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Resum

Introducció

Com que el desenvolupament de la marxa
humana és un objecte d’estudi privilegiat
en l’àmbit de la motricitat, s’ha realitzat
una revisió de les publicacions al voltant del seu desenvolupament i l’estudi
dels paràmetres que el defineixen.
El grup d’investigacions més nombrós el
constitueixen articles que descriuen la
conducta o evolució d’alguns dels paràmetres que defineixen aquest patró. A
més a més, trobem diversos estudis que
relacionen la marxa amb altres habilitats
de l’ésser humà o que estudien condicions particulars o variants en què es pot
desenvolupar aquest patró. També trobem diverses propostes de protocols per a
l’avaluació del patró o d’algun dels seus
paràmetres, així com avaluacions de procediments ja existents.

Des dels inicis del segle XX, es va definir
la consecu ció de la marxa bípeda independent com a la fase més espectacular i
probablement més important del desenvolupament motor (Shirley, 1931). A
hores d’ara podem afirmar, sense por a
ser exagerats, que abans d’aquesta consecució el nen troba seriosament limitat
l’accés al medi, amb el seu conseqüent
potencial com a experiència motora i per
al desenvolupament en general (Wickstrom, 1983).
Partint de la gran importància que pren
aquesta adquisició en el desenvolupament motor del subjecte en general, i de
les conseqüències que se’n deriven, el desenvolupament de la marxa humana està
sent recentment objecte d’estudi privilegiat en l’àmbit de la conducta motora
(Vieira i Bettencourt, 1995). Hem realitzat una revisió en temes de motricitat o
educació, amb l’objectiu de constatar
quina importància real se li dóna a l’assumpte i quins són els aspectes que hi reben més atenció.

Abstract
The aim of this paper is to show the
researchs about human gait´s development
and its main parameters.
The mayority of papers describe the evolution
of the main parameters that define this
pat tern. Also, we have foun ded some pa pers
about the relation between human gait and
other human habilities or special conditions
during gait. We can find some protocols to
evaluate the gait pattern or its parameters,
and evaluations of some other protocols too.
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Paraules clau

