
EL LLENGUATGE RADIOFÒNIC  
 
 
1.- El Llenguatge radiofònic i els seus sistemes ex pressius  
Introducció 
  
La ràdio d’avui és una ràdio de tercera generació: s’ha fet un salt dels sistemes analògics 
a la tecnologia digital, tant pels processos de producció com els de difusió. La ràdio a 
Internet és ja una realitat que camina simultàniament a la tradicional ràdio per ones 
hertzianes.  
 
El panorama que se’ns obre avui, amb la integració dels conceptes ràdio – digital -
Internet, és el nou repte de la radiodifusió del futur. I només cal avançar algunes de les 
transformacions de les quals ja en som testimonis: en una època de globalització 
mediàtica, es consolida la presència de la ràdio local, o millor, de la ràdio de proximitat.  
Aquest nou terme adjectiva molt millor aquesta nova ràdio caracteritzada pels seus 
continguts d’àmbit territorial pròxim, però no pel seu abast de difusió, que amb Internet  
ha deixat enrera el localisme.  
 
El Llenguatge radiofònic. 
 
Parlar de ràdio no és pensar en un mitjà de comunicació que té unes característiques 
tecnològiques específiques (micròfons, amplificadors, antenes, etc.) que el fan diferent de 
la televisió o els diaris. Parlar de ràdio no és només pensar en uns programes amb uns 
professionals que ens parlen i ens expliquen coses o que ens deixen sentir la música de 
moda. Parlar de ràdio no és tampoc pensar que l’audiència el que fa és escoltar i prou. 
Parlar de ràdio és tot això i molt més.  
 
Per entendre què és la ràdio ens cal entendre quins són els seus principis constituents:   

- La ràdio  la fan un equip de professionals que creen, dissenyen i produeixen els 
missatges. Cal tenir present, per tant, la intencionalitat comunicativa de l’emissor. 

- La ràdio  fa servir una tecnologia específica que li permet la captura, el tractament i 
l’emissió de so. Aquesta tecnologia radiofònica esdevé una mediació que 
determinarà la distinció entre el que consideraríem so natural (per exemple, algú 
que ens parla personalment) i so radiofònic. 

- La ràdio  té en aquest so radiofònic la substància expressiva bàsica. El so 
radiofònic s’organitza pel que es coneixen com a formes sonores i no sonores, és a 
dir, per l’expressió oral o paraula, la música, els efectes sonors i el silenci. 
Aquestes formes sonores i no sonores es moldegen i distribueixen segons un 
repertori sistematitzat de recursos expressius i narratius. 

- La ràdio  s’adreça als receptors, que perceben i interpreten els missatges atenent a 
les seves peculiaritats perceptives i la seva experiència sociocultural.  

 
D’aquest conjunt, de les formes sonores i no sonores i del repertori de recursos en diem 
llenguatge radiofònic.  
Les formes sonores i no sonores, conegudes també com a sistemes expressius del 
llenguatge radiofònic, són:  
 
 
 



a. l’expressió oral o paraula  
 
b. la música  
 
c. els efectes sonors  
 
d. el silenci  
 
Qualsevol fragment de qualsevol producte radiofònic contindrà algun o alguns d’aquests 
sistemes expressius: podem sentir veus, veus amb música, veus i sorolls, música i 
silencis, o veus, música, efectes sonors i silenci, etc.  
 
És important tenir en compte que aquests sistemes expressius són en realitat llenguatges 
autònoms amb el seu propi repertori de codis. Pensem en la parla o la música, per posar 
un exemple, que tenen una significació expressiva i cultural autònoma, és a dir, que tenen 
sentit i existeixen fora dels llenguatges audiovisuals.  
 
