
Segons el Davis Dyslexia
Correction Center, els
dislècticsmanifestaran
almenys deu símptomes
de la següent llista, “que
poden variar d’un dia a
l’altre o d’unminut a un
altre; elmés consistent
d’aquesta síndrome és la
inconsistència”, diu Ronald
D. Davis, que és dislèctic.
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Viureamb
dislèxia

Tot i que no és unamalaltia, es pateix. El
cervell funciona demanera diferent, la qual
cosa dificulta llegir i escriure bé, i al mateix

temps les persones afectades poden tenir una
intel·ligència per sobre de lamitjana. L’era

digital ajuda amitigar les dificultats

granaversió iapatiadavantd’aquelles tasquesque
impliquenla lectura i l’escriptura. “Acausadelsobre-
esforçqueesrealitzaenl’escriptura,anivellgràfic,
comprensiu,ortogràficid’organització, sesol tenir
fòbiacapa l’escriptura isovinthihacansament”.
Tambéresultadifícilelmateixfetd’aprendre.Costa
d’introduir-seenaltres idiomes,ofins i totconsultar
eldiccionari.Pelquefaa la lecturaés“lenta,mecà-
nica,vacil·lant i laboriosa ies tenengreusproblemes
decomprensió lectora.Nos’éscapaçd’abstreureel
significatdelquees llegeix”.D’altrabanda, lamanera
d’escriureésdescuidada,desordenadai,enocasions,
incomprensible.Sesolencometreerrorsortogràfics,
inconsistènciesgramaticals ialteracionsdel’estruc-
turasintàctica.Costaplanificar i redactar textos. “A
mésdedificultatsenla lectura,escriptura icàlcules
podentenirdificultatsd’orientacióambl’espai iamb
el tempsquerepercuteixenenaltresmatèriescom
geografia,història igeometria”.Engeneralcosta
d’aprendreatravésdel llenguatgeescrit.

Atotaixòs’afegeixenlesconseqüènciespsicolò-
giques. “Elsproblemesconductualsaugmenten,
especialment labaixaautoestimaieldesinterèso
semenfotisme,amés,podenaparèixerconductes
disruptives,depressióoproblemesd’introversióo
inhibicióprogressiva”.MaríaSanz-Pastorafegeix
que“elsquehosomenstrobemambunaetiqueta
constantdegandul,mandrós,ximple, incapaç,
immadur iunllarguíssimetcèteraquecomportauns
problemesemocionals,d’autoestimaidetristesa”.
Labonanotíciaésqueserdislècticnosignificaestar
sentenciatanopoderferres.

JuliaSharp,presidentaaEspanyadelaFundació
Centred’Estudisd’Aprenentatge iReeducació,
explica l’experiència familiar. “Elmeupare,que
eraunhometriomfador, semprehavia tingutmolts
problemesdelectura.Ell,quevaarribaraserminis-
treambEisenhower,deiaquenos’haviaaficionata
llegirfinsals50anys.Totaixòemvaportara inte-
ressar-meper ladislèxia.Lamajoriadepersonessón
perfectament intel·ligents”.Sharpfins i totcomenta
quealgunssónsuperdotats, “comAlbertEinstein,
ladislèxiadelqualsemblademostrada.Ellmateix
reconeixiaquehavia tingutproblemesescolars
perquènodominava laparaulaescrita, inovaacabar
laprimària.TambéThomasA.Edisonhovaser”.
MaríaSanz-Pastorasseguraquemolts“sónd’altes
capacitatsambunaintel·ligènciamoltsuperiora la
delscompanysa l’aula, tot iquedesgraciadamentels
resultatsacadèmicsnohodemostrin”.Enocasions
espotdonarunvincleentresuperdotació idislèxia,
la intel·ligènciavisualoespacial. “Els individusamb
intel·ligènciavisual tenenproblemesamblessè-

