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Professors responsables: 

TEORIA I TECNICA DEL LLENGUATGE RADIOFONIC 

.C,Ódia: terse ZOé~J 
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Obiectius: Coneixement introductori a la teoria del lIenguatge 
radiofónico Formació teoric-practica en I'ús deis diferents elements 
que configuren el lIenguatge radiofónico 

Descripció del CQntingut Estudi i capacita ció en els sistemes del 
lIenguatge radiorónic. Teoria, prooucció/realització i anillisi de 
productes radiofonics~ 

PROGRAMA TEORIC 

Tema 1.- El Ilenguatge radiofónic 
1.1. Aspectes conceptuals del lIenguatge radiofónic 
1.2. Definició 
1.3. El codi 
1.4. La función semantica 
1.5. La funció estetica 

Tema 2-EI lIenguatge verbal 
2.1. Caracteristiques estructurales especifiques: claredat, senzillez, 
redundancia, descripció, ... 
2.2. Caracteristiques expressives 
2.3. Sentit estetic/Sentit semantic 
2.4. El ritme de la paraula 

Tema 3,- El Ilenguatge musical 
3.1. Perspectiva fisco-acústica del lIenguatge musical 
3.2. Caracteristiques expressives especifiques 
3.3. Funcions del lIenguatge musical 
3.4. Técniques de realització 
3.5. La senyalització 
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Tema4,- Els eleeles sonors 
4,1, Delinici6 
4,2, Senlil denolaliu/senlil connolaliu 
4,3, lonl sonora/Objeel~ sonor 
4.4, Funci6 descripliva ambienlal 
4,5, Funció descriptiva expressiva 

,~,s, Funció narrativa 

'-
-tema 5,- El sHene; 
5,1, Delinici6 
5,2, El silenci expressiu 
5,3, El silenci narraliu 
5.4, El silenci inleraeliu 

Tema 6- El guió radiofOnie 
6,1, Delinició 
6,2, Tipologia del guió: lilerari i leenic 
6,3, Estils de guions: americá i europeu 
6,4, Tipus de gui6/lipus de programa 

Tema 7 ,-El munlatge radiofOoie 
7,1. Definieió 
7,2, La yuxlaposició deis sislemes sonors 
7,3 La simultane'ilal deis sislemes sonors 
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7.4, Teeniques de realilzaeió del munlatge radiolOnie 
7,5, La codifieaei6 del muntalge radiofOnie 

Tema 8: El munlalge music-verbal 
8,1, La interrelaci6 música i paraula 
8,2, L'ambienlació musical 
8,3, L'expressi6 music-verbal 
8.4, La sincronia música-paraula 

Tema 9: La planilicació sonora 
9,1, Delinició 
9,2, Fuoció eslélica 
9,3, Funci6 semaotica 
9.4, Plans sonors 



Temal0- La conslrucciÓ de !'espai sonar 
101 CreaciÓ d'espai sonor 
10.2. La dirrecciÓ 
10.3. El moviment. 
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Tema 11,- E! lemps radiofbnic 
111. Definici6 

·tJ.-.2. Producci6 de! temps radiofonic. La contin~ítat temporal 
11.3. Tecniques de creaci6 de temps radiofonic ..... 
PI.4. La seqüencia sonora 
' 11.5. El canvi d'escena. El paral.lelisme. 

Tema 12- Les imalges auditives 
12.1. Definici6 
12.2. La percepci6 radiofbnica: acte fisio!ogic, acte comunicatiu, acte 
psicologic 
12.3. Construcció d'imatges auditives 
12.4. Univers referenciallUnivers mas s mediatic/Univers perceptiu 
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PERONA, J., El ritmo en la expresiÓn radiofónica, Tesis Doctoral, 
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SISTEMA D'AVALUACIQ 

• AvaluaciÓ continuada: és necessari fer un seguiment exhaustiu del 
curs, realitzant el programa de practiques i un examen final teeric
práctic. 

-AvaluaciÓ final: examen teeric práctic flDaL 
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PROGRAMA DE pRACTIQUES, COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL: 
CURS: 

1, Redacció i locució d'un texl descriptiu, (Práctica individual) 
2. Selecció musical de temes que mostrin sensacions o emocions 

.~ contraposades. Postenorment els alumnes hauran de r.e.?actar un texl 
'-descriptiu que superposaran als temes musicals escollits. (Grup de dos 
./., alumnes) 
"'3~ Enregistrament d'una história en apareguin les /uncions descriptives de la 
. musica. (Práctica en grup de 4 o 5 alumnes) 

~ 4. Enreglstrament d'una historia produida exclusivament amb efectes 50nors. 
(Práctica en grup de 4 o 5 alumnes) 

5. Enregistrament d'una históna amb paraula, musica, efectes i silenci. Les 
/unclons són establides pels alumnes. (Práctica en grup de 4 o 5 alumnes) 

6. Enregistrament de dues caretes d'entrada per grupo (Práctica en grup de 4 o 
5 alumnes) 

7. Enregistrament d'un muntatge radiofónic entom les principafs emissores 
radiofóniques de programació convencional. (Práctica en grup de 4 o 5 
alumnes) 

8. Enregistrament d'una históna amb l'obJectiu de treballar la creació d'espai 
en la modalitat: punt aquí flXe. (Práctica en grup de 4 o 5 alumnes) 

9. Enregistrament d'una história amb I'objectlu de treballar la creació d'espaí 
en la modalitat: punt aquí móvil. (Práctica en grup de 4 o 5 alumnes) 

10.Enregistrament d'una história amb l'obJectiu de treballar la construcció 
temporal en les seves dues modalitats contlnuitat temporal i paral.ielisme. 
(Práctica en grup de 4 o 5 alumnes) 

11.Enrregistrament d'una históna que englobi els aspectes mes significatius 
treballats alllarg del curso (Practica en grup de 4 o 5 alumnes) Aquesta 
practica es puntuable ja que es considera el resultat fina l de I'avaluació 
continuada pel que fa a la part práctica del curso 

Tates les practiques realitzades pels alumnes seran comentades pel 
professor/a De fet, cada sessió de laboraton reserva part del temps per a 
I'audició conjunta de les producclons radiofóniques del dia 
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