
ANATOMÍA DE PELVIS I COLUMNA

LA FÀSCIA TORACOLUMBAR

Rep aquest nom la fàscia que envolta la massa muscular paravertebral i de l’esquena. Està composta 
per dues capes:

 - La superficial és triangular, es troba sota la pell ocupant la part inferior de la 
regió toràcica i tota la lumbar i sacra. La seva vora medial pren fortes insercions en les 
espinoses de les últimes vèrtebres toràciques, en les cinc lumbars i en les crestes del sacre. 
La vora superior rep la major part de feixos carnosos del dorsal ample. La vora inferior 
s’insereix en la cresta ilíaca de l’os coxal, i en la vora posterior del propi os (figura n.2).  
Aquesta fàscia no és en realitat únicament una fàscia sinó un veritable tendó ample que uneix a la 
columna vertebral amb una sèrie completa de feixos carnosos que provenen de músculs diversos 
com el dorsal ample, el serrat posteroinferior, l’oblic intern, el transvers de l’abdomen i el gluti 
major. En resum, la fàscia toracolumbar està constituïda per la fusió dels tendons plans dels músculs 
anteriorment citats.

Figura n.1

Figura n.2

LA FÀSCIA CERVICAL

A nivell cervical trobem tres aponeurosis:
 - La fàscia cervical superficial neix a la corba occipital superior, es dirigeix cap a l’apòfisi mastoide 

i cap a la vora inferior de la mandíbula, per inserir-se en la vora anterosuperior de l’estèrnum, la 
clavícula i en l’espina de l’escàpula (figures n.3, 4 i 5). Per darrere forma el lligament cervical 
posterior o nucal, inserint-se en les apòfisis espinoses cervicals. La fàscia cervical superficial 
continua amb les aponeurosis del tronc i de les extremitats superiors.
 - La fàscia cervical mitja situada a la part anterolateral del coll, s’inicia a l’os hioide i dins 

d’ella es troba la musculatura infrahioïdal, continua lateralment fins unir-se amb la capa profunda 
o prevertebral (figures n.3 i 4). La fàscia mitja es perllonga al tòrax anterior per l’aponeurosi 
endotoràcica.
 - La fàscia cervical profunda neix en l’apòfisi basilar de l’occipital, cobreix la columna vertebral 

i als músculs prevertebrals. Lateralment s’insereix en les apòfisis transverses, des d’on envolta 
els escalens, i s’articula amb la fàscia mitja i la superficial (figures n.3 i 4). Per sota s’uneix a 
l’aponeurosi perifaríngia, que envolta l’esòfag i la tràquea.

 - La capa profunda neix en les apòfisis transverses lumbars i 
s’estén fins a la cresta ilíaca separant la musculatura paravertebral 
del múscul quadrat lumbar i del psoes.
Divideix la musculatura anterior de la columna de la posterior. 
A continuació s’expandeix fins als músculs oblic intern, extern 
i transvers de l’abdomen. Es perllonga per sota amb l’aponeurosi 
glútia fins a formar el lligament sacroilíac i els lligaments sacrociàtic 
i sacro-tuberós. 



Figura n.3

Figura n.5

Figures n.3 i 4: 1. Fascia superficial, 2. Platisma, 
3. Esternoclidomastoïdal, 4. Trapezi, 5. Fàscia 
mitjana, 6. Musculatura infrahioïdal, 7. Fàscia 
profunda, 8. Beina carotídia, 9. Espai interfascial, 
10 . Llarg del cap i del coll, 11. Escalens, 12. 
Esòfag, 13. Tràquea, 14. Tiroide.

Figura n.5: 1.Conducte auditiu, 2. Còndil 
mandibular, 3. Apòfisi coronoide, 4. Mentó, 5. 
Hioide, 6. Tràquea, 7. Clavícula, 8. Estèrnum, 
9. Deltoide, 10. Escàpula, 11. Lligament nucal, 
12. Fàscia cervical superficial anterior, 13. Fàscia 
cervical superficial posterior.

