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Aquesta iniciativa va comencar .a concretar-se .el
mes de
setembre de 1988, · en el transcurs d'~na reun1o que va .
congregar un grup de ~ersones -amb afinitat d' .inquietuds ,
culturals,
pero amb ideologies,
professions i trajectories
personals prou diferenc:i.acles- . que \ s' han con:verti·t en eL
nucli d'un col.lectiu, · a6tUalment co6stitu~t en . associ~ci6,
que va decidir tirar endavant la idea . que ens havia aplegat
al voltant d'una mateixa t:3.ula·. Els que ens varn reunir a.lli
teniem en comd el fe~ d~ trobar a f~ltar un . A~bit de
comunicaci6 alt~~natiu en una ciut~t com la nostra,
i
-compartiem la il.lusi6 de crear un espai obert i diferent en
el camp. delr:; rnitjaris d~ comunicaci6 de Barcelona,
que es
concretava en ·· el projecte d'una radio no lucrativa que
abordes t.ernes cul turals i ·socials d ~ abast · ciutada.
Un
projecte del qual no ignor~vem l~s dificultats pero ·que no
consideravem impossible.
Quan se'ns demana quin es el tipus de radio q~e volem fer,
quan ens cal definir-la,
ens ridonem de la dificultat
d' elaborar una resposi~a que ens satisfaci prou.
I no es
nom~s un problema de co~pet~ncia lingUistics.
Pr§tenem cr~ar un mitj~-espai ·de · comunicaci6 alternatiu, .
responem.
I,
-tot
seguit,
les cares
dels
nostres
interlocutors as~umeixen una varietat d'expressions que · van
' des de l'educadament esc~ptica fins
a la grollerament
burleta.
Es facil imaginar-nos els
pensamentes, .
les
associ~cions d'ide~s que sorgeixen ala velocitat de la . ll~m
al darrera del~ · ·silencis expectants o dels somriures de
suficiencia. "AixO' · es el que diu tothom",
objecten eis mes
agosarats.
Totho~
~'ent~n, qui en un moment o altre s'hagi
aventurat amb ganes de treballar per una realitat "diferent"
. dins la selva insidiosa .de la comunicaci6 de masses, poblada
de feres de~pietades i astutes i d'arenes
movedisses.
Els
atrevits que gosen endinsar-s'hi reben tard o d'hora ·1es
etiquetes infamants ericunyades pels amos de 1' habitat i
troben convertits en "pirates", "il.legals", o, senzillament,
en ".penjats" i "rnarginals".
·
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Potser llavors sigui millor comenoar amb les negacions. ~s a
dir: no ' som allo, no som aixo, ni tampoc allo altre. D'acord
que noes un procediment gaire ortoclox .pero pot ser.vir per
desvincular la · imatge de la nost~a ·proposta de mo~erns
arqttetips que dominen en · aqueE.;ta materia. Provem-ho, clones!
Per comenoar no volem ser pirates.
Seria f~cil recolzar
aquesta .tallant afirmaci6 en el fet que cap de nosaltres
exerceix a~uesta,
d'altra banda atractiva, professi6. Seria
f~6il
i
absolutament fonamentat replicar que de pirates
res,
que nasal tres som bonestos trebal ladors i, no ,c al dir-..
ho,
contribuents, .pero aqui em. recorden que en kquestes .
cases cal ser serios6s i no fer gaires brbmetes:
N6 scm
pirates, donas, peFqu~ el . nost~e plantejament de comunicaci6
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preveu un contacte directe,
constaqt amb l'oient,
un
intercanvi
intens . i :
ob~rt
d'experi~ncies,
opinibns,
informaciobs que de cap manera pot assolir-se des · d'una
posici6 de clandestini~~t, .Per ~olt ~eritbri~, conseqUent i
ideolbgicament justificada que sigui.
No volem ser una radio comercial.,, es a dir, no tenim previs-t;;. ·
transformar la nostra iniciativa en un nego6i;
i ·a1xo no
~nicament per raons de princi~is o de gustos, sind ~erqu~ la
dinamica i l'essencia d'aquesta mena de ~itjans radiofbnics
es a les antipodes de la .idea que de la comunicaci6 i de la
cultura tenim no~altres.
Tampoc
aspirem
a formar . part de la legi6
d'organs
institucionals,
molt espeoialment municipals: amb ·e ls quais
les administracions autonbmiques i central pretenen cobrir
la papereta liberal i tolerant de garantia de . la llibertat
d'expressid. Tot i respectant moltes d'aquestes iniciatives,
·t robem que el concepte mateix de radio . ihsti tucional
comporta una s~rie de limitacions,
tant politiques com
estetiques que no tenim cap intenci6 d'assumir.