Des d’aquesta perspectiva la ràdio es configura com un instrument pedagògic complet i 
eficaç en tant que la necessitat d’integrar aquests quatre sistemes expressius precisa 
d’un treball coordinat que concerneix a diferents especialitats del currículum escolar. Així, 
per exemple, l’expressió oral implica la capacitat de construcció d’un text o discurs clar, 
correcte i coherent, i també la facultat de verbalitzar, de llegir, aquest discurs amb 
correcció i precisió, de forma atractiva i suggerent. L’ús de la música ens dóna la 
oportunitat de fomentar l’audició de qualsevol tipus de música, però també d’analitzar com 
són aquestes músiques pel que fa ritme, melodia, harmonia, etc., i tot allò que ens poden 
arribar a suggerir. I el mateix passa amb els efectes de so, la majoria d’ells lligats a 
activitats del medi natural o del medi social i, fins i tot, el silenci.  
 
a) La paraula i l’expressió oral  
 
La paraula radiofònica és un dels sistemes expressius de major força estètica i 
significativa. En moltes ocasions el pes comunicatiu recau exclusivament en l’expressió 
oral dels locutors. 
De les paraules dels radiofonistes hem de considerar dos nivells expressius: el dels 
continguts , és a dir, el què es diu ; i el de la forma, és a dir, com es diu , com es fa servir 
la veu i la seva expressivitat sonora.  
 
L’escriptura radiofònica: és imprescindible que en primer lloc es treballin aspectes 
genèrics de l’escriptura per a la ràdio.  
 
Quan a la ràdio escoltem una notícia no tenim el text davant per llegir-lo o rellegir-lo si no 
l’hem entès. És per aquest motiu que el procés de percepció i comprensió sonora ha de 
ser immediat, simultani o quasi – simultani  a l’audició –pensem en una audició tradicional 
de la ràdio, no en l’audició de material enregistrat que podria tornar a ser escoltat. 
Per tant els textos radiofònics hauran de facilitar aquesta descodificació i per això 
esdevenen característiques essencials: que siguin textos de fàcil comprensió, que siguin 
clars, que ajudin a recordar els elements més importants i, en general, que facilitin una 
bona retenció global.  
 



També caldrà tenir present que la ràdio és acusmàtica , (acusmàtica: aquell so que se 
sent però del qual no es veu la causa originària és a dir, que la sentim però no veiem allò 
que genera el so) la font sonora. Si bé aquesta peculiaritat radiofònica és la clau que ens 
obre el món de la imaginació, també és un handicap pel que fa a l’atenció de l’oient, que 
normalment és una atenció parcial, compartida amb d’altres activitats com conduir, 
menjar, cuinar, etc. Així doncs, caldrà que els textos radiofònics siguin interessants 
per tal de captar l’atenció de l’oient,  però i sobretot, que siguin capaços de mantenir-la, 
de generar-li interès per seguir escoltant.  
 
Tenint en compte aquestes característiques podem afirmar que els textos que s’escriuen 
pensant en la ràdio hauran de ser:  
 

- Clars : és a dir, de senzillesa expositiva, que no vol pas dir simple. 
- Redundants : els textos hauran de redundar en el més important, per tal d’evitar 

esforços de memorització, i que es pugui comprendre el significat global del 
missatge. No obstant, no s’ha de confondre la redundància amb la repetició 
exagerada. 

- Adaptats als objectius comunicatius:  és important que en la preparació dels 
textos radiofònics es tingui clar a priori quin són els objectius comunicatius, és a 
dir, a quin tipus de públic s’adrecen per tal d’adaptar-ne continguts i maneres 
expressives, i quina funció bàsica ha de tenir el text, és a dir, quina és la 
intencionalitat comunicativa de l’emissor, perquè no és el mateix, per exemple, la 
voluntat d’informar que la d’entretenir.  

 
 Per assolir aquests objectius del text radiofònic caldrà tenir en compte algunes 
qüestions de redacció bàsiques:  
 

- Cal afavorir el predomini de l’ordre gramatical lògic (subjecte – verb – predicat) 
sempre que sigui possible. Aquesta és l’estructura més habitual en la parla i, per 
tant, facilita la comprensió de l’oient. 

- Cal evitar d’inserir frases subordinades entre el subjecte i el verb. És més 
recomanable utilitzar la coordinació.  

- És important de no elidir el subjecte i no substituir-lo per un pronom. La repetició 
afavoreix la comprensibilitat i la redundància.  

- Pel que fa al verb, procurarem usar-lo en veu activa i triarem sempre el que 
descrigui més clarament l’acció. Evitarem perífrasis verbals.  

