la qualitat dels seus programes i pels anys de permanència a les ones. 

Ràdio Alice és propera al Partit Comunista d’Itàlia i emet des de 1975. Els italians 

també han estat al capdavant de la legalització de les emissores de ràdio de tota mena: 

amb un simple registre, declarant des d’on s’emet, s’obté el dret a emetre lliurement. 

Però el mal ha estat que ha arribat un individu amb molts diners –Sílvio Berlusconi- que 

ha obert innombrables emissores arreu del país, amb aparells d’emissió de gran 

potència, que han anat tapant les ràdios més modestes, com son les ràdios lliures. Així 

s’ha arribat a “menjar” tot el dial i a establir el monopoli de les seves emissores en 

l’espai radioelèctric. Paradoxalment, l’alliberament de les ones ha significat el final de 

moltes emissores lliures i privades de poca potència. 

 

Tornant als fundadors, val a dir que la feina de Salvattore era secundada per l’Enric i la 

Mili en una època en què tot es feia en directe. No disposaven encara de tecnologia per 

poder passar programes prèviament enregistrats a través d’aparells magnetòfons.  

 

Per dificultar les feines de recerca i clausura a l’Administració, que prou havia 

demostrat com les gastava amb les emissions lliures, les hores d’antena eren 

intempestives: de 12 de la nit a 6 del matí, un horari en què la major part del 

funcionariat policial fa nones, però molt atractiu pel jove noctàmbul que constituia el 

prototipus d’oient d’aquesta primera època. Horari de vampir. Tocades les 6 del matí els 

radiofonistes tancaven la parada i cap a casa. 

 

El 16 de maig de 1982 PICA ja complia un any llarg de veterania a les ones i un article 

del Brusi registrava l’impacte que havia assolit entre l’audiència de la freqüència 

modulada barcelonina. L’article de Javier G. Mateo s’obria així: “Una de las emisoras 

libres que está teniendo más aceptación entre la gente joven es, sin lugar a dudas, Radio 
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Pica. Hace ya más de un año que comenzó a emitir por frecuencia modulada en la banda 

de 88.8 Mhz y, a pesar de alguna dificultad, sigue estando en la brecha.” L’escrit 

refereix les dificultats inicials entre PICA i Ràdio Obrera per qüestions de proximitat en 

el dial i potència d’emissió dels d’Obrera, que tapaven el senyal de PICA emès a 100 

watts solament (“contamos con unos medios muy sencillos construidos por nosotros 

mismos, deia l’interlocutor”). L’articulista registra que en aquells moments l’emissora 

tenia uns trenta col·laboradors, que ni es coneixien tots entre ells pel fet que molts 

programes ja es feien enregistrats en els estudis dels propis realitzadors. Un dels 

programes més destacables d’aquella primera època era Modelo Palace, destinat a 

l’audiència penitenciària de la presó Model de Barcelona, des del qual es promovia el 

contacte entre els presos i l’exterior, per mitjà de la correspondència, i també dels oiens 

externs cap als interns. Sovint enviaven escrits, poemes i sol·licitaven algunes cançons. 

Es feia de la ràdio un vincle entre els presos i els seus amics i parents. 

 

Els primers anys de funcionamient de Ràdio PICA van ser també els primers dels 

successius governs del PSOE on res va canviar a les ones en benefici de les ràdios 

independents. En 1982 tenia lloc la primera visita del papa Joan Pau II a territori 

espanyol; a Barcelona una part del catolicisme oficial mostrà les seves discrepàncies 

amb un papa poc sensible a la identitat cultural diferenciada del Principat. L’any 

següent, 1983, el grup d’emissores Radio Cadena, que després derivarien en la formació 

de la COPE, acusà Ràdio PICA de fer interferències en les seves emissions de 

freqüència modulada. Cosa ben estranya perquè si d’una cosa es pot ventar PICA és de 

comptar amb un cos tècnic d’excepcional qualitat. El problema es va resoldre cursant 

una visita al director de la cadena radiofònica: allà, davant d’un receptor de ràdio, es va 

demostrar que el seu senyal sortia amb total nitidesa. L’acusació, a més, no tenia ni cap 

ni peus perquè les dues freqüencies estaven molt allunyades en el dial. Mai més van 

tornar a repetir-se les queixes. 

 

L’any 1985 serà especialment recordat a Itàlia on els jutges antimàfia Falcone i 

Bordelino van caure víctimes d’atacs terroristes de la Cosa Nostra. L’existència de 

diferents trames de terror mantenien en alerta alguns estats europeus, els quals 

començaven a respondre amb un major control sobre els ciutadans i la restricció de drets 

fonamentals com el de la llibertat d’expressió. Aquell any fou també el de l’inici de les 

emissions de les televisions de barri a Barcelona, impulsades per la cooperativa 

naturista Barkeno. Aquestes televisions utilitzaven inicialment l’antena de Ràdio PICA i 

Ràdio Obrera. Les emissores de barriada acabarien absorbides per Barcelona Televisió. 
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Ideologia entre els fundadors de Ràdio PICA 
 

A part de Salvattore Picarol, els fundadors de Ràdio PICA provenien de grups d’art al 

carrer, que havien fet algunes col·laboracions a Ràdio 4 amb la Maria Gorgues i amb 

Eduard Delgado, que portava el centre d’experimentació artística L’Anella. Els 

fundadors de la Ràdio es coneixien del carrer, tots tenien alguna mena d’inquietud 

artística: música, teatre, literatura, però prevalien els músics. Es dedicaven tant a fer 

coses com a promocionar gent que feia pintura, fotografia, etc., però que no tenia cap 

mena de possibilitat d’ensenyar el que feia.  

 

El nucli fundador de Ràdio PICA era un grup d’artistes, no pas d’activistes polítics. 

Tanmateix eren persones amb una mentalitat més aviat d’equerres, tot i que hi ha hagut 

persones vinculades a la dreta política. Però no hi havia una consciència definida en un 

sol sentit ideològic. Respecte a la sensibilitat catalana, el 80% eren gent que feien ràdio 

en català, perquè era el seu idioma habitual de conversa. Es va mantenir aquesta línia 

fins l’any 1983 quan es va incorporar Javier Hernando, que venia de Madrid amb el qual 

Ràdio PICA va aparèixer en el programa La Edad de Oro, en plena movida madrilenya. 

Aquest company i altres no parlaven en català, però la majora d’emissions si que es 

feien en la llengua d’aquí. Respecte a això val a dir que Ràdio PICA, a part de la 

Campana de Gràcia, ha estat, conjuntament amb Ràdio 4, durant molts anys, l’emissora 

que més hores en català ha estat radiant, fins al boom d’emissores d’F.M. aparegudes 

durant la dècada dels noranta.  

 

El comunicat de declaració de principis emès durant el període de proves en 1981 

explicava el leit motiv de la nova emissora, especialitzada en la coordinació alternativa i 

d’avantguarda; una ràdio lliure, no pirata ni clandestina, ja que les autoritats tenien totes 

les dades d’ubicació. Quant a la ideologia, cap havia de definir els seus treballs, ja que 

l’art no pertany a cap partit ni ideologia concreta. Solament s’acceptava com a constant 

el rebuig a tota mena de totalitarismes i s’acceptava la democràcia “en el amplio sentido 

de la palabra y significación que según el diccionario se define como ‘forma de 

gobierno en la cual todo el poder se apoya en el pueblo’”. Deien que no eren ni 

associals, ni intel·lectuals, ni passotes, ni hippies, ni anarquistes, ni terroristes, 

considerant-se únicament homes i dones lliures.  

 

Més que el desprestigi de les ideologies –sobretot les d’esquerra- que serà un fet durant 

els anys vuitanta, la voluntat de desmarcar-se de les etiquetes pot tenir a veure amb dos 

factors: el primer, evitar caure en els sectarismes tan comuns i contraproduents que des 

de finals dels anys seixanta havien dividit les esquerres a Europa i Estats Units, donant 

lloc a tota mena de grups i grupúsculs fortament ideologitzats, dogmàtics, i enfrontats 

entre ells; d’altra banda, la voluntat de la nova emissora era la promoció artística en 

forma de tauló d’anuncis i, sobretot, de producció radiofònica original, independent i, 

tant com es pogués, original i d’avantguarda. Evidentment aquest tipus de treball, que 

demana grans dosis d’imaginació, dedicació i idees fresques, és un treball intel·lectual, i 

els fundadors es definien com a no intel·lectuals. No és moment aquí de fer una reflexió 

extensa sobre el tema, però sí que cal parar atenció sobre l’aversió que en molts mitjans 

alternatius o marginals desperta la paraula intel·lectual, segurament deguda a una mala 

identificació del subjecte, ja que l’intel·lectual no és solament aquell senyor –en 

general, barbut- que reflexiona i divaga en veu alta fins marejar sobre temes sovint més 

senzills del que ell exposa. No. Intel·lectual és aquella persona que es dedica, 
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professionalment o per afició, a la difusió d’idees i de coneixements per diversos 

mitjans. Així, un professor fa una tasca intel·lectual en el medi docent; un pintor amb la 

seva obra especula sobre la plàstica i les tendències artístiques, noves o antigues, i un 

radiofonista que no es limita a la feina de locució, fa una labor de difussió d’idees, de 

conceptes, de pensaments a través de la paraula, de la música i dels sorolls, 

principalment.  

 

Quant a les lluites internes, s’han donat, fins i tot, intents de “cop d’estat” dins de PICA, 

per fer fora els seu fundador, Salvattore Picarol, del càrrec de coordinador, que ho ha 

estat més per necessitats estructurals que per vocació de “mando”. Però no ho van 

aconseguir perquè la majoria dels companys preferien l’estratègia del treball constant, 

sense estridències abans que alternatives de caire especulatiu i teòric, que amagaven 

deliris de grandesa respecte a la ràdio. A més, hi ha hagut algú que, molt previsorament, 

ha tingut l’obsessió de deixar clar... qui heretaria la ràdio quan morís en Salvattore!! 

 

Si es va deixar de funcionar a través d’assemblees vers l’any 1992 va ser per 

tranquil·litat i per eficiència. Se n’havia fet una, de reunió, cada mes o cada dos mesos, 

però sobretot quan hi havia problemes econòmics, que és el tema crucial en ràdios 

d’aquesta mena.  
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Les emissores lliures a Espanya 
 

Ni per a les llibertats individuals ni per al procés autonòmic va ser aquell 1981 un any 

de glòria, a causa dels esdeveniments del dia 23 de febrer. Tanmateix, dins la societat 

catalana i l’espanyola alguna cosa es movia inexorablement cap a l’eixamplament de tot 

el que es recollia en la Constitució de 1978. Drets i llibertats que forces ancorades en el 

passat dicatatorial maldaven per mantenir sota control, deixant-los en la mínima 

expressió. 

 

El 15 de novembre de 1981 el Diario de Barcelona publicava un ampli reportatge sobre 

les televisions privades (aleshores encara per instal·lar) i ràdios lliures on es recollia la 

negativa de la majoria d’emissores a trametre les corresponents llicències d’emissió 

emparant-se en l’article 20 de la Constitució on es garanteix la llibertat d’experssió. 

Aquestes emissores estaven a favor de la total liberalització dels dials i es plantejaven 

llur pròpia existència com una alternativa radical als mitjans de comunicació establerts. 

Els anys vuitanta van conèixer una autèntic fenòmen de proliferació d’emissores lliures, 

és a dir, no comercials i no polítiques, favorables a la creació d’infrastructures socials 

alternatives que poguessin promoure una cultura de participació i de contrapès al 

capitalisme més barroer i a la internacionalització dels poders econòmics. Diferents 

agrupacions com algunes associacions de veïns, gays, ecologistes, feministes, etc. 

cercaven tenir cabuda a les ones a través d’aquests típus d’emissores muntades com un 

servei, no com un negoci. 

 

El problema en aquell any 1981 era, no solament el tancament governamental de moltes 

emissores que no disposaven de llicència (Ona Lliure patí quatre tancaments fins a la 

seva definitiva desaparició), sinó que el govern Calvo Sotelo tenia previst concedir 300 

noves llicències –solament 18 d’elles a Catalunya- i les emissores que es mantenien a 

l’espera d’un d’aquests permisos pujava a 10.000 a tota Espanya! 

 

Els nuclis radiofònics lliures que més van aguantar en els primers anys de la Transició 

van ser els de Catalunya. Després va haver-hi altres punts on van aparèixer ràdios lliures 

com Radio Vallekas, que encara funciona. A Galicia hi ha hagut altres experiències que 

han anat aguantant com Radio Piratona i després va aparèixer un eixam d’emissores al 

País Basc. Aquest, però, és un altre món: al País Basc no es demanava cap permís ni es 

contemporitzava amb les administracions, es posaven a emetre directament, anaven a 

sac i punt. Si alguna vegada se li acudia al govern central anar a tancar una emissora 

feien tancades i s’armaven uns cristos considerables en aquells anys vuitanta. Tot i així 

hi va haver algun tancament que restà simbòlic en un medi geogràfic i social de gran 

proliferació de ràdios lliures. La seva situació avui dia és com a Catalunya, es roman en 

estat d’alegalitat perquè encara no hi ha una llei clara que reguli els fenòmens socials de 

les ràdios lliures. A banda d’aquestes accions directes, és indiscutible que va ser 

Catalunya la pionera en les emissions lliures amb Ona Lliure, Campana, Maduixa, 

PICA i altres. 

 

A Catalunya va sorgir entre 1982 i 1983 la CEIC (Coordinadora d’Emissores 

Independents de Catalunya), que agrupava gran part de les emissores lliures del país per 

presentar un front comú davant l’Administració. Corrien nous aires de canvi i el mes 

d’octubre el PSOE guanyava les eleccions per l’ampli marge que li concedien deu 

milions de vots. L’advocat Felipe González iniciava un llarg mandat que s’obria amb 
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moltes espectatives, i que es tancaria catorze anys més tard amb l’escàndol del 

terrorisme d’estat promogut des del govern i algunes feines pendents de resoldre, entre 

elles, la situació de les emissores lliures. Agrupades dins la CEIC, les principals ràdios 

d’aquesta organització van ser La Paloma, Poble Sec, PICA, Clot i Músic, a part 

d’altres quinze repartides als voltans de la Ciutat Comtal. Eren temps en què els 

tancaments estaven a l’ordre del dia, però la proliferació radiofònica també, i no 

solament estacions autoanomenades independents, sinó també privades i municipals en 

la mateixa situació legal que les lliures. En aquells primers moments també d’autonomia 

política, la responsabilitat de la regulació havia estat tramesa a l’Administració de la 

Generalitat, i qui se’n cuidava era el director general de Ràdio i Televisió Jaume 

Casajoana. Són els temps del joc de gat i la rata entre, d’una banda, el govern català i 

espanyol (els gats) i les emissores lliures de l’altra (les rates). Inicialment el poder català 

diu que no té totes les competències traspassades per començar a actuar i després 

argumenta a la CEIC que té massa demandes de llicències per atendre, entre privades i 

municipals, i que no hi pot haver per a tothom “pero le puedo asegurar que en ningún 

momento hemos seguido un criterio excluyente, (...) a partir de ahora el actual Gobierno 

como la Generalitat, tienen la voluntad conjunta de no titubear y resolver en el plazo de 

dos meses, todo tipo de irregularidades que pueda haber” (Diario de Barcelona, 31-III-

1983). Propòsit que, naturalment, no es va fer efectiu. 

 

El mes de maig d’aquell mateix 1983, alhora que es començaven a divulgar les notícies 

d’una nova malaltia, la SIDA, Diario de Barcelona informava sobre les gestions dels 

membres del CEIC, entre ells Ràdio PICA, Ràdio Poble Sec, Ràdio La Paloma i Ràdio 

Clot per tal d’obtenir una llicència de la Generalitat havent passat per finestreta per tal 

de demanar els corresponents permisos. Altres emissores com La Veu Impertinent, 

Ràdio Venus i Ràdio Farigola es van negar a iniciar els tràmits burocràtics i temien ser 

clausurades un cop l’Administració catalana hagués concedit les llicències atorgades pel 

govern central. Uns dies més tard, a nivell estatal, s’anunciava la clausura de les 

emissores comercials que emetien sense permís, tot legalitzant les municipals, “menos 

preocupación entre los medios gubernamentales causan las emisoras ‘underground’, 

producto a menudo de una sola persona o de un reducido grupo de amigos que emiten 

sin publicidad. A menudo son radioaficionados. Su periodicidad inestable les facilitará 

su continuidad a corto plazo (...) Aunque de momento continuarán existiendo, en una 

segunda fase la Dirección General de Medios de Comunicación del Estado (...) prevé 

también su cierre o su municipalización.” Aquest anunci no arronsà els responsables de 

les emissores, els quals decidiren desobeir les ordres governamentals de tancament, com 

fou el cas de Ràdio Klara del País Valencià, que reobrí públicament, davant la premsa i 

els fotògrafs, la seva seu precintada prèviament per l’Administració. 

 

El resultat és prou conegut: a Catalunya, de llicències a emissores lliures no se n’ha 

concedit cap ni una en la història recent. La ressolució de les irregularitats va trigar un 

xic més, i no es regularitzà la situació legal de les emissores lliures, sinó que s’actuà de 

forma represiva, com es va demostrar amb el posterior tancament de Ràdio PICA. Cap 

govern català ha donat solució al tema, mentre l’existència de les ràdios lliures s’ha anat 

desenvolupant en l’alegalitat, vivint en la frontera de la llei, en el llimb dels justos. 
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Millores en la infrastructura d’emissió 
 

PICA va començar amb els equips de Ràdio Maduixa, però poc després va entrar en 

contacte amb Contraràdio, una emissora que havien muntat companys del Moviment 

Comunista de Catalunya i algun procedent de l’anarcosindicalisme. Contraràdio va 

durar uns dos anys fins que van aparèixer diferències entre els seus membres. Mentre 

van estar en actiu el company Dionisio Giménez va anar a Itàlia i va passar per la 

frontera alguns emissors. Un d’aquests emissors va ser el de la Campana de Gràcia. Els 

equips de PICA, com hem vist, eran regalats o autoconstruïts pels companys tècnics 

com l’Enric Latorre. Després de Contraràdio es va muntar Ràdio Obrera.  Aquesta 

emissora va sortir a antena poc després que PICA, l’1 de maig de 1981, el dia del 

Treball, i van tenir la pensada –tan buit com estava el dial en aquells temps- d’emetre al 

costat del dial de Ràdio PICA, amb molta més potència i, per tant, tapant el senyal 

d’aquesta emissora. Això va provocar una rivalitat inicial que més tard es va suavitzar 

quan es va desplaçar la freqüència i van acabar-se les interferències. Amb el temps, les 

relacions amb Ràdio Obrera es van fer tan bones que van permetre que PICA ubiqués 

els seus aparells d’emissió conjuntament al Tibidabo, concretament al Bar Marisa, 

compartint les despeses, però millorant moltíssim el radi d’emissions, que abastava 

llavors tot Barcelona i part del seu cinturó metropolità. Exemple de la bona concòrdia 

va ser que quan Ràdio Obrera va plegar l’any 1986 va passar els seus equips d’emissió a 

Ràdio PICA, que se’n va servir durant molts anys podent emetre amb una potència de 

500w. El motiu de l’autoclausura de Ràdio Obrera va ser les disputes internes entre els 

partidaris de l’ortodòxia marxista i els eurocomunistes possibilistes. 

