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Sant Gabriel, patró de la ràdio
El dijous 29 de setembre se celebra la
festivitat de l'arcàngel sant Gabriel. El
papa Pius XII va declarar-lo patró de
les telecomunicacions el 12 de gener
de 1951. Ho ratificava després a l'en-
cíclica Miranda prorsus, redactada el
8 de setembre de 1957, on aclaria
que per telecomunicacions s'entenia
el telègraf, el telèfon, la ràdio i també
la televisió. No ha d'estranyar aquest
patronatge, ja que va ser l'arcàngel
sant Gabriel qui va anunciar el naixe-
ment de Jesús. És també apreciat en
el judaisme i, és clar, pels musul-
mans, ja que diu la tradició que fou ell
qui va dictar l'Alcorà a Mahoma.
Antigament, els locutors i tècnics de
les emissores de ràdio de la nostra
diòcesi van celebrar durant anys la
seva festa patronal. Els primers indi-
cis es troben a principi de la dècada
dels 50. L'any 1953, el personal de
Radio España de Gerona (Ràdio
Girona) va fer un sopar en un restau-
rant de la ciutat de Girona juntament
amb el director del diari Los Sitios,
"en medio de una gran camaradería"
(Los Sitios, 28 de juny de 1953, p. 4).
L'any 1957 els mateixos locutors van
encomanar una missa a l'Hospital de
Girona i al cap de tres dies es va
organitzar un dinar a Platja d'Aro
amb els altres companys de La Voz

de la Costa Brava (Palamós) i Ràdio
Blanes. També Ràdio Girona va eme-
tre l'any següent, el diumenge 23 de
març de 1958, una missa en honor al
patró des del Seminari de Girona
(abans de la reforma litúrgica, la festa
de l’arcàngel sant Gabriel se celebra-
va el 24 de març).
L'any 1961 es va crear l'Agrupación
Sindical de Radio y Televisión, que
aglutinava els professionals de les
comarques de Girona. En fou el pri-
mer president Jaume Sureda i Prat,
director de La Voz de la Costa Brava i
més tard redactor i director de Los
Sitios / Diari de Girona. Aquell any la
missa va tenir lloc al migdia a l'esglé-
sia del Sagrat Cor de Girona. Va ser
oficiada per Mn. Xavier Cochs, ales-
hores responsable del Secretariat dio-
cesà de cine, ràdio i televisió del Bis-
bat. El mateix Cochs es va fer càrrec
de l'ofici en diversos anys. Amb la cre-
ació de l'agrupació sindical, els actes
amb motiu de la festa del patró van
aplegar totes les emissores de l'èpo-
ca. L'any 1965, per exemple, a la
missa del Sagrat Cor hi van assistir
Ràdio Girona, La Voz de Gerona,
Ràdio Olot, La Voz de la Costa Brava,
Ràdio Popular de Figueres i Ràdio
Sindical de Ripoll. En algunes oca-
sions hi havia participat Ràdio Liberty.

Després, dinar de germanor. La
mateixa Agrupació sindical era l'en-
carregada d'organitzar els actes, per
bé que alguns anys ho havia delegat a
alguna emissora de les comarques.
S'aprofitava per fer una visita cultural i
ser rebuts per l'alcalde. També hi eren
convidats el director del diari Los
Sitios i el delegat de Mitjans de Comu-
nicació del Bisbat de Girona d'alesho-
res, Pere Madrenys. La festa es va
anar celebrant fins a final de la dèca-
da dels anys 70.
Abans de la celebració unitària, Ràdio
Olot també ho havia commemorat,
com també Ràdio Blanes. Ràdio
Popular de Figueres, a més, tot i cele-
brar-la conjuntament amb les altres
emissores, també va organitzar
durant un temps un acte per al perso-
nal pels volts del 8 de setembre, festi-
vitat de la Mare de Déu de la Salut de
Terrades, que es venera a pocs quilò-
metres de Figueres. La missa es feia
en una església de la ciutat, i seguida-
ment tenia lloc l'àpat de germanor.
També hi participaven les autoritats de
la vila. L'any 1971 consta que la cele-
bració encara es realitzava. Amb el
temps es va anar perdent en favor de
la de l'arcàngel sant Gabriel.
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