- Evitarem la construcció de frases excessivament llargues. Normalment les frases 
llargues solen contenir molta informació difícil de recordar. És recomanable de 
guiar-se per la recomanació 1 frase=1 idea.  

 
L’expressió oral  
 
Són diverses les qüestions a les que cal atendre per tal de treure el màxim rendiment de 
l’expressió oral i del seu instrument bàsic, la veu. Per tal de resultar entenedors i pràctics 
parlarem de dos nivells de treball de l’expressió oral, malgrat que en realitat, en la paraula 
radiofònica, es treballen tots dos alhora:  
 

- Un primer nivell, orientat al coneixement i ensinistrament dels aspectes relacionats 
amb la producció i ús correcte de la veu . 



- Un segon nivell de treball del discurs oral on es treballa el domini dels elements 
que contribueixen a la creació de sentit i a la expressivitat.   

 
Primer nivell de treball: producció i ús de la veu.  
 
La veu és l’instrument fonamental de comunicació dels humans i, òbviament, l’eina bàsica 
del mitjà radiofònic.  
 
La veu humana, com qualsevol altre so, és en realitat un fenomen físic. Es tracta d’una 
vibració que es propaga. Ens interessa és entendre el so, la veu, també des del punt de 
vista perceptiu, és a dir, de com l’escoltem. Per això cal comprendre quins són els 
paràmetres bàsics que constitueixen el so de la veu, i amb els quals ens és possible de 
descriure quines característiques té una veu. Aquests paràmetres bàsics són el to, la 
intensitat i el timbre.  
 
To  
 
Des d’un punt de vista físic el to d’un so depèn de l nombre d’oscil·lacions o 
freqüència de vibracions per segon . Així el to d’una veu dependrà del nombre de 
vegades que vibrin els plecs vocals de la laringe del parlant. Des d’un punt de vista 
perceptiu el TO l’associem a la sensació d’agut o greu  que percebem en escoltar una 
veu. A major freqüència de vibració el to de la veu serà més agut, a menor freqüència 
més greu. 
 
Intensitat   
 
Des d’un punt de vista físic la intensitat depèn del grau d’obertura o amplitud dels 
plecs vocals . A major obertura més intensitat. Des d’un punt de vista perceptiu la 
intensitat l’associem a la sensació d’energia, de força, del fluix o del fort que sona una 
veu.  
 
La unitat de mesura de la intensitat és una unitat de pressió, el Decibel (Db), que oscil·la 
des dels 0 Db (llindar de la percepció) als 120 Db (llindar del dolor).  
Mentre que la intensitat màxima d’una veu humana està sobre els 110 Db, una veu 
emesa en conversa interpersonal en condicions normals se sol emetre amb una intensitat 
d’entre 40 i 60 Db.  
 
Timbre 
 
Perceptivament el concepte de timbre s’associa a la complexitat del so. És l’element 
identificador  d’un so que en marca la personalitat . Així, dos sons que provenen de dues 
fonts sonores diferents i, que tenen el mateix to i la mateixa intensitat, són percebuts per 
l’orella humana com a sons amb matisos diferents.  
  
Tècniques de l’expressió oral , que ajuden a que la parla sigui clara, intel·ligible, 
comprensible.  
En primer lloc caldrà tenir cura de la dicció . Una bona pronúncia s’aconsegueix amb 
l’adequada construcció de les consonants, del que en diem articulació, i de les vocals o 
vocalització.  



Una segona tècnica d’expressió oral és l’ús adequat de la respiració . En parlar en veu 
alta o locutar ens cal emprar formes de respiració que evitin la fatiga, que ens garanteixin 
un bon volum d’aire i que no ens obliguin a una entonació forçada. En la parla o locució 
radiofònica, la respiració (aspiració d’aire) s’ha de fer tot aprofitant les pauses lògiques del 
text (en el cas dels textos escrits, en les comes i els punts). 
 
Finalment, per a una bona tècnica d’expressió oral caldrà també tenir en compte la 
velocitat  de locució o parla. Hem de ser conscients que cadascú de nosaltres té una 
velocitat discursiva pròpia que adapta segons la situació comunicativa. No és el mateix 
llegir un conte, un text informatiu o parlar de forma espontània. En tot cas, però, és 
important treballar per tal de cercar una velocitat adequada, és a dir, que permeti la 
comprensió d’aquell qui ens escolta i que permeti al parlant de pronunciar adequadament 
tots els sons.  
 
