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En l’anterior número de PAÍS PETIT vam parlar de la 
respiració abdominal o diafragmàtica, que és la primera 
fase de la respiració iòguica. Avui comentarem la segona 
fase (respiració toràcica o costal) i la tercera (respiració 
clavicular).

Respiració toràcica o costal

És la que s’acostuma a exercitar en la pràctica de la gim-
nàstica. La majoria de la gent la identifica erròniament 
amb la respiració profunda. Consisteix a inspirar inflant 
o expandint la caixa toràcica (les costelles se separen) i, 
en expirar, el tòrax s’anirà tancant i retornarà a la posició 
inicial. Aquest moviment d’expansió i contracció de la 
caixa toràcica el realitzen el músculs intercostals. Durant 
tot el moviment respiratori, l’abdomen i el diafragma 
romanen passius.

Pràctica

Podeu practicar-la asseguts a terra o en una cadira, amb 
l’esquena ben dreta, o bé estirats (ajaguts) sobre l’es-
quena. Col·loqueu les mans sota el pit, damunt de les 
costelles i als costats. Inspireu obrint la caixa toràcica 
i sentint l’expansió de les costelles, que es van sepa-
rant entre elles. En expirar, el tòrax s’anirà tancant i les 
costelles s’aproparan. Practiqueu la respiració durant 
uns minuts i observeu l’acció dels músculs intercostals 
durant tot el procés.

La respiració toràcica no s’ha de practicar habitualment, 
perquè requereix esforç i no proporciona una bona ven-
tilació pulmonar. A més, si es fa durant molt de temps, 
pot ocasionar el bloqueig de la cintura abdominal, ja que 
el diafragma no realitza aquell massatge tan necessari 
per al correcte funcionament de les vísceres. El plexe 
solar pot quedar carregat d’excessiva tensió.

Beneficis

• És molt útil en moments determinats, sobretot quan 
s’integra amb la respiració abdominal i clavicular per a 
treballar la respiració iòguica complerta.
• Millora la circulació sanguínia.
• Fomenta la vida sensible, l’afectivitat, la percepció 
del món exterior, la relació amb l’entorn i la confiança 
en un mateix.

LA RESPIRACIÓ
(continuació)

Respiració clavicular

Consisteix a respirar amb la part superior dels pulmons, 
que és la zona més estreta i amb menys volum (els 
pulmons són estrets de dalt i amples a la base). No és 
una respiració que s’hagi de practicar normalment, ja 
que la quantitat d’aire que s’obté és mínima i insufici-
ent per a satisfer les necessitats de l’organisme. Pot 
generar estats de tensió, nerviosisme i ansietat, perquè 
el plexe solar es manté contret i la ventilació pulmonar 
és molt deficient. Només la practicarem per integrar-la 
en la respiració iòguica complerta.

Pràctica

Podeu practicar-la asseguts o estirats a terra posant 
les mans damunt del pit, prop de les clavícules. Cal 
centrar-se mentalment en aquesta zona i, controlant la 
part abdominal i les costelles baixes, inspirar fent anar 
l’aire a la part superior dels pulmons. Les clavícules i 
les costelles superiors s’elevaran (sensació de treure 
pit i dirigir-lo cap al mentó) mentre que el diafragma i 
l’abdomen es mantindran passius. En expirar, les claví-
cules i et pit es relaxen i baixen.

Beneficis

• Enforteix i purifica la part superior dels pulmons, que 
és el lloc on es generen gran part de les afeccions 
respiratòries.
• Afavoreix i desenvolupa l’activitat mental.

LA POSTURA DE LA SALUTACIÓ

Aquesta postura (fig. 1 i 2) actua sobre la columna ver-
tebral, rectificant-la i donant-hi elasticitat i fortalesa.

 Figura 1



27P a í s

I o g a

CRISTINA PERAIRE

Pràctica

Asseguts a terra o en una cadira, amb els braços re-
laxats al costat del tronc, inspireu aixecant els braços 
per damunt del cap, estireu l’esquena i allargueu la 
columna vertebral. Projecteu el pit cap endavant, retra-
ieu l’abdomen i allargueu la nuca mantenint la barbeta 
prop del coll. En expirar, poseu les mans (amb els dits 
entrelligats) darrere del cap. Si no podeu col·locar els 
braços d’aquesta manera perquè hi hagi algun problema 
o dolor a les espatlles, poseu-hi les mans a sobre o, 
simplement, recolzeu-les a terra, als costats del tronc 
(fig. 1). Respireu a poc a poc, i a cada inspiració aneu 
expandint el tòrax i avançant més el pit cap endavant, 
portant al mateix temps els colzes cap endarrere. El 
cap l’heu de mantenir dret, recolzat sobre les mans, i 
la nuca, ben estirada.

Quan projecteu el tòrax cap endavant, la zona alta de 
l’esquena (zona dorsal) es rectifica i es va estirant i 
entrant cap endins (sensació d’ajuntar les espatlles). 
L’abdomen es manté retret.

Beneficis

• Corregeix la cifosi dorsal (gepa), equilibrant l’espatlla 
tant estèticament com fisiològicament.
• Elimina el mal d’esquena.
• Revitalitza el sistema nerviós.
• Tonifica els músculs abdominals.
• Estimula l’energia vital

És un exercici molt correctiu, que ens reeduca i prepara 
la columna vertebral per a mantenir-la en perfecte estat. 
Repetirem l’exercici dues o tres vegades, mantenint 
la postura, sense forçar-la, durant tres o quatre respi-
racions. Amb la pràctica aconseguirem de mantenir la 
posició durant més temps i amb menys esforç.

Sort i a practicar!
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