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Llegim en veu alta, a tot arreu i en tot moment.
Eslògan del Certamen Nacional Infantil i Juvenil
de Lectura en Veu Alta

Introducció

D

es del curs 20042005, la Fundació
Enciclopèdia Catalana organitza —amb

la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i de l’Obra
Social “la Caixa”— una experiència educativa que té com
a objectiu fomentar la lectura
entre els escolars: el Certamen Nacional Infantil i Juvenil
de Lectura en Veu Alta.
Milers d’estudiants participen
cada curs en aquesta proposta educativa que pretén
reivindicar la lectura en veu alta com a instrument útil per a
facilitar la comprensió del text i per a desenvolupar tècniques
d’expressió oral. Escoltar un text a través d’una veu expressiva és
un plaer i proporciona una experiència compartida que estimula
les ganes de llegir.
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El Certamen Nacional Infantil i Juvenil de Lectura en Veu Alta
és una experiència didàctica molt reeixida que demostra el gran
interès que té el nostre sistema educatiu per a trobar noves vies
d’expressió i de relació amb l’exterior.
A partir d’aquesta experiència compartida hem detectat la
necessitat d’oferir recursos per a desenvolupar les habilitats
pròpies de la lectura en veu alta o lectura expressiva.
Aquest llibre, eminentment pràctic, pretén aportar eines que
permetin treballar les destreses que faran possible que la lectura
en veu alta sigui, realment, un plaer compartit.
Certamen Nacional Infantil i Juvenil de Lectura en Veu Alta
Fundació Enciclopèdia Catalana
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La lectura en veu alta és el millor camí per
a crear lectors i lectores, simplement
compartint les paraules que ens vinculen.
Compartir la lectura és compartir el
llenguatge d’una manera plaent,
afirmant-lo com a vehicle de comprensió,
fantasia i civilitat.
Mempo Giardinelli

Per què la lectura
en veu alta?

L

a lectura i l’escriptura són considerades eines primordials
i bàsiques de la resta d’aprenentatges i, per tant, han
de constituir un objectiu d’atenció preferent durant tota
l’etapa d’educació obligatòria. Però per què en veu alta?

Un poema que no entenem pot resultar intel·ligible en veu d’un
rapsode amb talent. Un text que sembla avorrit ens pot fer
somriure si qui el llegeix l’interpreta en clau d’humor. Una narració
poc atractiva ens pot deixar bocabadats si aquell que la llegeix
en veu alta ens transmet l’entusiasme que li produeix. Aquests
són només alguns exemples dels resultats que pot exercir la
lectura en veu alta entre aquells que l’escolten.
La lectura en veu alta facilita la comprensió lectora, a més a més
de desenvolupar tècniques d’expressió oral de primera necessitat. Sense una bona comprensió del text escrit, la lectura en
veu alta esdevé simplement una lectura oralitzada, és a dir, una
descodificació dels signes escrits en signes sonors.
La lectura en veu alta és, essencialment, un procés de comunicació: el lector comprèn el text, l’absorbeix, se’l fa seu, l’expressa
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i el transmet. Però la comunicació ha d’anar acompanyada d’un
bon ritme que respecti la puntuació, de la dicció correcta, de la
projecció de la veu adequada a l’espai i al públic i d’una interpretació que sense renunciar a l’esperit del text tingui personalitat
pròpia. La lectura en veu alta és un text amb doble ànima, la de
l’autor i la del lector.
I el paper de l’oïdor? Escoltar una bona lectura és un plaer. Ens
distreu, ens encoratja a llegir, ens transmet sensacions... Ens ensenya a escoltar. El gust per la lectura comença per escoltar. Els
nens i les nenes necessiten contes i històries, però també necessiten pares, mares, germans, germanes, amics o amigues que els
expliquin contes, que els expliquin històries. Les ganes de llegir
es poden encomanar escoltant com una altra persona llegeix.
Però per a aconseguir gaudir llegint en veu alta, i aconseguir
que qui ens escolta també gaudeixi del text, cal conèixer i desenvolupar les destreses i les habilitats necessàries. Aquest llibre
que teniu a les mans vol ser una eina útil per a aconseguir-ho.
Bona lectura!
“La força d’una narració és transportar-nos mitjançant unes
quantes paraules a un altre món, un món on imaginem les coses en lloc de patir-les, un món on dominem l’espai i el temps,
on posem en moviment personatges impossibles, on repoblem a voluntat altres planetes, on introduïm criatures sota els
estanys i entre les arrels dels roures, on pengen salsitxes dels
arbres, i on els rius remunten la llera, i ocells xerraires s’enduen
nens, un món sense límits ni regles, on organitzem a plaer les
trobades, els combats, les passions.
El narrador és algú que prové de l’exterior, que congrega a la
plaça del poble aquells que no sortiran mai d’aquest, que els
fa veure muntanyes, altres llunes, altres pors, altres rostres. És
el propagador de les metamorfosis.”
Jean-Claude Carrière. El círculo de los mentirosos
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Coneix-te a tu mateix.
Tales de Milet

El funcionament
de la veu

P

er a fer qualsevol exposició oral, utilitzem la veu. Dit
d’aquesta manera sona molt obvi, però la veu és una
gran desconeguda per a gairebé tothom. És un error
pensar que només els cantants han de conèixer com

funciona el seu aparell fonador, ja que una part important de la
població té professions en què la veu és l’eina principal.
Malauradament, aquest desconeixement té conseqüències per a
la nostra veu. Una mala utilització d’aquesta pot arribar a causar
patologies que, en molts casos, poden acabar en una visita al
foniatre o, en el pitjor dels casos, en una intervenció quirúrgica.
En aquest apartat, farem un breu repàs d’anatomia i ens fixarem en les parts que componen el nostre aparell fonador i en
la manera com intervenen en la vocalització i la projecció de la
nostra veu.
La majoria de nens neixen amb un mecanisme vocal que funciona perfectament, lliure d’esforços, que els permet produir
sons penetrants amb molta facilitat (això, els mestres ho saben
de sobres). A mesura que ens anem fent grans, hi ha diversos
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factors que fan que anem perdent totes les possibilitats que ens
ofereix la nostra veu.
Generalment, el problema més freqüent és el sobreesforç en la
parla. Per causes diverses, tendim a interferir en el nostre sistema muscular amb tensions que ens acaben perjudicant.
La veu no es redueix a la laringe, sinó que funciona integrada en
un sistema total en què intervenen el cap, els músculs del coll,
la gola i els músculs del tronc.

La veu es produeix a partir de tres
elements bàsics:
1. La laringe. Conté els dos plecs vocals o cordes vocals. Situada
a la gola. S’estén des de la base de la llengua fins a la tràquea.
2. La respiració. Ens proporciona l’aire que fa vibrar els plecs
vocals. En la respiració normal, l’aire passa per la laringe sense
produir vibracions, però quan les cordes vocals entren en contacte, l’aire que les frega produeix el so.
3. Les cavitats ressonadores. Si fem sonar una caixa de fusta
foradada, el so es multiplica gràcies a l’espai interior de la caixa.
Això mateix passa en el nostre tracte vocal, la gola i la boca. Són
els nostres ressonadors.
Les nostres cordes vocals adquireixen diferent longitud i mida
depenent del to que volem emetre. Quan articulem, dividim el so
amb la llengua, el vel del paladar i els llavis i modelem la forma
de la laringe i de la boca.
La natura ens ha dotat amb la capacitat de coordinar i manipular
el mecanisme vocal de manera subtil i meravellosa. El resultat
és la veu humana, amb tota la seva riquesa de matisos i colors.
La veu no resta separada de l’individu, està integrada i connectada a la totalitat del nostre cos, formant una unitat global. Qual-
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A. Vibrador (laringe) B. Font d’energia (respiració) C. Ressonador (tracte vocal)

sevol cosa que interfereixi en aquest sistema (alimentació, estat
d’ànim, estrès, exercici físic...) ens pot beneficiar o perjudicar.
La veu ens pot donar molta informació, conscient o inconscient, de la persona que tenim al davant i, també, de nosaltres
mateixos.
I conèixer la nostra pròpia veu pot ser una eina molt valuosa per
a obtenir un autoconeixement més profund.

