
El nostre cervell es dedica constantment a generar pensament, i ho fa fent ús de les
paraules que troba. És una màquina que no para mai (igual com el cor batega
constantment, el cervell es dedica constantment a connectar conceptes) i que escoltem
només quan hi posem consciència.

L’entrada de tota informació mitjançant paraules passa per l’àrea auditiva, i aquesta pot
arribar directament d’una altra persona o bé a través de l’elaboració d’un pensament
propi.
 

Quan una frase arriba per part d’una altra persona ens trobem davant d’un
estímul extern que ens crida l’atenció -ens trobem fora del nostre pensament intern-.

Tant és si aquesta persona parla o llegeix en veu alta. En tots dos casos la informació
que ens arriba és molt més clara i fàcil de processar.

Això és així perquè la única tasca que haig de fer és atendre i processar les paraules que
m’arriben, sense necessitat d’inferir o interpretar el contingut de les paraules, i
encara menys de transformar la imatge en so (com passa a l’hora de fer la
descodificació lectora).

En canvi quan les paraules que necessito escoltar estan elaborades pel meu
pensament el mecanisme cerebral dedicat a la creació d’idees està en constant
funcionament.

Generar el pensament que hi ha al darrere d’una frase escrita per una altra persona
requereix -a banda de transformar les grafies en so- recordar normes otrogràfiques i
seleccionar significats amb els que estiguem d’acord o significats ja coneguts per a
nosaltres. 
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Si això no passa, no connectarem amb l’escrit perquè el nostre cervell no farà cap
relació d’idees i, per tant, no haurà pogut generar una informació amb sentit per a
escoltar.

Una nena o nen que aprèn a llegir no només ha de transformar les grafies en so per
construir frases i fer-se-les seves; també ha d’interpretar i incorporar nou
vocabulari dins del seu repertori lexical (i que va apareixent sense previ avís) i per
tant necessitarà molta més concentració que un adult.

Quan hem de llegir paraules desconegudes fins aleshores estem davant de paraules
pendents de classificar, que no tenen encara un espai dins la nostra ment (l’espai
destinat al coneixement de vocabulari i del món) i per tant no sabem quines
característiques li hem d’assignar a la paraula.
 
Preguntes com ara si aquesta nova paraula és rellevant o supèrflua dins d’una
frase queden solucionades ràpidament quan les escoltem en veu alta per part
d’una altra persona -que sí que en sap el significat- perquè en pronunciar-les, aquesta
persona els dona més o menys pes amb la seva prosòdia.

En canvi...
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... si una paraula desconeguda m’arriba directament a través de
la lectura no tindré cap referent auditiu que m’ajudi a saber
com manegar-la i em serà més difícil processar-la.



És a dir que de la mateixa manera que puc sentir el que em diu algú però no estar
escoltant, també puc sentir-me a mi de fons però no escoltar ni processar allò que
estic dient, de manera que tampoc passaré al meu conscient les idees generades a
partir del meu pensament.

És per això que saber-se escoltar té molt a veure amb llegir, i és especialment
important a l’hora d’aprendre’n perquè és el que dóna sentit real a la
descodificació de les lletres.

Aquesta escolta té molt a veure amb tenir pau interior i saber-se estimar.

Per això els nens i nenes que estan en una situació d’angoixa o estrès tenen més
dificultats per aprendre a llegir, sobretot quan els és molt difícil sortir d’aquest estat
mental, baixar revolucions i escoltar-se a sí mateix.
 

De fet, és molt més fàcil escoltar sense errors com més petits son els nens perquè fan
menys filtre i intrerpretacions de la informació rebuda.

Lingüística i evolutivament parlant, tant les nenes com els nens fan un canvi
cognitiu important cap als 10 anys. A partir d’aquesta edat la forma d’expressar les
seves idees són molt similars a com ho faran quan siguin adults.

És a dir que com més grans són els alumnes, la lectura que fan està més plena
d’interpretació i diàleg amb un mateix.
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Fixa’t que quan un nen està als inicis de l’aprenentatge lector el que fa primer és
descodificar i després donar-hi sentit, mentre que a mesura que avança els
passos per fer la lectura canvien de forma que: descodifica les primeres lletres i
paraules i de seguida passa a posar-hi significat i escoltar el contingut de la
informació, fent descodificació automàtica i aturant-se a desxifrar en comptades
ocasions.
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