ANATOMIA MUSCULAR DE PELVIS I COLUMNA 

Psoes-ilíac
El múscul psoes o també denominat psoes major (Figures n.6.1, 7 i 8.1) posseeix dues capes amb 
diferents orígens. La capa superficial s’origina en les cares superficials dels cossos vertebrals de la 
12a vèrtebra toràcica fins a la de la 4a vèrtebra lumbar i dels corresponents discs intervertebrals. 
La  profunda s’origina en les apòfisis transverses de la primera a la cinquena vèrtebres lumbars. 
Prenent al fèmur com a punt fix, el psoes realitzarà la flexió ipsilateral amb rotació contralateral de 
la columna. La contracció bilateral implicarà una deslordosi lumbar si treballen les fibres superiors o 
una hiperlordosi lumbar si treballen les més inferiors.
Per la seva banda, el múscul ilíac (Figures n.6.2, 7 i 8) s’origina en tota la fossa ilíaca, a la qual recobreix 
a manera de folre muscular. L’acció és força complexa i és molt important com a estabilitzador del 
maluc, així com de l’articulació sacroilíaca. A nivell de l’ala ilíaca aquest múscul la portarà cap a 
inclinació anterior. Tots dos músculs tenen la seva inserció, mitjançant un tendó distal comú, en el 
trocànter menor del fèmur.
Ambdós músculs estan recoberts per la fàscia iliaca, la qual neix a nivell de la porció lumbar del 
diafragma. Aquesta fàscia, apart d’envoltar a ambdón músculs, arriba fins a la columna i el fèmur 
(Figura n.7).

Figura n.4



Figura n.6
Figura n.7

Figura n.8

Quadrat lumbar
Múscul pertanyent a la musculatura posterior de l’abdomen, situat just posterior al múscul psoes-ilíac. 
El seu origen és a la cresta ilíaca i les seves insercions en la 12a costella i en les apòfisis transverses 
de la primera a la quarta vèrtebres lumbars. Unilateralment realitza la flexió ipsilateral del tronc, 
bilateralment augmenta la pressió intraabdominal i facilita l’expiració (figures 6.3 i 8.2).

Diafragma (Figures n.8, 9 i 10) 
Múscul aplanat, la seva funció principal és la respiració. La seva inserció posterior es realitza a manera 
de dos pilars: el dret va a buscar la 2a i 3a vèrtebres lumbars així com als seus discs intervertebrals 
adjacents, i l’esquerre va a buscar la 2a vèrtebra lumbar. La porció lumbar presenta insercions en 
els últims arcs costals formant arcs per als músculs psoes-ilíac i quadrat lumbar, dos a cada costat, i 
donant origen a la fàscia que recobreix al psoes: la fàscia ilíaca.

Figura n.9

Figura n.10

Gluti major (Figura n.11.1)
S’origina a la part posterior de la cresta ilíaca i en els lligaments posteriors de la pelvis, a la cresta 
posterior del sacre i al còccix per inserir-se en la cara posterior del fèmur, posseint una altra inserció 
en el tracte iliotibial. Prenent al fèmur com a punt fix, el gluti major, portarà a l’ilíac cap a inclinació 
posterior.



Figura n.11

Figura n.12 Figura n.13

Gluti menor (Figura n.11.3)
Situat per sota del precedent, si el fèmur actua com a punt fix, portarà 
principalment a l’ilíac cap inclinació anterior.

Tensor de la fascia lata (TFL)  (Figura n.11.4)
Situat a la part anterior, té el seu origen en l’EIAS i en els primers centímetres 
del llavi extern de la cresta ilíaca. Prenent al fèmur com a punt fix, el TFL 
portarà a l’ilíac cap a inclinació anterior.

Piriforme (Figura n.11.5)
Neix en el terç central de la cara anterior del sacre, per dirigir-se oblíquament i cap avall fins al 
trocànter major del fèmur. Prenent al fèmur com a punt fix inclinará la pelvis cap al seu costat i tirará 
del sacre en contranutació, unilateralment portarà al sacre cap a la rotació contralateral.

Paravertebrals profunds
La musculatura paravertebral profunda té el paper d’estabilitzadora dinàmica de les vèrtebres, sent 
l’encarregada de realitzar els petits ajusts intervertebrals en la mobilitat de la columna, ocupant-
se dels moviments de rotació, lateroflexió i flexoextensió. Formen part d’aquest grup muscular els 
supraespinosos, intertransversals, rotadors, multífids, semiespinós i espinós.

Figura n.14

Gluti mitjà (Figura n.11.2)
Té el seu origen en el llavi extern de la cresta ilíaca i s’insereix a la cara externa 
del trocànter major del fèmur. Si el fèmur és el punt fix, i pel fet que la major 
part de les seves fibres es troben per darrere de l’eix de flexoextensió del maluc, 
aquest múscul inclinarà la pelvis cap a posterior.