Segon nivell de treball: creació de sentit i expressivitat sonora   
En aquest segon nivell de treball tractarem els elements suprasegmentals o 
paralingüístics de la parla, és a dir, els components prosòdics com ara l’entonació o el 
ritme,  i els valors expressius del to, la intensitat i el timbre.  
 
L’objectiu és realitzar una construcció semàntica del text, és a dir, donar sentit al text, per 
tal de garantir una bona comprensió del seu significat. En la sintaxi sonora són claus els 
grups fònics i les pauses.  
 
Grup fònic:  
 
En el discurs oral la unitat formal mínima amb la que organitzem el text no és la paraula. 
Quan parlem, ho fem lligant acústicament seqüències o grups de paraules que separem 
amb pauses. Així, el grup fònic  és la seqüència mínima del discurs oral. És el paquet o 
seqüència de paraules que es troba delimitat per dues pauses.  
Des del punt de vista sonor, el discurs oral es divideix en frases separades per pauses. 
Aquestes frases es divideixen en grups fònics separats per altres pauses menors.  
 
Pausa:  
La pausa és el silenci breu que s’insereix en el continuum sonor de la veu. Es tracta d’un 
silenci entre els grups fònics que no dura més de 3 segons. La pausa serveix com a 
enllaç ideològic entre les grups fònics, però actua de forma inversa:  
 
a)com més llarga és una pausa, menor és la sensació d’enllaç entre els continguts dels 
grups fònics. 
b)com més breu és la pausa, més vinculació s’estableix entre els continguts.  
 
El grup fònic estructura sintàcticament el text ordenant-lo i organitzant-lo en grups d’idees 
per tal de donar-li sentit. Quan una frase es divideix en diversos grups fònics, utilitzant 
pauses de diverses durades, adscrivim cadascuna de les paraules del grup a un nucli 
ideològic i semàntic.  
 
La sintaxi sonora  és l’eina essencial per a la construcció semàntica d’un text, però no és 
l’única. Les variacions controlades de to, és a dir, l’entonació , també tenen valor 
sintàctic. Coneixem cinc models entonatius per tal d’estructurar el text oral.  



Cadència, semi-cadència, suspensió, semi-anticadència, anticadència Per un treball 
complet de sintaxi sonora caldrà aplicar de forma combinada l’organització semàntica del 
text a partir de la construcció dels grups fònics i la col·locació de les pauses i la disposició 
dels models entonatius o tonemes.  
 
Un altre dels elements prosòdics a tenir en compte és el ritme . El ritme es relaciona amb 
l’organització dels diversos components sonors i la seva durada en el temps, és a dir, 
amb el nombre i ordre d’aparicions i durada de cada forma sonora o no sonora que 
s’inclogui en el producte radiofònic. Referint-nos a l’expressió oral, el ritme es relacionarà 
amb la paraula i la pausa, per tant a l’ordre en què apareixen i desapareixen, i a la durada 
de la presència/absència de cadascuna. Cal tenir present que el ritme és una sensació 
que percep l’oient a partir de l’organització que fem dels diversos elements. 
El ritme ens serà útil perquè es relaciona amb la sensació de velocitat, però també perquè 
ens permet controlar l’atenció d’aquell qui ens escolta. 
  
 
Tractament i valor expressiu de la intensitat.   
Possiblement es tracta del paràmetre més controlable. Ho podem fer de diferents 
maneres:  
 
1)fent una manipulació fonològica, és a dir, parlant amb més o menys intensitat.  
2)Manipulació de la distància entre el locutor i el micròfon (aproximació o allunyament 
físic del parlant del micròfon que capta el senyal de la seva veu).  
3)Tractament tècnic de la intensitat o manipulació de l’amplitud del senyal acústic de la 
veu a través de la taula de so o equip de d’edició.  
 
