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RESUM 

 

Els estudis que s’exposen en aquesta comunicació vinculen la importancia de les emocions sobre la 

salut i constaten, a partir de diverses recerques científiques, que la pràctica mil.lenària del ioga 

incideix positivament en ambdós camps. Moltes i molt diverses són les recerques i estudis que hi ha 

en els darrers cinc anys sobre les aplicacions terapèutiques del ioga aplicat com a sistema preventiu 

de malalties i generador d’estats de relaxació i de benestar emocionals, tal i com identifica les 

competències emocionals el model del GROP, Això és: consciència, regulació i autonomia 

emocionals, competències socials i competències de vida i benestar. 

 

Exposarem una breu aproximació als conceptes d’emoció, salut i ioga i contextualitzarem de 

manera més detinguda el concepte de ioga, per donar pas a una selecció d’evidències i estudis 

científiques que relacionen aspectes vinculats a les emocions i a la salut, a partir de diverses 

intervencions aplicades en concret des de la via del hatha ioga i del ioga Iyengar®.   

 

 

OBJECTIUS 

 

En aquest article hem volgut: 

 

1. Fer una breu aproximació al concepte de ioga, per emmarcar la seva importància dins el 

plantejament d’aquest treball. 

 

2.  establir relacions entre les competències emocionals, la salut i el ioga.  

 

3. Donar a conèixer diverses investigacions científiques que s’han realitzat per atendre a al 

tractament de les competències emocionals i la salut des del camp del hatha ioga, i del mètode de 

ioga Iyengar® en els darrers cinc anys arreu del món per part de científics, metges, psicòlegs, 

professors certificats de ioga Iyengar i d’altres professionals vinculats al camp de la investigació, la 

docència i la salut. 
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INTRODUCCIÓ: 

 

APROXIMACIÓ ALS CONCEPTES D’EMOCIÓ, SALUT I IOGA 

 

Aristòtil va dir “res hi ha en la ment que no hagi estat abans en els sentits”.  

 

Com diu Bisquerra (2009), el millor per entendre una emoció és experimentar-la. Les emocions són 

una part substancial de la vida humana. Quan experimentem una emoció en fem una valoració i 

activem una resposta a través de l’expressió corporal, d’acord als nostres patrons culturals apressos 

i seguint els filtres de la ment i el pensament, d’exterioritzar-la o reprimir-la. 

Tot aquest procés succeeix en fraccions de segon. Dependrà de l’entrenament en l’educació de les 

emocions, que la nostra resposta (predisposició a l’acció) esdevingui incontrolada, poc elaborada o, 

ben al contrari, sigui una resposta que ens permeti fer front a la situació des d’un espai de regulació.  

Segons Goleman (1997) totes les emocions són, en essència, impulsos que ens porten a actuar. Són 

programes de reacció automàtica amb els quals hem estat dotats mitjançant l’evolució. 

 

En un marc més ampli, exposem tot seguit els conceptes d’emoció, salut i ioga  

 

CONCEPTE DEFINICIONS 

 

EMOCIÓ 

 
Un estat complexe de l’organisme caracteritzat per una excitació o pertorbació que 
predisposa a una resposta organitzada. Les emocions se generen habitualment com a 

resposta a un fet extern o intern. (Bisquerra, 2010) 

 

 

SALUT 

 

Definició de l’OMS (7 d’abril de 1948): 

“Estat complert de benestar físic, mental i social; i no solament l’absència de 
malaltia”.  

 

 

“La salut més que un estat, és un procés dinàmic, relacionat amb la llibertat, la 
consciència, l’esdevenir. En aquest sentit inclou la dimensió espiritual (...) Potenciar la 

salut implica ajudar a retrobar-se amb un mateix, fins i tot, malgrat i des de la malaltia; 

suposa potenciar la llibertat, el compromís, l’estimació per la vida, la professió; suposa 
ajudar a descobrir motius per construir i millorar l’entorn i... posar-se a fer-ho”. 

(Marró, F. en Riart i Martorell, 2009) 

 

 
“La salud es el perfecto equilibrio de cuerpo, mente y alma; es un estado libre de 

enfermedad y que, además protege y sustenta las células vivas para ayudarnos a llevar 

una vida positiva, constructiva y creativa. La vida es una combinación de consciencia, 
inteligencia, mente, sentidos de percepción y acción (...) El yoga empieza por la salud 

del cuerpo , y le hace a uno escalar el Everest de la dicha, la serenidad y la paz 

espirituales”. (Iyengar, B.K.S. 2009) 

 

 

IOGA 

 

Patañjali defineix el Ioga com la supressió de les fluctuacions de la consciencia “Chitta 

vrtti nirodhah” (Iyengar, 1995). 
 

 

En el camp de la ciència, l’any 1974, les investigacions del psicòleg Robert Ader, donen pas a 

l’origen d’una nova ciència, la psiconeuroimmunologia, en descobrir la relació entre connexions 

biològiques i la ment, les emocions i el cos. A posteriori, altres científics han continuat amb la 
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recerca i han descobert cada vegada més connexions entre el cervell, el sistema cardiovascular i el 

sistema immunològic. Les investigacions mèdiques constaten què els estats emocionals poden 

alterar la resposta immunitària i per tant, afectar directament la salut tant física com psíquica. 