Figura n.17

Músculs suboccipitals
Grup de músculs de la regió de la nuca situats just per sota de l’occipital en el pla més profund i 
compostos per:

 - El múscul recte posterior major del cap s’origina en l’apòfisi espinosa de l’axis i la seva 
inserció serà en el terç central de la línia nucal inferior. La seva funció és la rotació ipsilateral del 
cap quan actua unilateralment, bilateralment aquest múscul fa l’extensió del cap (figura n.16.1).
 - El múscul recte posterior menor del cap s’origina en el tubercle posterior de l’atles i s’insereix 

en el terç intern de la línia nucal inferior. La seva funció és igual que l’anterior (figura n.16.2).
 - El múscul oblic superior del cap s’origina en l’apòfisi transversa de l’atles i s’insereix just per 

sobre de la zona d’inserció del múscul recte posterior major del cap. Fa l’extensió del cap si actua 
d’ambdós costats i, unilateralment, realitzarà una inclinació ipsilateral juntament amb la rotació 
contralateral del cap (figura n.16.3). 
 - L’oblic inferior del cap va de l’apòfisi espinosa de l’axis a la transversa de l’atles. Bilateralment 

farà l’extensió del cap i unilateralment rotarà ipsilateralment el cap (figura n.16.4).
      
Esternoclidomastoïdal (ECM)
Aquest múscul posseeix dues porcions; una esternal i una altra clavicular. Des d’aquestes insercions 
el múscul es dirigeix cap a lateral i posterior a la regió més superficial del coll fins arribar a la seva 
inserció en la apòfisi mastoide de l’os temporal del crani. Actuant unilateralment realitzarà la flexió 
ipsilateral del cap i la rotació del cap vers el costat contrari, bilateralment realitzarà l’extensió del cap. 
L’ECM esta cobert superficialment per la capa superficial de la fàscia cervical.

Figura n.15 Figura n.16

Trapezi superior
El trapezi superior s’origina en l’os occipital (línia nucal superior i protuberància occipital externa) i 
en l’apòfisi espinosa de totes les vèrtebres cervicals per acabar en el terç lateral de la clavícula en la 
seva vora posterior. Si prenem com a punt fix l’escàpula aquesta porció inclina el coll cap al costat 
ipsilateral i el rota cap a contralateral.



Figura n.18

Escalens
És un grup muscular compost per tres músculs:

 - Escalè anterior s’origina en els tubercles anteriors de les apòfisis transverses de C3 a C6. 
S’insereix en la primera costella, a la regió més anterior de la mateixa.
 - Escalè mig s’origina en els tubercles posteriors de les apòfisis transverses de C3 a C7. 

S’insereix també en la primera costella però lleugerament més posterior a l’anterior.
 - Escalè posterior l’observem en els tubercles posteriors de les apòfisis transverses de C5 a C7. 

Aquest múscul s’insereix en la superfície externa de la segona costella.

Aquests músculs estan situats profunds a l’ECM 
i estan coberts per la capa més profunda de la 
fàscia cervical, la capa prevertebral, que envolta 
al conjunt de la musculatura prevertebral. Aquesta 
fàscia és fàcilment palpable just en el marge 
posterior de l’ECM cobrint als músculs escalens.
Els músculs escalens realitzen la flexió del coll 
quan es contrauen bilateralment. Unilateralment 
inclinen el coll cap al mateix costat de la contracció. 
L’escalè anterior, per la seva ubicació més frontal, 
tindrà una acció més lordosant, mentre que l’escalè 
posterior, per ser més dorsal, actuarà més com a 
deslordosant.
 

BIOMECÀNICA DE PELVIS I COLUMNA
LA PELVIS

La pelvis és un element de transició; és el final de l’extremitat inferior, a la qual “tanca” cranialment, 
però també és l’inici del tronc i la columna, als quals dóna base. Això ens dóna una imatge de la 
complexitat del conjunt ossi, lligamentós i muscular que tractarem de descriure en aquest capítol.