Generals
1Brillant i espavilat, però
li costa llegir i escriure.
2 Se l’etiqueta coma
“ximple”, “deixat” o “amb
problemes d’actitud”.
3Noestà “tanmalament”
comper rebre suport extra
tant a l’escola coma la feina.
4Alt coeficient intel·lectual,
però les qualificacions a

LaMònicaté32anys.Notécarnetdeconduir,niha
acabatelsestudis.Enaquestsentit sesentacomple-
xadaiculpabledenohaver-seesforçatprouenedat
escolar.Semprehasospitatqueelsaltrescreienque
eraximple.Ambaquestpanoramanoésestrany
quetingui l’autoestimasotamínims.Arasapqueés
dislècticadesprésdefer-seunesproves.Quanera
petitani l’hivandetectarnivarebreajudaquanho
necessitava.Hantranscorregutsismesosdesqueho
sap,però l’autoestimaencaranomillorani lacapaci-
tatper fer fronta lesdificultatsperaprendre i llegir.
LaMònicaespreguntaquèpot feraraqueésadulta.

“Ésnormalquedesprésdesismesosencarano
millori l’autoestimaiqueprefereixinollegir.Haestat
moltsanysarrossegantconseqüènciesnegatives”, re-
flexionaAnnaRallo,psicopedagoga.Aquestaexper-
ta tambéafirmaqueunavegadadetectatelproblema
millorarà l’autoestimaiqueaméssabràcommitigar
lesdificultats. “Elpitjorproblemaésnosaberqueets
dislèctic.Hihaadultsquenohanestatdiagnosticats
perquèanysenrerenohihaviaunsprotocolsper
detectar-la”.NeusBuixán,presidentade l’Associació
CatalanadeDislèxia, tambéfasaberqueellamateixa
nivasospitarquehoerafinsquel’hivandetectara
lasevafilla: “Encaraésuntrastorninvisible”.Segons
explicaMaríaSanz-Pastor(tambédislèctica),presi-

dentade l’AssociacióMadridamblaDislèxia,unade
cadacincpersonesn’és. “Noésunamalaltianiuna
malformació”.Tampocnoestractad’unproblema
visual,afegeixCarlosGallego,degàdela facultatde
Psicologiade laUniversitatComplutensedeMadrid.
Aquestexpertexplicaquesenzillamentelcervell
funcionademaneradiferent,detalmaneraquea
l’individuli resultadifícilassociar les formesescrites
ambelseuso,cosaquedificultasignificativament
quelapersonapuguientendreelqueestà llegint.

LuzRello,queel2013varebreelpremiEurope-
anYoungResearchers’Award(premipera joves
investigadorseuropeus)atorgatper l’associació
Euroscienceper la feinaquehafetenelcampdela
dislèxia,comentaqueperaunapersonaquelapa-
teix“ésextremadamentdifícil transformarelsoque
téalcapenla lletraquehihaalpaper”.Hoassegura
perquèhainvestigat ladislèxia iperquèella tambéla
pateix.Perposar-homésdifícilpotconfondre’samb
altres tipusdedificultatsenl’aprenentatge iamés,
elventallde lesmanifestacionssimptomàtiquesés
ampli.Sanz-Pastoradverteixquenoésfàcildirquè
és ladislèxia. “Alsmeusfills,quetambélapateixen,
elsexplicoquetenenunprogramaalseuordinador,
queéselseucap,diferentalde laresta,perònoper
aixòéspitjor,nomésésdiferent.ÉscomWindowso
Apple, totsdossónboníssimsi funcionenigualdebé,
peròsóndiferents”.Elcasésqueunmateixprogra-
mapot tenirdiversesversions.Ladislèxia tambéen
té lesseves.

Cadapersonaté lessevespeculiaritats.Aixího
explicaMaríaLuisaFerrerós,neuropsicòloga,di-
rectoradelaunitatdepsicologiaclínicade laclínica
DiagonaldeBarcelona.“Tot iqueelperfild’aquestes
personesésmoltvariat,hihaunasèriedemanifes-
tacionsespecífiquesqueenspodenportarasospitar
de l’existènciade l’esmentat trastorn,malgratque
noapareguinentotselsdislècticsde lamateixa
manera”.Ferrerósdescriuaquestventalldesimpto-
matologiaenelsadultsqueespotobservar tantenel
llenguatgeoralcomenla lectura, i tantenlacom-
prensiód’unesexplicacionscomal’horad’escriure i
d’aprendre.