Tractament i valor expressiu del to 
En el cas del to ens referirem exclusivament a les manipulacions fonològiques que pugui 
fer el parlant. El valor expressiu del to s’associa entre d’altres coses amb la descripció de 
distàncies –tons aguts> més llunyania -, i de colors i textures –tons aguts> colors clars, 
lluminositat; tons greus> colors foscos, foscor -. I també en la construcció de personatges 
i actituds emocionals: així els tons més greus s’associen a personatges de més edat, de 
major volum corporal, a situacions de dramatisme, de por, tràgiques. En canvi els tons 
aguts es relacionen amb personatges joves, amb inexperiència, i a situacions d’alegria i 
també de tensió emocional.  
 
b) La música  
 
La música, després de la paraula, és el sistema expressiu més utilitzat i amb més força 
creativa i significativa del llenguatge radiofònic. 
 
No obstant no ens fixarem aquí en la música com a contingut en sí mateixa, sinó en el 
paper que juga com a element del llenguatge radiofònic, i les seves possibilitats 
semàntiques i expressives en relació a la resta de sistemes. Així, la música pot servir per 
diverses tasques:  
La podem utilitzar per organitzar  i estructurar  els continguts, per marcar transicions, 
marcar pauses, anunciar canvis de seqüència , etc.  
 
Com més familiaritzats estem amb la sintonia d’un programa, menys necessitem de 
missatges verbals per reconèixer-lo. Evidentment la música seleccionada com a sintonia 



ens donarà altra informació, com ara l’estil de programa, perquè juga un important paper 
d’identificació.  
 
A la ràdio s’ha normalitzat l’ús de fragments musicals com a estructuradors dels 
programes, es tracta dels indicadors o separadors. Parlem de les sintonies, que ja hem 
esmentat; les cortines, que de la mateixa manera que un teló de teatre ens serveix per 
separar blocs o continguts; les ràfegues, que també assenyalen separació però dins d’un 
mateix bloc temàtic; o els cops musicals, fragments molt breus – d’un, dos o tres acords, i 
amb to ascendent - què s’usen per cridar l’atenció.  
 
La música també s’utilitza per descriure, explicar, recrear, espais o llocs. En aquest cas la 
funció que juga la música és ambiental.  
 
Podem utilitzar la música amb la intenció de recrear una situació emocional concreta ja 
sigui l'estat d'ànim dels protagonistes de l'acció o l'atmosfera d'aquella acció, transmetent 
aquest estat emocional a l'oïdor.  
 
També podem utilitzar la música radiofònica amb l’objectiu de narrar o reconstruir una 
acció o un personatge, sense haver de recórrer en cap moment a l’ajut de l’expressió 
verbal.  
 
Finalment cal parlar de la música que té una funció purament ornamental o estètica, és a 
dir, sense cap finalitat semàntica específica, amb l'objectiu de reforçar l'ambient o l'acció 
de manera purament estètica.  
 
És molt important ser curosos amb el procés de selecció d’una música, sigui quina sigui la 
funció que hagi de jugar. És recomanable fugir dels tòpics (paisatges bucòlics – Vivaldi) 
sempre que sigui possible, tot i que en alguna ocasió és ben cert que el tòpic pot resultar 
molt informatiu (per exemple en el cas de les músiques que ens han de servir per ubicar 
l’oient en un lloc o una època). Evitem, també, fer seleccions basades en els títols de les 
cançons o temes musicals.  
Quan triem una música cal que ens fixem en les característiques d’aquesta música (ritme, 
frasejat, conjunt tonal) per relacionar-la encertadament amb el nostre producte radiofònic, 
i no pas que sigui el títol qui estableixi aquestes relacions. Finalment sempre que sigui 
possible cal que evitem parlar damunt de cançons amb lletra, perquè es produeixen 
dificultats de percepció per raó del possible emmascarament de sons.  
 
c) Els efectes sonors  
 
Anomenem efectes sonors a tots aquells sons inarticulats o sorolls (que no són ni música 
ni paraula), que serveixen per representar la realitat ja sigui de manera objectiva, però 
també subjectiva. Els efectes sonors juguen un paper fonamental en la construcció del 
que anomenem imatges auditives, és a dir, les imatges mentals que l’oient imagina a 
partir dels sons que escolta.  
 
La funció que poden jugar els efectes sonors  en la narració radiofònica: en general es 
fan servir per representar mimèticament la realitat (el so d’un timbre és un timbre que 
sona). Però cal insistir en les múltiples possibilitats expressives dels efectes.  
 