El control de l’aire. Els atacs vocals
És comú que molts lectors es quedin sense aire a la meitat de
la frase i això pot perjudicar la comprensió de la lectura. Hem
d’aprendre a regular l’aire.
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Les nostres cordes vocals s’han de tancar correctament per a
evitar que s’escapi massa aire. Quan no es tanquen bé o quan
de manera involuntària deixem anar massa aire al principi de
les frases, provoquem un ressecament a les nostres cordes, i
això pot perjudicar la projecció i la claredat de la veu. Un dels
símptomes d’un mal tancament és que necessitem beure molta
aigua després de qualsevol exposició oral.
Segons el contacte i el tancament de les cordes vocals, distingim
tres tipus d’atacs del so:
1. Atac airejat. Es produeix quan ens posem la mà davant la boca
i notem que l’aire precedeix el so. Per exemple, es produeix un
atac airejat glòtic quan pronunciem les paraules en anglès how,
hello...
La interpretació que Marylin Monroe fa de Happy Birthday és
un bon exemple d’una cançó cantada amb aire. És una opció,
que ens pot servir per a interpretar alguna frase o text segons
l’emoció que vulguem transmetre. Però cal tenir en compte que
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aquest atac resseca molt les
nostres cordes vocals i que no
el podem mantenir durant gaire temps.
2. Atac glòtic. Es produeix
quan ens posem la mà davant
la boca i no percebem gens
d’aire. Les nostres cordes es
tanquen instantàniament i so i
vibració van junts, sense aire.
Per exemple, es produeix un
atac glòtic quan pronunciem
la paraula en anglès are.
Els atacs glòtics ens ajuden a projectar amb força i a no perdre
aire. Si provem de llegir un text com si estiguéssim enfadats,
segurament utilitzarem atacs glòtics sense adonar-nos-en.
3. Atac simultani. Es produeix quan ens posem la mà davant
la boca i notem que l’aire i el so són simultanis. Per exemple,
es produeix un atac simultani quan pronunciem la paraula en
anglès you.
Quan ens aguantem el plor, fem un atac simultani. “Voldria plorar
però no ho faré” és un recurs que podem fer servir per a interpretar un text.

La projecció de la veu
Entenem per veu projectada la veu
enviada cap enfora i dirigida a punts
de mitjana i llarga distància, ja siguin
imaginaris o reals. És la veu que normalment utilitzen els docents, ja que
necessiten que la seva veu s’escolti
per damunt de les veus dels alumnes.
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És important, abans d’aprendre a projectar la veu, conèixer la
diferència entre constricció i retracció.

Inspiració

Fonació

Constricció

La constricció de la veu ens fa mal i ens perjudica. Estem fent
un sobreesforç amb les cordes falses, que es repleguen sobre
les veritables cordes vocals. Necessitem fer exercicis que potenciïn la retracció d’aquestes cordes falses i que alliberin el so de
tensions. Si projectem la veu amb constricció, ens farem mal. És
molt important conèixer i reconèixer en un mateix quan estem
fent una constricció de la veu. Alejandro Sanz i Sabina són exemples d’intèrprets que canten amb constricció de la veu. Fem una
constricció també quan tossim. Per això, quan tenim un període
llarg de tos, ens podem quedar sense veu.
La tipologia del nostre cos es manifesta com un microcosmos
en la tipologia de la nostra laringe.
D’altra banda, la nostra posició corporal determinarà, també,
una bona projecció de la veu sense forçar-la.
Hem d’observar quina és la nostra tendència a l’hora de col·locar
el cap quan parlem en veu alta: endavant (ànec) o endarrere
(lluitador).
Hem de trobar la posició equilibrada i alineada amb la resta del
cos: columna, pelvis i pes dels nostres peus. El pes ha d’estar
també centrat, ni massa endavant ni massa endarrere, com si
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estiguéssim arrelats a terra. Això ens ajudarà a reequilibrar les
males postures que anem adquirint amb el temps. El més important és tenir sempre consciència del nostre cos, com seiem,
com caminem, com restem verticals en repòs..., i anar corregint
els mals hàbits.
Qualsevol desequilibri acaba afectant la nostra veu. Tota la musculatura està entrellaçada i, per tant, connectada amb la nostra
laringe.

Finalment, hem d’aconseguir tenir un suport muscular adequat
i independent que ens ajudi a mantenir una veu lliure d’esforços.
Hem d’entendre que no tota la responsabilitat de l’esforç rau en
el nostre coll ni en la nostra laringe, sinó que cal saber repartir-lo
per la musculatura del cos. Cal situar el suport segons la projecció i el volum que necessitem. En el cas dels cantants, depèn
molt de la nota que vulguin aconseguir.
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La prevenció i la higiene de la veu
Recordem alguns factors que ens ajudaran a mantenir una veu
sana.
Quan estem constipats i el refredat ens afecta la faringe, o quan
tenim la veu cansada i notem un punt d’afonia:
—
—
—
—

No forçar l’instrument.
No projectar, ni cridar, ni cantar.
No fumar ni beure líquids massa freds o massa calents.
No parlar xiuxiuejant (estem ressecant les cordes i fent una
constricció).
— Dormir les hores necessàries per a descansar la veu.
En cas que la veu no millori, s’haurà de consultar un foniatre. En
molts casos no n’hi ha prou amb una visita a un especialista que
ens miri les cordes amb un mirall. Molts dels problemes que es
poden detectar a les cordes vocals necessiten instruments de
precisió que utilitzen els foniatres.
Si sou docents i detecteu un nen o nena amb una veu sospitosa
de patir alguna patologia, s’ha d’insistir perquè vagi a un especialista en foniatria.
A continuació, us proposem un seguit d’exercicis que afavoreixen un ús vocal equilibrat i lliure d’esforços. No es tracta solament de fer exercicis rutinaris de vocalització, sinó de prendre
consciència del l’esforç que estem fent de més.
Els exercicis proposats estan descrits de manera entenedora
perquè siguin d’utilitat. Hi ha força exercicis de consciència corporal, ja que la major part dels mals hàbits vocals són producte
de tensions i de l’estrès. Com més comunicació establim amb
el nostre cos, més ràpida serà la connexió amb una veu sana i
preparada per a projectar-se cap al món.
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Practiquem
1 Entendre l’aparell fonador
Inflem un globus i deixem anar l’aire pressionant les dues membranes de l’embocadura. Un globus seria un aparell fonador primitiu,
amb un sol pulmó on emmagatzemem aire i una laringe curta però
elàstica, i les dues membranes, sotmeses a la pressió, alliberen
un so, que podem fer més agut o greu, segons la força que exercim
en la seva llargària.

2 Relaxar la mandíbula i la llengua
Fem un petit massatge a les articulacions de la mandíbula. És
una zona on es concentra molta tensió, sobretot en els adults que
pateixen bruxisme.
Movem la llengua per l’interior de la boca en totes direccions.
Finalment, abandonem la mandíbula amb una sensació de relaxació profunda, d’embadaliment.
Col·loquem les mans en posició de prec i les movem endavant i enrere davant del pit. Deixem que la mandíbula se sacsegi al mateix
ritme, a la vegada que emetem el so de la vocal a.
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3 Alliberar tensions
Normalment, les tensions es localitzen als músculs del coll.
Proposem un exercici per deixar anar tensió i retornar l’elasticitat
als músculs que sustenten les estructures vocals.
En la posició que indica el dibuix, relaxem al màxim tota la musculatura.
Pronunciem diverses paraules i observem què passa al cap i al
tronc. Observem amb atenció si hi ha un esforç innecessari: cap
enrere, tensió al pit, arqueig de la columna... Ho repetim les vegades que faci falta, fins que alliberem qualsevol tensió sobrant.