RonaldD.Davis, fundadordeDavisDyslexiaCor-
rectionCenter iautordeThegiftofdyslexia,ha fet
unallistaamb37punts(vegeuel textadjunt)que
podenidentificaralgúqueésdislèctic.Nocalque
escompleixintots.Ambdeun’hihaprou.Ferrerós
resumeixaquestssímptomesambladificultatper
exposarconeixementsd’unaformaautònoma,per
expressar-seentermesprecisos iutilitzarade-
quadamentels tempsverbals.Tambéesmostra

Text Jordi Jarque



l’escola no ho reflecteixen.
5Baixa autoestima, se sent
ximple, amaga les debilitats
ambestratègies enginyoses;
es frustra i no li agrada llegir.
6 Talentós en l’art, lamúsica,
el teatre, els esports, la
mecànica, les vendes, el
comerç, el disseny, la cons-
trucció o l’enginyeria.
7 Sembla que somia despert

amb la visió, però els exà-
mens de visió no detecten
cap problema.
15 Agudesa visual i observa-
ció, omanca de la percepció
profunda i visió perifèrica.
16 Llegeix i torna a llegir
sense comprendre el que
llegeix.
17 La seva ortografia és
fonètica i inconstant.

Oïda i llenguatge
18Oïdamolt sensible. Sent
coses que els altres no han
percebut. Es distreumolt
fàcilment ambels sons.
19Dificultat en posar els
pensaments en paraules.
Parla en frases entretallades;
deixa oracions incomple-
tes; quequeja quan està
estressat; no pronuncia bé

paraules llargues.

Escriptura i habilitats
motrius
20Problemes amb
l’escriptura i quan copia; la
seva escriptura és variable o
resulta illegible.
21No coordina bé, és
dolent en els jocs de pilota
o d’equip; dificultats amb

demanera habitual; perd
el sentit del temps.
8 Li resulta difícil posar aten-
ció; sembla hiperactiu.
9Aprènmés fent coses amb
lesmans, experimentant.

Visió, lectura i ortografia
10 Es queixa demarejos,
mals de cap o d’estómac
quan llegeix.

11 Confon lletres, números,
paraules, seqüències, o
explicacions verbals.
12Quan llegeix o escriu fa
repeticions, omissions, subs-
titucions i reverteix lletres,
números i paraules.
13 Es queixa de sentir o
veuremoviment no existent
quan llegeix, escriu o copia.
14 Sembla que té dificultats
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zinelsefectesde lescaracterístiquesquedefineixen
ladislèxia”.Notécuraperquènoéscapmalaltia
peròpotreconduir-seutilitzantelspunts fortsde
l’individu, treballantambtotselssentits,explicant-li
lescosesenllocdefer-les-hi llegir iensenyant-li
tècniquesadequadesa lescapacitatsperafrontar
el textescrit. “Comquecadacasésúnic, requerirà
sabercomespresentaperdonarpautesconcretes”.
Perexemple,elsprogramesambmésèxitaSuècia i
Dinamarcaconsisteixenadedicar15minutsdiaris
a jocsenelsqualss’utilitzenrimes, lacapacitatd’es-
coltar, la interpretaciódeparaules i frases,aixícomla
manipulaciódesíl·labes i fonemes.

LaFederacióEspanyoladeDislèxiarecomana
confiarenunlogopedaoeducadorespecialitzat,que
ensenyi les tècniquesnecessàriespera la lectura i
permillorarelsaspectesnecessarisdel llenguatge.
Tambésónefectiveselsestratègiesdecompensació,
comles identifiquenelsexperts.Al’inicidelboom
delsordinadorselneuropsiquiatreRichardWyattva
desenvoluparaquestesestratègiesdecompensació.
Ellmateixpatiaaquestasíndromeivacomençara
utilitzaruneditordetextospercorregirelserrorsa
mesuraqueanavaescrivint.