D'altra
· b~nd~,
l'experi~ncia de les democracies avancades demostra
:que l'extensio de la iniciativa institucional encara que
descentralitzada en tots els camps de 1~ interaccid s66ial
acaba provocant fenbmens de rebuig i de no-participaci6;
fenbmens d'estanca~ent -en definitiva- de les dinamiques que
conformen un cos social viu.
Una situaci6 que, en el cas
catala,
noes gens desitjable . i,
ames,
estaria en oberta
oontradicci6 arab el protagonisme de la ·ini6iativa popular i
individual
que caracteritza des de sempre el
proc~s
d'autoafirmaci6 del nostre poble.
Lliures .. L' adjectiu ens agradaria si · no fos .. : Si no fos que
anys
de repress1o i de marginaci6 - de tants , intents
alternatius no haguessin contribuYt ~ atorgar a l'expressi6
un seguit de connotacions negatives fins a fer de manera que
quan ~entim parlar de r~dios . lliu~es de ~eguida pensem en
aquelles
emissions
esporbdiques,
fetes amb molt
de
voluntarisme,
perb sovint amb escassa repercussi6 a · causa
dels pocs mitjans de qu~ es disposava.
A part,
que molts
entre nosaltres ens preguntern angoixosament i metafisica qu~
diantre pot significar el terme de "lliure" en un man com
aquest.
Pero aixb es una altra histbria i . l'explicarem en
una altra ocasi6 ...
Des del comenoament ens hem estat definint (ja que segons
sembla, definir-se es necessari) com ' un ' projecte de radio
no-lucrati va-de~dinami-t~zacio-cul tural. L' aspecte "dinami tzac 10
. cu 1turE\l"
cal cons iderar--lo com un factor absent
·actualment i ·tanmateix necessari en el marc d' una real i tat
ciutadana que tendeix a prom6ure de forma gairebe exclusiva,
les produce ions cul ~ura~a.
Dea d ~ aqua~=d~~ opt:l.ta~
al noatre
projecte de radio s'insereix dins d'una visio mes amplia de
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la comunicaci6 , alternativa. No ens conformem amb vol~r crear
un mitja "diferent".
Volem .treballar per un espai obert en
el qual tingui cabuda un ampli ventall d'iniciatives,
ca~ac ·
d'impulsar dinAmiques associatives i culturals amb una
projecci6 no ~ediatitzada en la ~eali~at dels dis-confor~es,
molt . m~s Amplia del que la fragmentaci6 s6ci~l que patim
pugui
eure. ~. ._ .
.
Quan
.ens
referim
a un espai obert
i
lliure
de
condicionaments (en els limits del que es possible) · no
pensem · unicament . en l'intercanvi comunicatiu que es pot
donar entre productors del fet radiofonic i · el public: tambe
ens referim a un espai fisip su~ceptible d'esdevenir a lla~g
o curt termini (aixo dep~n de les · forces i dels potencials
~u~ acdnseguim implicar en el projecte) un punt de trobada
per .a grups ~ i sectors (artistics,
cientifics, socials) que
aportin valors i actituds cap~oos d'incidir en el paisatge
sbcio-cultural de la ciutat.
Amb aquesta finalitat ens hem constitu1t en associaci6
cultural que t~ entre els seus objectius estat~taris,
juntament amb la creaci6 d'una radio,
la realitzaci6 d'una
serie de tasques de promocio i difusi6 de
realitats
culturals.
D'aixb es despren 1~ n~cessitat cl' assoli~ una continuYtat en
les emissions i un abast prou ampli que paden ser garantits
names p~r un funcionament legal i sense ais ·al cor i per un .
plantejament tecnic que ens permeti cobrir la totalitat de
l'area urbana de Barcelona .. Tal com d~iem en un dossi~r que
vam elaborar fa uns mesas:
"Corn que la reivindicaci6 del
silenci,
potser _ l'unica radical de debo,
names pot ser
privada,
ara com · -ara el col. lectiu Contrabanda
F.M.
considera necess~ria l'obertura d~una nova ruta de caravanes
per on la informaci6 circuli realment de boca en ·boca i on
cadascun dels receptors esdevingui immediatament informador
que repeteix la noticia,
que se l'explica i l'explica amb
allb que coneix de ' lavida i dels altres."
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