Desenvolupament evolutiu
i descripció de paràmetres
determinants
Des de començament del segle XX s’ha
estat conscient de la importància de conèixer i avaluar els canvis que es van produint, al llarg del desenvolupament, en la
manifestació de diverses habilitats motores, entre les quals destaca la marxa;
existeixen múltiples instruments que descriuen diferents etapes per les quals tots
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els nens han de passar, fins manifestar el
que des d’aleshores entenem com un
“patró madur de moviment” (Wickstrom,
1983), i que no és altra cosa que un gest
motor eficaç per al propòsit amb què
aquest és produït.
Així, al llarg de tot el segle, com a conseqüència de les nombroses investigacions
que aquest centre d’interès ha suscitat,
s’han anat enriquint les descripcions d’aquestes etapes i, alhora, també s’ha anat
engrossint tot un conjunt d’instruments
d’avaluació del desenvolupament d’aquest patró, car resulta imprescindible si
volem fonamentar un treball individualitzat (Burton i Miller, 1998).
Entre tots els ins tru ments d’a va lua ció
que s’han anat dissen yant po dríem di ferenciar dues línies fonamentals: en primer lloc, amb el propòsit de mesurar
d’una manera objectiva i operativa l’evolució d’a quest patró, s’han anat dissenyant una sèrie d’instruments que,
basats en paràmetres fonamentalment
biomecànics, descriuen amb precisió
els can vis que es van pro duint al llarg
del desenvolupament (Okamoto, 1973;
Sut her land et al., 1988). Els instruments que engrosseixen aquest grup
compten amb tants avantatges des del
punt de vista de la fiabilitat de les seves
me sures que, sem pre que sigui possible, se’n recomana la utilització.
Dissortadament, el seu principal inconve nient sovint és tan de termi nant din tre
de l’àmbit edu catiu, que en aquesta
àrea aquests instru ments són molt
menys utilitzats que no pas els del se gon grup. L’in con ve nient es men tat ra di-
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ca en la ne ces sitat d’un ins tru men tal
sovint tan car i sofisticat que no resulta
assequible per a molts cen tres on és necessari constatar el desen volupament
de la mar xa dels nens.
El segon grup d’instruments d’avaluació
del desenvolupament de la marxa està
format per aquells que, després de descriure detalladament les etapes en l’evolució del patró, faciliten un protocol més
o menys senzill i una eina que faciliti
l’observació sistemàtica, de tal manera
que a partir de la informació esmentada
se situï l’individu en qüestió en una etapa o una altra del desenvolupament de la
marxa. El fet que siguin molt més assequibles fa que s’utilitzin amb més freqüència als centres educatius, davant
d’un major nombre dels primers en centres que compten amb més recursos.
Salvant algunes excepcions destinades a
l’àmbit educatiu al nostre propi país
(Fernández, Gardoqui i Sánchez, 1999),
els treballs recollits s’enquadren en el
primer grup d’instruments d’avaluació
descrit.
En gene ral, el major pes pel que fa al
nom bre d’in vestiga cions al voltant de la
mar xa, és el que co rres pon a treballs
que des criuen les eta pes evo lu tives fins
a acon se guir el patró ma dur, o el comportament de de ter mi nats paràmetres en alguna o en diverses d’aquestes
etapes.
Vieira i Bettencourt (1995), mitjançant
instruments d’avaluació dels dos grups
descrits, revisen de manera molt completa el desenvolupament del patró de marxa, descriuen primer les formes rudimentàries de desplaçament que precedeixen
el patró esmentat i les il·lustren amb investigacions respecte d’aquest tema realitzades a partir del 1931. Indiquen que
el desenvolupament de la marxa segueix
les pautes ja descrites des d’aquests primers estudis: control del cap, sostenir el
cos aixecat pron sobre els dos braços, girar-se en posició ajaguts, asseure’s, arrossegar-se, quadripèdia, marxa assistida, i finalment, marxa autònoma.
Continuen amb el reflex de marxa, també
prolixament il·lustrat amb dades de nombroses investigacions desenvolupades
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entre els anys 1964 i 1991. Aquest reflex, que consisteix en la flexió alternativa
de les cames del bebè –com si caminés–
quan és agafat per les axil·les i hom li
posa els peus en contacte amb una superfície sòlida, es troba present en els primers mesos després del naixement, desapareix entre els 2 i els 8 mesos i torna a
ser present cap al final del primer any
(Rosenbaum, 1991). Existeixen treballs
que estudien diversos aspectes que relacionen el reflex automàtic amb l’assoliment del comportament voluntari de la
marxa (Thelen, 1983; Zelazo, 1983).
Encara que finalment alguns d’aquests
investigadors, juntament amb altres
(Thelen et al., 1984; Mc. Donnell i Corkum, 1991), acaben posant en dubte que
hi hagi una relació funcional entre el reflex de marxa i el desenvolupament de la
marxa autònoma voluntària.
En una altra sèrie de treballs, s’intenta de
definir els requisits necessaris per a
l’aparició de la marxa autònoma, i encara
que les investigacions revisades es reparteixen al llarg de tot el segle (entre 1932 i
1992), totes coincideixen a fer referència
a qüestions com ara l’equilibri o el control
corporal, per la qual cosa podríem assumir que efectivament aquests requisits
són imprescindibles per assolir el patró
madur de la marxa.

