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REFLEXOLOGIA

Aquesta teràpia es remunta a les
pràctiques dels sanadors de l’antic
Egipte, Grècia i possiblement de

l’antiga Xina. Hi ha pictogrames que da-
ten aproximadament d’entre els anys
2500 i 2300 aC., a Saqqara, on es troba
dos assistents que treballen les mans i
els peus de dos «pacients», trobats en
una tomba pertanyent a un metge egipci
(Ankmahor). La medicina xinesa inclou
en l’Ammo Tuina, el massatge amb el
peu i al peu.

Hi ha reflexòlegs que afirmen que
aquesta pràctica era comuna entre els
pobles natius del nord i del sud d’Amèri-
ca procedents dels inques. Actualment,
una cherokee anomenada Jenny Wallace
treballa com a terapeuta del peu. En la
seva tribu és coneguda com «La donzella
de la lluna», títol concedit per exhibir
amb talent, des de la joventut, un instint
natural per a la curació. Wallace diu que
«els peus caminen sobre la terra i així el
seu esperit es connecta a l’univers; els
nostres peus són el contacte amb la terra
i les energies que hi flueixen».

Encara que els seus inicis es perden

en el temps, el coneixement de la reflexo-
logia és rescatat per metges europeus i
americans a finals del segle XIX i a co-
mençaments del XX, amb què es consti-
tueix la base de la reflexologia actual.

El doctor William Fitzgerald va ser qui
va proposar per primera vegada la teoria
que el cos està dividit en deu zones
iguals, que van des del cap als dits dels
peus i que l’estimulació d’una zona en el
peu afecta altres parts del cos compre-
ses en la mateixa zona.

Eunice Ingham va continuar aquesta
tasca i va elaborar un «mapa corporal»
que, segons ella, mostrava com la totali-
tat del cos estava reflectida en les plantes
i en les parts laterals d’ambdós peus. Per
exemple, el dit gros del peu està en ínti-
ma connexió amb el cervell i la base del
mateix dit ho està amb la tiroide.

ELEMENTS DE LA TERÀPIA

El terapeuta utilitza un sguit de mètodes
per pressionar sobre els punts reflexos,
incloent-hi moviments de fricció i rotació,
i imita el moviment de les erugues, enca-
ra que sol començar amb tocs ferms i
suaus a tot el peu. A Occident s’utilitzen
els dits i els polzes, mentre que els orien-
tals tendeixen a utilitzar petits bastons
punteguts o objectes similars.

La persona tractada experimentarà
diferents sensacions, dependent de la zo-
na del peu tractada. Les sensacions de
dolor o de malestar –quan es tracta una
zona «congestionada»– solen ser breus i

donen pas a una sensació d’alliberament
que pot ser gairebé immediat. Moltes
persones diuen experimentar una sensa-
ció de lleugeresa, relaxació i energia re-
novada després d’una sessió. A aquestes
reaccions en poden seguir d’altres, cone-
gudes tècnicament amb el nom de «re-
accions de purificació»; poden aparèixer
cefalees, destil·lació nasal, erupcions cu-
tànies i urgència miccional.

QUÈ POT TRACTAR 

La reflexologia és una bona teràpia global
per a persones de qualsevol edat. Amb
tot, és especialment útil en:
• Malalties agudes: amigdalitis, cistitis,
otitis, artritis, etc.
• Malalties cròniques: gastritis, bronqui-
tis, colecistopaties, etc.
• Malalties tumorals: per alleugerir el
dolor i millorar l’estat general.
• Estats d’hiperactivitat-hiperfunció o hi-
poactivitat-hipofunció: ovaris, hipòfisi, ti-

roide, pàncrees, etc.
• Estats de sobrecàrrega física, psíquica
o actituds/postures forçades.
• Estats d’atonia (flaccidesa), hipertonia
(espasmes), atròfia (per exemple de la
mucosa gàstrica), hipertròfia (per exem-
ple de la pròstata), ptosi visceral (caiguda
d’un òrgan de la seva posició habitual).
• Cossos estranys: càlculs (pedres) a la
bufeta biliar o al ronyó.
• Estats prodròmics de la malaltia: és a
dir, quan encara no s’ha manifestat ni
desenvolupat plenament la malaltia.
• Traumatismes: ferides, fractures, con-
tusions, esquinços, cicatrius patològi-
ques.
• Predisposicions hereditàries: conferei-
xen, ja al néixer, una certa debilitat o faci-
litat per contreure certes malalties.