El concepte de la pelvis usat amb més freqüència concep el sacre com la ‘pedra angular’ d’un arc 
romà encaixada en falca entre els ilíacs. Però enlloc de la ‘pedra angular’ d’un arc romà, el sacre és 
el contrari a això, perquè les superfícies articulars sacroilíaques són força més amples per davant que 
per darrere, el que permetria al sacre enfonsar-se dins la pelvis enlloc d’encaixar entre els ilíacs i 
mantenir l’estructura. És com si el sacre pengés de la superfície inferior d’una pedra lliscant, perquè 
les petites crestes i superfícies rugoses presents a la cara articular no eviten la caiguda. A més, el 
concepte global de volta d’arc desapareix quan aixequem una cama del terra per mantenir-nos sobre 
un sol peu.

En realitat la pelvis és una estructura de tensegritat (figura n.19) formada pel sacre i els dos ossos ilíacs 
i subjectada pels lligaments i músculs de la zona i està pretensada pel pes del tronc i per la resistència 
que ofereix el terra al pes corporal. Els lligaments sacroilíacs estan disposats de tal manera que 
s’enrotllen al voltant de l’articulació sacroilíaca entrant en tensió, per grups, segons els moviments 
que realitza aquesta articulació (figura n.20). La símfisi pubiana està subjectada per un fibrocartílag, 
el qual permet lleus moviments de lliscament entre les dues branques púbiques, per exemple quan 
caminem o durant el part. El sacre està suspès com a element de compressió sota la coberta múscul-
lligamentosa de tensió i transfereix les forces a través d’aquest entramat de tensió.



La pelvis es desenvolupa durant el creixement com un anell de tensegritat, que és l’estructura més 
eficient per fer la feina de transició de forces. Podem considerar l’anell pelvià com una estructura 
autoorganitzada que forma part d’una construcció de tensegridat de major grandària, el cos, en el qual 
cada part està integrada en el tot. La simplicitat i la complexitat es combinen en el que anomenaríem 
“recursos mínims, diversitat màxima”.

Suspès en aquest entramat de tensió, el sacre no necessita gravetat per mantenir-se en posició, com 
en el model de pedra angular. En el model de tensegritat, el sacre i la pelvis funcionen cap amunt, cap 
avall o cap als costats. Una pelvis fixada mitjançant tensió funciona igual de bé en la marxa humana 
erecta, en la horitzontal del cavall, en el ratpenat volador o en la llúdriga que neda.
La pelvis està formada per os trabecular (porós), perquè les forces distribuïdes no requereixen ni més 
ni menys solidesa, y els lligaments pelvians són tan robustos com és necessari per realitzar la seva 
funció.

La pelvis, evolucionada per suportar les forces d’aixafament des de qualsevol direcció o les forces 
d’esclat des de dins, pot adaptar-se a les forces unidireccionals aplicades en dos, tres o més punts, i 
distribueix la força per l’entramat de tensió de les parts toves en què es troben els lligaments pelvians 
locals i s’estenen a tot el sistema fascial i a l’entramat de compressió dels ossos.

Dins d’aquest entramat lligamentós destacarem el paper del lligament sacretuberós com a pont i nexe 
entre el tronc i les extremitats inferiors. Aquest lligament, per la seva connexió amb els isquitibials i la 
masa muscular paravertebral, és una de les principals vies de transmissió de les forces que provenen 
de l’extremitat inferior vers el tronc i viceversa.

Figura n.19 Figura n.20

LA PELVIS SEGUN GODELIEVE DENYS

G. Denis va ser una gran estudiosa de la pelvis, i basant-se en els seus estudis va arribar a la conclusió 
que la pelvis reprodueix la asimetria fisiològica del cos. Efectivament, tal com ella mateixa afirmava 
“El cos no és simètric, les vísceres posen en evidència aquest fet, el fetge està més a la dreta, l’estó-
mac més a l’esquerra, etc.” 

Segons l’autora, hi havia una sèrie de cadenes que imposarien la seva empremta en un costat del 
cos mentre que altres ho farien en el costat contrari: la cadena anterolateral s’expressaria més en el 
costat dret mentre que la posterolateral ho faria en l’esquerre i així successivament amb la resta de 
cadenes fins a completar l’esquema fisiològic que mantindria l’organisme en equilibri.



Partint d’aquest esquema, podem trobar un sentit a l’asimetria que habitualment trobem a la pelvis i que 
en la majoria dels casos* ens porta a la EIAS esquerra cap a una posició més cranial i posterioritzada 
que la dreta, mentre que la EIAS dreta és més caudal i lateralitzada que l’esquerra. Podent, aquesta 
asimetria, no causar cap simptomatologia en la persona per ser una adaptació fisiològica de l’asimetria 
general del cos.