 

Un altre problema d’interferències es va produir el 1983 amb Ràdio Televisió 

Espanyola a Calatunya, concretament amb l’emissora Radio Cadena Española que, 

segons els responsables de Ràdio PICA, interferia expressament la seva freqüència per 

haver ampliat la seva banda d’emissió considerablement. En una nota a la premsa 

denunciaven l’actitud del govern espanyol que, a diferència de França, Itàlia, Bèlgica i 

Holanda, amb qui es mantenien convenis internacionals en la matèria, Espanya no 

solamen incomplia aquests acords europeus sobre la protecció a la lliure emissió, sinó 

que posava pals a les rodes a les emissores que ja funcionaven, malgrat tenir PICA 

presentats tots els requisits per a la seva legalització.  
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Formes de percebre l’audiència 
 

La rebuda que van tenir les primeres emissions de Ràdio PICA va ser espectacular, ni 

els mateixos realitzadors s’ho podien esperar malgrat l’horari inicial de 12 de la nit a les 

6 del matí. Principalment, l’audiència era formada per gent que es mou de nit com 

artistes, noctàmbuls, gais, estudiants, gent de l’espectacle, etc. Després es va passar a 

emetre de 9 del matí fins pràcticament les 12 de la nit i de matinada es repetien 

programes enregistrats. Però les emissions durant el dia eren en directe i això va acabar 

per provocar problemes entre alguna gent que anava a l’estudi, que per gelosia i futeses 

s’arribava a barallar. Això, i la sospita seriosa de que algú vigilava les activitats de 

l’emissora, com es va demostrar després quan el tancament, va fer que es decidís que 

cada realitzador fes el seu programa enregistrat i que es passés a través de magnetòfon, 

per antena. D’aquesta manera es podia mentenir millor l’anonimat de les activitats 

d’una emissora no legalitzada, i s’evitava el continu pas de persones desconegudes –

moltes amb un aspecte prou peculiar- per l’estudi situat en una finca de veïns del barri 

de Gràcia. 

 

El correu va ser, sobre tot en els primers temps, un bon mitjà per a mantenir relació amb 

l’audiència. Sovint es feien concursos per sortejar algun disc o cassette de les que es 

produien a PICA. Diàriament arribaven cartes per un o altre tema a través de l’apartat de 

correus (9242 de Barcelona) que s’ha mantingut fins avui en dia, en què les relacions 

mitjançant el correu electrònic s’han popularitzat tant que han acabat per desbancar el 

correu postal. Durant molts anys els programes del migdia, emesos en directe, eren els 

espais estelars de la ràdio, seguits per molts oients, sobretot per la possibilitat de 

comunicació immediata amb l’audiència que proporcionaven. En algun caso, com passa 

en tots els mitjans de comunicació, alguna persona desequilibrada s’ha adreçat a 

l’emissora i ha creat situacions de certa tensió, de les quals s’ha pogut sortir precisament 

gràcies al discret anonimat que envolta la ubicació concreta dels estudis. 

 

El febrer de 1984 es va engegar una experiència de col·laboració puntual amb 

l’Ajuntament de Barcelona a través de la seva Àrea de Joventut, i va consistir en 

l’emissió des de les 11 del matí fins a les 10 de la nit d’una programació relacionada 

amb el festival Barcelona Rock, que substituia les emissions habituals de Ràdio PICA. 

Un comunicat de PICA a la premsa aclaria que la col·laboració no implicava cap 

solidaritat amb la línia ideològica de l’Àrea de Joventut ni amb el contingut musical de 

la festa, alhora que es dolia de no constar aquesta col·laboració en cap espai de la 

propaganda generada per l’esdeveniment. Per acabar, anunciava pel mes de març la 

celebració del tercer aniversari de l’emissora. 

 

L’any 1986 es produia a nivell internacional l’alarma per l’explossió i subsegüent fuga 

radiactiva en un reactor nuclear a la ciutat ucrainesa de Txernòbil. La desinformació fou 

la tònica general promoguda pels poders polítics d’una URSS a punt d’inicar la seva 

descomposició. Per altra banda, acollint-se a l’article 10 del Conveni Europeu per a la 

Protecció dels Drets Humans, on es demana la garantia del dret a opinar lliurement i a 

rebre o comunicar informacions o idees sense ingerència de les autoritats i sense 

fronteres, va néixer la Federació Europea de Ràdios Lliures. La FERL ha tingut una 

presència més teòrica que pràctica en tot allò que es refereix a la gestió per a la 

legalització del les ràdios lliures i no ha arribat a ser una eina útil, al menys en el que es 

refereix a les emissores catalanes. Tampoc va servir de gaire l’entrada d’Espanya a la 
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Comunitat Econòmica Europea per a les qüestions referides als drets d’emissió. En 

aquells moments eren bàsicament els aspectes econòmics relacionats amb el lliure 

mercat de productes el que primava per damunt del fet que un dels membres incomplís 

els compromisos adquirits en matèria de difusió d’idees i d’informacions, com era el cas 

d’Espanya. L’anunci, aquell estiu, de l’èxit de la candidatura de Barcelona per a la 

celebració dels jocs de 1992 tampoc era una notícia per la qual estar massa contents des 

de les emissores lliures. El control dels mitjans de comunicació i el desig de mantenir, 

més que mai, assetjades les ràdios independents de la ciutat per promoure, ni que fós 

artificialment, l’alegria olímpica no eren premonitoris de cap mena d’acostament entre 

els òrgans de poder i els col·lectius ciutadans de les ràdios lliures. Això es va veure 

confirmat uns mesos abans de l’inici dels jocs quan una comunicació de la Direcció 

General de Telecomunicacions del govern de Madrid instava les emissores independents 

a deixar d’emetre argumentant, falsament, que les seves freqüències d’enllaç havien 

d’ésser utilitzades per a comunicacions militars. 
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Alguns personatges i programes de la primera època 
 

Un dels programes estelars dels primers anys va ser Escuela de Sirenas, que procedia de 

Ràdio Obrera però que per la seva naturalesa imaginativa va acabar recalant 

definitivament a PICA. Tractava temes d’actualitat social i política des d’un punt de 

vista irònic i, sovint, surrealista. Era realitzat pel Vicenç i l’Ester. Un altre espai 

legendari fou i és La hora del blues, sobre el qual trobareu un article específic en la part 

final d’aquest llibre escrit pel seu realitzador Vicente “Harmónica” Zumel. 

 

Vagina Dentata Organ data dels anys 1981 i 1982, arribava en cassette des de Londres, 

on resideix el seu realitzador Jordi Valls, tot un referent internacional del món de la 

música industrial i del performance. Un altre programa de primeríssima hora fou Mister 

Rock’n’roll, de l’Àlex, que es gravava en un pis franc que alguns altres programes 

utilitzaven com a estudi d’enregistraments. 

 

Un component del grup teatral Els Joglars feia el Muuuuuy bueno, programa on va ser 

entrevistat l’Albert Boadella –òbviament- en l’època del Teledeum i els seus problemes 

amb la jerarquia eclesiàstica. Els continguts eren relats i muntantges de ciència ficció-

paranoia.  

 

Caprichos matinales, programa que Stigmata feia en directe amb Salvattore. Durava 

vora les sis hores (matí i migdia) i inclïa trucades i informacions diverses, a part de 

música. La Calaixera la feien la Roser i l’Emma; era un calaix de sastre amb trucades, 

agenda i dramatització de relats enviats pels oients. 

 

Modelo Palace, programa de la Carmeta i el Salvattore dedicat als presos que va acabar 

per ser diari i que va fer-se molt connegut per la interrelació que es va establir amb ells 

mitjançant la correspondència. S’arribaren a rebre fins a 15 cartes diàries on els presos 

enviaven dibuixos, poesies, simples cartes i relats, a canvi demanaven drogues diverses 

i músiques dedicades, principalment de Los Chichos, Lole y Manuel i Deep Purple. 

 

Espai a part mereix Punkitudes Magnéticas, una creació del « punki » Xavi, que també 

havia estat realitzador de Resistencia del 77, amb música punk i derivats que serien les 

armes de lluita sonora d’aquella generació que abandonava (o allargava) l’adolescència 

entre els udols dels Sex Pistols, els Stranglers, els Damned o, molt més a prop, els 

indígenes L’Odi Social, Subterranean Kids, Antidogmàtics o Eskorbuto.  

 

Un altre realitzador clàssic a Ràdio PICA és Víctor Nubla, reconegut experimentador de 

música electònica amb Macromasa i altres projectes, el qual, al llarg dels anys, ha 

mantingut en antena diferents programes que tenen com a comú denominador la música 

i la recerca sonora. Alguns d’ells són La oreja abierta i Monstruo sin cola. El 

malaguanyat Mario Winchester va ser el realitzador de Sueños de ácido eléctrico, però 

passà per diverses denominacions prèvies (Sueños muertos, La sombra del reptil) on 

divulgava música psicodèlica postpunk dels anys 80. 

 

Des de la represa en 1991 un 85% dels programes que s’emetien l’any 1987, abans del 

tancament, van seguir en antena. 
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Aquesta és solament una mostra d’aquells programes de primera fornada que han quedat 

més vius en la memòria de l’emissora, però n’hi hagué més, per suposat, desenes de 

programes que potser algun dia amb calma caldria recuperar i analitzar. L’inconvenient 

més gran per poder establir aquesta recerca és que els arxius no guarden còpies dels 

programes que es van fer en els primers anys. Així la recerca és molt complicada perquè 

caldria establir contacte amb els antics realitzadors i comprovar si ells guarden els 

programes que realitzaven sobre el suport de cassette, cosa que en alguns casos ja saben 

que no s’ha fet. En altres casos, com l’indicat més a dalt i altres de què tenim notícia, el 

realitzador ja és mort. La falta de previsió arxivística dels primers anys ens impedeix 

donar notícies més precises i àmplies sobre els programes d’aquells temps. Tanmateix, 

podem atribuir també a la naturalesa “artística” de l’emissora i de la majoria dels seus 

realitzadors el fet que sovint s’hagi optat per la creació i divulgació efímera dels treballs 

sonors, sense buscar, per vanitat, el pas a la història. En tot cas, aquesta recerca més 

exhaustiva queda pendent per una futura història més completa d’aquesta emissora. 
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Les qüestions legals 
 

Pel que fa a la demanda de permisos administratius, per aconseguir emetre des d’una 

situació de legalitat, hi ha hagut grans debats en el si del col·lectiu de radios lliures. Hi 

ha hagut els que no han volgut fer un cavall de batalla del fet d’haver de plegar-se a les 

exigències governamentals i, per tant, sol·licitar els permisos oportuns (cas de PICA i 

Klara), i altres que, ben al contrari, es negaven a seguir el joc del poder, argumentant 

que la llibertat d’expressió no calia demanar-la. Aquests, que sovint han acusat els 

primers de perdre l’oremus a la recerca d’una llicència d’emissió, finalment han hagut 

de seguir la via legalista per evitar posar-se l’administració en contra. 

 

A Ràdio PICA, abans d’obrir les emissions, es van fer els papers que calia, és a dir, que 

es van demanar els permisos per la via burocrática corresponent. Mitjançant l’advocat 

proper a la CNT Mateu Seguí es van presentar les sol·licituds davant del Ministeri de 

Cultura perquè la Generalitat encara no tenia competències en aquest tema. Llavors 

havia sortit una llei que regulava les sol·licituds de llicències per emetre en la molt poc 

utilitzada freqüència modulada (les grans cadenes emetien des de l’ona mitjana). El 

ministre d’alehores era en Pio Cabanillas, un dels franquistes que formava part del 

sector “liberal” dins d’UCD en temps de Suárez. Després, quan les competències sobre 

la concessió de llicències van passar a la Generalitat, es va tornar a denamar el permís 

oportú al departament de Cultura -de qui depenien les competències de radiodifusió- 

que estava situat a la Rambla de Santa Mònica, quan era conseller Agustí Ferrer, un 

periodista de premsa i ràdio. Es va fer tot el que es podia fer i cap administració no va 

dir mai ni sí ni no. Els realitzadors de Ràdio PICA i el seu coordinador Salvattore 

Picarol entenien que davant del silenci administratiu podien seguir tranquil·lament 

realitzant la seva tasca a l’emissora, fins que va arribar el clatellot en forma de 

tancament. 
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La clausura de Ràdio PICA 
 

El tancament va arribar totalment per sorpresa. Es va produir el 29 de gener de 1987. Un 

any enrere s’havia rebut de part d’Agustí Gallart i Teixidor, responsable de l’àrea de 

radiodifusió i televisió de la Generalitat, una notificació dient que la ràdio feia 

interferències en les comunicacions de l’aeroport de Barcelona. Això s’utilitzava 

freqüentment en aquell temps per espantar la gent i amb aquesta excusa van tancar 

algunes emissores lliures. La resposta de PICA va ser la de demanar una demostració 

tècnica d’aquestes interferències, tenint en compte que els tècnics de la ràdio 

asseguraven que això no es podia produir. Era quelcom inversemblant, imposible. Des 

de dins de l’aeroport amics de l’emissora graciènca afirmaven que es tractava d’una 

mentida urdida des de l’Administració de Pujol. Si això hagués estat cert, deixant passar 

un any fins al tancament, haguéssin pogut caure molts avions. Si no van tancar abans 

volia dir que l’excusa de les interferències era falsa. L’argument definitu per tancar la 

ràdio fou que no es comptava amb el corresponent permís d’emissió, que s’havia 

demanat amb tanta insitència des del primer dia. 

 

Finalment es produí el temut tancament. Van arribar a les set del matí els mossos 

d’esquadra quan s’estava emetent en diferit, amb cintes de cassette. Van amenaçar de 

volar la porta amb explossius, segons testimoni de la mare de Salvattore. Ell, a aquelles 

hores, es trobava dormint i va ser immediatament alertat del que s’estava esdevenint a 

les portes de l’estudi d’emissió. Les sospites de qui havia estat aquell que va posar la 

policia sobre la pista de l’estudi –discret, que no secret- de Ràdio PICA recauen sobre 

un veí que era aleshores un destacat militant de Convergència Democràtica de 

Catalunya a Gràcia i que va aparèixer aquella matinada al costat dels mossos. Ara quan 

es troba amb Salvattore abaixa el cap i fa veure que no el coneix. La policia portava 

ordre governativa –però no judicial- de registre i d’incautació dels equips d’emissió. El 

que haurien d’haver fet els mossos, si de cas, era precintar els equips i deixar-los al 

local, el que no podien fer era endur-se’ls. Però s’ho van endur tot: micros, tocadiscos, 

magnetòfons... tot, absolutament tot va ser desmuntat i carregat a la furgoneta policial. 

Si el que volien era impedir les emissions de ràdio, havent-se endut l’emissor ja n’hi 

hagués hagut prou!  

 

No van arribar a esbotzar la porta, com amenaçaven a la mare de Salvattore, la primera 

persona relacionada amb l’emissora que va entrar en contacte amb la policia. La dona es 

va afanyar a anar a buscar el seu fill, que va saltar del llit per franquejar la porta d’accés 

al local on rau l’estudi de Ràdio PICA i va ser testimoni del desmantellament total dels 

equips. Eren uns dotze o quinze mossos d’esquadra, amb el toc femení d’una mossa, de 

la unitat d’apostes i jocs, que procedien a executar una ordre de la Conselleria de 

Presidència en aquells temps detentada per Lluís Prenafeta, de qui depenia la direcció 

general de les ràdios i televisions del territori català. Prenafeta després va estar al 

darrere d’altres processos i sancions a mitjans independents catalans com la revista El 

Triangle. 

 

Els mossos, a qui acompanyaven uns misteriosos individus amb vestit i corbata que no 

parlaven gaire, i el que deien era en castellà, van demanar a Salvattore que els 

acompanyés a l’indret de Collserola on estava situat el repetidor. Allà es van dirigir 

l’escamot de mossos i aquests altres policies a la catalana que parlaven en castellà per 

desmantellar les instal·lacions de repetició a peu d’antena. El repetidor va ser carregat a 
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la furgoneta, on va fer companyia als equips de l’estudi i també a un munt d’escuts, 

cascos, porres i altre material antiavalots. 

 

Salvattore, que en cap moment va oposar resistència a l’acció policial, va intentar 

després dialogar amb els advocats de la Generalitat, que mai es van mostrar oberts a cap 

mena d’entesa ni a reconèixer que el tancament s’havia fet de forma irregular, com es 

demostrà més tard. Comptava amb un advocat, Bartomeu Martorell -pare de Stigmata, 

col·laboradora de la ràdio- que era d’idees properes a Convergència i Unió, però tenia 

una especial animadversió vers alguns càrrecs convergents que s’havien portat 

malament amb un dels seus fills. L’advocat va interposar una querella criminal contra la 

forma com s’havia fet el tancament. No havent una ordre judicial per tancar i incautar 

els equips, es podia considerar un segrest i en tot cas des de l’emissora s’havien fet totes 

les passes conduents a la legalització, no es podia imputar desobediència. El Diario de 

Barcelona, el mes de febrer, recollia així la notícia: 

 

“Les instal·lacions de Ràdio PICA al barri de Gràcia van ser clausurades pels Mossos 

d’Esquadra el 29 de gener de 1987. Aquesta emissora donava cabuda als moviments 

alternatius i no tenia finalitat lucrativa. Arran d’aquest fet, es va interposar una querella 

criminal contra Agustí Gallart. En la denúncia s’acusava els Mossos d’Esquadra de 

‘violació de domicili amb engany’. Segons els organitzadors de Ràdio PICA, no hi 

havia cap ordre judicial ni requeriment oficial previ que avalés l’actuació de la Policia 

autonòmica. Els equips tècnics de l’emissora van ser confiscats i no han estat retornats.” 

 

A La Vanguardia del 20 de febrer Agustí Gallart, responsable administratiu màxim de 

l’operació, declarava que l’actuació policial comptava amb l’autorització prèvia del 

Jutjat de Primera Instància número 7 de Barcelona, i considerava que deixar PICA en 

funcionament hagués estat discriminatori per a les altres 119 emissores catalanes que 

funcionaven sense concessió, i que havien estat igualment clausurades. En el mateix 

article s’informava que l’emissora havia estat objecte de reiterades amenaces de grups 

d’ultradreta, i es xifrava el pressupost mensual de funcionament en unes 40.000 

pessetes. 