Altresestratègiesdecompensaciósón l’úsde
calculadores, enregistramentsdeveu.Elsproces-
sadorsde textos també incorporencorreccions
instantàniesde faltesd’ortografia. Ia l’últimadècada
hanaparegutprogrames informàticscapaços
de transformar textosdigitalsaàudio. “Ara,per
primeravegadaensismil anys, el formatdigital ens
permet transformar totelquevulguemdel textde
maneraautomàtica”, explicaLuzRello.Aquesta
investigadoracomentaqueperdesenvoluparapli-
cacionspràctiquesesbrina“comllegimelsdislèctics
perdescobrirquinescoseshedecanviard’aquest
formatdel textper llegirmillor, i ambaquesta idea
emposoa investigar”.RellovacrearDyseggxia,una
aplicaciógratuïtaperamòbils iun lectorqueadapta
textos:mésendavantvarebreel2011elpremial
millor investigador joved’Europa.

Amés de tot aixòAnnaRallo proposa de treballar
amb aspectes emocionals com l’autoestima en cas
necessari. “Continues sent dislèctic, però d’aques-
tamanera pots ressituar-te des d’una altre pers-
pectiva”. És el que ha fet YaacovHecht, pedagog
dislèctic, que preconitza l’educació amida i a qui
no limanca autoestima. Explica que va fracassar
a l’escola i ara assessora governs en educació. No
té cap problemade confessar que parla i escriu
malament. “Sóc el que parla pitjor anglès dels
assessors del Govern. I dels pitjors a Israel”. Però
demana sense complexos que no es fixin en si
parla bé omalament. “Provi d’aprendre demi el
que faig bé”. No es pot ser bo en tot. Cada persona
és un geni en alguna cosa, assegura.s

dislexiainvestigacioneinter-
vencion.blogspot.com.es/
Grup de suport en la dislèxia
acd.cat/
Associació Catalana
deDislèxia
madridconladislexia.org/
AssociacióMadrid amb
la Dislèxia
disfam.org/
Associació Espanyola
deDislèxia i Família
luzrello.com/Luz_Rello.html
Luz Rello, recursos
per a la dislèxia
dyslexia.yale.edu/
Centre de Yale per a la dislè-
xia i la creativitat
fundacioncentrodeestudios.
org/
Centre especialitzat
en dislèxia
dyslexia.com/
Associació internacional
de la dislèxia
lallavedeldon.com/
Centre especialitzat
en dislèxia tant per
a adults comper a nens
dyseggxia.com/
index?lang=es
Dyseggxia és una aplicació
per a telèfonsmòbils que
ajuda les persones amb
dislèxia en les dificultats de
lectura i escriptura a través
de jocs

les habilitatsmotrius fines
i/o gruixudes; esmareja
fàcilment ambalguns
moviments.
22Ambidextre i confon habi-
tualment dreta/esquerra, a
dalt/a baix.

Matemàtiques i gestió
del temps
23 Li costadir l’hora, calcular
els temps, o fer tasques
seqüencials.
24Comptaambels dits o
altres trucs per amatemà-
tiques; se sap les respostes,
perònopotposar el procedi-
mental paper.
25 Li costa comptarobjectes
i diners.
26Potamb l’aritmètica,
perònoambels problemes
escrits; li costa l’àlgebrao les
matemàtiquesavançades.

Memòria i cognició
27 Excel·lentmemòriaa llarg
termini pel que faaexperièn-
cies, llocs i cares.
28Malamemòriaper a
seqüències, i per a fets i
informacióquenohaexpe-
rimentat.
29Pensaprimàriament
amb imatges i sentiments,
noambsons i paraules
(molt pocdiàleg intern).