De totes maneres, una distorsió que porti els ilíacs cap a una disparitat acusada o cap a patrons 
diferents als anteriorment esmentats, pot ser la causa de nombroses molèsties pelvianes. En efecte, 
un excés de tensió en músculs de diferents cadenes portaria a la pelvis cap a una desestructuració que 
seria l’origen de múltiples disfuncions en els lligaments i articulacions de la zona.
 

Quan realitzem la nostra anàlisi biomecànica hem de tenir en compte tant l’existència d’una asimetria 
fisiològica com els múltiples desajustos als quals pot estar sotmesa la pelvis en el seu conjunt.

A continuació descriurem de quina manera poden desestabilitzar la pelvis cadascun dels músculs que 
s’insereixen en ella. En aquesta descripció prendrem al fémur com a punt fix.

Musculatura pelviana
El piriforme, quan es contreu bilateralment, estirarà al sacre i còccix cap a la contranutació 
(verticalització). La musculatura paravertebral pot respondre a aquesta verticalització sacra tibant per 
portar al sacre cap a la inclinació fisiològica. Unilateralment, el piriforme provocarà una rotació del 
sacre cap al costat contrari.

El quadre descrit anteriorment també pot produir-se al revés si la tensió ve originada per un excés 
de to de la musculatura paravertebral, fet que portarà al piriforme a respondre amb un augment de to 
reactiu.

Quan es contrauen el múscul ilíac, el tensor de la fàscia lata i el gluti menor junt amb les fibres 
anteriors del gluti mitjà, es produirà una inclinació anterior de l’ilíac. Aquests músculs superiors de 
la pelvis es veuran ajudats pels músculs adductor mitjà, pectini i gràcil que s’inseriran per sota en la 
branca ascendent del pubis i pels músculs recte femoral i sartori. Tots ells poden participar en aquesta 
inclinació anterior.

L’acció dels músculs gluti menor i mig en les seves fibres anteriors també realitzaran, quan es trobin 
hipertònics, una inclinació lateral de l’ilíac, que es veurà contrarestada pel quadrat femoral que, 
estirant l’isqui cap a lateral, intentarà verticalitzar les ales ilíaques.

Figura n.21 Esquema fisiológico asimétrico según G. Denis

* No hem de caure en la temptació de convertir aquest patró en una regla “absoluta”.



Les fibres profundes del gluti major, quan entra en hipertonia, portaran a l’ilíac i al sacre cap a 
inclinació posterior i contranutació respectivament. La musculatura isquiotibial junt amb l’adductor 
major participaran en aquesta inclinació posterior ilíaca quan tibin cap a inferior de l’isqui i de la 
branca inferior del pubis respectivament. Per la seva banda, les fibres més anteriors de la musculatura 
abdominal, si estan en hipertonia, poden ajudar a aquest quadre tibant de la símfisi del pubis i les 
crestes ilíaques cap a cranial.

Si observem la posició del sacre i els ilíacs per separat podem trobar que els ilíacs estiguin en inclinació 
posterior i el sacre en nutació (horizontalitzat), en aquest cas, el perineu es trobarà elongat en el pla 
sagital i, si a aquesta situació se suma una excessiva tensió dels quadrats femorals i dels obturadors 
interns que allunyaran els isquis entre si, el perineu també estarà elongat en el pla frontal, amb el que 
tindrem un sòl pelvià en un estat hipertònic defensiu per frenar aquesta distensió en els plans frontal 
i sagital.

INDICADORS

Hi ha una sèrie d’indicadors, més enllà del que es van explicar en el capítol dedicat al maluc i cuixa, 
que ens ajudaran a identificar en quina posició es troba la pelvis i quin patró l’està afectant.

El sacre
Per comprovar si el sacre ha estat portat a nutació per un excés de 
tensió de la musculatura paravertebral li demanem a la persona 
que realitzi una flexió del tronc des dels malucs fins al seu límit 
elàstic. Si el sacre es troba en nutació, pel que fa als ilíacs, podrem 
observar un buit pronunciat a la zona compresa entre les EIPS, L5 
i S1.
Com ja hem comentat, el piriforme pot arrossegar el sacre cap 
a rotació en el sentit contrari al del múscul implicat. Si prenem 
com a exemple el piriforme dret, en entrar aquest en hipertonia 
unilateral tirarà del sacre cap a rotació esquerra, és a dir, la cara 
anterior del sacre s’orientarà cap a l’esquerra (figura n.22).

