
El Diafragma  

Respirem sense ser-ne conscient. És un moviment involuntari. Tendim  a visualitzar-ho 

en els pulmons, però hi ha un múscul molt desconegut que juga un rol molt important: 

el diafragma. És el múscul respiratori  principal, és responsable del 75% de la inspiració 

en condicions normals en repòs. 

El diafragma és un múscul que separa el pit i la panxa, es troba entre la cavitat toràcica 

i l’abdominal.  És el sòl del tòrax i el sostre de l’abdomen. És el múscul més aplanat que 

tenim al cos, amb forma de cúpula o paracaigudes. Hi ha diafragmes en altres parts del 

cos, com el diafragma pèlvic, els diafragmes del timpà, l’iris de l’ull, o l’urogenital. 

Quan inspirem, el diafragma baixa. Augmenta la caixa toràcica i l’aire entra en els 

pulmons. És com un massatge profund per l'estómac i el sistema digestiu que activa la 

circulació de la sang a la part baixa del cos. Quan espirem, el pit torna a baixar i el 

diafragma torna (pujant) al seu lloc.  

 

 

 

 



 

La respiració diafragmàtica consisteix en respirar profundament i mobilitzar el 

diafragma. Aquesta respiració expandeix l’estómac enlloc del pit. És una forma molt 

sana de recollir i repartir l’oxigen. Units al diafragma hi ha els pulmons, la vena cava 

inferior, el cor, l’esòfag i l'artèria aorta. Tot aquest conjunt es relaciona per la part 

superior amb la faringe, els músculs de la base del crani i la tràquea. El diafragma està 

unit per darrere a la columna, a la vertebra dorsal D5. El diafragma reposa, a més, 

sobre la melsa, l'estómac i el fetge. A través del continu moviment del diafragma, que 

és com un bombeig, aquests òrgans poden buidar els líquids i fluxos i així  es mantenen 

nets.  

Les contraccions involuntàries del diafragma són les causants del singlot, i es 

produeixen quan mengem molt ràpid o per causes desconegudes. El diafragma intervé 

en molt actes involuntaris d’expulsió: defecar, tossir, parir, vomitar, bufar, xiular, riure, 

esternudar i parlar. Quan riem, també fem moure el diafragma. Fes una parada aquí 

llegint el text i fes veure que plores, molt exageradament.  Si volem ser bones actrius o 

actors, agafarem aire en calades, i notarem que saccejem el diafragma. Ara fem veure 

que riem. I per últim, pensa en una cosa molt divertida però imagina’t que és prohibit 

riure, ‘t has d’aguantar. S’activen els mateixos músculs?    

El diafragma i les emocions  

La respiració està estretament relacionada amb els sentiments. Davant de situacions 

de perill tenim la sensació de que “se'ns talla la respiració” o “se’ns tanca l'estómac”. 

És perquè la por, l’angoixa, i altres estats d’alerta immobilitzen el diafragma, i quan 

aquest es contrau, la respiració passa a ser molt superficial. Quan el diafragma es 

bloqueja, els músculs de l’esquena, les espatlles i el coll es tensen i l’aire no es 

reparteix bé per tot el cos. Per consequëncia,  tenim sensació de falta d’aire i malestar 

en general. Energèticament, podríem veure el diafragma com un repartidor d’energia. 

La respiració capta l’energia a través de la inspiració i el diafragma reparteix l’energia 

per tot el cos, de cap a peus, tot ajudant a equilibrar-la. 

Posa les mans juntes sobre el apèndix xifoide (o, senzillament, xifoide), una petita 

extensió cartilaginososa al final de l'estèrnum (VÍDEO DIAFRAGMA I). En els nadons i 

infants prims, la punta del xifoide es pot veure com un bony sota la forquilla esternal. 

Entre els 15 a 29 anys, el xifoide generalment es fusiona amb el cos de l'estèrnum. Fem 

un massatge en el xifoide, fent unes respiracions profundes, tot passant la mà amb una 

pressió ferma des d’aquest punt fins al melic unes quantes vegades. Des del mateix 

punt de partida, pressiona profundament per la vora de les costelles, acompanyant les 

pressions amb la respiració, varies vegades. Manté la mà sobre l'apèndix xifoide  i 

segueix el moviment, posant les mans al costat de les últimes costelles, seguint el 

ritme de la respiració. El massatge per relaxar el diafragma es pot fer també amb una 

pilota de tenis, asseguda o estirada al terra (VÍDEO DIAFRAGMA II). 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A8rnum
https://youtu.be/Hx-uR5JDVOg
https://youtu.be/vk1JWL9Nzxg


 

 