 

En el mateix diari una carta dels lectors signada per Sergi Asensi i 36 signatures més es 

demanava “¿A quién beneficia la clausura de esta emisora? Quizás a las grandes 

cadenas de radio manipuladas por el capital público o privado. Nosotros, junto con la 

acción solidaria de la sociedad en general (que no reclama ciertas músicas, sino unas 

libertades y unos derechos fundamentales), conseguiremos (ojalá) el retorno de nuestra 

radio. Força Pica!” 

 

El diari El País de l’1 de febrer de 1987 anunciava que l’emissora havia rebut, entre 

altres, els missatges de suport de Joan Brossa, Joan Manuel Serrat, Raimon, Javier 

Mariscal, Oriol Regàs, el Servei de Cinematografia de la Generalitat, l’Àrea de Joventut 

de l’Ajuntament de Barcelona, la galeria Metrònom, el setmanari El Món, el club Otto 

Zutz i Ràdio 4. 

 

La revista Rock de Lux recollia en els mateixos dies un article de Salvattore Picarol on 

s’afirmava que “Radio PICA durante años, con una línea no comercial, ha demostrado 

que la autogestión es posible, y que se pueden hacer programas de música punk, 

psicodelia, heavy, electrónica, relatos, parapsicología, etc., por caminos diferentes a la 

radio convencional.”, amb una qualitat que reconeixien milers de joves en aquells dies, 
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l’època, potser, més gloriosa del projecte radiofònic iniciat en 1981. Entre la premsa 

alternativa, el fanzine N.D.F. unia la seva veu radical, punkfílica, a la d’aquells que es 

revoltaven contra el tancament de la ràdio: “todos vamos a volver a intentarlo, no vamos 

a dejar que Ràdio PICA muera, y mucho menos que la maten ellos, pero ante todo los 

que nos la han txapado tienen que tener muy claro que aunque maten a la rata, siempre 

quedará la rabia (...) mañana saldrá una nueva radio, y será mejor o peor que Ràdio 

PICA, pero lo importante es que será una nueva radio libre, y estará aquí para seguir 

haciendo daño.” 

 

La revista que més espai va dedicar al tancament de Ràdio PICA va ser El Món, que en 

el número del 20 de març de 1987 dedicà una àmplia entrevista a Salvattore i Stigmata 

on no es van estalviar, a part de les explicacions sobre l’acció dels mossos d’esquadra, 

crítiques cap a la política de cultura juvenil de la Generalitat d’aquells temps “tot i 

comptar amb l’equip de Riba, Racionero i altres de pretesa modernitat, no han fet res. A 

l’Ajuntament, almenys se li veu un intent de bona voluntat.” Quant a les bones 

intencions dels radiofonistes respecte als estaments oficials, quedava clara: “Hem 

esperat sis anys la hipotètica ordenació del dial, que permetria a la ciutat de Barcelona (i 

a Catalunya) de disposar d’una oferta radiofònica tan plural i variada com ho són els 

seus ciutadans. La resposta a 6 anys d’alternativa honesta i a la sol·licitud de llicència 

va arribar un bon matí, en forma taxativa de fer-la callar per sempre.” 

 

En aquells mateixos dies el govern espanyol acceptava que la Generalitat pogués 

condedir llicències d’apertura a 200 emissores de ràdio, un cop net el dial de les 120 

clandestines que poblaven les ones catalanes. Però les sol·licituds, entre comercials, 

municipals i lliures arribaven a les 600, per la qual cosa solament es podrien atendre una 

de cada tres. En cap cas una llicència va ser concedida a una ràdio lliure. 

 

Els permisos, com queda dit, s’havien demanat ja l’any 1980 al ministerio de Cultura 

quan era ministre Ricardo de la Cierva, i després s’havia repetit la demanda davant la 

Generalitat quan ja era president Jordi Pujol. Com que no hi havia manera que 

reconeguessin la irregularitat del tancament, va ser quan l’advocat Martorell decidí 

passar a l’atac amb la querella criminal. Per part de Ràdio PICA es considerava que els 

equips havien estat segrestats, que la policia de la Generalitat no tenia cap dret a haver-

se’n incautat, i així van passar quatre anys mentre es mantenia el procés judicial.  

 

Mentre arribava el judici hi va haver una campanya molt intensa al carrer. Primerament 

van sorgir espontàniament pintades fetes amb plantilles i spray amb textos com: 

“Txapem Catalunya Ràdio” o “Ràdio PICA clausurada per les fotudes olimpiades”, ja 

que feia poc s’havia designat Barcelona com a seu olímpica de 1992. Una altra pintada 

deia “Ràdio PICA clausurada, milers de joves incomunicats”. La premsa de la ciutat es 

va portar força bé quan es va fer públic el tancament governatiu. Ja hem vist que van 

sortir notícies al·lusives a La Vanguàrdia, a El Periódico, al sempre fidel Diario de 

Barcelona i en altres mitjans. Fins i tot va ser recollida molt objectivament la notícia als 

informatius de Televisó Espanyola, que van enviar un equip, i curiosament TV3!, el 

mitjà oficial i més poderós dels que depenien i depenen del govern de la Generalitat. 

Això va ser degut a què, quan els policies autonòmics estaven arreplegant els aparells 

d’emissió, Salvattore va fer-se fonedís per uns moments i va telefonar als seveis 

informatius del primer canal autonòmic –únic canal català en aquells temps. Assabentats 

del fet, la redacció dels Telenotícies va decidir enviar una unitat mòbil a l’indret del 

succés on van arribar en plena feina dels agents, que van aparèixer per la tele in fraganti 
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desmantellant l’emissora. La notícia es va donar durant l’informatiu del migdia, i va ser 

un golàs del coordinador de l’emissora a la porteria dels executors del tancament. Es va 

produir una altra carambola, mitjançant Jordi Vendrell, al diari Avui, també dependent 

dels diners de la Generalitat, en el qual va sortir una contraportada dedicada al 

tancament de la ràdio. Les entrevistes fetes a Salvattore a Catalunya Ràdio, de la mà de 

Jordi Barnils, de Mikimoto i en un programa infantil de TV3 van ser altres aparicions 

inesperades del conflicte de Ràdio PICA en els mitjans de la Generalitat. No cal dir que, 

en endavant, cap mitjà de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (bàsicament TV3 

i Catalunya Ràdio) es va fer ressò mai més ni del fet del tancament ni de les accions que 

van anar-se desenvolupant per a la represa de les emissions. Ingènuament, els nens i 

nenes del programa infantil de la cadena catalana perguntaven què s’havia de fer per tal 

que tornés la “ràdio pirata”, Salvattore, en directe, els va dir que això, entre altres, calia 

preguntar-ho als directors de l’entitat on es trovaven, TV3.  

 

Una sorpresa grossa va ser l’actitud del setmanari El Temps, que té redacció a València 

i Barcelona, i que no es va dignar a publicar res sobre el fet que estem explicant. 

Mitjançant un amic de Ràdio PICA, Salvattore es va assabentar que existia un dossier a 

la redacció catalana de El Temps sobre la qüestió del tancament, però que mai es va 

posar ningú a redactar res seguint, segurament, consignes de censura de la Generalitat 

de Catalunya, institució que subvenciona aquest òrgan catalanista que aspira a la 

màxima difusió al País Valencià. Poc després, durant el judici que acabà favorablement 

per a Ràdio PICA, un estudiant de ciències de la informació, per compte de El Temps, 

va fer una entrevista i tot un reportatge fotogràfic que tampoc va aparèixer mai publicat 

a la revista. La llibertat d’informació és una de les moltes quimeres constitucionals que 

arriba fins allà on vol el que paga.  

 

Durant aquells mesos de 1987 tingué lloc el brutal atemptat d’ETA a Barcelona, al 

garatge de l’Hipercort de la Meridiana, on van perdre la vida vint-i-una persones i altres 

quaranta-cinc van quedar ferides. Es produí amb això un punt d’inflexió en la relativa 

simpatia amb què algunes persones i col·lectius contemplaven l’organització armada 

basca d’ençà les darreries del franquisme. Els seus mètodes, que van ser cada cop més 

indiscriminats, n’accelerà l’aïllament i la decadència.  

 

D’acció directa a favor de Ràdio PICA solament es va produir un diumenge al matí, 

organitzada per realitzadors de l’emissora, per simpatitzants i oients, i va consistir en 

una pintada massiva al terra de la Rambla. No es van fer pintades a la paret per evitar 

que s’assenyalés el col·lectiu com una colla d’incívics, com havia passat en aparèixer 

les primeres pintades, que van ser realitzades espontàniament per persones no 

vinculades a la ràdio. Tot i això va publicar-se dies després una carta al director a El 

Periódico que deia no entrar en si estava bé o malament el fet del tancament, però que si 

la cultura que es promovia des de la ràdio era embrutar les parets, preferia que 

romangués tancada. Salvattore, acollint-se al dret de rèplica, va escriure una altra carta 

dient que quan Jordi Pujol va ser empresonat, Barcelona va aparèixer plena de pintades 

reclamant-ne la llibertat. La carta no sortia publicada i quan es va posar en contacte amb 

el responsable d’opinió d’aleshores, en Jordi Cadena, avui destinat a la crítica artística, 

va obtenir com a resposta/argument que la seva negativa a respectar el dret de rèplica es 

basava en que les accions en favor de Pujol eren legítimes perquè es vivia en dictadura, 

i que les accions en favor de Ràdio PICA no tenien raó de ser perquè el tancament 

s’havia produït en un estat democràtic. Cadena passava per alt que els governs 

democràtics també cometen irregularitats i abusos, i que, en tot cas, el dret de rèplica ha 
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de ser inalienable en un mitjà de comunicació que es tingui per democràtic. Des 

d’aleshores, les cartes a favor de Ràdio PICA van ser sistemàticament censurades a El 

Periódico. El poc seny del periodista es demostrà amb la reobertura de la ràdio, i també 

que per a molts la llibertat d’expressió solament es reivindica per al propi negoci. 
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La plantada a la plaça de Sant Jaume 
 

Com que va ser inútil tot intent de conciliació i tot raonament amb el advocats del 

govern català, Salvattore, que esgotà arguments i paciència per tal de recuperar els 

aparells d’emissió, va decidir –paral·lelament a l’acció judicial- recórrer a la resistència 

pacífica, seguint l’estratègia ghandiana. Aquesta acció consistí en una asseguda a la 

plaça de Sant Jaume que durà sis mesos a les hores en què podia obtenir una repercussió 

més gran: entre dotze i dues del migdia, hora a la qual arribaven a despatxar amb el 

president la majoria de consellers. Com que el que es tractava era de provocar efecte, no 

pretenia anar de màrtir, Salvattore no feia la seva representació els caps de setmana ni 

els dies de pluja. Ben enclenxinat i habillat amb un vestit ben pol·lit, que li havia deixat 

l’editor i escriptor republicà Rafael Borràs, el coordinador i alma mater de Ràdio PICA 

desafià les mirades dels consellers, les histèries d’algun funcionari i la bovina passivitat 

del cos de guàrdia presidencial. Assegut en una cadira de platja i amb un escut de la 

Generalitat tapant-li la boca, es dedicava a repassar teatralment la premsa catalana del 

moment com l’Avui, Serra d’Or, El Temps, etc. Mentrestant, el contestador de 

l’emissora continuava sent un nexe de comunicació amb els oients. Regularment 

renovat, l’aparell donava algunes de les notícies de caire cultural i sobre l’estat de les 

accions per a la represa de les emissions. 

 

Especialment destacat va ser l’efecte que l’estada de Salvattore a la plaça va produir 

sobre una funcionàri,a qui en més d’una ocasió va sorti del palau de la Generalitat per 

esbroncar el pacífic ciutadà reivindicador, mostra de la inquietud i del malestar que la 

seva presència provocava portes endins de la seu presidencial. Un altre efecte va ser 

que, en diferents ocasions, coincidint l’estada de Salvattore amb l’entrada del president, 

aquest va abaixar el cap en una clara mostra de no tenir la consciència tranquil·la per la 

repercussió que havia tingut la maniobra maldestra del tancament de l’emissora. Però 

l’ocasió més clara de desafiament va venir de part del conseller Prenafeta. Un dia el 

manifestant estava situat davant de la porta del palau i el conseller va fer sortir del cos 

de guàrdia dues fileres de mossos armats, que es van quadrar militarment en posició de 

presentin armes. El conseller, més aviat curt d’alçada, va entrar entre els fussells 

desafiant, tot tibat. Al costat, Salvattore no donava crèdit als seus ulls per les 

dimensions de la supervía i ridícula ostentació de força del cap del departament de 

Presidència. 

 

En el judici celebrat el dia 19 d’octubre de 1987, per la querella contra Agustí Gallart i 

contra els mossos d’esquadra, la Generalitat, que no les devia tenir totes, portava cinc 

advocats contra un de sol per part de PICA. Inicialment desestimada pel jutge de 

primera instància, la querella va prosperar a l’Audiència Territorial de Barcelona. La 

part acusada es van defensar basant-se en què s’havien limitat a aplicar la llei i que 

Ràdio PICA interferia en les línies de Ràdio Nacional d’Espanya (RNE-3) i de 

l’aeroport de Barcelona, però sense aportar cap prova. La part governativa volia que 

Salvattore demostrés que era el propietari dels equips incautats a través de les factures 

de compra, cosa que no era procedent ja que la major part dels aparells eren construïts o 

apedaçats pels tècnics amics de PICA. Com que el jutge va veure clar que simplement 

es volien defensar d’una actuació irregular, va decretar que es tornessin els aparells al 

responsable de l’emissora. Un cop vista la causa, els representants de la Generalitat, que 

no van tenir més remei que cedir davant l’ordre del jutge, van acceptar retornar els 

equips però amb la condició que no es podien posar en funcionament. No es va veure 
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mai per enlloc l’ordre judicial que havien dit que tenien per actuar de la manera que ho 

van fer durant el tancament. No contemplaven que s’havien demanat sempre tots els 

permisos i que l’emissora funcionava emparant-se en el silenci administratiu. Tampoc 

reconeixien el seu error en haver-se incautat dels aparells, que si de cas havien hagut de 

precintar i deixar allà mateix. Si aleshores s’haguessin trencat els precintes per posar els 

equips en funcionament ja hagués estat una altra cosa, s’hagués pogut considerar una 

desobediència a l’autoritat.  

 

En una nova aparició a El Món, Salvattore apuntava una per una les característiques de 

la ràdio lliure, que comptava –i compta- amb connexions internacionals, i es feia ressò 

d’una paradoxa: “durant aquests anys d’emissió vam rebre de diferents departaments de 

la institució autonòmica, comunicats d’activitats culturals per tal d’informar els nostres 

oients”. És a dir, d’una banda se la volia suprimir, però mentrestant se la volia fer servir. 

Aquest comportament contradictori de la Generalitat també va ser aportat com a prova, 

en el judici, de bona voluntat i de “col·laboració” entre l’entitat autonòmica i Ràdio 

PICA. Un cop tancada l’emissora, Salvattore encara seguia rebent invitacions d’actes de 

la Conselleria de Cultura, així va poder incomodar una vetllada a Lluís Prenafeta -

artífex del tancament de la ràdio-, al costat del qual es va asseure durant el lliurament 

d’un premi de l’Institut Català de la Mediterrània. al filòsof austríac Karl R. Popper.  

 

Mentre es dilucidava el dilema sobre la legitimitat o no de l’acció de la Generalitat 

contra Ràdio PICA, i donat que no es podia emetre des dels equips propietat de 

l’emissora, els realitzadors van contactar amb el sindicat CGT l’any 1988. Un any abans 

aquest sindicat llibertari havia sorgit com a escissió de la CNT en el congrés de 

València. Els companys de CGT disposaven d’un emissor des d’on feien programes 

amb el nom de Krak Ràdio, situada al carrer de Llúria, al bell mig de Barcelona. La 

potència d’emissió era menor, però la cobertura per tot el pla de la ciutat era àmplia. 

Allà es van poder establir en directe, als matins, les emissions de Ràdio PICA a l’exili. 

Però aquesta experiència va durar escassament dos mesos perquè Crak va ser clausurada 

també per ordre governativa. Després del nou tancament, PICA va ser totalment 

silenciada i pràcticament s’acabaren les ràdios lliures al dial de Barcelona, excepte les 

emissions locals a Nou Barris de Ràdio Bronka, que emetia des de l’any anterior, el 

1987, i Ràdio Contrabanda que ho faria a partir de gener de 1991, any en què PICA 

reprenia les emissions com a resultat del procés judicial que estava en marxa.  

 

No es va establir amb Bronka cap mena de col·laboració en forma de cessió d’espai a 

PICA perquè no hi havia una relació amb l’organització de la ràdio de Nou Barris, 

malgrat que un col·laborador, Alonso, sí s’havia interessat per la sort de PICA durant 

els temps de tancament forçós. 

 

Un dels correctius dialèctics més forts que va propinar l’emissora va anar, el 28 de març 

de 1988, contra el síndic de greuges Frederic Rahola, el qual rebé una carta en què se’l 

considerava corretja de transmissió de la ideologia del govern de la Generalitat pel fet 

de no haver fet absolutament cap gestió per desbloquejar el contenciós entre PICA i el 

govern català. En la nota s’anunciava que, vistes les nul·les garanties que per a la 

llibertat d’expressió es podia esperar de les institucions del Principat, es recorreria al 

Consell Europeu d’Estrasburg per denunciar els fets. Finalment aquesta opció no fou 

executada perquè s’aconseguí la devolució dels equips d’emissió. 

 



 33 

Aquell mateix any (1988) Picarol i Simon Borràs, un simpatitzant de l’emissora, van 

tenir la pensada d’interrompre una obra del grup teatral Els Joglars al Palau de la 

Música Catalana desplegant una pancarta on es llegia en vertica: “Legalització de Ràdio 

PICA”, però, un cop dins de la sala, a les llotges, es van fer enrere víctimes del pànic 

escènic i del temor als seguidors del gurú Boadella. Curiosament, Picarol i Boadella 

havien compartit feina en les seves joventuts, cosa que no va facilitar la implicació del 

segon quan va ser tancada Ràdio PICA. Salvattore s’hi va posar en contacte telefònic 

per explicar-li el cas, però Boadella a penes sí va tenir la cortesia d’escoltar-lo i prou. 

No devia considerar interessant la situació com per treure’n partit per a les seves ànsies 

egòlatres.  

 

Mentrestant alguna cosa es bellugava darrera el Teló d’Acer l’any 1989: de forma 

fallida a la Xina, on la revolta dels estudiants acabà amb la matança de la Plaça de 

Tiananmen, però amb èxit a Alemanya, on la pressió popular aconseguí fer caure el mur 

de Berlín, i de retruc, el govern monolític del partit comunista de la República 

Democràtica Alemanya. 
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De nou en antena 
 

El retorn dels equips es va produir a la tardor de 1990, tres anys i mig des que havien 

estat incautats. Anaven precintats i amb l’advertència que no es podien posar en marxa. 