Figura n.22

L’ilíac
Quan la musculatura de la pelvis i del maluc porten a l’ilíac i sacre cap a inclinació posterior per un 
excés de tensió del gluti major, fibres posteriors del gluti mig i pel piriforme, la visió de la pelvis serà 
d’una massa glútia plana, sense relleu posterior. Moltes vegades aquest quadre vindrà acompanyat per 
un acostament dels isquis que acabarà de comprimir tot el conjunt (figura n.23).

En els casos en que ens trobem amb una inclinació anterior de la pelvis, a causa d’un excés de tensió 
a nivell del TFL, gluti menor i fibres anteriors del gluti mig, podrem observar una massa glútia 
arrodonida i amb volum. Aquí els isquis estaran separats entre si, el que permetrà que hi hagi prou 
espai entre les cames perquè no hi hagi fregament entre les cuixes (figura n.24).
  

Figura n.23 Figura n.24



LA COLUMNA EN CONJUNT

Igual que ocorre amb la pelvis, la columna s’ha considerat, des de la concepció clàssica, com un model 
compressiu discontinu, formada per una successió de blocs, uns sobre d’altres (d’aquí l’origen del 
seu nom), amb uns coixinets interposats a manera d’amortidors. Mantenint-se unida per compressió 
mentre que les parts toves que l’envolten es troben suspeses o actuant com a compressors locals. Per 
aquest motiu la columna ha estat vista com una estructura de compressió. Aquesta columna estaria a 
mercè de la gravetat que seria la base de la seva cohesió.
Actualment, i partint d’una mirada més global, s’afirma que la columna, amb els seus lligaments i 
músculs profunds, pertany a un sistema de tensegritat on la transmissió dels esforços està a càrrec dels 
teixits tous, i les parts sòlides, les vèrtebres, són la contrapart o, elements de compressió, que aporten 
equilibri al conjunt.

Figura n. 27 Els moviments de la columna segment per segment

Figura n.25
Figura n.26

Considerada en conjunt, la columna constitueix l’equivalent a una articulació de tres graus de 
moviment, permetent moviments de flexió-extensió, inclinacions i rotació axial. L’amplitud d’aquests 
moviments variarà de tram en tram i, encara que poden ser d’escassa amplitud vistos individualment, 
la suma de tots ells dóna com a resultat moviments amplis a causa del nombre de vèrtebres de la 
columna (figura n.27).



La musculatura de la columna, independentment de la seva dimensió i posició, segueix els següents 
patrons:

 - De l’apòfisi transversa a l’apòfisi transversa. En el primer grup i més superficial hi haurà 
l’iliocostal, en les capes més profundes els intertransversos i costotransversos (figura n.28).
 - De l’apòfisi espinosa a l’apòfisi espinosa. Aquí, i a nivell superficial, tindrem al semiespinós i 

l’espinós. A nivell profund trobem als músculs supraespinosos (figura n.29).
 - De l’apòfisi espinosa a l’apòfisi transversa. En aquest últim grup trobem superficialment al 

llarguíssim i a nivell profund als multífids i rotatoris curts i llargs (figures n.30 i 31).

Podem trobar aquests patrons al llarg de l’evolució de les espècies; el primer patró, on els moviments 
de les vèrtebres seran laterals, el trobem en el peix (figura n.28), el segon, on els moviments vertebrals 
seran de flexoextensió, el tenim en el dofí (figura n.29) i finalment el tercer patró, on els moviments 
de les vèrtebres discorren en la rotació, o moviments en espiral, el trobem en els humans. (figuras 
n.30 y 31).

LES CURVATURES DE LA COLUMNA VERTEBRAL

En una visió des del pla sagital la columna presenta 4 curvatures; sacra de 
convexitat posterior, lumbar de concavitat posterior, dorsal de convexitat 
posterior i cervical de concavitat posterior. Aquestes curvatures, que es van 
alternant, es compensen les unes a les altres permetent el pas de forces al 
llarg i través de la columna. Podríem denominar a les curvatures sacra i 
dorsal com a primàries, donat que ja eren presents en el desenvolupament 
intrauterí, i a les curvatures lumbar i cervical com a secundàries i resultat 
de l’evolució i desenvolupament de l’ésser humà. Alguns autors entenen 
que aquestes curvatures primàries i secundàries es troben al llarg de la part 
posterior del cos considerant al crani i al taló com a curvatures primàries i a la 
fossa poplítia i arcs plantars com a curvatures secundàries, completant així, 
en paraules de Tom Myers; “un cos recorregut per un mar d’ondulacions 
compensatòries” (figura n.32). 