AAAAAAH
OO
OO
OH

Repetim l’exercici en posició vertical. L’objectiu és detectar on és
la tensió de més, reaprendre a parlar sense sobreesforç i, per tant,
sense cansar la veu.

4 L’ancoratge del tronc
En la posició del dibuix, col·loquem llibres damunt del diafragma
i, al mateix temps que fem un petit crit amb la vocal e, impulsem
els llibres cap al sostre.
Observem la connexió de la musculatura intercostal i la projecció
de la nostra veu.
Augmentem el volum progressivament, sempre assegurant-nos
que no tensem la gola en cap moment. Serà útil que fem un
somriure amb els llavis, ja que d’aquesta manera mobilitzem la
musculatura facial i ajudem a la retracció del nostre tracte vocal.
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EEEH!
Ho podem provar amb paraules, cançons, frases... Amb aquest
exercici, treballem l’ancoratge del tronc per tal de projectar la veu
sense tensar la musculatura del coll.
Repetim l’exercici en posició vertical.

5 El flux de l’aire
Aquest exercici ens ajudarà a aprendre a controlar l’aire i a adonar-nos de quins son els músculs encarregats de regular el flux
de l’aire.
Necessitem palletes de diverses longituds, una espelma i/o un got
d’aigua.
Bufem la palleta amb una espelma encesa davant de la sortida
d’aire. Hem de bufar de manera constant i regular, per a aconseguir
la mateixa inclinació en la flama de l’espelma. Hem d’evitar que
s’apagui o que la flama variï molt la seva inclinació.
Fem el mateix exercici amb el got d’aigua. Bufem intentant que
sempre hi hagi el mateix volum de bombolles a l’aigua.
La palla funciona com a prolongació de la nostra laringe, i l’aire,
per tant, tindrà més recorregut fins a l’exterior.
Mentre fem aquest exercici, observem quina musculatura estem
activant. És la mateixa musculatura que necessitarem activar durant la lectura per a mantenir un ritme constant de veu projectada
sense ofegar-nos.
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6 Relaxar les tensions musculars respirant
Quan tenim por, estrès o qualsevol emoció que ens fa estar en alerta muscular, tendim a respirar malament, a tensar el nostre cos i a
constrènyer els esfínters de manera inconscient. Aquest exercici
ens ajudarà a restablir l’harmonia de la respiració, a connectar-nos
amb la veu lliure de tensions i a fer conscient qualsevol tensió que
es pugui produir en l’esfínter ariepiglòtic.

22

És aconsellable acompanyar aquest exercici de música relaxant,
ja que ens ajudarà a mantenir un bon ritme.
Ens estirem a terra, amb les cames flexionades i els palmells de
les mans en contacte sobre el pit.
Suaument, deixarem que les cames i els braços s’obrin al mateix
ritme mentre pronunciem la vocal a. Mantenim les plantes dels
peus en contacte i els braços en forma de creu, amb els palmells
cap amunt.
Quan fem la inspiració, tornarem a tancar les cames i els braços
en direcció al sostre, sempre a un ritme pausat.
Repetirem cinc cops l’exercici i anirem observant com canvia el
so de la vocal.

7 Constricció i retracció
Podem fer un exercici molt
gràfic amb dues posicions
de ioga que ens ajudaran
a entendre què passa a la
nostra laringe quan fem
una constricció o una retracció.
A. Posició nus. El nostre
cos està totalment tancat, i tant la musculatura
com els nostres esfínters
estan tancats amb força.
Això impedeix que la nostra veu circuli amb fluïdesa.
No oblidem que l’esfínter
ariepiglòtic necessita estar
lliure i amb òptima obertura
perquè la veu circuli sense
provocar danys.
En aquesta posició, allarguem la vocal a i observem
com és el seu so.
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B. Posició guerrer pacífic. En aquesta posició, observem com el
nostre cos troba l’equilibri i allibera tensions, mantenint una bona
obertura i retracció dels plecs vocals. Es tracta d’estar ben alineats i arrelats perquè la nostra veu estigui lliure.
En aquesta posició, allarguem la vocal a i n’observem el so. Ens
hem de fixar en la diferència amb el so de la primera posició (nus).
Ens ajudarà molt per a aconseguir una bona retracció, allargar les
cervicals, obrir els narius, pujar les orelles i estirar la nuca. Se’n
podria dir “fer cara de cavall”. Es col·loca la veu i aquesta té més
ressonadors lliures.
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8 La postura idònia
Per tal de notar físicament la postura idònia per a projectar la veu,
farem servir una goma com si fos un tensor.
Farem 3 posicions amb la goma mentre llegim un text.
1. Posició cervicals
2. Posició tòrax
3. Posició cames

1

3

2
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9 Vocalitzar
Quan fem exercicis de vocalització, és molt important començar
amb la vocal i. La vocal i ressona a la part superior de la boca, entre les dues incisives. Posteriorment, vocalitzarem amb la e, que
ressona a la part anterior, i continuarem amb la vocal a.
Hem d’estar atents per a fixar-nos on ressona la vocal i intentar
que les altres vocals es dirigeixin al mateix espai físic; així evitarem
empassar-nos la veu o que vocals com la a caiguin massa enrere.
D’aquesta manera, aconseguirem col·locar la nostra veu en els ressonadors de la màscara, anomenats també ressonadors facials.
• Practiquem amb la vocalització d’aquestes síl·labes:
KI-KE-KA-KO-KU
SING-I SING-E SING-A SING-O SING-U
MIAU-MEU-MIAU-MEU
RIO-RIO-RIO
• Emetem el so de les vocals canviant l’articulació dels filtres que
hi intervenen: llengua, llavis i obertura de mandíbula. Intentem
dir una a amb boca de u.
• Intentem dir totes les vocals amb la llengua enganxada al paladar.
• Llegim un text amb una sola vocal.
• Llegim un text amb la llengua enganxada al paladar, intentant
que s’entengui tot el que pronunciem. Seguidament, llegim el text
traient la llengua del paladar.
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10 Els atacs vocals
• Posem-nos la mà davant la boca i comprovem els tres atacs: how
/ are / you.
• Juguem amb les emocions per a descobrir els tres atacs de la veu:
Escollim un voluntari, que serà l’encarregat de portar la revelació
al grup.
L’exercici consisteix a fer arribar fins al poble la informació que
algú ha rebut dalt d’una muntanya. Aquesta informació serà una
petita frase amb una moralitat, que és important i urgent que
arribi a tothom. Per exemple: Quan les paraules perden el seu
significat, la gent perd la seva llibertat. (Confuci)
El voluntari començarà dient la frase fluixeta, amb misteri i amb
atac airejat, com si es tractés d’un secret. Algú del públic li dirà
que no se’l sent bé i l’increparà. El voluntari s’anirà enfadant i
cada cop augmentarà el volum de la veu i passarà a un atac glòtic. El públic el continuarà increpant. Desesperat, pronunciarà la
frase com si s’aguantés el plor, utilitzant l’atac simultani.
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Deixa de pensar en termes de limitacions i
comença a pensar en termes de possibilitats.
Ferry Josephson