Com a mínim es va reconèixer que Salvattore n’era el legítim propietari sense tenir que 

ensenyar cap mena de factura de compra, perquè eren autoconstruïts i reaprofitats. La 

decisió de tornar a emetre es va prendre el gener de 1991 després d’intenses reflexions 

internes dins la ràdio i esperonats per la possibilitat de compartir equips i ferqüència 

amb Ràdio Contrabanda, que tot just s’havia formar i volia iniciar les seves emissions.  

 

La represa es va fer repartint les vit-i-quatre hores del dia en dos blocs de dotze hores 

alternatius entre PICA i Contrabanda. L’acord va durar escassament mig any perquè 

l’emissora del carrer de Madoz (Contrabanda) no es cuidava, molt sovint, de respectar 

el pacte, desconnectant el seu emissor quan havia d’entrar PICA, cosa que impedia que 

sortissin per antena les emissions des de Gràcia un cop acabat el torn de Contrabanda. 

Per resoldre la qüestió Salvattore els va proporcionar un aparell temporitzador que, 

endollat a l’emissor, permetia connectar-lo i desconnectar-lo automàticament, sense 

haver-se de cuidar de fer-ho manualment, però molt sovint aquest aparell apareixia 

desendollat, o deien que no funcionava. Moltes vegades havia de ser el mateix 

Salvattore qui baixava al local de Contrabanda a posar en ordre les connexions per tal 

que PICA pogués sortir per antena... Les relacions entre PICA i Contrabanda es van 

anar refredant, les omissions dels segons eren percebudes pels realitzadors de la primera 

com a accions de sabotatge encobert. A més, alguns col·laboradors de Contrabanda es 

permetien fer objeccions sobre l’organització –per individualista- i la programació –per 

massa artística- de PICA, en una actitud pseudostaliniana que després s’ha mantingut 

amb els anys.  

 

Mentrestant les relacions amb la Generalitat van donar un tomb significatiu. Poc a poc 

van reconèixer que la història del tancament va ser una afer poc afortunat per part de 

l’Administració que el va dur a terme. Hi havia la possibilitat d’ocupar la freqüencia 

91.00. 
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La situació legal de les ràdios lliures a finals dels anys 80 
 

L’any 1988 la Federació Europea de Ràdios Lliures en comptabilitzava unes 100 a tot 

l’Estat, i la situació a Catalunya era especialment difícil com apuntava La Vanguàrdia 

en un article de Víctor M. Amela el 29 de maig. L’efervescència amb què s’havia iniciat 

el fenòmen amb Ona Lliure el 1978 havia donat pas a un període de repressió i de 

tancaments a finals dels 80 que, inversemblantment, eren contestats amb l’obertura de 

noves emissores lliures, altrament dites “pirates”. La situació de pirateria, si de cas, era 

compartida per moltes emissores comercials i municipals que també funcionaven sense 

llicència. El fenòmen de ressurrecció ja no era exclusiu de Catalunya, però la situació 

d’intolerància sí era més accentuada en el territori català, on la Generalitat aplicava tot 

el pes de la Llei d’Ordenació de les Telecomunicacions (LOT) a través de la qual es 

podien imposar multes de fins a 10 milions de pessetes, incautació dels equips i 

inhabilitació.  

 

Segons Agustí Gallart, responsable del Gabinet de Radiodifusio i Televisió de la 

Generalitat, aquesta Administració no actuava amb duresa, sinó aplicant la llei davant la 

necessitat de regular una gran concentració d’emissores a Catalunya. El cas català era 

especial –segons Gallart- perquè hi havia una gran densitat d’emissores en poc espai, a 

diferència del que passava en altres indrets de la península. El mateix polític posava en 

qüestió el propi terme de “ràdio lliure” considerant que totes les emissores existent en 

aquell moment a Catalunya eren ràdios lliures per la llibertat informativa de què 

gaudien. Deia, en canvi, que les anomenades ràdios lliures pretenien un tracte de 

privilegi, que el seu futur depenia de la seva capacitat de fer ràdio i de connectar amb la 

societat real i no en buscar un tracte diferencial. Ignorava, d’aquesta manera, la 

incidència d’emissores com Ràdio PICA, que havien demostrat abastament la seva 

capacitat de fer i de connectar amb la gent, i que en canvi mai han obtingut, a 

Catalunya, una concessió legal. 

 

La FERL valorava la situació europea de les ràdios lliures on es reconeixia Itàlia com el 

país més permissiu, seguit de Bèlgica i Holanda, i entre els que menys Alemanya, 

Àustria, Gran Bretanya i Espanya (amb especial atenció a Catalunya com el territori 

més repressiu). A França el cas era especialment significatiu perquè, a banda de la 

tolerància amb les emissores lliures, moltes d’aquestes eren i són subvencionades com 

un servei públic amb l’1 per 1000 pagat per les ràdios privades i comercials. Exemple 

d’aquesta situació és la influent Ràdio Libertaire de París, fundada el 1981 per la FAF 

(Federació Anarquista Francesa), però que abans d’obtenir aquest privilegiat status quo, 

va patir un violent tancament, per part del govern socialista, amb destrossa d’equips i 

pallisses inclosos. El mateix 1988 la FERL denunciava nous tancaments com el de la 

segoviana Radio Patente de Korso (PKO) del qual es denunciava que, igual que havia 

passat amb PICA, els equips de l’emissora van ser incautats sense seguir cap 

procediment administratiu o avis previ a l’acció policial. En el cas de la clausura de 

Ràdio PICA la FERL no havia mostrat tanta diligència alhora de demanar la solidaritat 

dels seus associats. 

 

Un nou gol per l’escaire fet des de la premsa vinculada a la Generalitat, cap a la postura 

oficial del govern català, va ser l’entrevista apareguda el 12 de desembre de 1988, del 

periodista Jordi Vendrell, en el diari Avui. Titulada “Salvador Picarol”, destacava 

aquesta frase subtilment amenaçadora: “Sóc un bon noi, i si legalitzen Ràdio PICA no 
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hi haurà problemes”. Darrera aquestes paraules, entre la concòrdia i la provocació, 

Picarol deixava clara la sola reivindicació de les seves protestes públiques, que era 

aconseguir una llicència d’emissió o la llibertat de poder emetre en pau. Ràdio PICA 

havia estat clausurada abans de l’aprovació de la LOT i aleshores encara es confiava 

que part de les llicències podrien anar destinades a les ràdios lliures. 

 

Entre part del col·lectiu d’emissores lliures a Catalunya es va anar divulgant la brama 

que en Picarol solament estava interessat en un tema: aconseguir una llicència per a la 

seva emissora. Una crítica que hom pot considerar insensata venint de col·lectius que 

també es troben sota l’espasa de Damocles dels tancaments administratius. Aquesta 

incertesa limita molt els possibles plans d’expansió i consolidació de les emissores, que 

no poden arriscar-se a fer més inversions que les purament imprescindibles, a això cal 

sumar la precaria existència que donen uns pressupostos sempre migrats. D’altra banda, 

ben al contrari, la reclamació de llicències per poder treballar des de la legalitat hauria 

de ser sempre la primera reivindicació davant dels poders, perquè és un dret ciutadà. La 

supervivència en l’alegalitat pot estar bé, per un col·lectiu de radiofonistes, durant una 

primera etapa de proves i d’organització, però mantenir la incertesa, com queda dit, 

limita les possibilitats de creixement i de potencial professionalització de part del 

personal, ja que, recordem-ho: tot treball mereix la seva compensació, si és possible. 

 

L’interès públic suscitat pel cas de Ràdio PICA, el seu tancament i la reacció popular 

provocada, sobre tot entre els més joves, per la desaparició del que havia significat el 

seu principal mitjà de comunicació a la ciutat de Barcelona, va arribar a tenir ressò més 

enllà de les fronteres de l’Estat. Dues publicacions finlandeses Sanomalehtimies 

Journalisten (1989) i Tiedotustutkimus (1990) van fer amplis reportatges sobre la 

situació de les ràdios lliures a Catalunya, fent especial referència al fenòmen de Ràdio 

PICA.  
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Relacions amb les altres ràdios lliures 
 

Durant l’any 1988 es van viure múltiples accions en contra de la LOT i de l’actitud, a 

Catalunya, de l’Administració de la Generalitat, que mantenia una política de mà dura 

contra les ràdios lliures. A través de la Coordinadora de Ràdios Lliures de Catalunya 

(CRLC), i amb el supor del Col·legi de Periodistes, les diferents ràdios clausurades, 

expedientades i amenaçades van promoure mobilitzacions com la de la Plaça de Sant 

Jaume de Barcelona del dissabte 14 de maig, amb l’emissió d’un programa en directe in 

situ que transmeteren les diferents emissores. Algun dels lemes que repetia la ràdio 

improvisada al carrer era: “Exigim de les autoritats el respecte a aquestes experiències 

de comunicació alternativa sense interferir en la seva independència: el reconeixement 

de la seva utilitat social i cultural; el dret inqüestionable de les Ràdios Lliures a emetre”. 

A més, es va lliurar al secretari general de la Presidència, l’autoritari Lluís Prenafeta un 

document en un paper de cinc metres de longitud on, entre altres coses, es deia que les 

ràdios lliures eren tan pirates com les dels ajuntaments governats per CiU, però que tan 

sols es perseguia les ràdios que havien posat en funcionament grups de joves sense cap 

cobertura política ni institucional. L’acte reuní, segons els mitjans de premsa afirmaven 

al dia següent, un centenar de persones.  

 

Durant els primers mesos d’aquell any van sovintejar les notícies relacionades amb les 

accions de protesta en defensa de les ràdios lliures. Les crítiques ja no anaven adreçades 

solament a l’estatal LOT, en aplicació de la qual s’havia perseguit aquestes emissores a 

Espanya, sinó que es protestava contra l’aplicació de les competències en matèria de 

radiodifusió per part de la Generalitat que mantenien el territori català en estat de setge 

pel que feia a la llibertat d’expressió radiofònica. Alhora, la lluita per l’ocupació del dial 

s’havia desfermat des de mesos enrere, quan una onada de noves emissores amenaçava 

l’equilibri en les freqüències i desbordava l’Administració: ràdios municipals, ràdios 

comercials, privades i, com hem dit, independents o lliures, van ocupar de sobte, 

sobretot la freqüència modulada, en una carrera que semblava no tenir aturador. 

Tanmateix, l’Administració central comptava amb innovacions tècniques com un nou 

sistema de comprovació d’emissions radioelèctriques a El Casar de Talamanca 

(Guadalajara) a partir del qual es podia detectar qualsevol anomalia en les emissions: 

des de les que no comptaven amb permís fins a les que, legals, emetien amb alguna 

irregularitat (excessiva amplitud de freqüència o excés de potència). Així, al llarg 

d’Espanya, s’havien localitzat, aquell 1988, 550 emissores il·legals. Les actuaccions 

administratives, solament durant els tres primers mesos, donaren lloc a 396 expedients, 

clausurant 24 emissores i altres 214 havien deixat de funcionar per iniciativa pròpia 

després de rebre la disposició administrativa. 

 

 

A part de la desentesa produïda pels fets relacionats per la compartició de freqüència, 

les relacions entre PICA i Contrabanda es van viciar més a causa de motius ideològics. 

L’emissora del carrer Madoz estava fortament influïda per la personalitat del seu 

coordinador y fundador Rolando del Guerra, provenia de mitjans marxistes italians, 

concretament d’Autonomia Operària, i xocava amb els mètodes organitzatius, i 

radiofònics, de Ràdio PICA, que mai ha volgut definir-se ideològicament com un mitjà 

al servei d’un grup concret, o d’un sindicat, o d’un partit. Els uns consideraven que tot 

havia de ser militància i els altres s’estimaven més deixar la porta oberta a l’hedonisme, 

a la bellesa, a que la gent s’ho passi bé i que faci allò que li plagui. A part d’això, Ràdio 
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PICA sempre s’ha cuidat de les qüestions socials quan han sorgit, al fenòmen dels 

okupes, a comentar tota mena de temes relacionats amb l’emigració, el racisme, 

l’especulació, etc. Les crítiques de Contrabanda, que seguien emetent gràcies als equips 

de PICA, venien per la banda de la pretesa frivolitat dels programes dels graciencs, 

acusant els realitzadors de no tenir una conseqüència revolucionària.  

 

Al cap d’uns mesos es produí el divorci i gràcies al company Iñaki de El Local, 

Contrabanda va poder seguir amb l’emissor que els va proporcionar. El lloc per ubicar 

el repetidor l’havia facilitat PICA, situat al Turó de la Rovira. Quan aquesta emissora va 

haver de tornar de Collserola a la seva localització inicial, a la Rovira, el tècnic de 

Contrabanda s’hi va oposar, i membres d’aquest col·lectiu arribaren a amenaçar amb 

destruir els aparells d’emissió de PICA si gosava posar-los en aquell indret. Segons el 

seu tècnic, això hauria de produir interferències a Ràdio Contrabanda, cosa que es 

demostrà del tot incerta, ja que, obviant les amenaces, els tècnics de PICA van tornar a 

posar l’emissor a la casa del Turó de la Rovira, casa que –repetim- PICA havia facilitat 

temps enrere a Contrabanda, i mai més se’n va parlar de cap problema d’interferències 

entre les dues emissores. 

 

En aquella època també va haver-hi raons amb altres col·lectius radiofònics. Dins de la 

Coordinadora de Ràdios Lliures de Catalunya hi havia Ràdio Corcó, Ràdio Bronka, 

Ràdio Contrabanda, etc. En aquesta associació hi va assolir una presència molt 

important el Moviment Comunista de Catalunya. Es pretenia aplegar totes les ràdios 

lliures i imposar una manera d’organització per plantar cara a l’Administració. Es 

tractava de la sempre tan desitjada unitat d’acció que acabava per condicionar la pròpia 

dinàmica de les emissores a través de consignes i de comitès. Sistemes d’organització 

que sovint el que pretenien era influir en la forma de fer ràdio a través de crítiques i 

condemnes. Com a justificació de la seva tendència PICA es defensa al·legant que les 

seves sigles signifiquen Producció Independent i Coordinadora Artística, dins de les 

quals entren tota mena de programes que tinguin com a limitacions la comercialitat i la 

dependència política. A Ràdio PICA són benviguts els programes imaginatius i artístics, 

i no tant aquells que venen del món universitari, sovint jovenets, que parlen molt de la 

teoria del món obrer i no saben què és un obrer. Per parlar de la lluita de masses potser 

és millor algú que treballa en una fàbrica que no un noiet o noieta de classe mitjana que 

vé amb la lliçó apresa, generalment la lliçó de Marx, el barbut. 

 

A principis dels anys 90, pràcticament les tres ràdios citades al principi del paràgraf 

anterior mantenien aquesta línia: joves universitaris amarats de teoria revolucionària. 

PICA era la que es desmarcava d’aquesta dialèctica i va arribar a enviar un escrit a la 

Generalitat per tal que quedés clar que no participava de l’estratègia frontcomunista que 

propugnava la Coordinadora de Ràdios Lliures. Això va exacerbar les crítiques de les 

altres ràdios contra PICA, i segur que va ser una bona notícia en els despatxos de 

l’Administració catalana, però Salvattore considera que era el que calia fer per evitar 

perdre la iniciativa i la capacitat d’actuar lliurement de cara al manteniment de la línia 

de l’emissora i no marcar-la ideològicament amb unes consignes que no es corresponien 

necessàriament amb la idiosincàsia de la majoria dels realitzadors. I respecte al poder, 

també considerava que es podia moure millor si es mantenia la ràdio independent, tal i 

com s’havia demostrat durant el tancament. 

 

Respecte a les relacions amb les emissores de ràdio privades que van començar a ser 

legalitzades a partir de la LOT, l’Associació Espanyola de Radiodifusió Privada 
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(AERP), per boca del seu president Eugenio Gabaldón, no es va cansar de demanar mà 

dura contra les ràdios lliures, dites “pirates”, oblidant que mesos abans elles també 

estaven en la mateixa situació, i amenaçava el govern del PSOE amb obrir diligències 

judicials si no s’actuava amb tot el pes de la nova llei, que exigia el seu tancament. Això 

era manifestat durant el mes de març de 1988, el mateix mes en què s’anunciava el 

tancament de les emissores il·legals a Espanya, quantificades en 540. D’altra banda 

Salvattore Picarol contraatacava des de la premsa considerant que la Generalitat 

“vulnera gravemente la Ley de Telecomunicaciones tolerando el funcionamiento de 200 

emisoras de FM por toda Catalunya sin licencia, y también el de su canal de televisión 

pirata” (El Periódico i Onda Verde, tardor 1988), en referència a moltes de les emissores 

que funcionaven llavors en la freqüència modulada i a la situació d’il·legalitat en què 

s’iniciaren les emissions de TV3. 

 

El mes de juny d’aquell any es convocà a l’Hospitalet de Llobregat la XIIIa. trobada 

estatal de ràdios lliures que obtingué el suport de setanta-quatre entitats entre partits i 

col·lectius de tota mena. L’acció formava part d’altres actuacions realitzades a nivell 

europeu per la Federació Europea de Radios Lliures (FERL). A la reunió van assistir, 

evidentment, representants de les ràdios lliures catalanes (Bronka, Korkó, Inoksidable, 

L’Ortiga, Music Club, O’Caña, Ona Jove, PICA i RSK), que emeteren un comunicat 

conjunt on s’atacava la LOT per monopolista i intervencionista, que pretenia fer del dial 

radiofònic un monopoli de les emissores institucionals i de les grans cadenes privades. 

Aquesta llei no contemplava –ni contempla- l’existència de ràdios lliures i, per tant, no 

contribueix a la democratització de la comunicació. Es posava de manifest el paper 

social i de defensa del pluralisme de les ràdios lliures i es criticava la taxativa aplicació 

de la llei per part de la Generalitat de Catalunya, capficada en la suspensió de les 

emissores lliures “sota l’amenaça d’unes sancions que de tan fortes seblen 

psicopàtiques”. Tot això abans que la llei (LOT) fos desenvolupada en els reglaments 

corresponents, moment en el qual s’haurien de prendre les decisions polítiques 

definitives sobre les ràdios lliures. 

 

Una de les repercusions de la trobada de l’Hospitalet fou l’article d’Ignasi Riera al 

Diario de Barcelona on recollí el Manifest en defensa de les ràdios lliures en el qual 

aquestes es definien com emissores que tenen “sensibilitat cultural i contracultural, que 

escampen el plaer de parlar i el plaer de callar –l’hora del bes exigeix instants de silenci 

sagrats-, que prediquen i practiquen el pluralisme en un país que tendeix inexorablement 

cap a la dictadura d’un catecisme únic, que viuen obertes i ofertes a moviments, 

col·lectius i agrupacions socials generalment marginats del poder”. El Manifest va ser 

lliurat al registre de la Generalitat catalana; en ell també es reconeixia que totes aquestes 

emissores eren il·legals i es proposaven continuar les emissions malgrat tot, mentre la 

institució catalana no regulés el sector. Aquest pas va endurir les relacions entre 

ambdues parts. 