Les tasques dels efectes en la producció radiofònica són les mateixes que per a la 
música. Així els efectes poden servir per organitzar i estructurar els continguts, i marcar 
transicions, pauses, o canvis de seqüència.  
 
Els efectes també es poden utilitzar per descriure, explicar, recrear, espais o llocs, amb 
una clara funció ambiental: el so del trànsit (motors, botzines, frenades) per mostrar una 
carretera o autopista amb circulació intensa; l’aigua que bull en una olla; el rebot d’una 
pilota en el terreny de joc.  
 
Els efectes sonors ens poden servir per transmetre un estat emocional a l’oient, els 
sentiments d’un personatge o l'atmosfera d’una situació.  
 
Finalment, i com en el cas de la música, podem decidir potenciar la vessant estètica del 
nostre producte radiofònic, inserint-hi efectes sonors que no aporten informació rellevant 
a la narració però que tenen un important component estètic.  
 
En la selecció d’efectes, evitarem un “abús” dels mateixos, perquè molts efectes, a orelles 
de l’oient, poden convertir-se en soroll i produir-se l’efecte d’emmascarament. És sempre 
recomanable una tria concreta i eficaç, que ens garanteixi que l’oient ho sent i, sobretot, 
ho entén.  
 
d) El silenci  
 
En general els autors defineixen el silenci radiofònic per l’absència de la resta dels 
sistemes expressius. Quan no hi ha ni paraula, ni música, ni efectes sonors, llavors hi ha 
silenci. Però aquesta absència de so no és una absència real sinó perceptiva. A la ràdio, 
el silenci absolut no el podem aconseguir. Sí en canvi podem generar unes condicions 
sonores que l’oient percebi i interpreti com a silenci.  
 
Els autors han arribat a l’acord d’establir els límits del silenci entre els 3 i els 5 segons. 
 
El silenci, no obstant, no pot pas interpretar-se únicament com una pausa llarga sense so, 
sinó que l’efecte silenci afegeix, aporta, informació al discurs radiofònic. El silenci es 
carrega de valor informatiu en funció del context immediat i la seva longitud.  
 
2.- El muntatge radiofònic 
 
El muntatge radiofònic és l’operació que permet combinar, integrar i organitzar les 
diverses formes sonores pròpies del llenguatge radiofònic amb l’objectiu d’obtenir un 
discurs sonor que resulti coherent, atractiu, clar i entenedor pel receptor. 
 
Les possibilitats expressives del muntatge són il·limitades. Tot i això, les formes 
d’organització dels fragments i substàncies sonores es redueixen a dues grans 
possibilitats: la juxtaposició o organització seqüencial de les fo rmes sonores , és a 
dir, a la disposició una darrera de l’altra; i la superposició o combinació simultània de 
dues o més formes sonores.   
 
La planificació sonora tenint en compte que la superposició  implica que dos o més sons 
sonen a la vegada, la primera qüestió a la qual cal atendre és a la intensitat d’aquests 
sons superposats. Cal parlar, per tant, de la planificació sonora o dels plans sonors .  



Per convenció expressiva s’usa una nomenclatura similar a la cinematogràfica i es parla 
de Primeríssim Primer Pla (PPP), Primer Pla (PP), Segon Pla (2P), Tercer Pla (3P) per  
referir-nos a la intensitat a la qual són reproduïts els diversos objectes sonors. 
 
Muntatge  
Des del punt de vista tècnic -expressiu existeixen un nombre finit de operacions de  
combinació de sons. 
 
Fade-In  (F-In): en diem així per referir-nos a l’aparició gradual d’un so. 
Fade-Out  (F-Out): just a l’inrevés del F-IN, és a dir, un so que està sonant en PP 
desapareix gradualment fins a deixar de ser percebut. 
Resolt  (RS): també indica una desaparició de so, però en aquest cas no és gradual sinó 
sobtada, de cop. 
Fos-Encadenat  (F/E): figura que implica la desaparició d’un so i l’aparició d’un altre de 
forma simultània. Mentre un so desapareix en F-Out s’inicia un altre en F-in. 
Perceptivament notem uns moments de barreja entre ambdós sons.  
Encadenat  (E) 
 
Muntatge músic - verbal  
En referir-nos a les possibilitats expressives i creatives del muntatge radiofònic val la 
pena dedicar certa atenció a la combinació dels dos sistemes expressius amb major força 
estètica i significativa a la ràdio, com són la paraula i la música. Una bona feina de 
combinació, de muntatge músic -verbal,  suposa un increment exponencial de les 
potencialitats d’ambdós sistemes. I, en canvi, descuidar aquesta combinació, és 
menystenir una de les fórmules expressives més suggestives del mitjà. 
 