La zona
incòmoda

Q

uè és la zona incòmoda? Parlem de zona incòmoda
quan ens referim a qualsevol situació que no controlem, que ens fa sentir insegurs. En aquest apartat parlarem de la por que pot sentir l’orador quan es troba

davant del públic que l’ha d’escoltar. Pot ser que, per a molta
gent, aquesta sigui una situació d’inseguretat, en la qual apareixen tot de creences limitadores, com, per exemple:
— Creure que ho farem malament: Em sortirà la veu? M’entendran?...
— Sentir-nos jutjats: Potser pensaran que no ho he fet prou bé...
— Tenir por de fracassar: I si em tremola la veu? I si m’encallo?...
— Tenir por de fer el ridícul: Segur que es riuran de mi...
Aquest diàleg intern pot desencadenar un bloqueig que acabi
manifestant-se amb diversos símptomes: suor, tremolor de la
veu, tartamudeig, quedar en blanc...
En aquest punt no pretenem fer miracles, però sí que us proposem desenvolupar recursos que ajudin a convertir la zona
incòmoda en una zona de comoditat, i això passarà per reforçar
i mantenir un nivell sa de confiança i d’autoestima.
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No serveix de res tenir una bona tècnica ni ser molt brillant, si
després ens bloquegem a l’hora de llegir en públic. Si aquesta
habilitat es treballa a l’escola, pot convertir-se en una competència clau de cara al futur, per a properes experiències similars.
Partirem de la pressuposició que no existeix el fracàs, sinó tan
sols els resultats, que seran un primer aprenentatge per a anar
millorant allò que creiem millorable.
Tinguem presents les paraules de Declan Donnellan en el llibre
El actor y la diana:
“En lloc d’afirmar que X és un actor amb més talent que Y, seria
més exacte dir que X està menys bloquejat que Y. El talent, com
succeeix amb la circulació de la sang, ja s’està bombant. Tan sols
hem de dissoldre el coàgul.”
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Practiquem
1 Buscar estímuls externs
El diàleg intern del qual hem parlat anteriorment saboteja qualsevol intent de poder gaudir d’una bona lectura en veu alta davant
d’un auditori. I la causa es pot trobar en un excés de concentració
i d’introspecció.
Hem d’aprendre a trobar estímuls externs, a trobar una “diana externa”. La diana externa focalitza l’energia lluny de nosaltres, es
converteix en la nostra bateria.
Es tracta, doncs, de fer servir la imaginació per a jugar amb el text
i no quedar-nos encallats. Un cop tenim el text escollit, el llegirem
tenint en compte aquestes dianes que us proposem. Aquest exercici el podeu ampliar inventant noves dianes.
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A. Imaginem que estem davant
d’uns extraterrestres que només
ens entenen si vocalitzem molt
clarament, projectem la veu i no
ens accelerem en la lectura. Els
extraterrestres entenen amb més
claredat els verbs de les frases;
per tant, haurem de remarcar-los.
B. El text és un codi secret, i
només algú del públic sap aquest
codi. Hem de decidir quines seran
les paraules o frases que tenen
un secret o misteri. Ens haurem
d’esforçar a crear amb la veu un
ambient misteriós.
C. Imaginem que darrere l’escenari o la porta de la classe hi ha
algú que volem que escolti el que
llegim. Sabem que ens estan espiant i volem que el missatge que
llegim arribi més enllà de les parets o límits del nostre espai físic.
Qualsevol diana externa que creem ens extreu del nostre bloqueig
i ens ajuda a divertir-nos amb el
text. Es tracta de buscar una excusa, un objectiu fora de nosaltres mateixos.
Aquest exercici també ens pot ser
d’utilitat quan treballem un text
teatral. Ens desvetlla noves maneres de dir un text i ens impulsa
a ser més espontanis. Quan una
lectura està massa assajada, pot
acabar perdent vivacitat. Hem de
ser capaços d’arriscar i provar
noves intencions.
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2 La cadira calenta
Aquest és un exercici per a realitzar en grup. Aconsellem que els
grups no siguin de més de sis membres.
En aquest exercici l’alumne experimentarà les emocions que sent
algú en exposar-se al judici i l’observació del grup. Els objectius de
l’activitat són aquests:
A. Treballar les fortaleses i debilitats de l’ésser humà com un valor
positiu.
B. Descobrir la pròpia capacitat de consolidació i d’adaptació per
a poder, a la llarga, córrer riscos, la qual cosa incrementarà l’autoestima del subjecte.
Hem de crear un ambient de silenci i de benestar. Podem utilitzar
llums càlides, encens, espelmes...
Ens situem en rotllana asseguts en cadires. Una cadira, que en
principi queda lliure, serà la cadira calenta, on tots els components
del grup hauran d’acabar seient.
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A continuació, cada alumne pensa una experiència que el va fer
molt feliç, pot ser recent o passada. Com més emotiva, millor.
El primer que s’assegui a la cadira calenta explicarà la seva experiència a la resta del grup. El mestre no marcarà com ha de ser
l’explicació, sinó que deixarà que cada alumne la comuniqui des
de la seva personalitat.
La resta del grup practicarà l’escolta activa. Observarà com gesticula, quin to de veu té, si s’emociona quan ho explica, etc.
Finalment, els observadors hauran d’anar dient què han pensat,
seguint la pauta següent sempre en positiu: evidència, interpretació i afirmació.
• Evidència: qualsevol detall observat que sigui evident. Per exemple: “He observat que el teu to de veu era molt fluixet...”
• Interpretació: s’ha de ser molt curós a l’hora d’interpretar sempre
en positiu. Per exemple: “...i això em fa pensar que deus ser una
persona molt sensible...”
• Afirmació: finalment es pot acabar dient: “...i això m’agrada!”
Amb l’exemple anterior, extret d’una experiència real, l’alumne va
manifestar que havia aconseguit percebre des d’un altre punt de
vista un tret de la seva personalitat, la timidesa, que sempre havia
percebut com a limitant i negativa. Finalment, la va considerar un
aspecte positiu. Això el va ajudar a perdre la por i a tenir més confiança a l’hora d’exposar-se davant dels altres.
Com que tots han d’acabar passant per la cadira calenta, tots podran gaudir de l’experiència de sentir que el grup els accepta, i que,
a més a més, són valorats.
Estaria molt bé que el mestre o la mestra també passés per l’experiència davant dels seus alumnes. És un aprenentatge emocional
que serveix tant per a nens com per a adults.