 

Aquell any 1988 van sovintejar les accions i iniciatives en favor de la mobilització per 

aconseguir el dret d’emissió, tant a Catalunya com a la resta de l’Estat, sobre tot al País 

Basc. I pel mes de gener de 1989 es va convocar a la desobediència civil des de 

l’acabada de crear Associació de Ràdios Independents (ARI), que coordinava unes 100 

emissores, per tal d’impedir el tancament temporal plantejat pel Ministeri de Transports, 

en aplicació de la LOT, amb la intenció de reordenar el dial i iniciar les concessions. 

Això suposaria uns cinc o sis mesos sense emissions, cap garantia de continuitat i no 

tenir en compte els esforços realitzats per aquestes emissores que, assegurava l’ARI, 
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arribaven a més de quatre milions d’oients. En aquest cas les ràdios privades unides en 

l’AERP no es mostraven en contra de les concessions sempre que ho permetés la FM i 

que es fes en competència legal. Des de l’Administració, el director general de Mitjans 

de Comunicació Socials declarava que es tancarien les emissores que no tinguessin 

legitimitat jurídica per emetre, però la desconnexió que proposaven a les ràdios lliures 

serviria per tenir l’oportunitat d’obtenir una llicència. Cap col·lectiu es va empassar 

aquest gripau, i posteriorment es demostrà que tot era un engany per aconseguir el 

tancament voluntari de les radios lliures a l’espera d’una quimérica llicència. 
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Le vicissituds posteriors a la represa 
 

La insistència va produir els seus efectes i el novembre de 1989, el mateix dia que queia 

el Mur de Berlín, Ràdio PICA recuperava els aparells segrestats. Mesos més tard, l’abril 

de 1990 tornava a emetre en període de proves mentre que el setmanari El Triangle la 

saludava amb un article titulat “La ràdio que pica”. En ell es donava notícia de la nova 

política de la Generalitat pel que feia a les ràdios lliures o independents. Novament es 

convocava un concurs per adjudicar 26 freqüències que el Ministeri de 

Telecomunicacions havia adjudicat a Catalunya i PICA s’hi presentava, lliurant-hi tota 

la documentació demanada. Aquesta vegada l’Administració catalana va oferir la 

possibilitat, a les emissores lliures barcelonines representades unilateralment per PICA, 

d’accedir a dues freqüències (no llicències), una de baixa potència, d’abast localitzat en 

un barri, i una altra de cobertura metropolitana, més potent. La decisió que fos PICA 

l’única emissora representada en aquestes reunions va partir de la pròpia Administració. 

Els representants de l’emissora de Gràcia, que no s’esperaven esdevenir els àrbitres de 

la situació, van decidir, això sí, compartir l’espai radiofònic amb Contrabanda, emissora 

del casc antic que feia poc havia saltat a les ones amb l’ajuda tècnica de PICA. La nova 

situació provocà un conflicte amb la Coordinadora Catalana de Ràdios Lliures, que 

també volia entrar en la freqüència de cobertura metropolitana, cosa que no desitjaven 

ni PICA ni Contrabanda per dues qüestions: primer, perquè es reduirien 

proporcionalment les hores d’emissió respectives, i segon, perquè consideraven que es 

polititzaria la programació de les ones lliures a causa de l’adscripció filocomunista dels 

membres de la CCRL. No corrien bons temps per a la militància comunista a Europa. 

 

Acte seguit, el gran problema va ser que ja no es va poder reubicar el repetidor a 

Collserola perquè la casa on era instal·lat abans del tancament s’havia venut i el 

llogater, amic de PICA, va haver-la de deixar. Calia buscar un lloc prou alt per poder 

abastar tota l’àrea de Barcelona. Salvattore havia indicat a Contrabanda un lloc al Turó 

de la Rovira des d’on es podia abastat tota aquesta zona, i quan va ser necessari PICA 

també s’hi va instal·lar, però no sense una gran bronca entre els membres d’un i altre 

col·lectiu. Els primers, convençuts que la coexistència en el mateix espai havia de 

produir interferències, van arribar a amenaçar a PICA de llençar pel barranc proper els 

equips d’emissió. Però si una cosa ha caracteritzat l’emissora graciènca és la cura i 

rendibilitat que ha tret en tot moment de la seva infraestructura tècnica, sovint de 

batalla, però molt ben cuidada i ajustada, per la qual cosa ni en aquell moment ni 

després hi ha hagut mai cap problema d’interferència amb les emissores companyes ni 

amb les comercials. Finalment, les diferències es van apaivagar i fins i tot, juntament 

amb Ràdiomusic Club de Reus, Contrabanda i PICA van formar eventualment la 

Federació d’Emissores Comunitàries de Catalunya per fer front comú davant les 

admisnistracions. 

 

Una entrevista d’Enric Pereda amb Salvattore al desaparegut diari El Observador -de 

l’òrbita convergent- era titulada de forma una mica pocasolta “Salvador Palos: l’inútil 

intent de fer pessigolles amb una ràdio que ja no pica”. El text de l’entrevista no era, 

però, tan tendenciós. En ell, després de fer una mica d’història en el camp de les ràdios 

lliures, s’afirmava, per exemple, que aquestes emissores discutien la possiblilitat 

d’acceptar publicitat provinent de petits negocis de barri, però mai de les grans 

multinacionals o subvencions contínues de les administracions, perquè això fóra lligar-

se massa als interessos del capital o de la política. En el cas de PICA la supervivència es 
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feia a partir de les quotes dels realitzadors i de la venda d’edicions de coses inèdites de 

música, o d’altres que es venien amb permís dels seus creadors, com els discos del grup 

de punk l’Odi Social. Salvattore també afirmava, en aquest període d’inici de la represa, 

que el projecte de Ràdio PICA passava, com hem comentat més amunt, per la 

col·laboració amb Contrabanda amb la intenció de fer una realitat radiofònica sòlida, no 

una ràdio per a jugar, com eren algunes de les ràdios lliures que havien sorgit a redós 

del rebombori provocat per PICA. 

 

Quant a l’organització interna val a dir que durant les dues primeres dècades 

d’existència de Ràdio PICA les decisions es prenien per discussió i majoria en reunions 

assembleàries que aplegaven els realitzadors dels programes i en les quals Salvattore 

actuava com a coordinador, és a dir, com la persona que executava les decisions i tenia 

cura del funcionament general de l’emissora. La majoria de reunions tenien lloc per 

motius econòmics, és a dir, quan es feia necessària l’aportació de capital per reparar 

l’emissor quan aquest fallava en funció de les possibilitats de cadascú. Però des de l’any 

2000 ja no es fan assemblees perquè s’ha acabat imposant el funcionament individual. 

Salvattore, que no se n’està d’autodenominar-se individualista, considera la seva feina 

dins la ràdio com la d’un pintor que va muntant un collage a partir dels components que 

aporta cada realitzador. En l’actualitat ell no fa cap programa, sinó que es limita a 

endreçar i supervisar el funcionament de l’emissora, i la gent del col·lectiu així ho ha 

acceptat perquè no troben cap necessitat de fer assemblees, puix que tot funciona i 

l’objectiu, que és poder fer i emetre programes, es compelix sense cap complicació. 

Tothom té prou feina i sovint les assemblees poden derivar en lamentables pèrdues de 

temps si no és que s’aborden problemes urgents. 

 

Això no vol dir que no hi hagi relació entre els realitzadors i el coordinador. Si sorgeix 

algun problema es fan reunions entre les persones implicades, es discuteix la qüestió 

tant de temps com calgui i es posa fil a l’agulla per resoldre-ho, però les reunions no 

acostumen a ser tan àmplies com una assemblea. Es parla amb qui pot aportar solucions 

o amb qui sigui l’orígen del conflicte amb la finalitat de solucionar els temes. No es 

tracta de fer judicis populars quan un programa comença a fallar per qualsevol motiu. 

Sovint n’hi ha prou de parlar i escoltar, per animar i encoratjar, la persona o persones 

implicades.  

 

En resum, que les assemblees es van acabar quan es va poder resoldre el sistema de 

finançamant, de què parlarem més endavant perquè durant bona part de la seva vida 

Ràdio PICA es va finançar mitjançant les quotes aportades pels realitzadors 

exclussivament, sense haver rebut mai cap mena de subvenció o ajut oficial -si 

exceptuem l’efímera col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona durant el Barcelona 

Rock de 1984- a diferència de les altres emissores lliures de Barcelona que n’han rebut 

a través d’associacions de veïns o de fundacions privades. Per ètica, i per no establir cap 

lligam que pogués condicionar els continguts de l’emissora, PICA no ha demanat mai 

cap ajut d’aquesta mena. 

 

Com a problema intern destacable a l’entorn dels continguts dels programes hi va haver 

a Ràdio PICA un problema amb el realitzador de El Ermitaño de la Ciudad per les 

opinions radicals que defensava en la línia de la “filosofia del taxista”. El noi s’exaltava 

en parlar de qüestions de la vida qüotidiana i fent els seus monòlegs, al primer toc, 

anava engaltant una rere l’altra opinions sense massa eleboració teòrica però, 

aparentment, amb el sentit comú de bona part de la gent del carrer. Sovint al·ludia al 
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restabliment de la pena de mort i altres meravelles per l’estil que, malgrat tot, eren el 

reflex del que molta gent pensa i no gosa expressar per anar contra la correcció política 

del moment. L’afer va ser àmpliament discutit a les assemblees dels realitzadors i 

mentre que alguns pensaven que calia treure de la graella un filòsof tan groller, altres 

apel·laven a la llibertat d’expressió i a la virtud de comptar, per contrast, amb un 

programa tan xocant i ben presentat que no deixava de tenir el seu valor d’autenticitat, 

de reflex popular gairebé antropològic. Miquel Pinchauvas, Salvattore i Jaume 

Balagueró (aquest darrer és actualment director de cinema de prestigi), que sabien que 

el realitzador no era cap feixista, sinó un personatge que es desmesurava davant del 

micròfon. Ells van defensar la continuitat de l’espai, que es va mantenir en antena 

encara durant uns quants anys. Altres defensors de mantenir l’Ermitaño eren bons 

realitzadors de la casa com Víctor Nubla i Juan Nicho. 

 

Corria l’any 1991 i el cop d’estat contra Gorbatxev precipitava la caiguda del règim 

comunista a l’URSS, mentre molts dels mateixos jerarques polítics esdevenien amb la 

velocitat del llamp els nous mandataris dels negocis i de la fràgil democracia acabada 

d’estrenar. Alhora, bona part de les repúbliques del vell imperi tsarista, reconvertides al 

sovietisme, corrien cap a la independència. Però el que realment va tenir repercussió en 

la història recent de Barcelona i de Catalunya va arribar l’any següent: els Jocs Olímpics 

de 1992. Feia més d’una any que PICA havia reprès les emissions i caminava lentament 

cap a l’estabilització definitiva de la mà del seu coordinador Salvattore Picarol. Era la 

prova del nou: si el poder públic no aprofitava els Jocs per escombrar definitivament les 

ràdios lliures podia significar que estava dins l’ànim dels polítics regularitzar per fi la 

situació legal d’aquests col·lectius. Salvattore, en una entrevista de Jordi Vendrell –

novament-, aquesta vegada per al diari El Observador, es mostrava optimista, malgrat 

alguns contratemps tècnics provocats pels enllaços radioelèctrics que feien que s’hagués 

d’emetre totalment en diferit a peu d’antena. Considerava que les relacions amb la 

Generalitat havien canviat, que hi havia bones relacions d’ençà la recuperació dels 

equips i la represa de les emissions. Es mostrava potser massa optimista i tot, perquè a 

la pregunta del periodista de si estava legalitzada l’emissora responia “Prácticamente; 

faltan los últimos papeles. De momento estamos tolerados, pero ya es imposible que nos 

cierren. La prueba es que en plenos Juegos estamos funcionando y no nos ha pasado 

como a las televisiones locales.” Es referia al tancament massiu d’emissores de televisió 

municipals que havien estat clausurades per ordre governativa just abans dels Jocs. Però 

les espectatives de Picarol i d’altres radiofonistes del sector independent es veieren 

frustrades: avui, catorze anys més tard, la situació segueix sent la meteixa i, llevat de 

Ràdio Klara a València, cap emissora de les anomenades lliures ha obtingut cap mena 

de reconeixement oficial, si bé oficiosament continuen emetent sota la tolerancia verbal 

dels qui detenten el poder i les competències en la matèria. 

 

Mentrestant la lluita de les emissores municipals i privades continuava des del despatx 

d’Agustí Gallart, director general de Radiodifusió i Televisió de la Generalitat, el qual 

estava disposat, l’any 1995, a fer servir tot el pes de la llei per evitar que es consolidés 

COM ràdio, la xarxa d’emissores municipals que feia la competència directa a 

Catalunya Ràdio, l’emissora oficial en mans del govern català. COM significava obrir 

una nova via de comunicació aquest cop en mans dels grans ajuntaments socialistes com 

Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Girona, Sabadell, Terrassa, etc. El caos 

radiofònic afavorit per la manca d’intel·ligència de Gallart començava a ser aprofitat per 

l’oposició política que, amb fermesa, va aconseguir consolidar l’alternativa. Tanmateix, 

els esforços socialistes en favor de la COM i de les seves emissores municipals no 
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arribaven a abastar la lluita per la llibertat d’emissió dels col·lectius d’emissores lliures 

o independents, que van haver de continuar-la per la seva banda. La construcció de les 

estructures de la societat civil catalana continuava produint desencaixos i tensions a 

causa del partidisme, favoritisme i amiguisme dels grups polítics responsables de les 

administracions.  

 

Solament l’adscripció i arrenglerament de les persones i els col·lectius dins dels partits 

facilita la solució als contenciosos legals com els de les ràdios lliures, solament el 

paraigua del poder permet viure en la legalitat i beneficiar-se de subvencions i ajuts. El 

preu de la independència sempre és la marginació i, sovint, la incomprensió. 
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Repercussió externa de Ràdio PICA després de la represa 
 

Aquesta emissora ha estat definida en algunes ocasions com una confederació 

d’individualitats, per la qual cosa molts dels programes són elaborats per una sola 

persona o màxim dues. No ha participat a la seva història cap col·lectiu ni artístic ni 

polític ni periodístic. Aquesta mena de treballs en grup s’han donat més en altres 

emissores com Contrabanda o Bronka, que obren una part dels seus espais a 

associacions de tota mena, però amb afinitat ideològica, i esdevenen portaveus de 

diferents moviments socials.  

 

Els realitzadors de PICA, com veiem, són persones que fan la seva feina bé en solitari 

(la majoria) o bé parelles estables, parelles de fet, parelles homosexuals, matrimonis... 

Hi ha hagut vegades que un programa s’ha mantingut en antena fins i tot anys després 

d’haver-se desfet la parella que el va parir. 

 

La revista Alter Músiques Natives, publicada el 1995 pel Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya, en un article de Sílvia Durant, feia tot un recull dels 

programes més interessants allotjats a Ràdio PICA en aquells temps: 

 

“Amb la seva raó d’existir –i resistir- amagada sota les sigles, Ràdio PICA (Promoció 

Independent Coordinació Artística), nascuda de les primeres ràdios lliures dels 70 (Ona 

Lliure i La Campana de Gràcia) i prenent com a model experiències assimilades a través 

de Cuc Sonat, conforma el baluard aeri de la difusió independent. Des del dial, emet a 

diari i sense pausa, entre d’altres, programes realitzats per músics, com els ja veterans 

Escupemetralla, amb “Escuela de Sirenas”, G3G amb “El Punto G” i Macromassa amb 

“Monstruo sin cola”, o “Los Silencios de la Radio”; i d’altres de més recents, com 

Òscar Abril Ascaso + Sedcontra i Ivo Naïf amb el nou programa “Teta Veleta”, a més 

de “Planeta Prohibido”, “Sueños de ácido eléctrico” i “Generador de Ondas”. També 

informa dels esdeveniments culturals més interessants i organitza no pocs concerts”. 

 

Es difícil mesurar l’impacte en l’audiència dels diferents programes, i ni tan sols 

mesurar la pròpia audiència. Les medicions oficials que s’elaboren a través de l’Estudi 

General de Mitjans no contemplen en les seves estadístiques les emissores lliures i, per 

tant, cap d’elles pot disposar d’un estudi fet rigorosament. D’altra banda, fer un estudi 

de marketing acurat suposaria un desembossament de diners que les ràdios no 

acostumen a tenir i que destinarien, cas de tenir-los, a altres necessitats més perentòries. 

La cura dels equips, els rebuts d’electricitat i el pagament dels lloguers dels estudis 

s’emporten la major part dels recursos.  

 

Així les coses, l’única font per mesurar l’impacte en l’audiència són les trucades 

telefòniques, en el cas de les emissores que fan programes en directe, i per la 

correspondència. Ràdio PICA no gosa afirmar que hagi tingut mai milers d’oients, però 

sí que es poden calcular en alguns centenars. Després cal destacar la fidelitat de 

l’audiència: gent que fa diversos anys que no mantenia cap relació amb els membres de 

la ràdio són retrobats al cap del temps i la primera cosa que fan és fer referència a algun 

programa o anècdota relacionada amb la ràdio, de manera que es pot afirmar que l’oient 

de Ràdio PICA es caracteritza per la seva fidelitat al llarg del temps, malgrat l’àmplia 

oferta de programació que tenen les emissores oficials i comercials. L’estil de PICA es 

manté únic a les ones i no va dirigit de cap manera al gran públic. En ambients 
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universitaris és molt fàcil trobar persones que l’han escoltat o bé encara l’escolten. 

També es troben molts oients en els cercles més radicals, entre gent que organitza o que 

acudeix a concerts de punk rock i derivats. És més difícil trobar audiència entre la gent 

més convencional, perquè d’entrada la música que es programa ja no els agrada. 

 

La informació que aporten les trucades telefòniques i les cartes permeten fer-se una 

aproximació del perfil de l’oient de Ràdio PICA. Aquest és una d’entre 20 i 45 anys 

(l’edat mitjana ha anat creixent a mesura que la ràdio acumulava aniversaris), de 

barriades no cèntriques, i no solament de Barcelona. Els efectes insospitats de la tècnica 

han fet que s’hagin recollit testimonis des de Sant Cugat del Vallès fins als barris de 

Terrassa i de Sabadell. Els indrets, però, on s’ha registrat una major incidència han estat 

Santa Coloma de Gramanet, Nou Barris, L’Hospitalet de Llobregat, Bellvitge, Cornellà, 

Badalona. És a dir, que a part de Gràcia, la major part de l’audiència es pot situar en la 

perifèria de l’àrea metropolitana determinada des de Barcelona. 

