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l llenguatge escrit és el vehicle que ens 
transporta a la cultura i, per tant, que pos-
sibilita la llibertat de pensament.

En aquest número d’Educat us convidem a fer una atura-
da en el camí per tal que tots junts ens plantegem què és 
llegir des de la vessant psicopedagògica.

Recol·lectant lletra a lletra, paraula a paraula, construïm 
el significat del que llegim. Sabem de sobra que per 
aprendre a llegir cal que passem per una sèrie de pro-
cessos que ens apropen a reconèixer les paraules per 
tal d’arribar a comprendre cada text. Aturem-nos un al-
tre moment. Aquestes primeres passes d’identificació 
ja són en si mateixes actes de comprensió. Aprendre a 
llegir també és comprendre.

Llegir és saber interpretar els missatges amb què ens 
topem: programes electorals, missatges SMS, ofertes 
del supermercat, contractes laborals, anàlisis econò-
miques, etc. TOTS els missatges que ens envolten es 
fan en societat i ens fan societat. Aquesta és una de les 
respostes que ens dóna l’hermenèutica.

Què és llegir? Llegir és subjectivar, impregnar l’escrit de 
nosaltres. Inevitablement ens veiem reflectits en el que 
llegim; el text ens provoca: hi estem d’acord o en des-
acord, i ens fa riure, plorar, indignar-nos, emocionar-
nos, aprendre, conèixer... Ens construeix.

Llegir és pensar. Pensar pot ser escoltar el llenguatge, 
interpretar-lo, fer hermenèutica: ser déus Hermes, els 
missatgers, els que expressem la comprensió del que 
s’ha interpretat, donant sentit a les paraules dels textos, 
apropiant-nos-les. De fet, les tres qüestions bàsiques de 
l’hermenèutica, segons Martin Heidegger (Camins de la 
conversa, 1937), són: el sentit de la comprensió, els tipus 
de comprensions i les condicions de la comprensió.

Què és llegir? Amb quins propòsits ensenyem els alum-
nes a ser lectors? 
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