Aplicacions
relacionades
amb la salut
Un dels blocs que més destaca entre els
estudiosos de la marxa, és el que es podria enquadrar com a aplicacions per a la
salut i la rehabilitació. En aquest grup trobem diversos estudis de l’Institut Biomecànic de València, que desenvolupa
tecnologia en aquest sentit.
El 1998, aquest Institut, amb l’objecte
d’obtenir les dades necessàries per al disseny de calçat, va realitzar un seguit d’assaigs d’avaluació biomecànica i funcional
de la marxa infantil (Secció de Calçat de
l’Institut Biomecànic de València i Calçats Fal, 1998). A partir d’aquests treballs, aquest Institut informa de l’elaboració i difusió de quaderns-guia per
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assessorar els venedors de calçat sobre
les condicions de salut-mecànica de diferents tipus de calçat (Gil Mora, 1999). A
més a més, aquest Institut també investiga la marxa en la línia de salut-rehabilitació (Poveda Pont, 1999).
Altres investigadors aborden condicions
particulars de la marxa, com en el cas de
Quesada et al. (2000), que analitzen els
efectes biomecànics i metabòlics en funció de com es variï el pes d’una motxilla
que carrega un subjecte en una marxa simulada. Les seves conclusions poden ser
útils per prevenir la fatiga durant el treball
prolongat; a més a més, pot tenir aplicació directa pel que fa a recomanacions higièniques al voltant del pes de les motxilles escolars.
També hi ha estudis d’altres condicions
particulars que poden aparèixer durant la
marxa, com la capacitat per recuperar-se
després d’una relliscada (Brady et al.,
2000).

Locomoció
i estructuració
espacial
Relacionant la locomoció infantil amb altres àrees i la seva evolució, trobem diversos treballs que es refereixen al desenvolupament de les relacions espacials en el
nen. Yan i Thomas (1998) estudien i confirmen l’efecte de la pràctica en els comportaments d’exploració i estructuració espacial en l’infant d’entre 4 mesos i 3 anys.
Farrell i Thomson (1999), de la seva banda, investiguen el control dels desplaçaments sense visió, i conclouen, després
del plantejament de dues situacions experimentals similars, que els subjectes no
situen el cos en l’espai respecte a una representació abstracta de la distància a
recórrer, sinó respecte a una representació de la seva posició relativa dintre del
context de la tasca a realitzar; amb això,
encara prenen més importància les activitats motores davant de les estrictament
cognitives, per afavorir el desenvolupament de les habilitats espacials.
En la mateixa línia d’estudi del control
dels desplaçaments sense visió, Danion
et al. (2000) van trobar que fins i tot per
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a tasques motores senzilles el rendiment
empitjora en absència de visió.
En la mateixa línia, Castro (1993) va intentar de determinar “si el desenvolupament de la locomoció es troba en relació
amb altres àrees maduratives no locomotrius”. Per fer-ho, va comparar el desenvolupament de diversos patrons amb la
coordinació visomotora, en 103 nens i
nenes d’entre 4, 6 i 6,8 anys, i va concloure que, efectivament, hi ha correlació
entre l’índex de locomoció i de coordinació visomotora, i que fins als 6 anys, les
nenes maduren en els seus patrons locomotors més de pressa que no pas els
nens.

rents parà me tres de la marxa hu ma na, i
realitzen comparacions dels seus valors
en mo ments evolutius distints. Els paràme tres a què es refereixen són temporals; concretament, cadència (Taula 1),
lon gitud del pas (Taula 2) i velocitat
(Taula 3).
Defineixen cadència com el nombre de
passes per unitat de temps, expressada
en passes per minut (p/min); longitud del
pas com la distància horitzontal recorreguda al llarg del pla de progressió durant
una passa, és a dir, la distància recorreguda des del moment en què un peu pren
contacte amb el terra fins que el mateix
peu torna a posar-s’hi en contacte, expressada en metres (m), i velocitat, com
la velocitat horitzontal mitjana del cos,
tot al llarg del pla de progressió d’un o
més cicles de passes i expressada en metres per segon (m/s) o metres per minut
(m/min) (Winter, 1991).

Paràmetres
temporals
Vieira i Bettencourt (1995) re cu llen diverses inves tigacions al voltant de dife -

n

Reproduïm tres de les seves taules resum
que recullen les investigacions revisades.
(Taules 1, 2 i 3)
Po dem ve ri fi car que els va lors de
cadèn cia van bai xant amb l’e dat, cla rament i de for ma més ac ce le ra da en els
tres pri mers anys, i de ma ne ra més gra dual, fins i tot pre sen tant lleus alts i
bai xos, al fi nal de la in fan te sa, en els
va lors mit jans (ve geu 5, 6, 7 i 8 anys),
fins arri bar als va lors més bai xos en l’e dat adul ta.
De tota manera, els valors mitjans només
serveixen com a orientació general de
l’evolució del paràmetre, perquè dins dels
estudis de cada investigador, amb prou
feines hi ha alts i baixos significatius, i la
tendència és sempre decreixent.
La cadència, aleshores, es relaciona negativament amb l’edat, i alhora amb
l’augment de les mides antropomètriques, normalment: alçada, pes, circum-

TAULA 1.
Ritme de marxa: valors de referència en estudis amb nens i adults (adaptat de Vieira i Bettencourt, 1995).

