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El cervell lector en un món digital
¿Fins a quin punt la lectura sobre pantalla
i les distraccions de les xarxes
afecten les capacitats del nostre cervell?
Potser ja ho heu començat a notar: fins i tot els lectors de tota
la vida estem canviant els hàbits de lectura i, sota els efectes
de la comunicació digital, cada vegada ens costa més concentrar-nos i llegir sense interrupcions durant una estona.
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I si això és el que ens passa als adults, que tenim l’hàbit de
llegir més arrelat, com ho afrontaran els nens i els joves que
ara mateix s’inicien en la pràctica de la lectura? Quan siguin
grans, podran llegir profundament? O bé la combinació de
distraccions i la facilitat d’accés a les xarxes alterarà ja per
sempre la seva capacitat de processar el que llegeixen? I com
serà la progressió d’aquest canvi d’hàbits en els adults? Serem
capaços de llegir com ho fèiem abans, d’una manera pausada,
crítica i profunda, mentre a la pantalla del telèfon veiem com
fan pampallugues els missatges que ens van arribant?
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