Guió  
En parlar de guió podem entendre que parlem del procés d’idear i crear l’estructura 
narrativa d’un producte radiofònic. Volem entendre el guió com un instrument, una eina, 
que ens ha de permetre traslladar a un paper i de forma codificada i escrita tot allò que 
després serà so. 
 
Què ens cal poder plasmar en el guió: no es tracta només d’escriure-hi allò que volem dir, 
ni tant sols allò que volem que soni, caldrà indicar-hi també com voldrem que tots els 
sistemes sonors emprats es relacionin entre ells (muntatge – figures de muntatge), i 
sobretot ser capaços de traslladar la doble dimensió temporal del text sonor, és a dir, la 
superposició i la juxtaposició de les substàncies sonores. 
 
Guió tècnic -literari per a una adaptació de ficció en la que les veus no treballen  
en simultaneïtat temporal.  
 
Guió tècnic -literari per a una adaptació de ficció en la que les veus treballen en  
simultaneïtat temporal. 
 
3.- Els gèneres radiofònics 
 
1.- Els Informatius 
Les notícies són el seu contingut bàsic. 
Són un tipus de programes molt adequats per treballar a les classes. Tenen l'estructura 
següent: 



Entrada o careta. Sintonia amb la presentació dels locutors. 
Capçalera o sumari. Els titulars amb algun comentari afegit. 
Cos temàtic. Desenvolupament de les notícies, normalment de més a menys 

important. 
Tancament. 
 

Modalitats: de noticiaris: 
 

- Flaix informatiu . La notícia fresca, immediata. 
- Butlletí horari . Les notícies importants en pocs minuts cada hora. 
- Diari parlat, radiodiari, noticiari . L'actualitat s'explica àmpliament estructurada en 

seccions, a semblança de la premsa escrita. 
- Avanç informatiu . Les notícies més destacades del pròxim servei informatiu. 
- Resum . Espai que sintetitza breument les notícies més importants. 
- Reportatge . Parteix d’un notícia d’actualitat i tracta d’aprofundir sobre els 

antecedents, les causes i les conseqüències. 
- Taula rodona i debat . La taula rodona permet la confrontació màxima d'opinions. 

Hi ha un moderador. No és recomanable la participació de més de 3 o 4 invitats. El 
debat és l'enfrontament de posicions contraposades. Hi participen diverses 
persones i un moderador. 

- Roda informativa . Uns quants informadors aporten dades sobre una o més 
notícies. 

- Entrevista : Entrevista és el diàleg entre dues persones - o més - conduït per un 
entrevistador que mira d'obtenir declaracions d'interès general. Es pot fer en 
directe o en diferit. 
Normes generals per fer una bona entrevista: 

Documentar-se bé sobre el personatge o el tema. 
Fer un guió amb l'esquema de les possibles preguntes o dels temes clau. 
Després caldrà improvisar, però això és inevitable. 
És convenient establir una bona relació, una bona sintonia amb la persona 
entrevistada. 
Fer preguntes clares i breus. El protagonista és l'entrevistat i no 
l'entrevistador. 
Control del ritme i l'interès de l'entrevista. Acabar-la en el punt de màxim 
interès. 
Repetir, de tant en tant, el nom de l'entrevistat. 
Tancament breu, amb el nom de la persona entrevistada i el tema de 
l'entrevista. També es pot repetir alguna de les coses més interessants de 
les que s'hagin dit. 

- Magazín . Programa de durada llarga que té continguts diversos -entrevistes, 
reportatges, concursos, debats, música,...- units per la intervenció d'un 
presentador-conductor del programa. 
 

