COMENTARIS OPINIÓ I ARTICLES DE RÀDIO
(1a etapa: 1967 - 1988)
MICROMOT (1a etapa)
A) Dins del magazine cultural «La campana dels gegants» (Ràdio
Reus SER), comentaris núms. 1 al 55, des del 22 abril del 1983 al
10 de maig del 1984.
B) Dins de l'informatiu «Primera Hora» (Ràdio Reus SER),
comentaris núm. 56 al 173, i l'informatiu «Matinal SER» (Ràdio
Reus SER), comentaris núms. 174 al 625, des del 16 de febrer del
1985 al 3 de maig del 1988.

GUIONS RÀDIO
(1a etapa: 1967 - 1988)
EL DIARI AL REVÉS
Dins del magazine cultural de periodicitat diària «Radioclip a les 7»
(Ràdio Reus SER), conduït pel mateix autor. Secció amb una
mirada humorística de les notícies del dia, núms. 1 al 453, des del
setembre del 1985 al juny del 1987.
RADIOCLIP A LES 7
Magazine de tarda-vespre de periodicitat diària, conduït per l'autor,
des del 1984 al 1988, emès per Ràdio Reus SER, aproximadament
1.000 programes, amb diverses seccions fixes com «El diari al
revés» o la sèrie «El senyor Vallmoll i la seva perspicaç detectiva», i
un guió de seguiment de les notícies culturals, amb reportatges,
música catalana i entrevistes en directe.
TAULA DE CATALÀ
Comentaris sobre la llengua catalana de caràcter divulgatiu (Ràdio
Reus SER), núms. 1 al 35, dins la temporada 1983-1984.

CATALÀ A LA RÀDIO
Guions sobre la llengua catalana de caràcter divulgatiu, basat en els
barbarismes més freqüents (Ràdio Popular Reus COPE), núms. 1 al
50, emesos des del 1978 al 1980.
MICRÓFONO JOVEN
Magazine de periodicitat setmanal, en directe i de cara al públic,
emès entre els anys 1967 i 1969, des de l'estudi de Ràdio Reus
SER, dedicat principalment a la Nova Cançó Catalana, el teatre jove
i altres activitats culturals de la joventut.
LA JUVENTUD Y EL DEPORTE
Programa de periodicitat setmanal d'informació esportiva, emès per
Ràdio Reus SER, a partir del 1967 fins al 1969, de les competicions
joves regulades pels clubs esportius (bàsquet, futbol, hoquei,
handbol, atletisme...).

