L a radio i les sensacions
adio Olot i Radio Costa Brava han estrcnat una programació conjunta
que intenta potenciare! món de les sensacions. «La rádio-sensació», en
diuen. I la publicitat que en tan es basa en el mot (csensació» i en la definido
que en dona el diccionari de Fabra.
La sensació és com la primera guspira. Kn la funció de la vida psíquica
que anomenem preces cognoscítiu, hi ha un momenl primari inevitable que
és la sensació: una primera impressió a través deis sentits. Després, d'una
manera prácticamenc simultánia, ve la percepció 1, finalment, l'aprehensió
intel.lectiva, el coneixement propiamenl huma. Pero aquest és un foc que
no hauria estat possible sense la guspira, la reacció inicial deis sentits davant
l'estímul rebut.
Vivim una época de cuite ais sentits. La vista s'alimenta d'una allau d'imalges; l'olfacte assisleix a la proliferació deis perfums; el gust se salisía amb
la soJlsticació de la gastronomía; el tacte es descobrcix a si mateix com u n a
font renovada de plaer i de salut. Pero potser l'o'ída és avui el menys valorat
deis sentits —han inventat els videoclips per poder «veure» la música— i és,
sens dubte, el mes perjudicat de tots, a causa de la contaminació del soroll.
Enmig d'aquesta civilització d'estridéncies que ens pot fer tornar h'sicament
sords i psíquicament insensibles, la radio pot servir encara per aJlnar-nos el
sentit de I'oída i per íér-nos redescubrir la sensibiHtat acústica. Sensibilitat
que no és només la facultat estricta de rebre sensacions, sino l'aptitud per
deixar-se impregnar per elles, per tot el gruix del coneixemenl sensible que
enriqueix i vivifica el coneixement intel.lectual.
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Les imatges deis rétols, de les tanques, de les revistes, de les pantallas,
teñen a vegadcs una evidencia matussera i, ainb el pretext de reflectir la realitat, sovint la sobredimensionen i la manipulen. En un món de percepcions
massa obvies i de coneixements directes i brutals, la radio ens manté encara
en el llindar sublil del misteri. Les imatges ens ho mostren tot i ens ho donen
lot íet; la radio, en canvi, només insinúa, i amb aixo ens olire les portes de
la imaginació. Les sensacions produides per la radio venen de la páranla,
del to de veu, deis acords de la música, del so deis Instruments, de la gamma
inesgotable deis <<eíectes especials>>. En aquest últim camp és, potser, on es
veu mes clara la capacita! de suggestió de la radio, perqué enlloc com aquí
no hi ha tanta desproporció entre les causes i els efectes, entre l'estímul que
s'activa i la sensació que es provoca: amb un coco partit per la meilat s'obté
el galop d'un cavall; amb un paper arrugat es fa crepitar un incendi; amb
un timbal es poden reproduir els ecos d ' u n a tempesta...
Aixo és la radio: el regne de les sensacions. Orson Wellcs ho sabia quan
va emelre TJK War oj iii£ Worlds, i VVoody Alien quan va filmar Radio dajs. I
és bo que algú trcballi —lambe a casa nostra— perqué aquesta magia no
es perdí.
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*Pe¡ nmig Jara cin(¡uanta anys de la mtirt
de Joaqmm Ruym, ut? gironi nascu! al
carrer de Sa7ií Josep i esdevingul un deis
j?ustrei iTufisculibles ds ks lletres catalanes
d'aqueü seg(e. Será una hona ocanó perqué
Girotia t Blanes —la sena xegona patria—
recordin la neva figura maxsa iiblidada..
niassa injuslaímnl riieny^liníiuda.
*ATnh tnotiic de la riwrl de Salvador Dalí
s'lian exhujrml maltes frases cM pin/nr, pero
?w gañe les que mes podieri definir la seva
auténtica personalitat. Noinés Francesc
Candel va recordar alió que Dalí liaiñu dit
en ocasió de la lineada de Montserrat:
•'Els intel. lectuals son una merda; eb
mlel.kctuals eatalans, dues merdes; els
intel. ¡ecluals eatalans a Montserrat, tres
nierdes». Nantés Pilar Hahola va reproduir
a TV3 u?]es declaraeions de Dalí a
Salvador Escamilla: "Per a mi la IliherUit
és el pitjoT que lii lia per a la creaetó
artística, i per aixo m'agraden tots eb
períodes inquisitorials. Aixo ho vaig
apremire quan etn van JkaT tres niesoí a la
presó de Oirona: a la ¡nesó tot s'arregla
znslantánianient. LUíoars vaig airnenfur a
posar-me decidainent contra la ¡libertat". I
ningú no Im atuiat a citar aquett autógraf
TOtund que hon\ pot Ikgir a Cadaqués, en
una vitrina del Museu Perrot-Moore:

"Hay Ires mujeres que llenen poca
gracia: / la abstracta, la pula y la
rlemocracia".
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