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Després d’haver passat pel 
càlid esti u, aquells mesos 
en els que ens trobem més 
actius, amb més energia 
per fer tot ti pus d’acti vitats 
a l’exterior i en els que el 
nostre cos, de manera sà-
via, ens demana menjars 
lleugers i frescs, arriba la 
tardor, que ve acompanya-
da de dies amb menys hores 
de llum, de amenaçants 
núvols i de temperatures 
que ens conviden a substi -
tuir aquells aliments freds i 
crus, que caracteritzen l’es-
ti u, per altres més calents 
i consistents. I a més, amb 
l’entrada de la tardor arriba 
el moment de dedicar-los la 
nostra màxima atenció als 
nostres  pulmons.

La Medicina Tradicio-
nal Xinesa es basa especi-
alment en els conceptes 
taoistas dels cinc elements 
i del Yin i el Yang. Durant 
els seus més de cinc mil 
anys d’experiència, ha es-
tudiat el comportament de 
la natura i l’ha relacionat 
amb la visió holísti ca que 
té del cos humà. D’aquesta 
manera, totes i cadascuna 

La tardor i la Medicina Tradicional Xinesa
de les coses que existeixen 
estan englobades dins dels 
cinc elements (Fusta, Foc, 
Terra, Metall i Aigua). A la 
seva vegada, com vivim 
en un Univers dual, tot es 
troba classificat amb una 
polaritat Yin o Yang. Així la 
tardor es troba classifi cada 
dins de l’element Metall i 
els òrgans corresponents 
a aquest element són els 
pulmons (amb polaritat 
Yin) i el intestí  gruixut (amb 
polaritat Yang).

Els pulmons, òrgans que 
proporcionen al nostre cos 
aquest bé tan preciat com 
és l’oxigen, també són els 
encarregats, segons la me-
dicina xinesa, de produir 
l’anomenat Wei Qi o Energia 
de Defensa. El Wei Qi es 
troba a nivell superfi cial de 
la pell i la seva missió no és 
altra que la de protegir-nos 
davant dels anomenats 
Factors Patògens Externs. 
Aquest tí tol tan llarg i inti mi-
datori serveix per englobar 
als sis fenòmens d’ordre 
climàti c ambiental: el vent, 
el fred, el calor, la humitat, 
la sequedat i el calor de 

l’esti u. Per tant, al dir-li adéu 
a la calor i rebre els primers 
freds de la tardor, hem de 
cuidar i enforti r els pulmons 
i en conseqüència el Wei Qi, 
per a que ells ens cuidin a 
nosaltres durant la tardor i 
l’hivern que s’acosta.

Bé, i després de tot això, 
què és el que ens recoma-
na la tradició xinesa per 
aquest moment?
Doncs per començar i tam-
bé per senti t comú, el pri-
mer que hem de fer és 
deixar de prendre líquids i 
menjars freds, i passar-nos 
directament al brou. Ens 
convenen els aliments com 
l’all, el gingebre, la ceba, el 
porro i la canyella, que són 
de gust picant (element 
Metall) i que fan que ens 

augmenti la temperatura 
interna del cos.

També tenim el Qigong, 
que és la branca de la Medi-
cina Tradicional Xinesa que 
s’encarrega de la salut mit-
jançant exercicis. El que es 
busca amb aquests exercicis 
és l’esti mulació dels meridi-
ans energèti cs del cos, fer 
massatge als òrgans interns, 
l’estirament de músculs i 
tendons,… Per la tardor el 
Qigong recomana exercicis 
que fomentin l’apertura 
del tòrax, tant per la part 
frontal com per la lateral. 
D’aquesta manera farem 
un massatge i esti mularem 
les funcions dels pulmons i, 
entre d’altres la de produir 
el Wei Qi, que ens ha de 
protegir de les inclemències 
del temps. Fer una pràcti ca 

habitual de l’exercici Tensar 
l’Arc per Disparar una Fletxa 
del sistema Les Vuit Joies 
(Ba Duan Jin), o de l’exercici 
de l’Ocell del sistema dels 
Cinc Animals del Dr. Hua Tuo 
(Wu Qin Xi), estarien indi-
cats per afavorí les funcions 
pulmonars.

Com diu la dita popular, 

“tranquil·litat i bons ali-
ments”, és el que es neces-
sita per passar de la calor al 
fred sense gaires ensurts.
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