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Les asanes són l’aspecte del hatha ioga que més s’ha 
difós a l’Occident. Són posicions corporals que la co-
lumna vertebral adopta en relació al cap i a la resta de 
membres del cos. Aquestes postures les podem fer 
drets, asseguts, estirats, invertits, rotant o flexional la 
columna vertebral, etc. Actuen sobre la columna ver-
tebral per alliberar la nostra energia vital i permetre un 
bon funcionament del sistema nerviós central (medul·la 
espinal, cervell, etc.).

L’asana consta de dues fases: la dinàmica, que és el 
trajecte des de la posició de partida fins a col·locar-se en 
la postura final, i l’estàtica, que és el manteniment  de 
la postura. Cal coordinar la respiració amb el moviment i 
fer les postures a un ritme lent, sense brusquedat i amb 
la màxima relaxació (sense tensió). És molt important 
desenvolupar l’atenció i la concentració, que ens porta-
ran automàticament a la interiorització. Quan s’ha assolit 
la fase estable, cal mantenir la postura correctament 
durant un nombre determinat de respiracions i llavors 
tornar lentament a la posició de partida i passar a una 
breu fase de relaxació.

La pràctica de les asanes ens permetrà de potenciar el 
cos, ampliar la respiració, mobilitzar energies bloque-
jades, crear condicions favorables per a la relaxació i, 
sobretot, concentrar i calmar la nostra ment, que és la 
base del treball en el ioga.

LA POSTURA DEL SABATER (figura 1)

Abans de dur-la a terme, hem de fer una preparació.

Escalfament: la papallona
Es asseurem a terra amb l’esquena molt recta i encon-
girem les cames, ajuntant les plantes dels peus i apro-
pant-nos els talons a la pelvis. Per ajudar-nos a mantenir 
ben recta la columna, recolzarem les mans a terra, per 
darrere de l’esquena. Començarem a balancejar les 
cames amunt i avall, simulant un moviment d’aleteig. Al 
principi ho farem molt suaument, i anirem incrementant 
a poc a poquet el ritme i la intensitat del moviment, pro-
curant que els genolls s’acostin més i més a terra. Cal 
mantenir una respiració abdominal àmplia i lenta, i evitar 
de fer el moviment mecànicament. Ens concentrarem 
a afluixar la resistència dels engonals.

La postura 
Per a sostenir millor la part inferior de l’esquena, ens 
podem ajudar asseient-nos amb l’esquena i les natges 
recolzades contra la paret. Les plantes dels peus s’han 
de mantenir ben juntes i a prop de l’abdomen, i els 
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genolls s’han de deixar caure cap als costats. Amb les 
mans, agafarem els peus (si hi tenim dificultat, ens 
agafarem els turmells). Cal estirar-se des de la part in-
ferior de l’esquena, amb la sensació de créixer, i elevar 
la caixa toràcica i el pit, mantenint el mentó baix (per 
allargar el clatell). Podem imaginar-nos que ens estiren 
amb un fil des de la coroneta.

Romandrem en 
aquesta postura 
durant aproxima-
dament 10 respi-
racions, amb les 
quals anirem re-
laxant les articula-
cions dels malucs 
per permetre que 
la gravetat em-
penyi els genolls 
cap a terra.
Per finalitzar la po-
sició, col·locarem 
les mans sota els 
genolls i les ajun-
tarem. Per rela-
xar-nos, ens abraçarem les cames i deixarem caure el 
front sobre els genolls o l’avantbraç.

Beneficis
• Desbloqueja la pelvis i en facilita la mobilitat (l’arti-
culació coxo-femoral).
• Estira els músculs de la part interior de les cuixes 
(adductors).
• Estira els lligaments curts de les articulacions dels 
malucs.
• Enforteix els músculs que fan girar les cuixes cap 
enfora.
• Ens ajuda a estirar els músculs de la part inferior 
de l’esquena.
• Es relaxen tots els òrgans de la pelvis.
• Facilita la circulació de la sang cap a la pelvis i els 
òrgans genitals.

Quan  no convé practicar-la?
- Si es pateix irritació del nervi ciàtic.
- Si es té dolor agut a l’esquena.

LA POSTURA DEL GAT (figura 2) 

Ens posarem de quatre grapes (sobre les mans i els 
genolls); els braços i les cuixes han de mantenir-se per-
pendiculars a terra. Estirarem els braços cap endavant 

Figura 1
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col·locant els palmells a terra, al més lluny possible però 
sense perdre la verticalitat de les cuixes. Les mans, 
separades, a l’amplada de les espatlles, es mantenen 
fixes. Inspirant, anirem abaixant el tòrax i les aixelles, fins 
que puguem recolzar el cap o la part alta del front a terra, 
mantenint el mentó cap al pit. En expirar, cal mantenir 
la posició i anar alliberant tensions i afluixant els punts 
que notem rígids. Hem de respirar amb lentitud i anar 

notant el desbloqueig de les articulacions del l’espatlla 
(articulació escàpulo-humeral), que anirem afluixant, i el 
gran estirament de la zona dorsal. Tindrem la sensació 
d’estirar la columna vertebral com un gat.

Beneficis
• Corregeix la zona dorsal, reduint la cifosi dorsal 
(gepa).
• Flexibilitza i tonifica la part alta de la columna vertebral.
• Provoca l’obertura de l’articulació de l’espatlla.
• Obre la caixa toràcica, ajudant a millorar la respiració.
• Estimula la medul·la espinal.
• Desbloqueja i estimula l’energia vital.

LA POSTURA DE LES CAMES
RECOLZADES A LA PARET (figura 3)

Ens estirarem damunt d’una manta o estoreta que sua-
vitzi el contacte dur del terra. Aixecarem les cames i les 
recolzarem a la paret, mantenint les natges com més a 
prop de la paret millor. Les cames quedaran en un angle 
de 90° respecte del tronc, i la zona lumbar, ben afermada 
a terra. Deixarem els braços relaxats al costat del cos, 
amb els palmells enlaire i el clatell ben estirat (el mentó, 
a prop del pit). També és correcte col·locar les mans da-
munt de l’abdomen o del pit, però vigilant sempre que 
els colzes i l’espatlla quedin relaxats i recolzats a terra.

Farem unes respiracions conscients, lentes i profundes, 
i anirem relaxant, afluixant, deixant anar... totes les 
zones o punts del cos que notem en tensió.

Beneficis
• Millora la circulació sanguínia, principalment a les 
cames i l’abdomen.
• Produeix una agradable sensació d’alleujament i des-

càrrega de totes les tensions de les cames.
• Provoca una irrigació sanguínia intensa cap al cer-
vell, estimulant així l’activitat cerebral i les funcions 
mentals.
• Descongestiona les cames i la circulació de retorn 
(retorn venós), afavorint la prevenció de varius i he-
morroides.
• Calma la tensió nerviosa i afavoreix el son.
• Provoca un gran estirament de la columna vertebral i 
de la part posterior de les cames. S’allarguen les cade-
nes musculars posteriors del cos.

Per desfer la postura, rodarem cap a un costat, deixant 
caure les cames doblegades, i ens quedarem sobre el 
costat, en posició fetal, durant algunes respiracions. 
Després ens incorporarem.
Aquesta postura podem practicar-la en qualsevol moment 
del dia: en llevar-nos, abans d’anar a dormir, en qualsevol 
moment del dia en què ens sentim les cames carregades 
o cansades i, sobretot, a l’estiu, quan fa calor i ens sentim 
els peus i els turmells una mica inflats.
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