 

Una nova eina de comunicació en els darrers anys ha estat el correu electrònic i les 

emissions via internet. En bona manera confirmen les àrees des d’on s’escolta Ràdio 

PICA, però intenet ha permès ampliar immensament el radi de potencials oients: 

actualment la capacitat d’incidència és a nivell planetari. Curiosament, la presencia a la 

xarxa ha produït una allau de correus electrònics oferint a l’emissora els seveis de 

diferents professionals com periodistes, tècnics en radiodifusió, en informàtica i 

comercials. És sobre tot des d’Argentina des d’on arriben currículums d’estudiants de 

Ciències de la Informació. En l’actualitat arriben de dos a tres comunicacions diàries 

d’aquesta mena. Salvattore se’n fa creus i plany aquests esforços sense futur, perquè a 

Ràdio PICA ningú és professional. És normal que pensin que és una emissora com les 

altres quan escolten la qualitat dels espais, ja que per ràdio es poden dissimular les 

mancances materials i no tant per televisió, on a primer cop d’ull ja saps si l’emissora té 

mitjans o no. 

 

El nombre aproximat de visites diàries a la web de Ràdio PICA oscil·la entre les cent i 

les tres-centes, i són més freqüents els dies laborables que els festius. La procedencia, 

com hem dit fa un moment, vé sobre tot del cinturó barceloní, i les estrangeres, 

majoritàriament de Llatinoamèrica. 

 

Una altra forma de tenir constància de la repercussió de la ràdio en el seu mitjà 

geogràfic habitual, és a dir, Barcelona i rodalies, han estat les festes organitzades per 

commemorar els diversos aniversaris que anava complint. Des del tercer any es van anar 

celebrant gairebé sense interrupcions. La del cinquè any va tenir lloc als 

Transformadors i va ser bastant glamurosa. D’altres es van fer al KGB, a les Cotxeres 

de Sants i al cine Princesa, mentre va mantenir-se ocupat l’any 1996. Una de les festes 

més significatives va ser la de l’any 1988 celebrada en el nou Zeleste del carrer 

d’Almogàvers, on, sense comptar amb el mitjà important que era la ràdio –que portava 

un any tancada- i fent propaganda a base de cartellets fotocopiats, van arribar a reunir-se 

prop de dues mil persones, en un dijous feiner! Això va esperverar, primer, i esperonar, 

després, les persones implicades amb la ràdio. Si la presència a les festes és una forma 

de quantificar l’audiència potencial, llavors es pot dir que aquesta haurà oscil·lat sempre 

a l’entorn de les mil persones de manera més o menys contínua. 

 

Quant a l’organització de les festes de Ràdio PICA, en un principi eren Salvattore i 

Stigmata els encarregats de fer tots els contactes i producció dels concerts, que eren el 



 47 

motiu central de les festes, però després serien altres organitzadors, relacionats amb la 

ràdio, els que s’anirien fent càrrec, successivament, d’una feina de vegades ingrata per 

la laboriositat i manca de recompensa, ja que les recaudacions es fan servir per cobrir 

les despeses econòmiques que té l’emissora. En els darrers anys les festes han recuperat 

l’esplendor d’altres anys gràcies al treball dels realitzadors de Metal Age, ja que han 

contactat amb grups que tenen una gran acceptació entre els oients de Ràdio PICA. 

Altres realitzadors s’han implicat en l’organització de festes per compte dels mateixos 

programes com ara Ànimes Perdudes, Punkitudes Magnéticas, l´Abocador Còsmic, 

Tierra, L´Underground, etc.  

 

El sentit de l’organització d’aquestes festes és, en primer lloc, veure qui t’escolta, veure 

l’audiència directament. És curiós constatar que hi acudeix molt jovent per sota dels vint 

anys i també persones que estan en la cinquantena. De punkis, que eren la majoria en els 

anys vuitanta i noranta cada cop en queden menys: alguna cresta nostàlgica per 

mantenir la tradició. En segon lloc, les festes signifiquen una entrada de diners que 

sempre va bé per mantenir el bon funcionament de l’emissora. Quant a l’assistència, en 

els darrers anys les xifres es mouen a l’entorn de les mil persones. 

 

Pel que fa a la denominació literal d’aquest tipus d’emissores s’ha passat per diferents 

períodes. La més coneguda, la primera, va ser la de ràdios “lliures”, però aquest 

apel·latiu va anar quedant sense gaire sentit en la mesura que anaven apareixent 

emissores privades que, en contrast amb les oficials, permetien una més gran oferta 

d’informació i de continguts, si bé podien estar mediatitzades pels interessos dels seus 

propietaris, cosa que, d’altra banda, també podía passar amb les ràdios lliures, 

condicionades per l’orientació ideològica dels membres que formaven el col·lectiu. 

Així, tan lliures o tan poc lliures podien ser les emissores privades i comercials com les 

autoanomenades lliures. Una cosa semblant passava amb la denominació 

“independents”, ja que l’adscripció ideològica dels seus membres podia condicionar la 

independència del mitjà, però, al menys, aquest nom sí significava una distància 

respecte als objectius de les ràdios comercials i de les dependents d’un grup municipal o 

altre estament polític. Per això moltes d’elles, a partir d’aquest debat sorgit en els anys 

90 van passar a qualificar-se d’independents i no comercials. Un altre nom que han 

rebut moltes d’elles és el de ràdios “comunitàries”, volent deixar clar que estan dirigides 

de forma assembleària per un col·lectiu de persones i entitats que fan d’aquestes 

emissores el portaveu d’aquests grups, repartint-se sovint les hores d’emissió per fer 

efectiva aquesta pluralitat de veus agrupades sota el nom de l’emissora. Aquesta és la 

forma de funcionament majoritària de les ràdios lliures, o independents, o no 

comercials, o comunitàries. 



 48 

 

Sobre l’aparició de Ràdio Gladys Palmera 
 

Amb l’inici del mileni arribava un dels canvis qualitatius més remarcables en la història 

de PICA. Una emissora privada dedicada a la música llatinoamericana volia entrar en 

joc a les ones de Barcelona i, per una sèrie de caramboles, anà a parar a les portes de 

l’emissora gracienca. Mentrestant el món era aliè a la debacle que es preparava per a 

l’any vinent, el 2001, quan uns escamots de militants islàmics produiren el primer atac 

d’una força estrangera al cor dels EUA, a la gran ciutat de Nova York. La col·lisió i 

posterior esfondrament de les Torres Bessones causà uns tres-mil morts i forní l’excusa 

per una nova intervenció dels Estats Units fora de les seves fronteres a Afganistan i a la 

zona del Golf Pèrsic. 

 

Alejandra Fierro apareix en la vida de Ràdio PICA l’any 2000 en un moment que, com 

era habitual, la ràdio de Gràcia feia mans i mànigues per sobreviure. Però tot i que això 

no era cap novetat, els anys i les dificultats van colpejant el col·lectiu, especialment el 

seu coordinador, que malgrat tot segueix amb coratge realitzant els seus espais i 

preparant cada dia tot l’entrallat de cintes i cedés esperant que tot rutlli i que no es 

produeixin fallades en hores intempestives. Les despeses de lloguer de l’estudi, de 

l’indret on rau el repetidor, les factures de llum i altres eren sufragades a partir de les 

festes anuals, com hem explicat, i de les aportacions dels propis realitzadors. Aquestes 

qüotes van anar passant de les mil pessetes mensuals a principis dels noranta fins a les 

tres-mil en la darrera època, és a dir, fins que l’aportació de Ràdio Gladis va deslliurar 

el col·lectiu de la penosa obligació de contribuir. Penosa, diem, perquè alguns 

companys havien de fer un esforç considerable per contribuir al pressupost general. 

Alguns no sempre podien pagar puntualment i es feia ingrat haver-los de reclamar; en 

canvi les factures queien inexorablement cada mes, i si no es pagaven, no es podia 

funcionar. 

 

La posta en funcionament de Ràdio Gladys Palmera compartint les hores d’emissió en 

el mateix dial de PICA va significar un punt d’inflexió en el finançament de la ràdio 

lliure, que obtenia un lloguer per les hores d’emissió de la ràdio tropical. L’acord fou 

que aquesta emissora emetria des de mitjanit fins a les dues del migdia de dilluns a 

dissabte. El diumenge també seria, sencer, per Gladis. S’entén que PICA sortiria de 

dues del migdia a dotze de la nit de dilluns a dissabte. Alguns consideren que no és 

elegant parlar de diners, el cas és que un cop fet l’acord, cap realitzador va tenir que 

tornar a pagar quotes per emetre els seus programes. També, automàticament, va 

aparèixer un emissor nou de trinca que permetia esbombar ambdós senyals amb més 

força i amb més qualitat. 

 

Però no tot van ser flors i violes per la visita de Mr. Marshall, el qual aquesta vegada 

semblava que venia per quedar-se. Ràdio Gladys Palmera havia arribat fins a PICA per 

mediació del departament de la Generalitat encarregat de les ràdios. L’acord es va fer de 

seguida amb PICA, però Gladys no seguia ni de bon tros la filosofia d’una ràdio lliure: 

la seva vocació era inicialment artística: donar a conèixer el millor de la música llatino-

caribenya, però amb el temps ha prevalgut el vessant comercial per sobre del social i 

artístic. De forma que tots aquells que criticaven l’heterodòxia dels procediments i 

finalitats de PICA van tenir un nou front per on presentar brega.  
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Salvattore posa en qüestió la validesa del terme ràdio lliure perquè sovint s’ha fet servir 

com a bandera que tenia un sentit en els primers temps de la Transició aquí i a tot el 

món, perquè estava molt restringida la llibertat d’emissió. La definició que ha acabat 

creant escola –com hem comentat abans- és la de ràdios independents i no comercials, 

que ara apliquen les altres dues ràdios similars a PICA a Barcelona. El concepte ràdio 

lliure ja no defineix bé el fenòmen perquè, en el fons, de lliures, més o menys, en són 

totes les ràdios que no estiguin excessivament sotmeses a un patrocinador o a una 

administració pública. I si elles estan condicionades, també ho estan ideològicament les 

autoanomenades ràdios lliures. Definir-se com a independents i no comercials era afinar 

molt més la delimitació del que era una ràdio lliure i la primera emissora en definir-se 

així va ser Ràdio PICA. 

 

L’època d’or de les ràdios lliures va ser de mitjans anys vuitanta a mitjans noranta. A 

Espanya, una coordinadora de ràdios lliures va promulgar en 1983 els Estatutos de 

Villaverde a partir dels quals es pretenia definir què eren les ràdios lliures i com havien 

de funcionar. Hi havia dos punts que calia complir necessàriament com eren el 

funcionament intern assembleari i la impossibilitat d’acceptar ingressos per publicitat. 

Ja estem veien, doncs, que l’estratègia de PICA actualment no s’adiu amb aquesta 

definició tant restrictiva acordada a Villaverde. La no inclusió de cap mena de publicitat 

condemna aquestes emissores a carregar els costos damunt dels realitzadors, o a fer-les 

dependents d’associacions o entitats amb objectius diferents als de garantir la lliure 

emissió. Avui dia, legals o tolerades, hi ha un gran ventall d’emissores, cosa que permet 

el contrast d’opinions i la divulgació lliure de qualsevol idea (el perill, però, són els 

monopolis com en el cas italià comentat anteriorment i el sectarisme que es pot 

instal·lar en les anomenades lliures).  

 

El coordinador de l’emissora, Picarol, s’estima més parlar de ràdios independents, 

perquè davant el problema greu de la supervivència econòmica moltes ràdios lliures han 

seguit la via d’incloure espais comercials per a fer-les viables. És el cas de Ràdio Klara, 

una altra emissora llegendària del País Valencià, i la mateixa Ràdio PICA, que 

subsisteix gràcies a l’aportació de Ràdio Gladys Palmera, la qual sí té una estructura de 

ràdio comercial. Ràdios com Klara mantenen un criteri de selecció entre els seus 

potencials anunciants, primant el petit negoci de barri o els comerços alternatius i 

ideològicament afins per sobre dels negocis convencionals més vinculats al capitalisme 

consumista. Si no fos així, aquesta emissora no existiria amb la infrastructura de què 

disposa.  

 

Tancar-se en un guetto i negar-se a jugar amb les armes del sistema condemna les ràdios 

lliures o independents a la lenta desaparició o bé al joc hipòcrita de les subvencions. 

D’altra banda, la interpretació marxista de la realitat pot portar els seus responsables a 

desitjar la funcionarització i, en conseqüència, a la burocratització del funcionament, 

arribant a dependre totalment de les administracions. El puritanisme ideològic que 

alguns volen seguir automargina de la societat uns mitjans que haurien de voler estar 

ben vius. Hi ha actituds si no ridícules, infantils, que segreguen tot el que és considerat 

com a sistema, sense saber veure que tots som part del sistema i que la gràcia està en 

saber fer servir les seves eines per transformar-lo tal i com el voldriem. La subsistència 

de les ràdios lliures ja és prou magra com per, encara, autolimitar-se més el radi d’acció. 

 

Malgrat totes les desavinences sorgides al llarg del temps entre el col·lectiu de Ràdio 

PICA i les altres emissores independents de la ciutat, s’ha arribat a un moment que, com 
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si fos un matrimoni gran, les diferències han donat pas a una plàcida i monòtona 

convivència. Cada cop més coneguts els uns dels altres, cadascú deixa que l’altre vagi 

desenvolupant la seva existència sense emprenyar massa. 
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Diferències ideològiques dins de Ràdio PICA 
 

Segons Salvattore, no hi ha hagut mai massa discussions ideològiques dins de la ràdio 

per temes ideològics, ja apuntava més endarrera que la majoria es movia en l’òrbita 

d’una certa inspiració llibertària, però sense arribar a la militància. Hi ha oients i 

realitzadors que consideren que la forma de funcionar a Ràdio PICA és anarquista, però 

és una percepció que no necessàriament es correspon a unes premises ideològiques. És, 

si de cas, el resultat d’un treball que té en la llibertat la màxima raó de ser. Si de cas, els 

temes de discussió interna giren gairebé sempre a l’entorn de l’art, de la creativitat i de 

la lliure expressió portats a la radiodifusió. Davant l’afirmació que Ràdio PICA sigui un 

col·lectiu anarquista, Salvattore matissa que, si de cas, és quelcom més que anarquista, 

perquè no es vol quedar amb una definició, ni reduir la feina dels qui la fan a una simple 

opció política. O apolítica. En tot cas, bona part dels realitzadors que treballen o han fet 

programes per a la ràdio, no tenen especials preocupacions polítiques, i es queden molt 

sobtats quan se n’assabenten del qualificatiu àcrata atorgat per altres a Ràdio PICA. 

Perquè, en el fons, tots gaudeixen d’un tel d’autisme, que els retrotrau a les seves 

pròpies cabòries i els impedeix de baixar a l’arena dels gladiadors ideològics. 

Difícilment sortirien de PICA comentaristes de l’actualitat política per omplir les 

tertúlies radiofòniques matinals. 

 

Són comptats amb els dits d’una mà els programes que, al llarg d’aquests anys, s’han 

dedicat al comentari de l’actualitat o a la reflexió política, i és que el caire de l’emissora 

és més lúdic i artístic que no pas alliçonador... malgrat que darrera de tota comunicació 

hi ha una transferencia ideológica.  

 

En alguna ocasió ha succeït que la total llibertat de què es disposa dins Ràdio PICA per 

expressar el pensament, ha fet que algun dels/les realitzadors/es apurés fins al límit el 

terreny de la lliure moral, arribant a divulgar idees de tendència totalitària (de dretes o 

d’esquerres, indistintament). En aquests casos ha estat el propi col·lectiu qui s’ha 

encarregat de criticar les opinions difoses i avisar el/la company/a del terreny lliscós que 

trepitjava. Generalment, amb la diplomacia del coordinador, en Picarol, hi ha hagut prou 

per superar no les “relliscades ideològiques”, sinó les barbaritats forasenyades que de 

vegades un pot proferir quan és davant d’un micròfon. I si voleu exemples, escolteu 

Jiménez Lozanitos; però no gaire estona. 
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Els darrers anys d’emissions: 2000-2005 
  

Cap a finals del segle XX –el segle de l’energia atòmica- els temps venien marcats per 

l’eclosió d’un nou avenç científic: el de l’experimentació genètica i la clonació de 

l’ovella Dolly. El 1997 Catalunya vivia estupefacta l’assassinat per part d’ETA de 

l’exministre i historiador de l’economia Ernest Lluch i, amb una emoció diferent, la 

mort de la princesa Diana de Gal·les. 

 

Aquests darrers anys han estat sotmesos a una certa inèrcia i es pot considerar que a 

Ràdio PICA gairebé s’ha fet tot el que es podia fer com es reconeix dins del col·lectiu, 

la qual cosa no vol dir que pateixi una crisi, sinó que simplement es cuida que tot el que 

s’emet mantingui una línia de qualitat precisament per evitar una caiguda en l’audiència 

i dels ànims dels qui elaboren els programes. La diferència d’orientació respecte a les 

altres dues ràdios independents de Barcelona –Contrabanda i Bronka- segueix sent un 

dels objectius, per tal de no caure en la còpia i en l’amuntegament respecte als mateixos 

temes i mètodes. Si bé segueixen entrant espais nous en la graella de PICA, Salvattore 

pensa que la major part d’objectius ja estan assolits i que ara es tracta de mantenir-se 

sense baixar el llistó, respectant el caràcter propi. L’estímul, ara, el posen els nous 

realitzadors més joves que sovint venen amb totes les ganes de fer ràdio per estrenar i 

amb algunes idees noves que són aprofitables. És més, que són del tot innovadores. En 

els darrers anys la mitjana d’edat dels realitzadors, per imperatiu biològic, s’ha anat 

incrementant, cosa que ha fet que algunes fórmules radiofòniques hagin anat quedant 

anquilosades. Tanmateix, no es pot que dir que a Ràdio PICA hi hagués hagut una 

època d’or en què programes estelars produissin enormes audiències, perquè alguns 

programes que semblaven ser molt capdavanters, vistos amb la perspectiva dels anys, es 

constata que eren treballats amb molta ingenuïtat i que no n’hi havia pas per tant, 

radiofònicament parlant.  

 

En l’actualitat hi ha programes molt destacats, basats en textos, cosa que s’havia 

perseguit a PICA des de feia temps, perquè durant molts anys el que ha manat a la ràdio 

són programes els musicals, de diferents estils i orientacions. Els programes de text 

marquen més que els de música la idiosincràsia d’una emissora i poden aportar més 

qualitat i sentit que no pas la simple emissió seqüencial d’enregistraments musicals. En 

l’actualitat els espais de punk rock que tant havien caracteritzat PICA en els anys 

vuitanta i noranta ja no tenen tanta preeminència  

 

Cap a 1999 es van establir els primers contàctes amb la responsable del que després 

seria Ràdio Gladys Palmera, en un moment en què, com sempre, PICA patia la malaltia 

endèmica de les ràdios lliures: la butxaca buida. Si això no sortia bé, es deixava la porta 

oberta per mirar d’establir alguna mena de pacte per compartir la freqüència. 

