
MATIAS OLIVE ]osep Vallverdu

Encara dins l'aura de la celebraci6 dels setanta-cinc anys de la

radio ens ha deixat l'home que dona la seva veu a la primera emissora

de Lleida, Maties Olive. Dins la postguera es va extingir el record de la

primera Radio Lleida, [ilia de Radio Associaci6 de Catalunya, substituida

per l'actual i per les altres estacions que van sorgir , pen) els mes veIls

recordem la veu inconfusible del Maties cto"ant butlletins, noticies,

comentaris, des dels estudis de Blondel, si no recorda malament a tocar

o ben prop del Liceu Escolar.

Era un bon amic del meu pare, i ho va ser meu des que jo, infant,

vaiq tractar-lo en les dues activitats seves : la primera, anant a 1'emissora

E A] 42, xicotet de calces de golf que jo era, acompanyant el meu pare

que hi portava el pla d'anuncis innovadors que va empescar-se per a la

seva empresa de teixits. L'Olive, si no era c:itrant el microfon, donava

sempre conversa al pare, i opinava sobre aqueIls anuncis quan el

director de l'emissora, senyor Figa, li ho demanava, mentre 10 Pepe,

que era jo, escoltava/ascinat per aquell m6n que m'agradava tant des

de fora, car tota la vida he estat un afeccionat a la radio

La segona activitat era la d'impressor .l'Olive era el primer

operari i responsable de la impremta Guimet, venerable avui en el

record, capdavantera els anys trenta a lJeida. La impremta, dels temps

que jo la recordo, era tambe a Blondel, al costat del carrer6 del Bar6 de

Fleix. Hi havia sempre el Pau Guimet, ni cal dir-ho, i el Maties a la

Minerva, tirant opuscles, 0 revistes com "Occident". L'olor d;g la tinta

m'encantava, i de vegades m'entretenja dins aquell recinte mes temps

del que l'horari de les classes em permetia. Es possible que ja
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aleshores I' atracci6 per la lletra impresa, que sentia des de mes xiquet,

madures vers un valoraci6 de la confecci6 de textos, possible germen

de la vocaci6 posterior

J0 entrava a la impremta sempre per tal de dur a terme un

encarrec, que era de lliurar a Guimet la caricatura setmanal que el meu

pare havia fet per a "Occident", la revista que imprimia Guimet. No se

si existeix un estudi ben fet de la tal revista, que va substituir ''Vida

Ueidatana"· Aquesta darrera, de fet, fou una publicaci6 estrictament

cultural nascuda arran de les consequencies de la Dictadura de Primo

de Rivera, que impossibilitava la premsa de partit 0 de color politic. A

partir de 1931, apareque, doncs, a Lleida "Occident", que ja era un

setmanari declaradament republica i catalanista.

L'Olive allargava la rna i jo li lliurava el sobre gros amb el dibuix

del meu pare, fet amb tinta xinesa d'aquella tan lluent. Apareixia el

Guimet i es feilcarrec de la caricatura, la comentava amb l'Olivei jo,

despres de tafanejar una mica per la impremta, me n'anava a l'Institut.

En retomar a Lleida, passats un grapat d' anys, vaig tomar a

visitar els amics Guimet i Olive, reunits altra volta, ara fent de llibreters.

L'Olive i jo xerravem a la llibreria, de vegades abans de pujar jo al

Sicoris, i de mica en mica ens posavem nostalqics, Un dia el Maties va

dir-me : si vens a casa, et fare un regal que t'aqradara. I va regalar-me

la col.lecci6 sencera de "Vida Lleidatana" . Nosaltres haviem fet

desapareixer el 1939 la que teniem a casa, en anunciar-nos que volien

fer-nos una inspecci6 al pis. Es un excel.lent regal que conservo

d'aquell home de pedra picada, que va ser el darrer de deixar

l'emissora quanja se sentia el trepig del soldats de Franco, el1938.
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