Comportament, salut,
desenvolupament i per-
sonalitat
30 Extremadament desorde-
nat o ordenat compulsiu.
31 És divertit en qualsevol
trobada, o problemàtic o
molt callat.
32 Les etapes de desen-
volupament comgatejar,
caminar i cordar-se les
sabates van esdevenir-se
abans del normal o van ser
molt tardanes.
33Molt propens a infeccions
a oïda, sensible a certs
menjars, additius i productes
químics.
34Pot tenir un dormirmolt
profund o es despertamolt
fàcilment.
35 Tolerància al dolor
molt alta omolt baixa.
36 Fort sentit de justícia,
emocionalment sensitiu,
busca la perfecció.
37 Els símptomes augmen-
ten amb la pressió de temps,
estrès emocional omala
salut.

ries lògiques inumèriques.Aixòimplicadificultats
peralcàlcul, l’ortografiai lagramàtica.Ambaquestes
característiques,malgratqueestinguiunelevat
coeficient intel·lectualésmoltdifícil ladetecciópels
testconvencionals,carregatsdesèries lògiques.Si
unindividutédislèxia iunaltcoeficient intel·lectual,
lesduesexcepcionalitatss’encavalquen.Utilitzarà
la intel·ligènciaperemmascarar ladislèxia ial seu
tornladislèxia lidificultaràelrendimentescolar,
impedintquedestaqui i lapossibledetecciócoma
superdotat.Crecquehihaunarelacióentre lesdues
excepcionalitatsqueespotconfondreambaltres
trastornsdel’aprenentatge”,diuSanz.

Tenircapacitats superiorsa lamitjananoés lapana-
cea. “DesqueSteveJobsvadirpúblicamentqueera
dislèctic, ara semblaqueserdislècticestàdemoda...
comsi tenirdislèxiaet convertís automàticament
enungeni”, esqueixaLuzRello.

Aquestaexperta recordaqueundecadaquatre
empresaris aAnglaterradiuquehoés; i enel cas
delsEstatsUnits,undecada tres. “Sisplau, la
dislèxiaésunacosamolt seriosa.Quanse’nparli
demanoquenoespensi enelspersonatges famo-
sos”.Rello fa referènciaa lapròpiaexperiència
durant la infantesa i comhovaafrontar. “Nosé
comexplicarcomd’anguniosaés la infantesad’una
personaque lapateix.Perquè tu treballes, treballes,
treballes i tanmateix fracasses i amésnosapsper
què.Perquèquantu tensdislèxia, llegeixesun text
béoel llegeixesmalament i la tevapercepcióés la
mateixasobreel text... tunosapssi l’estàs llegintbé
omalament. I amés, comquemainohas llegitde
capaltramanera,no tens resambquècomparar-ho,
ésadir, quepensesque l’estàs llegintbé.Quananava
a laguarderiahaviadememoritzar lesparaulesper
poderpassardesapercebuda.A l’escolavaig somiar
durantmoltsanysque treiabonesnotes. Iquanper
fivaig rebreelpaperde lesnotespled’excel·lents,
nosabia si eraveritatoeraunsomni, oquèestava
passant”, assegura.

L’estratègiadeLuzRellovaserel silenci i esfor-
çar-se.Desprésd’acabar lacarreradeLingüística i
demantenirelpatimentcomunsecret, vadecidir
confessar-l’hi alprofessorRicardoBaeza-Yates,
vicepresidentd’InvestigacióperaEuropa iLlati-
noamèrica,que l’ha impulsat a ferels estudisde
doctorat, convertint-seenel seusupervisor.Ac-
tualmentLuzRelloduua terme les investigacions
eneldepartamentdeTecnologiesde la Informació i
lesComunicacionsde laUniversitatPompeuFabra.
Asseguraquemainova imaginarqueacabariaestu-
diantundoctorat.

MaríaLuisaFerrerósaportaalgunesclauspermiti-
garaquestesdificultats. “L’importantpersuperar-les
ésadaptar-sedesenvolupantrecursosqueminimit-
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