Tanmateix, inicialment, Gladys Palmera es plantejava com una ràdio no estrictament 

comercial, la qual cosa convergia amb la filosofia de PICA, i anava adreçada a un 

col·lectiu de treballadors als quals, en principi, l’emissora de Gràcia no tenia accés. Van 

passar tres mesos i la cosa no quallava. Semblava una de tantes propostes de compartir 

les ones que no arribaven a bon port, com els diferents intents de constituir relacions 

estables amb la revista El Triangle, que finalment es van concretar en la realització d’un 

programa setmanal conjunt durant un parell d’anys, o amb l’empresa Gay & Company, 

amb qui no s’ha passat de les simples converses.   
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Al final, com ha quedat explicat en el capítol corresponent, la responsable de Ràdio 

Gladys va donar senyals de vida i es van restablir les negociacions. Entremig hi ha 

hagut algunes lluites per la intenció de Gladys d’ocupar més espai, especialment 

acarnissades han estat les escomeses per aconseguir emetre els dissabtes a la tarda. El 

que amagaven i amaguen les maniobres gladyanes dels seus empleats és la intenció de 

quedar-se amb tota la freqüència i absorbir Ràdio PICA, cosa que significaria la seva 

mort. 

 

El pacte amb Ràdio Gladys Palmera ha permès salvar l’emissora econòmicament: ja no 

cal cobrar qüotes i els imprevistos originats per problemes tècnics sempre poden ser 

solucionats amb els remanents que genera el lloguer de la freqüència. Acostumat a 

malviure sempre amb economia de guerra, Salvattore Picarol sap administrar l’entrada 

mensual de capital per atendre les despeses fixes i les imprevistes. L’emissora segueix 

amb la seva línia de no emetre publicitat, però el factor negatiu ha estat la desorientació 

d’alguns oients que queden sobtats quan pretenen sintonitzar PICA en les hores en què 

emet Ràdio Gladys. Un altre inconvenient ha estat l’acusació reiterada per part d’altres 

col·lectius de ràdios lliures de que PICA s’ha venut al capital (i l’ànima al diable!!), de 

no seguir una línia coherent. La resposta ha estat que dins de Ràdio PICA se segueix 

emetent sense cap publicitat, fins i tot han desaparegut les mencions a establiments que 

col·laboraven amb l’emissora. Tampoc s’anuncien festivals musicals –especialment de 

punk, trash o hard core- que abans eren promocionats en diferents programes. Havent 

desaparegut el programa en directe del migdia que elaborava Salvattore, no es fa cap 

mena d’agenda d’activitats, dins la qual colava les recomanacions de què parlem. Això 

no obsta per què si algun realitzador vol incloure alguna recomanació –no publicitat 

comercial- dins del seu programa, pugui fer-ho. No hi ha censura (cosa que no tothom 

pot dir en el món de les radios lliures).  
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Situació de Ràdio PICA amb les noves perspectives legals 
 

Segons la nova situació marcada per la legalitat vigent es pot dir que Ràdio PICA, i la 

majoria d’emissores independents d’arreu de l’Estat, està potser pitjor que l’any 1981. 

Amb el greuge afegit que aviat es produirà el pas del sistema analògic d’emissió al 

digital. El que es denomina apagada digital per a les ràdios i les televisions. Emetre en 

freqüència modulada és relativament barat, però aquesta nova tecnologia és caríssima i 

moltes emissores no s’ho podran permetre. A tant arriba la cosa que les mateixes 

emissores municipals, de ràdio i de televisió, preveuen que no podran afrontar la  

imposició tecnològica. Vist el panorama, han hagut de pactar amb la Generalitat la 

subvenció de part dels costos que significarà d’adopció de la nova infrastructura digital. 

 

Respecte a la legalització de la situació en què viuen les ràdios lliures a Catalunya 

tampoc n’hi ha com per engegar coets. Fa dos anys, amb l’arribada del govern tripartit a 

la Generalitat hom pensava que per fi, definitivament, es podria arreglar la situació 

d’alegalitat en què subsisteixen aquestes emissores, que pot qualificar-se com de llimb, 

més enllà de les lleis. Però tothom és conscient que aquesta alegalitat, que avui permet 

el funcionament, pot ser utilitzada en contra, com es va demostrar amb el tancament de 

PICA el 1987. El que les persones implicades en les emissores lliures o comunitàries 

desitgen és que es crei ara un marc legal que reguli l’existència  de les ràdios 

independents, sobretot per evitar que, en un futur, un govern conservador pogués fer ús 

de la seva potestat sobre les ones i obligar a desaparèixer aquesta mena de ràdios. Hi ha 

opinions per a tot, i també n’hi ha qui pensa que no estar sotmès a cap llei és també no 

estar sotmès a cap restricció. Tanmateix, el que ha de quedar clar és que ni abans els 

governs convergents, ni ara els governs d’esquerra, ningú no ha mostrat cap voluntat 

política d’acceptar i legalitzar el funcionament de les emissores lliures. 

 

L’acció dels governs autonòmics presidits per Pasqual Maragall, tripartit primer, i 

bipartit després, no ha permès fer-se gaires il·lusions. Quan en Sellarès i en Batista van 

ser nomenats responsables de les ràdios i televisions a la Generalitat una de les primeres 

coses que van fer va ser enviar a les ràdios lliures una circular recordant-los que no 

disposaven de la corresponent concessió administrativa i que per regular el dial, i per 

obtenir el permís preceptiu, havien d’aturar les emissions i presentar-se a concurs quan 

es convoqués oficialment. Això va fer que es posessin alerta els companys de Ràdio 

PICA i va tenir lloc una entrevista amb Santiago Ramentol, director general de Mitjans 

Audiovisuals, que va tranquil·litzar els ànims dient que les ràdios independents no 

entrarien en concurs i que es garantiria el dret d’emissió d’aquestes emissores sense 

ànims de lucre que portaven anys en funcionament. Avui dia (2006) ha tornat a planar 

sobre el tema el silenci administratiu i no se n’ha tornat a parlar. PICA, Contrabanda i 

Bronka estan com des del primer dia: en total idefensió. Si es produeix algun altre acte 

arbitrari, per part d’alguna emissora de les grosses com li va passar a Bronka fa un any, 

no es pot fer una altra cosa que anar a l’acció directa. Aquests companys van patir un 

una usurpació de freqüència per part de Ràdio 5 de Ràdio Nacional d’Espanya, que amb 

la seva potència va tapar completament el senyal de Bronka. Van intentar solucionar-ho 

acudint a les instàncies oficials corresponents, però com que les competències en 

matèria de radiodifusió són compartides, cap Administració –ni central ni autonòmica- 

no solucionava el problema. Finalment van anar a manifestar-se i fer pintades a la porta 

de RNE a Barcelona, al principi del Passeig de Gràcia. En defininita, Ramentol es va 

espolsar les puces dient que no podia fer res al respecte perque la freqüència de Bronka 
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feia molt de temps que estava reservada a RNE 5 Catalunya. Això, però quedà 

desmentiti pel director de RNE, el qual escrigué a Ràdio Bronka afirmant que la 

Generalitat (Ramentol) els havia facilitat feia poc la freqüència sense mencionar en cap 

moment que aquesta era utilitzada per Bronka.   

 

En l’actualitat s’estan elaborant lleis d’audiovisuals tant a Mardrid com a Catalunya. El 

Parlament català sembla que per fi es decideix a regular en funció de les seves 

competències. Qui tindrà la funció executiva de decidir sobre la concessió de 

freqüències serà el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC). Per això fa uns mesos 

Salvattore i Àngel, un company de l’emissora, van adreçar-se personalment a aquest 

organisme, els membres del qual els van mirar com si fossin extraterrestres. No donaven 

cap mena d’informació ni els permeteren visitar el quefe, que era el que pretenien per tal 

de tenir l’aigua clara de primera mà. El propi Ramentol era qui els havia adreçat i allà 

ningú semblava saber res sobre la situació per obtenir, després de vint-i-quatre anys, la 

concessió d’una llicència d’emissió. Passant d’una instància a l’altra, amb una constant 

cerimònia de la confussió, Ràdio PICA segueixen com sempre en els llims de 

l’alegalitat, com ha quedat dit. Finalment, Ramentol va caure víctima de la crisi del 

tripartit (ell era director general en qualitat de membre d’ERC) i les competències 

respecte a l’espectree radioelèctric, després d’una reestructuració del sector, van raure 

en la Secretaria de Comunicacions i Societat de la Informació, que depèn directament de 

la Conselleria de Presidència. El greuge és que, a la resta d’Europa, a Bèlgica, a França, 

a Itàlia, a Gran Bretanya, aquests temes admninistratius de les ràdios lliures fa molts 

anys que estan resolts. Aquí seguim en el subdesenvolupament per la poca consciència 

i/o inèpcia dels responsables polítics. 

 

A França, ja ho hem dit abans, fins i tot, existeixen partides pressupostàries de petites 

subvencions per tal que les ràdios lliures es puguin mantenir independents, com és el 

cas de Ràdio Libertaire de París. La llei francesa grava amb un 1‰ els impostos sobre 

les ràdios oficials i comercials... per proporcionar aquests ingressos a les ràdios 

independents! A França les coses són molt diferents, com veiem, de la resta del 

panorama europeu quant al funcionament d’aquests típus d’emissores que, d’altra 

banda, pateixen el perill de la funcionarització per tenir una vida massa còmoda. No 

endebades els francesos ja fa segles que li van tallar el coll a un rei. Un altre exemple de 

llibertat d’emissió el tenim a Argentina, on recentment han estat legalitzades totes les 

emissores que portaven més d’una any en antena. En canvi el seu veí del nord, Brasil, 

ha donat una nova decepció a aquells que creien en el projecte socialista del president 

Lula; allà ha estat ordenat el tancament de totes les ràdios comunitàries locals, elements 

més actius en aquelles societats pobres que les ràdios lliures de les nostres contrades. 

Com es pot comprovar allà i aquí, els partits dits d’esquerres no són cap garantia per a 

la llibertat d’emissió. Quant a la voluntat de control social i de sufocació de la 

dissidència, aquests partits sovint mantenen tics totalitaris, igual que la dreta a la qual 

critiquen. 

 

Tanmateix sembla que el problema gros a curt termini serà la implantació de la 

tecnologia digital. Això impossibilitarà que moltes emissores puguin afrontar la inversió 

que suposarà i pot arribar significar la mort de moltes ràdios lliures o comunitàries, que 

no compaten amb el suport de cap institució ni de cap soci capitalista. El cas de Ràdio 

PICA, aleshores, es veurà molt condicionat al que pugui fer i fins on pugui arribar la 

inversió del seu soci de conveniència Ràdio Gladys Palmera. En tot cas, passi el que 

passi amb aquesta qüestió tan crucial, hauran estat més de vint-i-cinc anys de vida per a 
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una ràdio molt personal, molt individualitzada que no ha tingut ni té parió en les ones 

catalanes. Un grapat de radiofonistes que, en alguns casos, han saltat des de PICA cap a 

la realització d’altres activitats en el món de la cultura, una experiència única de què 

aquest país se n’ha de sentir orgullós. Una confederació d’individualitats que ha sabut 

crear i compartir milers d’hores de ràdio, algunes d’elles amb grans dosis de creativitat, 

que han servit d’inspiració a homes i dones de les emissores “professionals”.  

 

Aquells que hi són, i altres que hi hem estat en períodes pretèrits, voldriem que el somni 

de Ràdio PICA encara pogués continuar durant alguna generació més, perquè aquesta 

ràdio és un dels emblemes de la Barcelona underground, la que va per lliure, de les 

darreres dècades. I és que la creació al marge dels canals majoritaris no necessàriament 

és marginalitat. Ben al contrari, d’aquestes fonts hi pot beure qualsevol, tothom que, per 

costum o per accident, sintonitzi la freqüència d’aquesta ràdio diferent, feta a mà, com 

ha de ser. 
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Vicente Zumel, programa La Hora del Blues 
 

 

Como uno de los colaboradores más antiguos de radio PICA, se me hace difícil poder 

explicar brevemente que ha significado para mí la realización del programa “La Hora 

del Blues” en Radio PICA . 

 

Conocía a Salvador Picarol, aunque no entablamos amistad hasta algunos años más 

tarde, de nuestras épocas de adolescentes, de vernos por el barrio. Ambos viviamos en 

Gracia y a los dos nos gustaba el diseño, el dibujo, la fotografía y mostrar un ‘look’ 

atrevido y desafiante, llevábamos el pelo largo hasta media espalda y vestíamos ropa de 

estética “hippy”. Aunque no lo parezca, eran tiempos difíciles y quizás eso nos unía más 

a todos los jòvenes. Por aquella época yo estudiaba grafismo en la escuela Massana y 

solia encontrármelo en los pocos Festivales de Música Progresiva (que asi se llamaban 

entonces los conciertos y festivales de rock) vendiendo su material, posters y cosas 

relacionadas con el ‘pop art’ de la época. Hay que pensar que eso era a finales de los 

sesenta o principios de los setenta. Poco después Salva abrió una tienda de posters y 

dibujos en el Mercadillo de Balmes ubicado en la calle Herzegovina que por aquel 

entonces, era uno de los lugares mas “underground” de Barcelona, frecuentado por 

todos los que amábamos la música, la libertad de expresión y el arte contemporáneo. 

 

Pasaron algunos años, en los que personalmente descubrí y me apasioné por el blues 

dejando de lado la música que en aquellos tiempos había estado escuchando y que iba 

desde Pink Floyd a Ravi Shankar, Grateful Dead, Frank Zappa y toda la hornada de 

country, folk o rock americano tan en boga entre el movimiento hippie y demás frikies 

entre los que me movia. Un buen día de septiembre de 1981 alguién me comentó que 

Salvador abría una radio, una radio diferente, libre y autogestionada y que estaba 

buscando colaboradores para realizar programas. Como tanto yo como mi mujer eramos 

y somos fanáticos del blues, le propusimos la posibilidad de emitir un espacio dedicado 

a dicho estilo así que quedamos con él y, de repente, nos convertimos en realizadores de 

un programa de radio. Habia nacido ‘La Hora del Blues’. 

 

Desde entonces, y ya han pasado veinticinco años, Radio PICA y “La Hora del Blues” 

hemos estado en la brecha. Ha habido momentos duros y difíciles como los cierres de la 

emisora por parte de las autoridades, los problemas técnicos, la falta de medios, etc., 

pero como bien dijo una vez Salvador en una de las viejas reuniones de programas “soy 

como el ‘Ave Fénix’ que siempre resurge de sus cenizas”. Y así ha sido durante todos 

estos largos años. 

 

A Salvador debo agradecerle la libertad que siempre nos ha dado para la realización de 

los programas, pero también su entrega a la emisora, su constancia, su trabajo sin 

desfallecimiento y la fe que siempre ha tenido en este proyecto que sin duda ha sido el 

proyecto de su vida. 

 

Personalmente, “La Hora del Blues” ha significado mucho para mi. Gracias al programa 

he podido conocer a infinidad de músicos, artistas, compañías discograficas o 

productores de blues, la mayoría de Estados Unidos, pero también del resto del mundo 

como Australia, Japón, Sudamerica y de toda Europa y he podido entablar amistad y 

compartir nuestra pasión por el blues con muchos de ellos. “La Hora del Blues” 
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participa desde hace ya más veinte años en el “Living Blues Radio Chart” la lista de 

exitos de blues más importante del mundo. El programa se ha ganado el reconocimiento 

a nivel mundial de toda la comunidad de blues y mantengo correspondencia regular con 

más de 1.500 compañías discográficas, naturalmente muchas de ellas indie, y bluesmen 

de todo el planeta, lo que nos ha llevado a involucrarnos mucho más profundamente en 

este tipo de música. Gracias a nuestros contactos hemos tenido el inmenso placer de 

organizar y colaborar en festivales de blues en nuestro pais, así como escribir en revistas 

especializadas de todo el mundo e incluso editar la revista de la Sociedad de Blues de 

Barcelona (SBB), sociedad que tengo el honor de presidir y haber fundado junto con 

algunos otros grandes aficionados al blues. Hoy dia “La Hora del Blues” es un 

programa conocido y reconocido entre los aficionados al blues en todo el territorio 

nacional y gracias a su emisión a través de Internet, también lo es a nivel internacional. 

 

Mención especial merece la famosa “fiesta” de Radio PICA montada en el año 1985 en 

el club 666 (hoy ya desaparecido) con motivo del IV Aniversario de la emisora. En 

aquel momento se pensó en organizar una ‘movida’ para recaudar dinero para el 

mantenimiento técnico de la emisora. A todos los realizadores de programas se nos 

pidio que colaboraramos de algún modo en la fiesta (llevando el bar, pinchando musica, 

emitiendo partes de nuestros programas en directo, etc…..). Recuerdo que por aquel 

entonces se llevaba sobre todo la musica y el “look” punk, siniestro o industrial y para 

el evento se contó con la participación desinteresada de varios grupos de estos estilos. Si 

no recuerdo mal eran El Manglar de Morocoy, Litlle Box of Sounds, Kangrena, 

Desechables y Avant Dernières Pensés. A mí se me ocurrió montar una banda de blues 

para la ocasión y salir a tocar. Así que recluté a varios músicos amigos a los que les 

gustaba el blues, cosa muy extraña en aquellos tiempos, pues eran momentos en los que 

el blues no interesaba a practicamente nadie, hicimos un ensayo y salimos al escenario 

para interpretar cinco clásicos del blues.  Todavía recuerdo el repertorio: “Hideaway”, 

un instrumental de Freddie King, “Dust My Broom”, un clásico del blues de Chicago de 

los años cincuenta cuyo compositor era Elmore James; escogimos también el estupendo 

“Every Day I Have The Blues” del pianista y cantante Memphis Slim, “Little Red 

Rooster” de Howlin’ Wolf (tema que a mí me había impresionado en la versión de los 

Stones) y terminamos con una adaptación de “Rock Me Baby” que nosotros titulamos 

“Fes m’ho nena” (el primer blues de la historia cantado en catalán). Aquello fue una 

experiencia impactante. Supongo que la mayoría del publico que estaba alli (y había 

muchisima gente) no había escuchado un blues en su vida. Su reacción fue primero de 

sorpresa, luego de atención y finalmente hasta conseguimos arrancar sus aplausos.  

 

Aquella actuación fue muy gratificante, tanto, que decidi continuar con el grupo. Así 

nacío la Harmonica Zúmel Blues Band (nuevamente gracias a Radio PICA). 

