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Els músculs, la base del 
nostre aparell locomotor

E
l sistema muscular és 
el component actiu del 
nostre aparell locomo-
tor. Al llarg de les úl-
times setmanes vam 

repassar el sistema osteoarticu-
lar, el component passiu, confi-
gurat per l’esquelet, que és com 
la nostra carcassa, i les articu-
lacions que, actuant com a fron-
tisses, s’encarreguen d’unir les 
diferents palanques òssies. Me-
cànicament, els músculs són els 
responsables de l’acostament i 
la separació de les palanques 
òssies de l’esquelet i actuen 
com els mecanismes hidràulics 
de la moderna maquinària indus-
trial. Aquests s’insereixen als 
ossos a partir dels tendons, que 
funcionen com uns ‘tensors’, i 
són les seves contraccions allò 
que ens permet moure els os-
sos i fa possible tot el gran ven-
tall de moviments que podem 
arribar a realitzar. 

Però ¿quants tipus de mús-
culs coneixem? ¿I què ens per-
meten fer? ¿Saps que al conjunt 
del nostre organisme hi ha més 
de 600 músculs diferents?

Pel que fa al tipus de mús-
culs, podem distingir diferents 
grups:

- D’una banda 
tenim els músculs 
llisos, que tenen 
com a principal 
ca rac te r ís t i ca  
que, innervats pel 
sistema nerviós 
vegetatiu, són de 
contracció invo-
luntària, és a dir, 
que es contrauen 
de manera incons-
cient. Amb la seva contracció 
i relaxació, els músculs llisos 
fan possible el moviment de les 
vísceres, com ara l’estómac,  els 
intestins... 

- D’altra banda, tenim els 
músculs més comuns, cone-
guts com els músculs estriats 
o esquelètics que, a diferència 
dels anteriors, són de contrac-
ció voluntària (depenen de les 
ordres motores generades a 
les corresponents estructures 
nervioses superiors). Aquests, 
que són molt abundants i que 

suposen el 40% del total del 
nostre pes, constitueixen el 
conjunt de la musculatura cor-
poral responsable dels nostres 
moviments. Així, els trobem als 
braços (bíceps,  tríceps...), a les 
cames (quàdriceps, bíceps fe-
moral, bessons...), a l’esquena 
(dorsal ample, romboide...), a 
l’abdomen (recte, oblic...), et-
cètera.

- I com a tercer tipus, destaca 
el més important de tots, aquell 
que no para mai de contraure’s i 

de relaxar-se: el múscul cardíac. 
Es localitza al cor (miocardi) i 
amb la seva contracció i relaxa-
ció constant (els batecs) fa que 
a partir de l’aparell circulatori, 
arribi la sang rica amb nutrients 
i O2 a totes les cèl·lules del nos-
tre organisme. Aquest múscul a 
més de ser incombustible, té la 
gran particularitat de tenir una 
estructura estriada (com els 
músculs esquelètics), però és 
de contracció involuntària (com 
els músculs llisos).

La part de l’anatomia que 

s’encarrega de l’estudi dels 
músculs rep el nom de miolo-
gia. Així, endinsant-nos una mica 
més en la miologia, veurem que 
a la musculatura esquelètica hi 
ha 430 músculs voluntaris for-
mats per diferents components. 
Els músculs consten de dues 
parts: el ventre muscular, for-
mat per uns conjunts de feixos 
de fibres amb la propietat de 
contraure’s i de relaxar-se per 
variar la longitud del múscul i 
que permeten el moviment dels 

ossos al voltant de 
les articulacions, 
i els tendons, que 
s’encar reguen 
d’unir el múscul i 
l’os. Els músculs 
esquelètics tenen 
formes i  dimen-
sions diferents. 
Així, i segons la 
seva forma, hi po-

dem trobar:
- Músculs llargs: la longitud 

predomina sobre les altres di-
mensions i estan relacionats 
amb els grans moviments, per 
exemple: bíceps i quàdriceps. 

- Músculs amples: predomi-
na l’amplada sobre la longitud, 
per exemple el dorsal ample i el 
pectoral major.

- Músculs curts: no hi pre-
domina cap dimensió, general-
ment són profunds i intervenen 
principalment en la precisió dels 
ajustaments ossis.

Recorda que sempre has de 

El sistema muscular 
ens permet moure 
els ossos amb 
l’ajuda dels tendons, 
que els uneixen

¿SaPS que eN el cONjuNT del 
NOSTRe ORgaNiSme hi ha méS de 

600 mÚSculS difeReNTS i TOTS 
TeNeN uNa fuNció beN defiNida 
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 el sistema muscular 
és el component actiu 
del nostre aparell 
locomotor

 els músculs 
s’insereixen als ossos  
a partir dels tendons, 
que fan de ‘tensors’

 la part de l’anatomia 
que s’encarrega de 
l’estudi dels músculs  
rep el nom de miologia

 és molt important 
començar la pràctica 
esportiva amb un bon 
escalfament   

SaBieS que...

començar la teva pràctica espor-
tiva amb un bon escalfament, ja 
que si ho fas evitaràs una bo-
na part de les lesions (sobretot  
contractures i trencaments de 
fibres) que es produeixen als 
músculs i que t’obliguen a fer re-
pòs diversos dies o setmanes.    
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