EDAT CRONOLÒGICA I CADÈNCIA (PASSES/MINUT)

AUTOR

1 ANY

2 ANYS

3 ANYS

4 ANYS

5 ANYS

6 ANYS

7 ANYS

8 ANYS

9 ANYS

Murray et al. (1966)

113,0

Espenschade et Eckert (1969)
Sutherland et al. (1980)

170,0

140-145

177,0

144,0

Rose Jacobs (1983)

144,0

Henessy, Dixon et Sheldon (1984)

160,8

Plas, Biel et Blanc (1984)

175,0

156,6

135,6

126,0
214,8

112,2
100-110

Ferrandez et Pailhous (1986)

146,1

141,7

122,6

Winter (1991)

105,3

Holt, Jeng et Fetters (1991)
Bril et Breniére (1992)

> 18 ANYS

122,0
177,0

112,0

140,4

Brown et Parker (1992)

151,0

136,0

138,0

White et Lage (1993)

117,0

Clark et Philips (1993)

180,0

156,0

Mitjana dels valors per cada edat

174,0

166,6

140,0

214,8

129,6

141,0

140,0

141,7

122,0

117,2

5

3

3

1

3

2

2

1

1

8

Total de treballs a cada edat

120,0
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TAULA 2.
Longitud del pas en nens i adults (adaptat de Vieira i Bettencourt, 1995).

EDAT CRONOLÒGICA I LONGITUD DEL PAS (m)

AUTOR

1 ANY

2 ANYS

3 ANYS

4 ANYS

5 ANYS

6 ANYS

7 ANYS

8 ANYS

Murray et al. (1966)

1,56

Scrutton (1977)

0,50

Sutherland (1980)

0,44

Hennessy, Dixon et Sheldon (1984)

0,48

0,56

0,66

0,72
0,96

0,52

0,59

0,60

0,78

Ferrandez et Pailhous (1986)

1,56
1,03

1,18

Winter (1991)

1,61
1,51

Bril et Breniére (1992)

0,50

0,68

Brown et Parker (1992)

0,89

0,99

0,95

White et Lage (1993)

1,43

Clark et Philips (1993)

0,49

0,51

Mitjana dels valors per cada edat

0,48

0,53

0,64

0,66

0,83

1,01

0,95

1,18

1,52

5

3

3

2

2

2

2

1

6

7 ANYS

8 ANYS

> 18 ANYS

Total de treballs a cada edat

n

> 18 ANYS

1,50

TAULA 3.
Velocitat de marxa en nens i adults (adaptat de Vieira i Bettencourt, 1995).

EDAT CRONOLÒGICA I VELOCITAT (m/s)

AUTOR

1 ANY

2 ANYS

3 ANYS

4 ANYS

5 ANYS

6 ANYS

Murray (1966)

1,51

Hennessy, Dixon et Sheldon (1984)

0,55

0,70

0,64

0,62

0,74

Ferrandez et Pailhous (1986)

1,56
1,25

1,39

Winter (1991)

1,31

Bril et Breniére (1992)

0,77

0,70

Brown et Parker (1992)

1,12

1,13

1,10

White et Lage (1993)

1,39

Clark et Philips (1993)

0,70

0,75

Mitjana dels valors per cada edat

0,67

0,73

0,68

0,62

0,93

1,19

1,10

1,39

1,41

3

2

2

1

2

2

1

1

6

Total de treballs a cada edat

apunts
28

1,64

75

EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (25-31)

