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LES TORSIONS
La torsió de la columna vertebral és una postura que 
no pot faltar mai en una sessió de hatha ioga. N’hi ha 
moltes variants; algunes de molt simples i fàcils de 
realitzar i d’altres més difícils i complexes. Les pos-
tures que expliquem a continuació són dues variants 
molt senzilles i fàcils d’executar, i es basen en girs de 
la columna vertebral en espiral mentre s’està estirat a 
terra d’esquena.

Les torsions flexibilitzen i estiren la columna vertebral, 
separen amb suavitat les vèrtebres de la regió lumbar 
i alleugen el mal d’esquena. També estimulen el reg 
sanguini en aquesta zona i en altres on normalment es 
genera tensió, com el coll i les espatlles. La respiració 
millora com a conseqüència de la gran expansió a nivell 
del tòrax (s’obre la caixa toràcica i es mobilitza i s’estira 
la musculatura intercostal).

A) Torsió amb una cama estirada 
Col·loqueu els braços en creu, amb els palmells de les 

mans mirant a terra per tal que la part alta de l’esquena 
i les espatlles puguin romandre estables sobre el sòl.

Flexioneu la cama esquerra i col·loqueu el peu sobre 
el genoll o la cuixa drets.

Inspireu i, al mateix temps que expireu, abaixeu el 
genoll cap al costat dret i gireu el cap a l’esquerre 
(l’oposat).

Atureu-vos quan noteu que l’espatlla esquerra es vol 
separar de terra.

Gireu una mica més en cada expiració, i llavors col-
loqueu la mà dreta sobre el genoll per anar acompanyant-
lo suaument cap a terra. En inspirar, sentiu com s’obre 
el centre de l’esquena.

Mantingueu la postura una estona i permeteu que la 
torsió vagi seguint el ritme de la respiració.

Desfeu la postura inspirant i comprovant les sensaci-
ons que acabeu d’experimentar.

Repetiu la postura cap a l’altre costat.

B) Torsió amb totes dues cames plegades 
Col·loqueu els braços en creu i, plegant les cames, 

eleveu-les en vertical, sense estirar-les del tot perquè 
estiguin relaxades.

Gireu el cap a l’esquerra i desplaceu lleugerament la 
pelvis també a l’esquerra, de manera que al final de la 
rotació es mantingui en l’eix de la columna vertebral.

Aneu abaixant a poc a poc les cames cap a la dreta; 
mentrestant, el cap continua girat a l’esquerra. És un 
moviment d’oposició entre el pes de les cames, que 
baixen cap a la dreta, i l’esforç del coll girant cap a l’es-
querra. D’aquesta manera tota la musculatura rotatòria 
de la columna es veu implicada en el gir.

Quan les cames hagin arribat a terra, relaxeu-vos com-
pletament i feu unes respiracions lentes i profundes. 
Enfoqueu la ment cap a les zones de l’esquena que 
sentiu en tensió i deixeu que es vagin afluixant, relaxant, 
estirant; una mica més en cada expiració.

Per tornar a la posició inicial, inspireu i gireu amb 
determinació el cap a l’esquerra, i aixequeu les cames 
en vertical.

Repetiu l’exercici cap a l’altre costat i després quedeu-
vos tombats a terra per observar les sensacions del cos 
i com s’ha expandit la respiració.
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Recomanacions
En la postura final:
• Respireu rítmicament, lenta i profunda.
• No forceu la postura, però si el cos dóna de si, podeu 

intensificar la torsió.
• Durant la fase dinàmica (mentre feu i desfeu la 

postura), enfoqueu l’atenció a percebre la rotació de les 
vèrtebres.

• En la fase estàtica, observeu la respiració, l’espiral 
que forma la columna vertebral i l’acció (l’efecte) de la 
postura a l’esquena.
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Beneficis
• Flexibilitzen la musculatura de l’esquena i els lliga-

ments de la columna vertebral.
• Descongestionen i alleugen molèsties vertebrals.
• Tonifiquen el sistema nerviós i estimulen els nervis 

espinals.
• Milloren la circulació sanguínia.
• Fan un gran massatge a tots els òrgans abdominals, 

estimulant el funcionament de la melsa, el pàncrees, el 
fetge, els ronyons, els intestins i l’estómac.

• Estimulen la digestió i combaten l’estrenyiment.
• Prevenen i alleugen la lumbàlgia i els mals d’esque-

na.
• Es recomanen en casos de reumatisme.
• Compensen les desviacions laterals de la columna 

vertebral (escoliosi).
• Estimulen i equilibren les energies vitals i mentals.

Les torsions no són recomanables en els casos se-
güents:

• Mals d’esquena forts.
• Problemes aguts de ciàtica o hèrnies discals.
• Inflamacions a la regió abdominal, hèrnies, úlceres, 

etc.
• Si us han intervingut quirúrgicament fa poc temps.
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