3 Visualització
Estudis recents de neurologia apunten que el nostre cervell viu com a
real tot allò que som capaços de visualitzar amb intensitat. Els nens
tenen molta capacitat d’imaginar. Per tant, aquest exercici de visualització ens servirà d’assaig i el podrem practicar sempre que vulguem.
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Hem d’aconseguir crear un ambient en què els nens es puguin relaxar. És normal si al principi els agafen ganes de riure o si sembla
que els costa concentrar-se. Malauradament, no són exercicis que
es practiquin sovint, i riure pot ser una estratègia per a emmascarar la vergonya. S’ha de tenir paciència i acompanyar-los amb comprensió fins a poder aconseguir amb èxit aquest tipus de treball.
Per a realitzar aquesta visualització, cal prèviament haver enregistrat un text breu (el pot enregistrar el mestre o un alumne) o
localitzar algun fragment llegit per un professional (un actor o actriu, un periodista...).
És aconsellable treballar amb grups petits. Com que estem treballant amb nens, pot ser que un grup massa gran sigui perjudicial
per a fer una bona visualització.
Aquest exercici s’ha de realitzar en un espai còmode i tan ampli
com sigui possible, el gimnàs de l’escola o, si el grup és reduït,
l’aula.
Si és possible, els alumnes haurien d’estirar-se a terra. En cas contrari, hauran de seure còmodament a la cadira.
Tanquem el llum i creem un ambient que ajudi a guiar-los cap a
una visualització òptima.
Posem una música relaxant de fons.
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Text per a enregistrar o per a llegir:
“A poc a poc, anem observant la nostra respiració. Com entra
i surt l’aire, lentament. Inspirem i expirem. Com desfà al seu
pas qualsevol tensió o qualsevol cosa que ens neguitegi. Pintem
aquest aire que entra suaument del color que ens agradi més, i
imaginem que, quan entra pel nas, es dilueix com si fos pintura
per tot el nostre cos i relaxa cada zona per on va passant. Primer, focalitzem la nostra atenció als dits dels peus i, seguidament, a la planta del peu i als turmells. Ara, fem una inspiració
i observem com ens pesen els peus. Els abandonem suaument.
Ara veiem que la pintura de color va pujant per les cames fins a
arribar als genolls. Respirem i abandonem aquesta part també.
Fixem-nos com pesa. A poc a poc, anem abandonant les dues
cames fins a la pelvis. Cada respiració omple de pintura la cama
dreta i la cama esquerra, i abandona qualsevol tensió al seu
pas. Continuem pintant-nos la panxa i la part posterior de l’esquena. Inspirem i expirem suaument. Desfem qualsevol neguit,
simplement observem com s’expandeix el color i va relaxant el
nostre tòrax. Sentim com pesa el nostre cos. Inspirem i expirem
suaument. Escoltem el so de la nostra respiració, lenta, suau,
constant. Ara, escampem la pintura pels braços. El braç dret
i el braç esquerre. I notem com pesen, com s’abandonen amb
el contacte amb el terra. Amb una respiració suau deixem que
també les mans i els dits es relaxin. Anem observant com cada
part del cos batega i es relaxa. Finalment, expandim la pintura
de color per dins del coll i observem com la llengua, el paladar,
la mandíbula i les cervicals s’abandonen. Deixem anar qualsevol
tensió que no necessitem. Durant la respiració, observem quant
espai hi ha dins de la nostra boca. Fem un petit somriure per
deixar anar tensions.
Ara esteu relaxats i preparats per visualitzar davant vostre un
escenari. Esteu asseguts en una butaca del teatre. A l’escenari hi
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ha un nen o una nena, dempeus, llegint un text. L’escolteu amb
atenció i us fixeu en la manera com llegeix.”
(Aquí posem el text gravat pel mestre, per un alumne o per un
professional.)
“Imagineu que, molt lentament, us aixequeu de la butaca i avanceu cap a l’escenari. El nen o la nena que llegeix us mira als
ulls, us somriu i us fa un senyal perquè us situeu en el seu lloc,
mirant el públic. Imagineu ara que sou vosaltres els que seguiu
la lectura, copiant tot allò que us ha agradat de l’altre. Estigueu
tranquils i gaudiu de l’experiència.”
(Aquí el mestre callarà perquè l’alumne, acompanyat de la gravació, tingui temps de visualitzar l’escena que protagonitza. Al
cap d’uns minuts se seguirà la visualització guiada.)
“Ara ja heu acabat i mireu el vostre company, que us dóna la
mà. Mireu tots dos cap al públic, que us comença a aplaudir.
Saludeu i sentiu dins vostre l’alegria d’haver fet una lectura tan
bona.
Lentament, observem un altre cop la nostra respiració, com entra i surt l’aire, com va omplint i relaxant cada part del nostre
cos. I des d’aquesta observació, recordarem què ha passat durant la visualització de la lectura.
Què he fet que m’hagi ajudat, com tenia el cos, com era el ritme i el volum de la veu i com m’he sentit quan el públic m’ha
aplaudit.”
(Deixarem dos minuts de silenci perquè l’alumne repassi l’experiència.)
“Amb suavitat, anirem movent els peus, les mans, l’esquena, i
quan estiguem preparats, obrirem els ulls.”
Després, seria molt enriquidor compartir l’experiència amb el
grup: quines sensacions han tingut, com s’han sentit, què els ha
costat més, què creuen que han après, etc.
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No n’hi ha prou de saber; també s’ha d’aplicar. No
n’hi ha prou de voler; també s’ha de realitzar.
Johann Wolfgang Goethe

La lectura
en veu alta

H

em vist, fins ara, com és el nostre aparell fonador, com
podem escalfar la veu i com podem sentir-nos còmodes per a comunicar-nos davant dels altres. Però com
he de llegir en veu alta? Què es considera una lectura

en veu alta correcta?
Anem a pams. Per començar, cal recordar allò que ja hem comentat a l’inici del llibre, llegir en veu alta té com a objectiu comunicar. Per tant, la lectura oralitzada, que implica descodificar
el text, llegint les paraules o les frases sense comprendre allò que
s’està llegint, o sense sentiment, s’aparta de l’objectiu que volem
aconseguir quan parlem de lectura en veu alta com a lectura
expressiva. Per tant, si més no, ja sabem què no es considera
una lectura en veu alta expressiva.
I en què ens hem de fixar, doncs? La resposta és ben clara però
potser, per a molts, poc aclaridora: no hi ha una sola manera
de llegir bé en veu alta, no hi ha un model únic. I, segurament,
aquest és el primer pas que cal fer: entendre, i fer entendre als
alumnes, que cadascú té la seva manera particular de llegir en
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veu alta. Perquè l’objectiu final és transmetre allò que ens diu el
text, i aquesta experiència és única per a cadascú de nosaltres.
Però, com podem aconseguir millorar la nostra qualitat de lectura, aprendre a expressar-nos amb més fluïdesa o aprendre
tècniques que ens ajudin a expressar-nos millor?
Intentem, doncs, donar unes pautes per a desenvolupar les destreses que ens permetran sentir-nos còmodes llegint en veu alta
i que permetran a qui escolta ficar-se dins del text a través de
la nostra veu.
Fem nostres les paraules de Luis María Pescetti:
“Llegir en veu alta és, d’alguna manera, com cantar. Ens sentim exposats davant dels altres, sentim que hi ha alguna cosa
que ‘hem de fer bé’ i que tothom ens jutjarà. Aleshores serà
bo que els qui treballem amb nens i nenes recordem que fer
llegir en veu alta no és una finalitat, sinó una manera més de
desenvolupar el gust per la lectura i, sobretot, el gust per la
paraula. La paraula llegida, la paraula a la nostra boca, a la
boca dels company i companyes. La paraula que aquí sona
dolça; allà, tímida; allà, massa forta; en un altre, trencada per
l’emoció o l’ensurt. En definitiva, el pensament i el sentiment
fets so.”