Figura n.32

Figura n.28 Figura n.29 Figura n.30 Figura n.31

És important tenir en compte que quan el raquis realitza una inclinació lateral les vèrtebres roten de 
forma automàtica en el sentit de la convexitat, de manera que la línia anterior del cos vertebral es 
desplaça en sentit contrari a la inclinació.



La imatge de la figura n.33 mostra la relació directa entre els pilars del diafragma i el psoes. Els pilars 
subjecten el tram superior de la columna lumbar, traccionant-la cap a anterior i cranial en cada cicle 
respiratori, el psoes, per la seva orientació la traccionarà cap a anterior i caudal. Ambdós músculs 
participen en el manteniment de la lordosi lumbar, evitant possibles rectificacions.

Els músculs com el llarguíssim i l’iliocostal, que abasten tota la columna, impedeixen la caiguda cap 
a endavant del tronc, participant també en el manteniment de la verticalitat de tot el cos. Seran els 
fascicles lumbars i toràcics d’aquesta musculatura els encarregats principals de mantenir la cifosi 
dorsal i a la caixa toràcica al seu lloc (figura n.34).

En la instal·lació de la lordosi cervical intervenen molts factors, entre els quals caldria destacar el 
pes de la massa cranial, on la musculatura del coll s’activarà per aconseguir un equilibri estable. En 
aquest joc de forces trobem tres actors principals; en primer lloc la musculatura prevertebral que 
rectifica i verticalitza les vèrtebres cervicals, en segon lloc els escalens (especialment l’anterior i 
mig) que activaran la lordosi per contrarestar la tendència deslordosant dels primers i, finalment, el 
semiespinós del cap que mantindrà el cap en la vertical pivotant sobre l’atles (figura n.35). El bon 
equilibri entre aquests tres actors és bàsic per a una bona fisiologia del cap i el coll.
 

Figura n.33 Figura n.34
Figura n.35

L’ESTIRAMENT VERTEBRAL REFLEXE

Aquest estirament ocorre durant el període de la inspiració; en efecte, durant la fase inspiratòria d’un 
cicle complet de la respiració humana, hi ha una sèrie de músculs que s’activaran per redreçar la 
columna. Aquests músculs seran, de cranial a caudal: la musculatura prevertebral formada pel llarg 
del coll, el llarg del cap, el recte lateral del cap i el recte anterior del cap, seguits pels paravertebrals 
cervico-dorsals, el diafragma -a través dels seus pilars- i el transvers abdominal. Tots ells s’ocuparan 
de disminuir les curvatures fisiològiques de la columna. Durant l’expiració, la segona part del cicle 
respiratori, dos importants músculs s’ocuparan de tornar l’amplitud normal a les curvatures de la 
columna: els escalens i el psoes.
Per tant, quan una persona presenta una clara rectificació de les curvatures de la columna, és important 
treballar, per normalitzar-la, la musculatura que s’activa durant la inspiració, o sigui, la musculatura 
prevertebral cervical, els paravertebrals cervico-dorsals, el diafragma i el transvers abdominal. Per 
contra, si la persona té unes curvatures molt accentuades serà convenient relaxar als escalens i al 
psoes. En ambdós casos serà de vital importància ensenyar a la persona a reeducar la musculatura 
àtona per activar els encadenaments aponeuròtics adequats i que sigui molt més fàcil mantenir una 
bona fisiologia de la columna.



Psoes 
Aquest múscul, per la seva acció sobre la columna lumbar, pot ser lordosant si treballa la porció medial 
i inferior, o deslordosant si actua des de la porció lateral i superior. Quan es contrau unilateralment 
trobem un factor d’inclinació lateral cap al costat de la contracció muscular i una rotació contralateral 
dels cossos vertebrals.

Diafragma, psoes i quadrat lumbar
El psoes, el quadrat lumbar i el diafragma estan innervats pel nervi vague del sistema nerviós 
parasimpàtic i pel nervi frènic del sistema nerviós parasimpàtic, pel que aquesta musculatura té la 
possibilitat de regular-se de forma automàtica, així com de manera voluntària. Essent aquesta una 
mostra més de la estreta relació entre psoes, quadrat lumbar i diafragma, ja descrita en l’apartat 
d’anatomia.