PRECAUCIONS I CONTRAINDICACIONS

Eunice Ingham, en el seu llibre Stories
the feet can tell («Històries que els peus
poden contar»), va suggerir que l’única
malaltia en la qual no s’hauria d’emprar
la reflexologia és en la trombosi (forma-
ció de coàguls a les venes). També cal
una atenció especial en les malalties in-
feccioses que fan febre; trastorns locals
als peus (fongs, ferides, hematomes, tu-
mors…), i, amb les embarassades, sobre-
tot en els primers mesos de gestació –tot
i que després es pot realitzar massatge
podal o reflexologia «a mesura».

Hi ha diverses opinions entre els refle-
xòlegs: mentre uns consideren que la te-
ràpia és merament preventiva, d’altres in-
sisteixen que és un mitjà molt eficaç per
tractar una àmplia varietat de malalties.

(Aquestes pàgines han estat elaborades
per Cristina Domingo, metgessa acu-
puntora, i Anna Calaf, acupuntora.)
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L’acidesa excessiva a la
sang incrementa el di-
pòsit de calci en les

terminacions nervioses de
qualsevol òrgan del cos. L’e-
xistència de dipòsits de cris-
talls granulosos pot provocar
dolor durant el tractament re-
flexològic i dificultar la circu-
lació sanguínia normal. La li-
mitació que provoca el calçat
pot congestionar el peu, alte-
rar-ne els nervis i l’aporta-
ment sanguini. La congestió
dificulta l’activitat natural i les
toxines solen acumular-s’hi.
Aquests cristalls poden tren-
car-se amb un massatge re-
flexològic o un automassatge i
els seus residus són elimi-
nats en el torrent sanguini.

QUÈ CAL TENIR EN COMPTE?

1. Usar sabates que no com-

primeixin el peu: la sang als
peus necessita llibertat per
circular contra la gravetat
2. Per evitar rascades i durí-
cies per la pressió constant
de la sabata, s’ha d’usar cal-
çat adequat i coixinets o cer-
cles de feltre ortopèdic
3. Eviteu sabates estretes i de
taló excessiu que produeixen
l’aparició de galindons (defor-
men el peu). Si apareixen, hi
ha escuts ortopèdics i coixi-
nets que separen el dit afectat
per corregir la desviació
4. Per comprovar la mesura
del calçat, trepitgeu descal-
ços un full de paper i dibui-
xeu-ne el peu; superposeu
després el dibuix a la sabata.
Si coincideix, la mesura és
correcta.
5. La suor de peus sol ser la
resposta a emocions o a es-
forços intensos, però també

pot aparèixer sense causa
justificada. Si el problema és
moderat, s’obté un bon resul-
tat amb preparats de clorur
d’alumini.
6. Els peus de pell seca, esca-
tosa i aspra, exfolieu-los tres
cops per setmana amb un
producte específic; després
aclariu amb aigua calenta,
apliqueu-hi oli corporal amb
l’ajuda d’un cotó, i amb una
crema feu-hi un massatge
d’un minut a cada peu.
7. Si els peus estan ardents i
cansats, renteu-los amb ai-
gua fresca –en la qual haureu
dissolt un grapat de sals de
bany o de sal comuna–, du-
rant uns minuts. Després,
apliqueu-hi una crema per a
cames cansades i poseu-los 5
minuts en alt.
8. Els peus freds depenen de
la temperatura i de l’escàs

flux sanguini a la zona i es
contraresten fent un bany de
peus –millor a la nit– de tem-
peratura creixent i alterna:
amb un pam i mig d’aigua i
una temperatura de 37 ºC,
afegiu aigua molt calenta a
poc a poc durant 10 minuts
fins a assolir els 41 °C. Reti-
reu-los, i amb la dutxa de te-
lèfon irrigueu-los amb aigua
freda uns 15-20 segons. Des-
prés, friccioneu-los vigorosa-
ment mentre s’assequen. 
9. Com a mesura preventiva,
per als peus freds o després
d’emprar durant un temps el
bany anterior, es procedeix a
trepitjar l’aigua: amb un pam
d’aigua freda s’omple el reci-
pient on es farà l’exercici i
s’aixeca un peu cada vegada,
com si caminéssim, traient el
peu fora de l’aigua a cada pas
que fem. El temps dependrà

de la resistència a l’aigua fre-
da, però oscil·larà entre 15
segons i uns quants minuts
10. Per fer un automassatge
mentre realitzem una altra
tasca, hi ha al mercat rodets de
fusta, catifes de goma, aparells
vibradors elèctrics i les ano-
menades plantilles japoneses.

La reflexologia pot definir-se com una

forma especialitzada de massatge dels

peus. Realitzada per detectar i corregir

desequilibris en el cos que poden ser

causa de malalties, és, tanmateix, molt

més que un simple massatge.
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