Aspectes que cal tenir en compte
• Vocalitzar. Com en qualsevol manifestació oral, és fonamental
que els altres ens entenguin, però no sempre som capaços de
portar a terme aquesta premissa tan bàsica. Per això, cal vocalitzar: mastegar les paraules, no menjar-se vocals. És important
fer exercicis de vocalització abans de fer la lectura.
• Comunicar. Hem de fugir de la lectura oralitzada, tot i que
pugui semblar una lectura correcta. L’objectiu és comunicar el
sentit del text i, per a això, cal haver-lo entès. Tot i l’estil propi
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que donem a la nostra lectura, l’empremta de l’autor no s’ha
d’eliminar. Els signes de puntuació han estat posats per a mantenir el ritme del text. El respecte pels signes de puntuació permetrà comunicar correctament el sentit del text.
• Interpretar. Comencem per aclarir una confusió habitual: una
lectura en veu alta no és una lectura dramatitzada. Això vol dir
que en cap cas el to de la lectura no ha d’equiparar-se a un to
teatral. Ha de tenir un to natural. Un to natural viu, que no sigui
monòton o neutre.
No cal que el lector o la lectora gesticuli o miri el públic constantment. Per què? Perquè correm el perill que la gesticulació
dramàtica despisti el lector i també el públic. De vegades, per a
voler expressar a través de la gestualitat, oblidem la capacitat
d’expressivitat de la veu. Per tant, si a un lector o lectora li surt
naturalment, no la censurarem, però en cap cas no la forçarem.
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En la mateixa línia de naturalitat, en cap cas no s’han de fer veus
forçades ni sobreactuades per a distingir els personatges del
text que es llegeix.
• Ritme-velocitat. Cal mantenir un ritme que permeti entendre
el text. Hi pot haver moments que el text porti a augmentar la
velocitat o a alentir-la, però cal que en tinguem consciència. En
general, el problema més usual és que, a mesura que avança el
text, el lector o lectora s’accelera, com si tingués ganes d’acabar.
Cal evitar aquesta acceleració, com també cal evitar una lentitud
excessiva, que avorrirà l’auditori.
• Postura i projecció. Cal que el lector o lectora mantingui una
actitud còmoda, una postura natural i relaxada que li permeti
projectar la veu cap a l’auditori sense haver de forçar-la. Cal evitar encongir-se d’espatlles o moure el cos d’una banda a l’altra
mentre es llegeix.
• Pronúncia. Com en tot mitjà d’expressió oral, cal tenir cura de
respectar la fonètica de la llengua que utilitzem, sigui quina sigui
la variant dialectal del lector o la lectora.
• Entonació. L’entonació ve donada pels signes de puntuació.
Són els encarregats d’indicar el to que l’autor ha pensat per a
aquella narració. Els signes de puntuació ens ajuden a delimitar i
identificar els enunciats d’un text, marquen l’entonació i el sentit,
les inflexions, les pauses i el tipus d’estil o discurs.
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Practiquem
1 Inventar una història
Posem en una bossa diversos clics o ninos, cotxes, animals de joguina, com més variats millor. Seran els personatges de la història
que els nens explicaran.
Els alumnes han de sortir en parelles davant de tota la classe i explicar un conte amb els personatges que vagin traient de la bossa.
La gràcia és anar traient d’un en un els objectes, sense tenir temps
de preparar res.
Un membre de la parella treu un objecte i comença la narració.
Seguidament, l’altre company treu un altre objecte i segueix la història, i així successivament fins a acabar tots els objectes.
La resta de la classe observarà amb atenció quins recursos utilitzen els seus companys per a comunicar la història: ritme, entonació, emoció, fluïdesa...
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L’objectiu d’aquest exercici és crear des de l’espontaneïtat i veure
la capacitat que tenim de comunicar sense cap suport. Qui sap,
potser tenim un gran autor o autora a la nostra aula!
Posteriorment, els direm que la història que han creat es pot escriure i llegir, sense oblidar tots els recursos utilitzats de manera
natural per a transmetre-la.

2 Joc de comprensió de la lectura
La lectura en veu alta és, sobretot, un treball en equip. Hi ha una o
més persones que transmeten un text a una o més persones que
l’escolten. Per això, us proposem aplicar una estructura cooperativa bàsica per a treballar l’atenció i la comprensió del text.
El docent tria un text o un fragment de text narratiu d’una durada
màxima de dues o tres pàgines. Es recomana triar contes curts per
a poder-los llegir complets.
Es formen grups de quatre o cinc persones, com a màxim. Un membre de l’equip llegeix el primer paràgraf d’una lectura. La resta ha
d’escoltar-lo amb atenció, ja que el del costat (segons el sentit de
les agulles del rellotge) haurà d’explicar què acaba de llegir (haurà
de fer-ne un breu resum). La resta de l’equip ha de confirmar, matisar o corregir el resum oral que ha fet el company o companya.
A continuació, qui ha fet el resum ara és l’encarregat de llegir un
altre paràgraf i el del seu costat ha de fer-ne el resum, i així successivament fins que s’hagi acabat el text.
Si en el text apareix una paraula que ningú no entén, tot i haver-la
consultat en el diccionari, el portaveu de l’equip ho comunica al
mestre o a la mestra, que pregunta a la resta de grups si algú en
pot explicar el significat.
Tingueu present que l’alumne que fa el resum l’ha de fer amb les
seves paraules, sense repetir fragments o frases literals del text.

3 Joc d’interpretació
L’objectiu és treballar la naturalitat de la lectura. Us proposem fer
dues lectures d’un mateix text per a adonar-se d’on és el punt de naturalitat que es demana, fugint dels extrems que posarem en evidència.
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És aconsellable triar un text en què hi hagi diàleg per tal de poder
treballar dues maneres oposades d’interpretació.
La primera proposta és llegir el text molt exageradament, com si
expliquéssim un conte a nens molt petits, emfatitzant paraules,
verbs, fent veus exagerades, gesticulant... És a dir, portar el text
a la màxima dramatització, a una sobreactuació, divertint-nos al
màxim, com si gairebé fóssim clowns.
La segona lectura serà totalment a la inversa. Adoptarem un to de
conferència avorrit, monòton, neutre, com si fóssim un robot que
no mostra cap emoció.
Finalment, demanarem als alumnes que facin una lectura que estigui enmig d’aquests dos extrems. Es pot dibuixar un gràfic a la
pissarra i jugar a anar d’un extrem a l’altre. Igual que canviem la
sintonia d’una ràdio, es pot anar canviant el canal de lectura mentre el nen llegeix i passar per diverses intensitats. Finalment, el
grup pot decidir què entén per lectura viva i alhora natural.
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4 Practicar el ritme
Fem una lectura molt
ràpida, intentant no
menjar-nos les paraules i, a continuació, en
fem una altra tan lentament com sigui possible, arrossegant les paraules. Finalment, fem
una lectura a un ritme
intermedi.
Si disposem d’un metrònom, llegirem el text
acompanyats de diversos ritmes que el metrònom ens marcarà.
Per a donar fluïdesa al text i no tensar el cos, llegirem al ritme
que marcarà el moviment de la nostra pelvis. Primer, posarem una
cançó lenta i la ballarem amb moviments circulars de la pelvis.
Anirem canviant el ritme de les cançons, adequant el nostre ball i,
consegüentment, la nostra lectura.

5 Valorar la lectura en veu alta
I tornem a l’inici d’aquest apartat: no hi ha una única manera de
llegir correctament en veu alta, però els oients podran percebre,
si tenen l’oïda entrenada, quan el text els arriba en les millors
condicions i quan no. Un bon exercici per a aprendre tant a llegir
com a escoltar és intentar valorar la lectura dels companys i les
companyes, no pas per a fer-ne una crítica, sinó amb un afany
col·laboratiu i de millora.
Segurament hi ha moltes maneres de fer aquesta avaluació, però
una és repartir entre les persones que escolten una taula que
serveixi de guia per a detectar les possibles millores que es poden fer.
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Per exemple:

Posició del cos

Adequada
Laxa
Rígida

Volum

Adequat
Massa fort
Massa fluix

Fluïdesa

Adequada i natural
S’entrebanca
Massa ràpid/lent

Articulació

Clara
Poc clara
Forçada

Ritme

Adequat
Massa accelerat
Massa lent

Entonació

Adequada i natural
Massa neutra
Exagerada

Pauses

Adequades
Desiguals

Expressivitat

Adequada i natural
Poc espontània
Artificial o monòtona
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Una de les formes més senzilles d’intentar
aconseguir l’excel·lència en llegir en veu alta consisteix
a veure interiorment les coses que estàs llegint.
J. V. Foix

Llegim en veu alta:
preparats, llestos, ja!

