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ASSOCIACIÓ DE DONES VERGELITANES

Xerrada-taller amb 
Martina Narloch

Els exercicis hipopressius

El 18 d’octubre l’Associació de Dones Vergelitanes va 

organitzar a la Sala Municipal Polivalent una xerrada-taller 

amb el títol «Exercicis hipopressius», a càrrec de Martina 

Narloch.

Les assistents, una vintena, varen seguir amb atenció les 

explicacions que Martina va fer sobre aquesta innovadora 

tècnica gimnàstica. Martina Narloch és fisioterapeuta col-

legiada, va estudiar a l’Escola Universitària de Fisioteràpia 

de Tübingen (Alemanya) i viu, des de fa vuit anys, a Ver-

ges. Treballa com a fisioterapeuta a Verges i a Camallera, i 

imparteix cursos de gimnàstica hipopressiva i consciència 

postural al nostre poble i en d’altres de l’Empordà. A la xer-

rada anava fent els exercicis a mesura que els explicava, 

i nosaltres també ho intentàvem. Ella és molt didàctica i 

planera, i en va resultar una xerrada profitosa.

Bàsicament els exercicis hipopressius busquen reforçar 

el sòl pelvià i la faixa abdominal. El sòl pelvià és format pels 

músculs interns de la part baixa de la pelvis i suporten els 

òrgans i les vísceres que hi ha al ventre. La faixa abdominal 

són els músculs frontals del ventre, que ens agrada tenir 

llisos i ferms, raó per a molta gent per a visitar gimnasos i 

fer flexions abdominals. 

Història dels exercicis hipopressius

Tot va començar quan Marcel Caufriez, un fisioterapeu-

ta belga especialitzat en ginecologia, buscava una manera 

millor de recuperar l’abdomen de les dones després d’un 

part. El seu objectiu era fortificar els músculs del ventre, 

però sense pressionar ni danyar el sòl pelvià.

Quan tenia vuitanta anys, un dia que visitava una pacient, 

aquesta va fer un gest involuntari i ell va observar que movia 

el ventre de manera espontània i automàtica molt i molt cap 

endins, i el seu sòl pelvià, simultàniament, va fer el mateix. 

Va ser un moviment de l’abdomen sense pressionar, més 

ben dit, reduint pressió: una hipopressió! Això és la base i 

la clau de l’exercici hipopressiu amb què Caufriez desen-

volupà la gimnàstica abdominal hipopressiva, i comprèn 

patrons posturals, treball de l’aparell respiratori i una apnea 

ben apresa. Aquest moviment concèntric de la musculatu-

ra abdominal i del sol pelvià era, exactament, el que neces-

sitava per a la recuperació de les seves pacients.

Caufriez havia trobat el que cercava. Continuà treballant 

durant un llarg període en les investigacions sobre múltiples 

factors: els teixits musculars i les seves diferents caracterís-

tiques, les pressions a dins del ventre i el tòrax, i l’efecte de 

la respiració com a element dinàmic... Ell precisà, delimità 

i perfeccionà aquest gest, i l’anomenà «aspiració diafrag-

màtica». 

L’aprenentatge d’aquest sistema de respiració és el con-

tingut dels cursos de gimnàstica hipopressiva. La pràctica 

d’aquests exercicis possibilita la tonificació dels teixits mus-

culars de l’abdomen i del sol pelvià, i fa que responguin tre-

ballant automàticament tot el dia, sigui quin sigui el nostre 

moviment. Els exercicis hipopressius tenen efectes tera-

pèutics i preventius beneficiosos a curt, mitjà i llarg termini.
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