Naturalmente fue una de las bandas de blues pioneras en nuestro país. Durante más de 

diez años estuvimos en activo y actuamos en prácticamente toda la geografía española, 

siendo conocidos a nivel nacional e internacional. Durante esos años apenas existían 

formaciones de blues en nuestro país, por lo que tengo el orgullo de reconocer que 

fuímos de los primeros en cultivar este estilo que amo y respeto y gracias a la 

Harmónica Zúmel surgieron otros músicos que a su vez fundaron otras bandas, 

creándose un buen circuito de grupos nacionales de blues. 

 

Echando la vista atrás recuerdo también las “reuniones” de Radio PICA. Se convocaban 

en algún bar de la zona de Gracia y allí nos encontrábamos los más variopintos 

realizadores de programas, totalmente dispares e irrepetibles, pero todos con la ilusión 
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común del proyecto de Radio PICA y en torno a ‘Salvatore’ que siempre ha sido el 

catalizador de todas las individualidades que han desfilado por la emisora. Han pasado 

un gran número de colaboradores pero hay que tener un recuerdo especial para los que 

ya no están entre nosotros, como Xavier Clásic o Mario, hombre de pocas palabras alli 

donde los hubiera Tampoco quisiera olvidarme de Pepitu, desde la libreria Cap-i-Cua, 

siempre al tanto de todo (visca els ‘periquitos’). 

 

Después de tantos años de programa, no me siento en absoluto cansado o aburrido. 

Todo lo contrario. Creo que en este momento no sabría estar sin hacerlo, ya que forma 

parte de mi vida y está unido a toda mi trayectoria en el campo del blues. Cada semana 

es una experiencia diferente, algo nuevo que decir y sobre todo, alguien nuevo que 

descubrir. 

 

Reza un refrán que quien escucha detenidamente los blues, o le aburren soberanamente, 

o los ama con locura, pero nunca le dejan indiferente. Que los blues os acompañen 

amigos !!! 

 

 

Aquest programa s’emet els divendres a les 16,40 i es repeteix a les 20,40. Està 

relacionat amb www.lahoradelblues.com i es contacta a través de 

zumel@lahoradelblues.com  

 

http://www.lahoradelblues.com/
mailto:zumel@lahoradelblues.com
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Musidora, programa Ciencia Infusa 
 

A estas alturas de la película no quedan muchas cosas en las que creer. Pero si yo 

tuviera que encontrar alguna, ésta sería con mucha probabilidad el derecho a la libre 

expresión, entendiéndolo tanto como derecho a recibir cualquier tipo de información, 

opinión o conocimiento como a emitirlo. Y, más que un derecho, lo veo como una 

necesidad, personal y social. 

 

Llevo nueve años participando en el proyecto radiofónico independiente de Barcelona, 

desde distintos frentes, disfrutando del placer de hacerlo sin presiones económicas, 

políticas e ideológicas. Hacer radio así es casi un lujo, a pesar de que las gentes que 

hacemos radio libre estamos acostumbradas a que nos miren como a bichos raros por 

trabajar sin cobrar, tan extendida está ya la costumbre de que el dinero es más 

importante que la libertad. 

 

En Radio P.I.C.A empecé hablando de tarot y brujería en general, de una manera 

informal, amena, casi infantil. Después, el interés por el futuro pasó a ser de índole más 

científica, anticipatoria, y construí el laboratorio brujílico espacial de "Ciencia Infusa", 

un programa sobre ciencia ficción y fantasías futuristas en el que intento dar cabida a 

todas aquellas miradas hacia el futuro que, ya sea en forma de música, literatura, cine, 

robótica, genética, arquitectura o moda, retraten un mañana cuya posibilidad de 

existencia depende totalmente de nuestra imaginación, fuerza de voluntad y capacidad 

de incidencia sobre nuestras propias vidas. Un programa como "Ciencia Infusa" sólo 

puede crecer en una emisora como Radio P.I.C.A porque su espíritu artístico, 

heterodoxo, ecléctico y algo caótico no sería comprendido ni apreciado en ninguna otra 

emisora.  

 

Radio P.I.C.A es como Radio 3 con menos medios y más originalidad. Por eso me 

enfada a veces que se nos ignore y ningunee, que se pretenda que no existimos, que 

somos unos colgados, que no somos "cool"…y es que cuando la masa no sabe donde 

colocar a unos individuos rápidamente se saca de la manga una etiqueta catalogadora de 

raros y a nosotros nos han colgado una. Algo que a las instituciones les debe ir de 

perlas, ya que llevan años ahorrándose la labor que ya se ha hecho en la mayoría de 

países europeos, en los USA, en Canadá y en Australia, donde las radios libres son las 

cosa más normal del mundo, legales y todo. Pero ni ahí encaja Radio P.I.C.A, que nunca 

ha tenido el barniz hippy-solidario-kumbayá-alternativo-cheguevarista que tanto gusta a 

los progres en el poder y que conforma con facilidad tanto a las hordas de la calle como 

a las minorías políticas con despacho. Esta es una de las gracias de Radio P.I.C.A, 

pienso, y al parecer también una de sus desgracias. 

 

Radio P.I.C.A se organiza de una forma más cómoda que las demás porque no es 

asamblearia y fomenta un individualismo muy útil para las personas creativas. Aunque, 

como todo, esto también tiene un lado oscuro, al final, y es que hay quien confunde el 

egoísmo con la independencia. No todo el mundo se da cuenta de que una radio libre no 

se hace sola. Pero me quedo con la idea de que los realizadores y realizadoras de los 

programas que conforman las parrillas de estas emisoras, son muy valientes, 

inconformistas y únicos, porque son capaces de dar voz a muchas historias que de otra 

manera quedarían soterradas, marginadas. 
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En Radio P.I.C.A no hay fronteras ni banderas. En "Ciencia Infusa" no hay dogmas 

aprendidos de carrerilla. He ahí el truquillo de una relación tan duradera.  

¡Cómo me gusta hacer radio! 

 

Aquest programa s’emet els dijous a les 15:30 i a les 19:45, i està relacionat amb 

http://www.porticoluna.org 

http://www.porticoluna.org/
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Cheb Palaies, programa Màximum Clatellot 
 

Des de l’hivern de 1993 vam començar a fer el programa Màximum Clatellot de Ràdio 

PICA tres roquerols que érem membres o havíem sigut membres del grup Budellam. La 

banda Budellam va ser una mena d’esclat de hardcore, al·lucinògen amb estricnina i 

moguda punk de poble de rodalies . Vam fer tot el xivarri que vam poder de la pitjor 

manera que vam sapiguer inspirats per bandes de fora com RKL o Poison IDEA o per 

bandes d’aquí com HHH, Antidogmatics o l’Odi Social. Qui vulgui saber a què 

sonàvem nosaltres i altres bandes del moment i de la zona que busqui el increïbles 

discos del demencial segell cardedeuenc Macaco Records, afincat a La Roca durant 

força temps i que va caure en una bancarrota premeditada i salvatge.  Va ser en aquest 

ambient on vam coincidir per primera vegada Garrotada Smith, Sargento Botella i Cheb 

Palaies. Les Olimpíades del 92 a penes havien començat a empastifar i intoxicar pertot i 

nosaltres ens pensàvem que faríem sempre el que voldríem. Garrotada i el Sargento ja 

feia temps que coincidien en fanzines com El plasma o en grups com 4L o Suicidal 

Vailets, tot i la seva joventut ja apuntaven maneres de grans patriarques de 

l’underground vallesà, en el que més tard s’han convertit. El Programa el vam començar 

a gravar a casa la iaia d’en Garrotada les tardes de dissabte. Em sembla que el fèiem 

setmanal i en gravàvem dos de cop en unes cintes que després Cheb Palaies baixava a la 

llibreria Cap i Cua de Gràcia. Més que res perquè en aquella època no es dedicava a fer 

res i així estava una estona entretingudet. La cosa era precària a més no poder, 

gravàvem emmig d’un rebedor sense llum, sense tamburets ni cadires, em sembla que 

era l’habitació d’en Kai de Dios Odioso o algo així, perquè sempre estava plena de 

portes d’armaris que s’obrien i deixaven caure catarates de mitjons bruts i samarretes de 

Seven Seconds suades. Tots cridàvem com bojos a un sol micro, em sembla que la 

meitat del que dèiem no se sentia o no s’entenia. Al principi posàvem molta música i 

molt bona. Sargento Botella compra habitualment discos que li interessen que llegeix 

ressenyats al Maximum Rocanrrol (fanzine ianqui homenatjat al títol del nostre 

programa) i això feia que, durant els anys que ens va acompanyar el nivell musical fos 

molt elevat. Against me, Make up, Anton Maiden, NOFX, Neurosis,…. i moltes altres 

bandes que després han sigut molt conegudes en Sargento Botella ens les feia escoltar 

quan encara eren tan estranyes que feien mal a les orelles. Que jo recordi d’aquelles 

primeres gravacions ara farà prop de 10 anys es que sortíem suats i extenuats. Com si 

haguéssim nedat els 5000 metres tanques. Després vam anar canviant el nostre estudi de 

gravació, el menjador de ca la mare d’en Cheb Palaies, el pis d’en Cheb Palaies al carrer 

Corró de Granollers, alguns programes els feia en Sargento Botella ell sol a casa amb 

una gravadora de mà…. Durant un temps relativament curt el vam fer al local de la 

CNT de Granollers, a on hi havia instal·lada l’emissora de Ràdio Maquis. Va ser en un 

d’aquests programes a on ens vam encardar d’una regidora del PP de Granollers a qui 

uns aprensius li van buidar un extintor davant la porta de casa. La dona va trucar a en 

Picarol perquè ens volia denunciar, suposem que el seu mànager li va desaconsellar 

d’insistir a fer la pena perquè no hi va haver cap denuncia ni cap cosa…..llàstima 

podrida, ens hagués agradat tant! A vegades els programes els fèiem sols, a vegades 

venien amics i a vegades érem tanta gent gravant que semblàvem una manifestació 

antiavortista de Salamanca. En quant a feedback amb el públic la veritat és que n’hem 

tingut tant poc que si ens guiem per la gent que hem conegut que ens escolti jo, 

personalment, només n’he conegut a tres o quatre. Un és l’Eduard Barcelon, que ens 

escolta i ens envia discos i nosaltres n’hi enviem a ell, dos són uns tipus que em vaig 

trobar a la fira de l’intercanvi de Mieres i que els vaig fer explicar que ens sentien a 
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tothom qui coneixia, l’últim és el Teo, dibuixant com a Reydespaña i que ha co-portat el 

programa “Anarquia y agua fría” a Ràdio Bronka durant mil anys. Em va dir que 

xerràvem massa i que la música no li agradava gaire.  

 

Actualment gravem als estudis de Ràdio Cardedeu i sortim per antena també a Ràdio 

Cardedeu, el que vol dir que se’ns escolta a la caràtula de continuïtat televisiva de tele 

Cardedeu. Ens acompanya intermitentment en Rodri, cineasta i guitarrista amb el 

personatge de Johnny Molas.  Suposo que la tele Cardedeu aviat la xaparan perquè 

sempre s’inventen històries modernes perquè poguem fer sempre menys pagant més. És 

la tendència actual del mercat. Nosaltres continuem, ara fem un programa d’anàlisi 

social, humor, xerrapeta i noticia de l’estómac. Parlem de l’absurd del poder i de l’abús 

comercial i mercantil, parlem de l’hàbit del futbol i de la dictadura del neo-civisme, 

parlem de benzina feta amb arrel de remolatxes i de coses que ens diu la gent de la 

comarca a on vivim. Una comarca malmesa ja sense remei per les bafarades 

urbanístiques i esportivo-lúdiques de la Gran Barcelona. Ens entretenim amb les nostres 

pròpies bandes, els Afganistan ye-ye´s i El mal ja està fet. Tenim un tècnic de so 

responsable i que ens mima, el Dj. Peixeres-Palom. A vegades fins i tot, fem programes 

en directe des del xiringuito de la karate-punk a la Festa Major de la Roca o des de la 

Vella Fusteria o el bar Tarambana de Cardedeu. Anem emetent les alegres i estridents 

cançons dels nostres amics , tenim col·laboradors eventuals al telèfon que mai funciona 

i mantenim l’esperança que el Sargento Botella torni algun dia  amb el seu laboratori 

experimental de discos del futur.   

Amor, pau i respecte. 

Però no gaire. 

 
Aquest programa és quinzenal, surt els dimecres a les 15.33 i el repeteix a les 19.33. 

Té relació amb els següents llocs d’internet: http://www.carnusrecords.tk/ 

http://www.myspace.com/xxxxafganistanyeyesxxxx 

http://www.myspace.com/elmaljaestafet  

http://personales.ya.com/espitregat 

http://usuarios.lycos.es/maximumclatellot/corporativa11 

 

 

http://www.carnusrecords.tk/
http://www.myspace.com/xxxxafganistanyeyesxxxx
http://www.myspace.com/elmaljaestafet
http://personales.ya.com/espitregat
http://usuarios.lycos.es/maximumclatellot/corporativa11
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Mar Fulkner, programa Caperucita en Autobús 
 

Poc després de que el meu pare em comprés el meu primer radiocassette als 14 anys, em 

vaig aficionar a escoltar la radio. Fent girar la rodeta del meu aparell sintonitzava tot 

tipus de coses, que a mi em semblaven sortides d’un món misteriós i laberíntic. 

Així va ser com arbitràriament vaig sintonitzar Ràdio Pica. 

Em va semblar una cosa estranyíssima i molt misteriosa, com entrar en un espai 

atemporal, ja que no es concretava l’hora ni el lloc i no hi havia anuncis. 

Vaig començar escoltant els informatius i també històries histèries. 

Després em quedava fascinada amb tots els programes que eren de literatura. 

I llavors em vaig dir a mi mateixa que de gran voldria tenir un programa… 

Però em desanimava pensant que hauria d’esperar, créixer i estudiar molt. 

A més després hauria d’anar al vaixell des d’on dèien que emetia Pica a demanar feina, i 

no creia que me’n donessin. 

Inesperadament al cap de dos anys vaig tenir l’oportunitat de fer un programa amb dos 

nois més a Ràdio Bronka, ens deiem “A la Deriva” i fèiem un programa desastrós que 

ens preníem molt seriosament, era el més emocionant que havia fet mai. 

Els nostres amics trucaven en directe i tots plegats construíem un “mejunje” llibertari 

molt commovedor i ple d’il·lusions, però això per mi només va durar un any. 

Radio Bronka en aquella època tenía un sistema organitzatiu bastant rígid d’assemblees 

i comissions, pagàvem quotes per mantenir la radio i tothom es definia com a 

anarquista. 

Molt emocionada amb el tema de fer ràdio vaig passar-me a Contrabanda FM, primer 

com a col·laboradora al “Vespino Sideral”, on m’ho passava molt bé tots els dijous fins 

a la matinada fent ràdio en directe d’una manera molt més descontrolada i espontània. 

A Ràdio Contrabanda tenía la sensació de que tot estava molt menys controlat, que 

podies fer qualsevol cosa que volguessis… i així vaig fer el meu primer programa de 

literatura en solitari : “La azotea de Casiopea” que va servir d’experiment per la creació 

del programa que faig actualment i que es diu “Caperucita en Autobús”. 

Aquest és el programa que he volgut fer sempre, durant tres anys he parlat de tots els 

temes que m’han interessat en aquell precís moment, mentre el feia en directe a radio 

Contrabanda vaig entrevistar a un munt de poetes i artistes i gent de tot tipus, he fet els 

meus collages chapuceros amb gravadores, cassetes,vídeos… 

Aquest ha sigut el camí que he hagut de recórrer fins a Ràdio Pica. 

Per que no vaig entrar abans a Ràdio Pica? 

Per que a Pica no s’hi accedeix des de contactes polítics, no tels trobes en una 

manifestació, ni en una assemblea, ni en un acte públic, no son ( som) un col·lectiu. 

Des de fora sempre vaig veure Ràdio Pica com a un “ens volàtil” fora dels circuits 

comercials i també dels no comercials. 

Una cosa raríssima. 

Però que s’assemblava molt més al que jo feia i al que jo volia fer. 

La casualitat va voler que a través d’un realitzador a mig camí entre Pica i Contrabanda 

pogués conèixer a l’alma mater del chiringuito i acabes donant-li una maqueta del meu 

programa i també unes falques fetes amb uns mitjans tècnics dignes de la segona guerra 

mundial. 

Però que per allò del “doit yourself” van tenir bona acollida. 

Ja fa quasi un any que estic a Ràdio Pica, uns sis mesos en exclusivitat. 

Es a dir que he hagut d’aprendre a fer-me el programa amb els meus mitjans. 

Ara faig el programa en diferit, amb més temps per pensar les coses que dic,  
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Sense cometre tantes errades tècniques, en definitiva:Ara faig uns programes més 

pol·lidets i més macos i amb més contingut. 

A Ràdio Pica no hi ha assemblees ni reunions i moltes vegades el membres de la ràdio 

no ens coneixem. Ens comuniquem les coses importants per internet. 

Des que estic a Pica he parlat de Juana la Loca, poesia japonesa, Elvis Preysler, 

Dràcula, llegendes urbanes, la història de la fregona, la llibertat, les preses i els seus 

fills, el moviment dadà, Jose Agustin Goytisolo, contes de por…. 

 

Els oients? Doncs els que es comuniquen amb mi son pocs i fidels, alguns des de fa 

anys. Em consta que cada cop que s’emet el programa les visites al web blog que acabo 

de crear es multipliquen, això és bon senyal. 

Per què he explicat tota la meva trajectòria radiofònica? Perquè tothom que llegeixi 

aquest text s’adoni que gràcies a les ràdios lliures i no comercials per fer radio 

només calen ganes, il·lusió i coses a dir. 

 

Em van dir que expliqués alguna cosa de Ràdio Pica i l’únic que puc explicar és la meva 

experiència ja que Pica és una federació d’individualitats. Sento molt no haver fet un 

discurs més enaltidor i patriòtic, com a màxim diré (per què ho sento de veritat) el 

següent, i així m’acomiado: 

 

¡¡Visca la Ràdio, l’Art i la Llibertat!! 

  

Aquest programa s’emet els dimarts a les 16.30 i a les 20.45h 

Adreça electrònica: lacasitazul@hotmail.com 

 Web blog: www.radiocaperucita.blogspot.com 

mailto:lacasitazul@hotmail.com
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Jordi Valls, programa Vagina Dentata Organ 
 

En Picarol fa molts anys que és va vendre la seva ànima al diable. És meitat haxaixí i 

meitat Lovecraft. Té la dèria del terrorista. És un fanàtic compulsiu. Ara recordo el 

principi de ràdio Pica com un estupend trip de L.S.D. Les al·lucinacions són 

innombrables. Molt aviat, a cops de martell trencarém tots els sants, verges i cristos de 

Barcelona i li farém un súper-monument, un trencadís còsmic al bell mig d'una plaça de 

Gràcia. 

 

Morin els putrefactes, i visca la sang pagana! 

 

Londres, 25/07/2006 
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