C

onèixer el funcionament de la nostra veu, sentir-nos en
una zona còmoda, saber quins aspectes hem de treballar per a aconseguir transmetre un text... i preparar-nos
per a llegir!

Us oferim a continuació alguns exercicis que us ajudaran a posar-vos en situació abans d’una lectura en veu alta i que resulten
força divertits. Abans de cada sessió de lectura en veu alta, se’n
pot practicar almenys un de cada tipus.
No tothom aprèn de la mateixa manera ni al mateix ritme.
Aquests exercicis estan pensats per aprendre a través de tres
canals d’aprenentatge: visual, auditiu i sinestèsic. Quan treballem
amb el text, estarem treballant el canal visual, que necessitarà
de l’auditiu per entendre allò que llegim, o allò que escoltem. I
amb els exercicis corporals aprenem a través de l’experiència,
de la memòria muscular, organitzant aquesta informació en els
nostres hemisferis cerebrals (sinestèsia).
D’aquesta manera aconseguim un aprenentatge actiu i significatiu per a tothom.
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Practiquem
1 Escalfament del cos i de la veu
Abans de començar a treballar el text, necessitem escalfar el cos
i la veu i crear un clima de concentració. Aquestes són algunes
tècniques que es poden aplicar per a aconseguir aquest objectiu:
• Caminar per la sala i treballar les diverses textures de l’espai i del
terra. Càmera lenta (com si fóssim astronautes), càmera ràpida
(com si el terra cremés).
• El corrent elèctric puja de terra i ens entra pel cos. La descàrrega
elèctrica afecta el cos i la veu i puja per les cames fins al cap.
• Fer estiraments i badallar per oxigenar el cos.
• Fer-se massatges els uns als altres.
• Passar la llengua per dins de la boca, d’una banda a l’altra.
• Fer sons diversos. Per exemple:
− Imitar una ampolla de gas que es buida completament:
kssssssssssss.
− Imitar una lluita d’espases: ks, ks, ks, ks, ks.
− Riure com “un dolent”: ha, ha, ha, ha; he, he, he, he; ho, ho, ho;
hu, hu, hu.
− Riure com el Pare Noel: hou, hou, hou!
− Anar de la nota més greu a la més aguda emetent els sons r i s.

2 Concentració i projecció
• Els alumnes s’han de posar en filera del més alt al més baix. Tenen dos minuts per a organitzar-se.
• Els participants s’han de posar en filera segons el color dels ulls,
del més fosc al més clar. Tenen dos minuts per a organitzar-se.
• Col·loquem els alumnes en cercle i passem l’energia amb una picada de mans. Centrem l’atenció en la mirada de la persona que
tenim al costat per tal que la comunicació de la picada de mans
sigui neta i eficaç. Augmentem el ritme de l’1 al 10.
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• A continuació, hi afegim la veu. Podem dir el nostre nom o una
paraula o una frase i enviar-la a qualsevol persona del cercle.
Així centrem encara més l’atenció, ja que la direcció de la comunicació serà variada.
• Per parelles: l’un davant de l’altre, primer a prop, un diu una frase
a l’altre i tots dos fan un pas enrere. A mesura que es van allunyant, s’ha d’anar projectant la veu.
• Regulador del volum: llegim un text i mesurem el volum de l’1 al
10. A mesura que els alumnes llegeixen, el mestre anirà dient
nombres i el que llegeix haurà de graduar la veu segons els diferents nombres. Entenem per 1 el més fluix i per 10 el més fort.
• Fem una rotllana i ens agafem les mans. Comencem amb la rotllana ben oberta. Com si fos una rotllana elàstica, anem de l’obertura al tancament del cercle mentre vocalitzem en aquest ordre:
i, e, a, o, u. Quan obrim el cercle, vocalitzem al màxim volum; quan
tanquem el cercle, vocalitzem al mínim volum.

52

3 Vocalització
Es tracta d’escalfar els filtres encarregats d’una vocalització corecta:
llengua, mandíbula, llavis i paladar
tou.
• Estirem la llengua al màxim i
l’amaguem. Repetim l’exercici diverses vegades.
• Omplim la boca d’aire i el passem
d’una banda a l’altra.
• Somriem i ens enfadem gesticulant amb els llavis.
• Repetim síl·labes parant atenció a allò que fem amb la boca: bla,
ble, bli, blo, blu / pla / cla / gra / pra / fla / tra...
• Movem el vel del paladar (moviments articulars ràpids): ca, que,
qui, co, cu.
• Llegim un text amb la llengua enganxada al paladar i ens esforcem perquè s’entenguin totes les consonants i les vocals.
• Fem diverses onomatopeies:
− Som una moto i ens engeguem: brbrbr...
− Dormim: zzz...
− Som un gat enfadat: fff...
− Som una serp: sss...
− Som un gall que canta: quicquiriquic.
− Som un violí que sona: nyigo-nyigo.
− Truquem a la porta: pom, pom, pom.
− Caiem a terra: plof.
− Som un grill que canta: cric-cric.
− Som un gos enfadat: grgrgrgrgrgr.
− Obrim una porta amb clau: xic-xac.
− Fem sonar el clàxon : mec-mec.
− Fem sonar el timbre: ring-ring, ning-nong, nang-nang.
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4 Puntuació
La puntuació és clau
per a entendre bé un
text i poder-lo comunicar.

. , !¡ ¿? ...

• Per a treballar un text, és important marcar els signes de puntuació amb diversos colors.
• Per parelles (en veu alta): un llegeix i l’altre va dient els signes de
puntuació que van apareixent.
• Triar qualsevol frase quotidiana i anar canviant els signes de puntuació per a veure com canvia radicalment la intenció de la frase.
Per exemple: La por? N’hauria de tenir? / La por! N’hauria de tenir!
/ La por? N’hauria de tenir.
• Triem un text i traiem tots els signes de puntuació. En grups, endevinem quins són els signes més adients perquè el text s’entengui. Compartim l’experiència.

5 Entonació i interpretació
• Igual que hem fet amb
el volum, aquí podem
jugar amb el ritme. De
l’1 al 10, llegim més lent
o més ràpid segons el
nombre que el mestre
vagi dient.
• Per parelles, juguem al
rap. Fem una batalla
rapejant el text, sense
estar pendent de què
diem, sinó de guanyar el
contrincant amb la musicalitat del rap. Aquest
exercici és molt eficaç
per a evitar o desfer
cantarelles falses.
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• Llegim el text partint de diverses emocions i intencions, investigant com canvia radicalment el subtext d’allò que llegim. Comentem amb el grup què percebem del text segons les diverses
emocions: trist, content, fent safareig, com un robot, retransmetent un partit, cantant...
• Ens col·loquem en rotllana i juguem amb la frase “M’agrada...”
Cada alumne diu el que li agrada més i passa la comunicació de
la frase a qualsevol company o companya de la rotllana. Tothom
ha d’estar atent.

Es pot treballar la frase amb diverses emocions, contents, enfadats, tristos..., i observar com la veu s’adequa a l’emoció i varia
la projecció, el to i la intenció. Aquest exercici també ajuda a
treballar les cantarelles que moltes vegades acompanyen el to
de la lectura i no tenen res a veure amb l’entonació correcta que
requereix el text.
• És molt important jugar a “desconstruir” el text, a trobar diferents maneres d’entonar-lo, sense prejudicis del que pensem,
a priori, que és correcte, a deixar-nos sorprendre per la multiplicitat de significats que pot adquirir segons l’emoció que fem
servir per a llegir-lo, a desvetllar el subtext, allò que va per sota
del text, que neix de l’emoció del qui l’interpreta.
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També ajudarà a trobar el sentit correcte de la frase el truc següent: llegir el text posant davant de cada frase les paraules “literalment”, “sí, sí”, “tal com ho sentiu”...
Amb aquest simple inici de frase, podrem veure on recau la tònica, la intenció que li donarà sentit.