1,45

activitat física i salut

ferència del cap i longitud de les cames
(Henessy, Dixon i Sheldon, 1984).
Segons la taula, i en un primer moment,
podria semblar que l’edat adulta ha estat
la que més ha interessat pel que fa a
cadència de marxa, ja que és el període
considerat en el major nombre d’estudis.
En canvi, si ens hi fixem una mica, podrem comprovar que solament dues de
les investigacions reflectides se centren
exclusivament en l’edat adulta (Murray et
al., 1966 i White i Lage, 1993); la resta
porta a terme una comparació entre l’edat
adulta i alguna o diverses etapes de la
infància.
Aleshores, són les primeres edats les que
més han interessat a l’hora d’estudiar els
canvis que es van produint en la cadència
de la marxa humana; concretament, el
primer any és el que ha suscitat més treballs. Probablement això sigui degut al fet
que és precisament al voltant d’aquesta
edat quan s’aconsegueix per primera vegada la marxa independent.
Tanmateix, disposem de moltes més dades de l’edat adulta en tots els paràmetres temporals, car és habitual d’utilitzar
un grup d’adults, com a grup control atès
que se suposa que té els valors que corresponen al patró madur dels paràmetres a mesurar.
Queda clar que la longitud de la passa es
relaciona negativament amb la cadència;
aquella s’incrementa amb l’edat, a la inversa que la cadència, això es troba relacionat amb l’increment de les mides
antropomètriques, especialment amb la
longitud dels membres inferiors i l’alçada
total del subjecte (Henessy, Dixon i Sheldon, 1984).
Encara que sigui evident que la velocitat
absoluta dels nens és inferior a la dels
adults, algunes investigacions (Henessy,
Dixon i Sheldon, 1984) afirmen que en
els primers 5 anys de marxa autònoma
no existeixen diferències significatives en
la velocitat. Per als nens més petits, la
cadència i la longitud del pas poden predir de la mateixa forma la velocitat; tanmateix, en edats posteriors la longitud del
pas és un millor predictor de la velocitat.
En els adults, troben una relació fixa entre
la longitud de la passa i la cadència, i to-

tes dues augmenten amb la velocitat.
Aquesta relació, tanmateix, no es dóna en
els nens, que presenten diferents combinacions entre cadència, longitud de la
passa i velocitat.
Segons aquests autors, les proporcions
corporals i la maduració neuromuscular
constitueixen uns determinants bàsics en
el desenvolupament del patró de marxa
del nen. Basen aquesta afirmació en la
forta relació que hi ha entre la velocitat i
la longitud de la passa i l’alçada corporal,
després dels 18 mesos d’edat.
Davant els estudis relacionats per Vieira i
Bettencourt (1995), que ens mostren
que tradicionalment s’ha estudiat la marxa des de paràmetres espaciotemporals,
Breniére (1999) estableix un nou paràmetre que anomena “Natural Body Frecuency” (NBF). Aquest paràmetre es refereix a moviments oscil·latoris del cos en el
pla frontal, que poden donar informació
molt valuosa sobre el desenvolupament
del patró de marxa, atès que el seu valor
és constant en adults i decreix amb l’edat
en el cas de nens.
Breniére va realit zar una anàlisi longitudinal de 5 nens durant els seus primers
5 anys de marxa in dependent, i dos
grups d’en tre 5 i 7 anys per a l’anà lisi
trans versal, a més a més d’un grup control de 5 adults. La seva anàlisi reflecteix que els paràme tres lo co mo tors s’adapten a la gravetat terrestre i als canvis
en l’es tatu ra cor poral du rant el crei xement; la im portància de tenir en compte
aquest últim aspecte en l’estu di del desen vo lu pa ment d’al tres pa trons mo tors,
ja havia estat destacada (Roca et al.,
1986).

