
La Medicina Tradici-
onal Xinesa disposa 
de cinc fantàsti ques 
eines per ajudar-nos 

a previndre l’aparició de 
l’enfermetat, mantenint així 
el bon estat de salut, o per 
ajudar-nos a retrovar-la, en 
cas de que l’haguéssim per-
dut. Aquestes eines són, des 
de la més que coneguda 
acupuntura, passant per la 
moxibustió, la fitoteràpia, 
el massatge Tui Na i el Qi-
gong. Potser de totes elles, 
la menys coneguda pel gran 
públic sigui aquesta últi ma, 
el Qigong, i per això vaig a 
dedicar unes paraules per 
explicar de què es tracta.

“Treball amb l’energia 
vital” és aproximadament 
com esi tradueix al Qigong, 
siguent la manera correcta 

de pronunciar-ho Txikung. 
Tan tés així, que el més habi-
tual és que el trobem escrit 
tant d’aquesta últi ma manera 
com Chikung. Es pot dir que 
el terme Qigong és contem-
pori a nosaltres, ja que es va 
difondre a mitjans del passat 
segle XX, amb la finalitat 
d’englobar totes aquelles 
tècniques mil.lenàries que 
estaven desti nades a man-
tenir la salut i aconseguir la 
longevitat: Dao Yin (Conduir 
i guiar el fl uxe de vitalitat), 
Yang Sheng (Nutrir el princi-
pi vital), Xing Qi (Promoure 
la respiració), entre moltes 
altres.

Al Qigong s’uneixen pos-
tures i moviments corporals, 
la focalització de la ment i 
una respiració controlada, 
amb la fi nalitat d’aconseguir 

que l’energia del nostre cos 
fl uexi a través d’ell de manera 
abundant i sense bloquejos. 
La Medicina Tradicional Xine-
sa entén que en el moment 
en que aquesta energia no 
es distribueix com hauria de 
ser pel nostre cos, ja sigui 
per la seva carència o pel 
seu estancament, s’esdevé 
l’enfermetat. La no correcta 
gesti ó de les nostres emoci-
ons així com les inclemències 
del temps (el fred, la calor, la 
humitat, el vent o la calor de 
l’esti u), són la causa d’aques-
tes disfuncions energèti ques 
i per tant, de la enfermetat.

Amb els moviments que 
es realitzen a la pràcti ca del 
Qigong, es busca l’equilibri 
entre les famoses energies 
Yin i Yang, entre la relaxació 
i la tensió, l’interior i l’exte-
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rior, sempre d’una manera 
harmoniosa i elegant. Amb 
ells s’aconsegueix ajustar 
el sistema energètic dels 
òrgans interns i s’equilibren 
les emocions i les facultats 
mentals.

Els beneficis que com-
porta la pràctica habitual 
del Qigong són molt variats: 
afavoreiex la relaxació, redu-
eix l’ansietat i el nerviosisme, 
corrigeix defectes posturals, 
millora les funcions del sis-
tema respiratori, regula la 
circulació linfàti ca i sanguínia, 
equilibra la tensió arterial, 
millora les funcions del siste-
ma digesti u així com l’atenció, 
la capacitat de concentració i 
de memòria,...

S’han esti mat en més de 
cent els sistemes de Qigong 
diferents que existeixen a la 

Xina. Uns imiten el compor-
tament i qualitats motrius de 
certs animals, altres coordi-
nen els moviments corporals 
amb la fonació de síl•labes, 
amb la finalitat de fer un 
masatje als òrgans interns, 
altres esti ls es focalitzen més 
a l’enforti ment dels músculs 
i tendons, etc. Tots aquests 
sistemes es poden agrupar 
segons la seva corrent fi lo-
sòfica, ja sigui Taoista, Bu-
dista o Tibetana; per l’escola 
Mèdica o Marcial; en Interns 
o Externs; o en Estàtics o 
Dinàmics. 

El Qigong també te el seu 
costat esporti u. Es realitzen 
campionats per tot el món 
en els que els parti cipants de-
mostran una gran precisió a 
l’hora d’executar els exercicis. 
Els jutges a l’hora de puntuar, 

donen molta importància a la 
concentració, la respiració, la 
simultanietat de moviments, 
en cas de parti cipar en grup, 
etc. 

A part dels milers d’anys 
d’experiència que suma el 
poble xinès en el desenvo-
lupament i pràcti ca del Qi-
gong, existeixen molts estu-
dis realitzats per universitats 
d’arreu del món, que avalen 
l’efecti vitat del Qigong tant 
com eina preventiva com 
per ajudar-nos a recuperar 
la salut.
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