2.- Dramàtics 

Són l’adaptació radiofònica del gènere teatral. 

Tipus: 

- Transmissió d'una representació . En directe o en diferit. 



- Radioteatre . Adaptació o bé guió original d'una obra dramàtica. 
- Serial . Novel·la fragmentada i dramatitzada en capítols. 
- Contes i narracions . Obres curtes d'un o pocs personatges, emesos en 

una sola sessió. 

Els efectes de so i la música són essencials en aquest gènere. Ajuden a crear 
l'ambient i allò que anomenem "escenografia imaginativa". 

Altres tipus de programes: musicals, culturals, d'entreteniment, propagandísti cs, 
doctrinals, benèfics, infantils, juvenils...  
 

3.- La publicitat . 

No podem considerar la publicitat com a gènere periodístic o radiofònic. 
És cert, però, que té molta importància i ocupa bona part del temps de la majoria 
d'emissores de ràdio. Hi ha diversos tipus de publicitat: falques, espais patrocinats, 
concursos .  

Es pot fer amb un certa gràcia o bé fer una cosa monòtona i avorrida. No és gens fàcil fer-
la amena i divertida. Elaborar les ràfegues, les caretes d'entrada i sortida dels programes 
o bé les falques de promoció de l'emissora o dels diferents programes són activitats 
complexes i creatives dins del treball radiofònic. Demanen grans dosis d'originalitat i 
contundència.  

 

4.- La ràdio a l’escola 

La ràdio pot ser una eina motivadora en les diferents àrees curriculars.  

És imprescindible utilitzar els equipaments tècnics dels quals es disposa al centre.  
És important l'aprenentatge dels recursos i elements propis del llenguatge radiofònic (veu, 
música, efectes sonors, silenci).  
Podem explicar com es construeixen els guions i quines són les rutines productives més 
senzilles dels programes de ràdio.  
És important conèixer els processos d'elaboració de les notícies, els recursos emprats i la 
intencionalitat.  
 
 
Formules organitzatives del centre  
Dins de l'àrea curricular de llengua es pot treballar el llenguatge verbal i el llenguatge 
escrit.  
En altres àrees es poden elaborar programes referits a la matèria que es treballa.  
Els racons i els tallers són unes estratègies molt utilitzades. Tallers per a la realització de 
programes concrets i també per aprendre l'ús dels aparells.   
Hi ha molts tipus d'organització del funcionament de la ràdio escolar:  
- Des de programes que funcionen portats íntegrament per alumnes fins a programes que 
depenen exclusivament dels adults.  



- Hi ha centres que ja al matí organitzen la benvinguda a través de les ones radiofòniques 
o els altaveus del centre.  
- Els migdies, menjadors i hores d'esbarjo són un altre moment en què funciona la ràdio.  
- Hi ha centres en què l'activitat radiofònica anirà estretament relacionada amb les 
activitats docents que s'estan treballant en aquell moment.    
 
  L’emissora escolar  
1. L’escola es sonoritza a través d’altaveus.  
2. Es fa ràdio en un altra emissora: municipal...  
3. Es fa ràdio a través d’Internet.  
 
5.- Metodologia de treball 
 
Treball per projectes 
Treball col·laboratiu 

Grups de treball, cooperatiu i per projectes  

La línia metodològica, en general, s'ha de dissenyar pensant en el treball per projectes 
que obliga que siguin els nens els que busquin respostes a les seves curiositats, 
estratègies de cerca, de presa de decisions i de repartiment de les diferents tasques i 
rols. 

És convenient que es treballi cooperativament i col·laborativament, és a dir, hem 
d'afavorir que els diferents grups equilibrin i adeqüin les feines a les capacitats dels seus 
components, que hi hagi transmissió de la informació i que la comunicació sigui fluida. 

(Webquest del CEIP Drassanes) 
http://ceipdrassanes.ravalnet.org/webquest/femradio/index.htm 
 
Cicle Inicial, Mitjà i Aula d’acollida: 
 Informatius: el noticiari de l’escola 

Contes: expliquem contes per la ràdio 
Cicle Superior de primària: 
 Magatzine: programa de varietats 
 Actualitat: especial informatiu 
 Entrevistes: entrevistem a persones per investigar 
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