Eines
d’avaluació
Una altra línia que suscita múltiples investigacions recentment, és la del desenvolupament de protocols per avaluar diferents paràmetres de la marxa. Tradicionalment, l’avaluació de la marxa igual
com d’altres patrons motors, s’ha anat
fent d’una forma qualitativa i amb poca
operativitat (McClenaghan i Gallahue,
1996), mitjançant l’observació acurada
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del patró emprat, i la seva comparació
amb el considerat “patró madur”.
Tanmateix, encara que alguns paràmetres tenen diferències evidents en el seu
valor entre els nens que comencen a caminar i els que ja dominen el patró, el seu
grau d’operativitat no és prou adequat. A
més a més, quan el nen té 4 o 5 anys,
aquests mètodes perden la utilitat, perquè no poden copsar les millores subtils
que es van produint durant uns quants
anys, fins adquirir el patró madur de la
marxa (Foley et al., 1979).
Wickstrom (1983), de la seva ban da,
realit za una breu revisió d’alguns dels
mèto des que s’han utilitzat per tal de
pal·liar el pro ble ma que plan te gen Foley
et al. Relata que Okamo to (1973) va
uti lit zar l’e lec tro miografia per es tu diar
la marxa, tot mesurant el progrés en termes d’e ficàcia en l’ús de la mus cu latura. Segons els seus estu dis, el període al
voltant dels 3 anys és el més im portant
per a la tran sició a un pa tró efi caç pel
que fa a mus cu latu ra, i als 7 anys s’arriba a te nir una po sada en marxa de la
muscu latura gairebé idèntica a la d’un
adult.
D’altra banda, i considerant que el desenvolupament de la marxa no depèn de factors aïllats, com podria ser, per exemple,
la contracció muscular o el temps de contacte amb el terra; Sutherland et al.
(1980) van proposar una alternativa que
abastava 5 variables importants en la determinació de la maduresa del patró de
marxa. Aquestes variables estan influïdes
per l’increment normal de la longitud dels
segments i per la millora en el control
neuromuscular. Són la cadència, que disminueix amb l’edat; la velocitat de la
marxa, que augmenta amb l’edat; la durada del contacte d’un sol membre, el
percentatge del qual augmenta amb
l’edat i la raó entre el desplaçament de la
pelvis i l’extensió del turmell, que augmenta amb l’edat. Aquests factors continuen estant vigents.
També existeixen nombroses investigacions que proposen models o eines concretes per mesurar i predir diferents paràmetres de la marxa humana (Davis et al.,
1998; Wagenaar i van Emmerik, 2000;
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Hreljac i Marshall, 2000; Kaplan i Heegard, 2000; Zhang et al., 2000).
En un afany per definir situacions controlades i operatives per a l’avaluació del patró de marxa, Lafuente i Belda (1999) desenvolupen un protocol per a una sessió
de mesura de la marxa humana amb plataformes dinamomètriques. Aquest protocol inclou el material necessari per a les
mesures, els criteris de selecció de la
mostra, en referència tant a població clínica com normal i el protocol de mesura
pròpiament dit.
Encara que la majoria dels proto cols i
eines que es propo sen es tan dis sen yades per ser utilitza des fo na men tal ment
en condicions de laboratori, cal no oblidar que una ma jor valide sa de les da des
d’investigació passa per aproximar-se al
màxim a les con dicions reals en què es
desenvolu pa la marxa humana. A més a
més, l’es tu di in vitro de la mar xa té altres dificultats afegides, com per exemple la necessitat de limitar el nombre de
passes a es tu diar en cada as saig, que
estarà condicionat per les di men sions
del laboratori.
En aquest sentit, també trobem investigacions que tracten de dissenyar o proposar eines que permetin una avaluació
de la marxa en contexts molt menys estructurats. Concretament, Te rrier et al.
(2000) realitzen un es tu di per va lo rar si
el nou sistema de po sicio na ment global per via satèl·lit (Global Positioning
System/GPS), molt estès ja en altres
àrees d’investigació, en què és ne cessari situar un punt a la terra amb una precisió centimètrica, és prou exac te per
me su rar paràme tres bàsics en la locomo ció hu ma na.
Aquests au tors cons ta ten una per fec ta
correlació entre la durada mitjana del
pas, mesurada per ac ce lerò me tre i per
GPS. Conclouen, doncs, el seu estu di,
indicant que la tècnica GPS es presenta
com una eina prome te dora a l’hora de
proporcionar paràmetres biomecànics
útils per a l’anà lisi d’un nom bre il·limitat de passos en un entorn no estructurat.
Continuant amb les investigacions que
dissenyen protocols o tecnologia per a
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l’anàlisi de la marxa, no sempre trobem
propostes de nous procediments per avaluar la marxa humana, també hi ha casos
en què es tracta d’avaluar els ja existents.
Aquest és el cas de Yeadon, Kato i Kerwin
(1999), que, sent conscients que és una
pràctica força estesa en els estudis de
motricitat humana, tracten d’avaluar la
fiabilitat de les fotocèl·lules per mesurar
la velocitat de desplaçament.
Andriacchi et al. (2000), de la seva banda, discuteixen els avenços en el camp
dels mètodes d’observació de la locomoció humana. Recullen que molts dels progressos en les eines d’observació i interpretació s’han anat produint a partir de
les noves demandes en els nostres coneixements bàsics, i preveient que, en canvi,
els futurs avenços en l’estudi de la marxa
seran impulsats per les noves modalitats
de tractament que requereixen un coneixement profund de la seva subtil complexitat. Indiquen que les futures direccions
aniran sorgint en el context de nous mètodes per reduir errors associats amb el moviment de la pell (cosa que resta fiabilitat
a les dades obtingudes d’aparells situats
sobre la pell per localitzar punts situats a
sota d’aquesta) combinada amb la informació obtinguda amb altres mètodes
d’imatge, com ara les imatges per ressonància magnètica.
Molt pròxima a aquest treball, trobem la
investigació de Stagni et al. (2000) que,
partint del fet que s’ha demostrat que els
mètodes proposats per la literatura suposen importants errors en la localització
del centre articular del maluc, i que això
distorsiona l’estimació d’angles i moments resultants en el maluc i el genoll,
quantifica de quina forma aquests errors
es propaguen als resultats d’anàlisis de la
marxa.

