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Pròleg  

Benvolguda lectora, benvolgut lector,
Si estàs llegint aquestes línies és que, evidentment, 

saps llegir. Llegir és una activitat complexa mentalment, 
neuronalment, i també en el terreny cognitiu i cerebral. 
Molt complexa. Però, tanmateix, l’hem convertida en im-
prescindible. 

Tothom acaba aprenent a llegir, a reproduir els sons 
que hi ha a les grafies que utilitzem per escriure les parau-
les que, convenientment encadenades, formen les frases, 
els paràgrafs i els textos. Aquesta és una de les definicions 
que el diccionari ens dona de llegir: «Distingir, en un text 
escrit o imprès, els sons figurats per les lletres».1 D’entra-

1. https://www.diccionari.cat/GDLC/llegir (octubre del 2022).
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da podria semblar fàcil, però els símbols lingüístics són 
abstractes i els sons que els assignem, arbitraris. Quan un 
sap llegir pot semblar fàcil, però per a un cervell infantil és 
una autèntica proesa.

Llegir és molt més que distingir els sons figurats per 
les lletres: també és entendre què diuen les paraules, les 
frases i els textos. Llegir implica comprendre quin és el 
missatge que codifiquen. També ho recull el diccionari, en 
unes altres accepcions de la paraula llegir: «Adquirir conei-
xença del que diu (un escrit, un autor)», i «Distingir, com-
prendre (allò que és figurat per qualsevol signe escrit)». I 
aquí entren en joc moltes altres habilitats cognitives, que 
impliquen encara més proeses per al cervell infantil.

La història, però, no acaba aquí, perquè llegir no és no-
més entendre el significat literal de les frases. Sovint els 
textos no són tan explícits com podrien semblar i ama-
guen missatges que cal entendre llegint entre línies. Tam-
bé ho recull el diccionari: «Endevinar el que l’autor deixa 
entendre sense dir-ho». I nosaltres encara hi afegiríem: 
llegir també implica, o hauria d’implicar, gaudir d’allò que 
es llegeix, no només per aprendre coses noves sinó també 
com un acte en si mateix. La lectura ens obre la porta a la 
ment col·lectiva de la humanitat, a través dels seus escrits; 
al passat i al present; a altres cultures i formes de pensar i 
de veure i viure la vida, i a les nostres pròpies interioritats. 
I tot això contribueix a preconfigurar el futur, tant indivi-
dual com col·lectiu.
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En aquest llibre volem reflexionar sobre la importància 
de llegir en veu alta com una aproximació útil per facilitar 
l’aprenentatge de la lectura en els infants, perquè llegeixin 
amb tots els sentits.

A partir d’un estudi realitzat per la Càtedra de Neuro-
educació UB-EDU1st de la Universitat de Barcelona i per 
Veualta, del Grup Enciclopèdia, analitzem la importància 
de llegir en veu alta i la interpretem en termes neuro
científicsipedagògics. És a dir, què implica per al cervell 
que els infants llegeixin en veu alta amb adults i també que 
els adults llegim en veu alta amb els infants. Com aquesta 
activitat pot facilitar l’aprenentatge de la lectura en tots els 
seus sentits i accepcions, inclòs el del gaudi. I, en conse-
qüència, per què cal que ho potenciem. Què, com i per què, 
tres conceptes clau en educació.

L’objectiu d’aquesta recerca ha estat triple. 
Primer, analitzar les bases teòriques sobre les quals 

se sustenten els coneixements actuals que tenim sobre la 
lectura, que es relacionen directament amb la parla i el 
pensament. Ho abordem a la primera part del llibre, sobre 
fonaments teòrics, per relacionar-ho després amb les par-
ticularitats de la lectura en veu alta. 

Segon, examinar els hàbits lectors pel que fa a la lectu-
ra en veu alta entre la població de Catalunya, especialment 
en el cas d’adults amb infants al seu càrrec, i també quant 
a les sensacions i percepcions que tenen quan realitzen 
aquesta activitat, per relacionar-los amb els beneficis ce-
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rebrals i mentals que comporta. És a dir, amb els aspec-
tes conductuals i d’hàbits lectors que se’n poden derivar, 
i sempre segons els coneixements científics actuals sobre 
el tema. 

Finalment, i en tercer lloc, aportar algunes estratègies 
pedagògiques per potenciar els hàbits lectors i, amb ells, 
els beneficis cognitius que comporten, a través de la lectu-
ra en veu alta. Aquest darrer objectiu el trobareu combinat 
amb tota la resta de textos en el decurs del llibre, en uns 
requadres que pretenen aportar eines útils i senzilles per 
treballar, potenciar i gaudir de la lectura i molt especial-
ment de la lectura en veu alta amb els infants.

No és un llibre estrictament acadèmic, malgrat que 
parteix d’un estudi realitzat de manera acadèmica. L’ex-
posició que en fem és absolutament rigorosa, però molt 
clara i entenedora, perquè sigui útil a qualsevol lector no 
especialitzat en els temes que abordem. La meta que ens 
hem marcat, més enllà d’aportar noves dades rellevants, és 
fer-les completament accessibles a la comunitat educativa 
entesa en el sentit més ampli possible, formada per tota 
la societat: mestres, famílies (progenitors, tutors…), gestors 
polítics i educatius, infants, adolescents i joves, estudiants 
de qualsevol grau o postgrau universitari o professionals 
vinculats a l’educació i, per descomptat, a la societat en ge-
neral. Perquè l’educació, i l’aprenentatge de la lectura, és, o 
hauria de ser, una tasca comuna i compartida. La idea que 
ens inspira és analitzar i explicar des de la neurociència 
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educativa, és a dir, a partir dels coneixements actuals que 
tenim sobre el cervell i els mecanismes d’aprenentatge, 
què implica per als infants i els adults l’activitat de llegir 
en veu alta. Volem, en definitiva, que sigui un llibre útil. I si 
a més a més serveix per impulsar nous lectors a gaudir de 
la lectura, la nostra satisfacció serà total.

Per això hem estructurat aquest llibre en dues parts. 
En la primera part expliquem què implica per al cervell 

el fet de parlar, de llegir i de pensar. Com veurem, aquest 
ordre (parlar-llegir-pensar) és important. Acabarem la 
primera part fent unes reflexions sobre llegir en veu alta, 
la qual cosa ens permetrà endinsar-nos en l’estudi que 
hem realitzat.

Parlar                              Llegir                              Pensar   

En la segona part expliquem aquest estudi i quines són 
les principals conseqüències pràctiques que se’n deri- 
ven, les quals agruparem en quatre punts concrets: els sen-
tits, les emocions i l’estrès, la teoria de la ment i les fun-
cions executives. I, en tots els casos, aquestes explicacions 
i discussions aniran intercalades amb idees i propostes 
pedagògiques per potenciar, treballar i gaudir del procés 
de lectura en veu alta. 

L’objectiu del llibre és que sigui útil a qualsevol lector, 
i per això ho anirem explicant tot de forma planera, però 
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sense perdre rigor científic. I us farem propostes pedagògi-
ques perquè pugueu provar-les en el vostre entorn, tant si és 
professional com familiar, perquè pugueu treballar-les i so-
bretot gaudir de compartir estones de lectura.

Barcelona, gener del 2023