6 Postura
• Col·loquem un llibre
damunt del cap de
l’alumne, que ha de
llegir el text procurant que el llibre no
caigui.
• Fem l’exercici de la
goma als peus (8. La
postura idònia) i, a
continuació, demanem a l’alumne que
llegeixi un altre cop
el text.
Treballar a l’escola la lectura en veu alta no és solament una eina
que pot servir en un futur en l’àmbit universitari o en l’àmbit
laboral: entrenar aquesta competència oral pot ser també una
bona manera de treballar la seguretat personal i reforçar l’autoestima. És un molt bon aprenentatge per a reconèixer i expressar
les nostres emocions.
Exposar-nos davant dels altres sense por, canviant creences limitadores i transformant-les en potenciadores pot ser, a la llarga, l’èxit per a aconseguir allò que desitgem fer a la vida. Estem
davant d’un futur ple de noves professions, que segurament
encara no podem imaginar, i en les quals, cada cop més, la comunicació oral i la seguretat en un mateix seran l’eix fonamental
per a obtenir l’èxit.
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Llegir és un acte creatiu, un exercici continu
d’imaginació que ofereix carn, sentiment i color a
les paraules mortes de la pàgina.
Stephen Vizinczey

Epíleg

É

s molt habitual confondre una lectura dramatitzada i una
lectura en veu alta. Què en diuen les persones relacionades amb el món de la interpretació, els professionals
de la dramatització? La pregunta és clara: la lectura dra-

matitzada és el mateix que la lectura en veu alta?
Rosa Cadafalch, actriu. Per a mi, la primera i gran diferència entre la lectura en veu alta d’un text i una lectura dramatitzada és
evident, la que diu el mateix nom: dramatitzada, de drama, obra
de teatre. Això pressuposa diferenciar els diversos personatges,
el que expressen i com ho fan.
La senzilla lectura en veu alta ha de ser objectiva i enunciativa.
No ens hem d’involucrar en la manera de ser o de dir dels personatges que hi puguin sortir.
Joan Maria Segura, director escènic. Un text dramatitzat té unes
intencions, uns estats d’ànim i un recorregut emocional perquè
hi ha uns personatges que tenen una línia dramàtica que evoluciona i, evidentment, és teatre. El teatre només escrit i llegit no
ha assolit el seu objectiu, que és acabar sent representat dalt
d’un escenari.
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En canvi, en un text llegit en veu alta ha de ser molt important
la dicció i la puntuació per tal que el lector comuniqui alguna
cosa. Tot i no ser un text dramatitzat, qualsevol text ha de tenir
un grau d’emoció, ja que, en cas contrari, seria una lectura neutra, com el telenotícies, com la recepta d’un medicament o, fins
i tot, la que faria un robot.
Per tant, crec que s’hauria de parlar de graus d’emoció segons
sigui una lectura dramatitzada o una lectura en veu alta: la lectura dramatitzada té un grau emocional més elevat. En canvi,
una lectura en veu alta ha de ser més formal, però amb un grau
mínim d’emoció perquè el públic entengui el text.
Pep Sais, actor i director de doblatge. Per a mi són dues coses
diferents. Una lectura en veu alta és el que ja diu l’enunciat: el
lector llegeix en veu alta un text. En canvi, una lectura dramatitzada, continua sent una lectura, però teatralitzada, s’aproparia a
una representació del text però sense els elements que acaben
conformant una obra de teatre: decorats, llums, vestuari...
Héctor Lozano, guionista de televisió i director d’actors. La
lectura dramatitzada remet a teatre, a lectura interpretada, però
sense moviments escènics, amb un faristol o asseguts en una
taula. Hi pot haver mirades, gestos... i el director i els actors
preparen la lectura assajant uns dies.
La lectura en veu alta és més lliure, i no cal que siguin actors o
actrius els que la interpretin. És una lectura, no hi ha mirades ni
gestos teatrals. Pot ser directa, no calen assajos. Ha de comunicar allò que es llegeix.

60

Bibliografia
Bustos Sánchez, Inés. La voz. La técnica y la expresión.
Barcelona: Paidotribo, 2007.
Carrière, Jean-Claude. El círculo de los mentirosos.
Barcelona: Lumen, 2008.
Dimon, Theodore. La voz cantada y hablada.
Madrid: Gaia, 2013.
Donnellan, Declan. El actor y la diana.
Madrid: Fundamentos, 2009.
García, Lídia. Tu voz, tu sonido.
Madrid: Díaz de Santos, 2003.
Labonté, Marie Lise. Liberar las corazas.
Barcelona: Luciérnaga, 2002.
Pescetti, Luis María. Juegos de lectura en voz alta.
Buenos Aires: Novedades Educativas, 1999.
Pujolàs, Pere. Nuevas ideas clave. El aprendizaje cooperativo.
Barcelona: Graó, 2008.
Wilfart, Serge. Encuentra tu propia voz.
Barcelona: Urano, 1999.

L’autora
Txell Sota neix a Barcelona l’any 1972.
Estudia interpretació al Col·legi del
teatre, i es forma en diverses disciplines: bufó, clown, comèdia de l’art
i teatre gestual.
Paral·lelament, estudia llenguatge
musical i cant al Taller de músics. Segueix amb el cant amb diversos mestres, i acaba diplomant-se amb el mètode Voice Craft.
És màster en PNL (Programació Neurolingüística) i actualment
està cursant el grau de Filosofia a la Universitat de Barcelona.
S’ha format en diverses tècniques d’alliberament emocional i
corporal com Emotional Freedom Techniques (EFT – Tècniques
d’Alliberació Emocional), i Fitzmaurice Voicework, mètode per
desbloquejar les tensions a través del cos i de la veu.
Ha treballat en diversos espectacles de teatre musical: Rent
(Teatre Principal), Mals d’amor d’una gata francesa (TNC), Mamma Mia (BTM) i Sister Act (Teatre Tívoli).
Ha treballat en sèries de TV3 (Kubala, Moreno i Manchón i El cor
de la ciutat).
Ha fet d’actriu de doblatge de sèries com Els Lunnis, Beverly
Hills, i d’altres del Club Súper 3. Ha cantat moltes caretes de
sèries de dibuixos de TV3, com One Piece, Rantaro...
Compagina la seva carrera com a actriu i dobladora amb la de
professora de veu i cant, i la formació del professorat —en el
marc del Certamen Nacional Infantil i Juvenil de Lectura en Veu
Alta— per a aconseguir una bona lectura en veu alta.

Un poema que no entenem pot resultar
intel·ligible en veu d’un rapsode amb talent.
Un text que sembla avorrit ens pot fer
somriure si qui el llegeix l’interpreta en clau
d’humor. Una narració poc atractiva ens pot
deixar bocabadats si aquell que la llegeix
en veu alta ens transmet l’entusiasme que
li produeix. La lectura en veu alta és un text
amb doble ànima, la de l’autor o l’autora
i la del lector o la lectora.

Txell Sota

LA LECTURA
EN VEU ALTA
El gust de llegir,
el plaer d’escoltar

Per a aconseguir gaudir llegint en veu alta,
i aconseguir que qui ens escolta també
gaudeixi del text, cal conèixer i desenvolupar
les destreses i les habilitats necessàries.
Aquest llibre que teniu a les mans vol ser
una eina útil per a aconseguir-ho.

LA LECTURA EN VEU ALTA

Txell Sota

Bona lectura!

ISBN: 978-84-412-2404-9

9 788441 224049

cob lectura en veu alta.indd 1

29/01/15 13:51

