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C o l ∙ l a b o r a c i o n s

Ioga al Casal de Jubilats, però... Què és el ioga?
Al Casal de Jubilats fem ioga des de fa tres anys. Si quin-
ze o vint anys enrere haguéssim dit que fèiem ioga, pro-
bablement ens haurien vist com a extravagants; tothom 
creia que els ioguis es posaven de cap per avall, amb les 
cames encreuades i els ulls tancats per concentrar-se. 

Actualment moltes llars de jubilats ofereixen el ioga com 
a activitat de salut per a la gent gran. El ioga s’ha estès: 
ioga per a executius, ioga contra l’estrès, per a la maina-
da, per a aprendre a tenir atenció...; fa ioga la reina, en 
Richard Gere, alguns esportistes d’elit...; a ningú no li ve 
de nou.

La Cristina Peraire porta l’activitat a la llar de jubilats des 
del setembre. Hauríem volgut que ella mateixa fes un ar-
ticle sobre el ioga, però ara mateix li ha estat impossible. 
De tota manera, ens ha promès que col·laboraria en pro-
peres revistes fent una sèrie d’articles sobre el ioga. Per 
tant, aquest article només pretendrà ser una introducció 
per a informar a qui no sap què és el ioga i animar els 
indecisos a practicar-lo.

Tothom admet que el ioga va néixer com a disciplina 
escrita fa 2.500 anys, si bé en algunes zones d’Àsia es 
practicava ja alguns milers d’anys abans; per tant, no 
estem parlant d’una activitat nova. Molts tipus de gim-
nàstica i exercicis físics actuals han nascut del ioga o 
s’hi han inspirat.

Bàsicament el ioga consisteix en una sèrie d’exercicis 
d’estirament de músculs i articulacions. Aquest estira-
ment és gradual, i cada postura està estudiada, de mane-
ra que s’aconsegueix de comprimir unes zones del cos i 
estirar-ne unes altres. Aquesta alternança de comprimir-
estirar fa que la sang circuli a raig en aquella zona, que 
els músculs guanyin tonicitat i elasticitat i que puguem 
desbloquejar parts del cos que teníem adormides o poc 
desenvolupades.

La respiració és molt important durant l’exercici: no pot 
ser forçada, sinó natural. Ens ajuda a centrar la nostra 
energia i alhora a relaxar-nos. «La respiració és la porta 
de la relaxació». En moments de nervis, tancar els ulls i 
sentir com respirem, posant tota l’atenció en l’entrada i 
la sortida de l’aire, ens pot fer relaxar i canviar l’humor 
d’aquell dia; a la llarga, aquest exercici ens pot canviar el 
caràcter (per bé, a condició que el fem ben fet).

En l’estona de relaxació és important l’atenció. Normal-
ment vivim amb el cap ocupat; sempre anem pensant què 

farem, què vam fer, què ens han dit i què no ens han dit. 
El resultat és una sobrecàrrega d’informació; ens passa 
com quan fem zàping a la televisió, que no païm el que 
ens passa ni el que ens diuen. Una estona en posició de 
relaxació i la ment enfocada en un sol objectiu ens ajuda 
a estar millor.

Tot això és el ioga. Com deien els romans, mens sana in 
corpore sano. Cuidant el cos ens cuidem la ment, i cui-
dant la ment ens cuidem el cos; però, per a posar-ho en 
pràctica, cal saber fer-ho, i el ioga ens hi ajuda.

Per a qui cregui que el ioga és una enganyifa i que no té 
res a veure amb l’exercici físic perquè hi ha poc movi-
ment, el convido a fer una postura: estirats amb l’esque-
na a terra –compte amb les lumbars!: no deixeu que facin 
pont; aplaneu-les a terra–, aixequeu les cames, ben fer-
mes, en vertical. El cos ha de fer una L. Tingueu cura que 
tota l’esquena toqui a terra, des del còccix fins a l’inici 
de les cervicals. En aquesta posició, aguanteu un minut. 
Intenteu no fer gaire força amb els abdominals, sinó més 
aviat amb l’engonal. Difícil, oi? Si no heu suat és perquè 
no heu fet la postura prou ben feta.

Personalment, com a practicant de ioga, em sento con-
tent que a la Llar se’n facin classes i que la Cristina tingui 
alumnes aplicats. I, com he dit abans, crec que seria bo 
que a partir d’ara, ella mateixa expliqués aquí exercicis 
concrets i fàcils per a la salut de tothom.
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La pràctica del ioga no té edat