COLUMNA CERVICAL 

Al coll la musculatura està estructurada en dos grups, cadascun amb la seva funció corresponent:

 - Embenat
Els músculs que tenen la funció d’embenat són més externs i superficials, sent els encarregats dels 
moviments més globals. Envolten al segon grup i a les estructures de la capa mitjana per subjectar 
i protegir tot el conjunt (figura n.36).
 - Fulcre

Músculs més profunds, disposats a manera de bastida, tenen la funció de manteniment de la posició 
i la disposició espacial de les estructures del coll (figura n.37). Pugen verticals enganxats a les 
vèrtebres a manera de fulcre i reforç de la columna cervical.

Junts, aquests dos grups de músculs, conformen tota la massa muscular que envolta, mou i protegeix 
al coll (figura n.38). Aquesta musculatura està orientada i agrupada per capes fascials, la capa cervical 
superficial engloba al primer grup i la profunda al segon, i envolta estructures vitals del coll com 
plexes nerviosos, glàndules, etc. Si aquestes fàscies es retreuen poden augmentar la pressió sobre 
aquestes estructures i ser causa de migranyes o altres tipus de mal de cap i de diverses disfuncions.

Figura n.36 Figura n.37 Figura n.38

Figures n. 36, 37, 38
1. Esternoclidomastoïdal, 2. Llarg del coll, 3. Llarg del cap, 4. Escalè anterior, 5. Escalè mitjà, 6. 
Elevador de l’escàpula, 7. Espleni cervical, 8. Dorsal llarg, 9. Multífid, 10. Semiespinós cervical,     
11. Semiespinós del cap, 12. Espleni, 13. Trapezi.



Escalens
Els músculs escalens es troben compresos dins del pla aponeuròtic que ve de la musculatura intercostal 
externa. Els fascicles anterior i mig són lordosants, i el posterior, per la seva acció deslordosant 
controla a l’anterior i mig. Quan apareix una inclinació lateral en el tram cervical per causa dels 
escalens, aquesta musculatura estarà afectada a banda i banda per un efecte compensatori sobre la 
columna cervical.

Espleni del cap
L’espleni del cap és antagonista de l’ECM i entrarà en espasme defensiu quan l’ECM presenti un 
excés de tensió. Quan l’espleni del cap està hipertònic provoca una rotació homolateral amb translació 
contralateral del cap. Recordem que la tensió en aquest múscul pot passar cap al romboide i serrat 
anterior. També participa, en el pla frontal, en el manteniment dels ulls en la mateixa línia horitzontal.

ECM
El múscul ECM està unit fascialment amb el masseter per la banda maxil·lar (figura n.39), aquesta 
unió aponeuròtica permetrà que passi la tensió del coll cap a la mandíbula. Al seu torn, el trapezi 
superior (figura n.40), mitjançant el cuir cabellut, pot passar tensió al múscul temporal i aquest, per la 
seva unió miofascial amb el masseter, fer circular aquesta tensió cap al coll a través de l’ECM.

Figura n.39 Figura n.40

Llarg del coll i suboccipitals
Com ja s’ha descrit més amunt, el llarg del coll és l’encarregat de mantenir la fisiologia de la lordosi 
cervical. Al mantenir aquest múscul al coll en la seva posició, permetrà a la musculatura suboccipital 
moure el cap des d’una base estable. Tots dos músculs s’ocupen, al costat de l’ECM, del manteniment 
de l’orientació de la mirada, en el pla sagital.

Coll de bisó
Apareix com a reacció compensatòria a la cifosi dorsal i per mirar de mantenir la horitzontalitat de 
la mirada. S’instal·la per mediació de l’escalè anterior i per el fascicle esternal de l’ECM. Actuant 
sobre la columna cervical el primer i sobre el cap el segon. El semiespinós del cap estarà, per la 
seva banda, en espasme degut a la hiperlordosi cervical i col·laborant amb els altres dos músculs a 
assolir la orientació correcta de la mirada. És necessari, doncs, rectificar l’excés de cifosi dorsal abans 
d’alliberar els escalens anteriors i l’ECM esternal i acte seguit rectificar la hiperlordosi cervical.  
  