paràmetres temporals com a descriptors es pe cífics de les caracte rísti ques
del patró en gene ral; i del seu desenvolupament evolutiu en particular.
D’altra banda, davant d’aquestes anàlisis
més descriptives, es van incrementant els
treballs que tracten de delimitar els mecanismes de control del moviment; entre
aquests destaquen els mecanismes propioceptiu i visual.
Podríem indicar una altra tendència en
relació amb estudis que cada vegada es
redueixen més a fases determinades dintre del cicle de la marxa, davant d’un estudi més global que predomina en els
estudis pioners. També proliferen cada
vegada més les investigacions que no es
limiten a la marxa en condicions ideals,
sinó en condicions particulars, com amb
una càrrega addicional o en superfícies
relliscoses. Les tendències més recents
d’investigació indiquen una contínua actualització en els models i mètodes d’avaluació i registre, en concordança amb el
moment de ràpid avenç tecnològic en què
ens trobem.
Tenint en compte tot això, podem afirmar que, encara que les investigacions
rigoroses al voltant del desenvolupament
del patró motor de marxa humana i
els seus principals paràmetres determinants, es remunten als inicis del segle XX, el seu inqüestionable valor com a
font de coneixement bàsic i aplicat, fonamentalment en relació amb el desenvolupament motor en general i com a indicador del desenvolupament d’altres
àrees no exclusivament motores, fan que
aquest tòpic continuï constituint-se com
a fonamental en l’estudi de la motricitat
humana.

Conclusions

Andriacchi, T. P. i Alexander, E. J. (2000). Studies of human locomotion: past, present and
future. Journal of Biomechanics (33),
1217-1224.
Brady, R. A.; Pavol, M. J.; Owings, T. M. i Grabiner, M. D. (2000). Foot displacement but
not velocity predicts the outcome of a slip induced in young subjects while walking. Journal of Biomechanics, 33, 803-808.

Les inves tigacions sobre el patró de
marxa humana i el seu desen volupament es podrien agrupar en diverses direc cions; d’u na ban da, i se guint amb
una de les línies de més tradició din tre
d’a quest tòpic, es con ti nuen ac tua litzant les dades que fan referència als
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