Aquesta manca de salut afecta de manera nociva les emocions, convertint aquesta situació en un 

circuït que es retroalimenta: més emocions tòxiques, menys salut… 

 

 

EL IOGA COM A CIÈNCIA QUE  PROMOU LA SALUT I EL BENESTAR INTEGRAL 

 
El ioga és un art, una ciència i una filosofía. És un dels sis sistemes ortodoxes de la filosofía india. 

Va ser compilat, coordinat i sistematitzat pel savi Patañjali, fa aproximadament 2500 anys, en el seu 

tractat dels Ioga Sutras, on es recull l’essència més original del ioga. És un mètode pràctic per donar 

sentit a la pròpia vida i transformar-la en útil i noble. Ensenya els mitjans pels quals l’individu pot 

unir-se* o sentir-se Un amb l’essència Universal. Per arribar a aquesta transformació Patañjali 

enumera els vuit estadis del ioga  o “astangha ioga**”: 

 

Yama     Niyama    treballen sobre aspectes d’autorregulació emocional del practicant. 

 

Asana        Treballa sobre la salut del cos harmonitzant-lo amb la natura i enfortint-lo. 

 

 Tots tres estadis constitueixen la cerca externa 
 

 

Pranayama     Pratyahara   Ensenyen la regulació de la respiració i el control de la ment. 

 

Estadis intermitjos, camí cap a l’interiorització 
 

 

   Dharana      Dhyana     Samadhi    Concentració, meditació unió amb l’esperit Universal. 

 

Aquests tres estadis constitueixen la cerca interior 

 

Aquest recorregut cap a la unió amb l’essència pot caminar-se per diversos camins o “marga”: 

 

 KARMA MARGA: És la via del treball o servei  

 

 BHAKTI MARGA: És la via de la devoció i l’amor  

 

 JÑANA MARGA:  O la via del coneixement  

 

 YOGA MARGA:  És la via de la meditació i la contemplació  

 

Sigui quin sigui el camí o via de ioga pel qual decidim caminar, en essència, podem dir que el ioga 

és “Chitta vrtti nirodha”, (veure quadre superior). Durant aquest recorregut el practicant haurà de 

salvar diversos entrebancs per sentir-se lliure de les dualitats i de la roda de patiment que es genera 

en els conflictes de vida. Hi ha diferents elements que obstaculitzen i distreuen la consciència del 

practicant de ioga i, per tant, la seva evolució en aquesta via:  
 

 

 

 

*(“yug”, arrel etimológica del mot ioga, significa unir) 
** La terminología utilitzada l’hem mantingut amb la llengua sànscrita, llegua original en que es van escriure els textos antics 
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  Malaltia       Desmotivació     Dubtes 

  Orgull      Deixadesa     Gratificació sensorial 

  Il·lusió*     Manca de perserverança    Estancament en la pràctica 
 

Tots ells, segons Patañjali, només es poden combatre i conquerir-se mitjançant disciplines 

iòguiques: La pràctica del ioga destrueix les impureses del cos i de la ment i irradia maduresa 

d’intel·ligència i saviesa des del nucli de l’ésser per a que aquest funcioni a l’uníson amb els seus 

vehicles: el cos, els sentits, la ment, la intel·ligència i la consciència. Y.S. II.28  (Iyengar, 2003) 

 

El mestre B.K.S. Iyengar (1918- ) és reconegut com un dels màxims exponents mundials dins del 

ioga contemporani i com creador del mètode de ioga que porta el seu nom. Ha dedicat més de 70 

anys de la seva vida a la recerca de les possibilitats del ioga més tradicional. Als seus gairebé 94 

anys el Sr. Iyengar segueix investigant al “Ramamani Institut Memorial Yoga Iyengar”, l’Institut 

que va fundar a la ciutat de Pune, India, i des d’on encara segueix fent noves aportacions.  

El mestre de ioga creu plenament en la importància de desenvolupar una estructura forta que suporti 

les sotregades de les fluctuacions de la ment, i doni resposta davant les possibles alteracions 

emocionals i malalties. “El yoga es un tranquilizante natural de los impulsos internos a los que 

llamamos “gustos y aversiones”. El descontento, la frustración, el desengaño, las esperanzas, el 

éxito, la codicia, la ambición, el sexo y el apego dan un giro a nuestras expectativas... y en 

momentos de estrés o de emergencia, los valores humanos básicos se modifican, los impulsos 

latentes se hacen más apremiantes. El conflicto dentro del individuo se agrava rápidamente y 

origina enfermedades psicosomáticas”. (Iyengar, 2009). 

 

Sota aquestes aproximacions, el gran repte del segle XXI consisteix a educar les persones en les 

competències emocionals per tal de promoure i fomentar hàbits saludables, que proporcionin 

experiències emocionals positives, per incidir d’una forma significativa en la millora de la salut 

integral i del benestar. 

 
 
RECERCA VINCULADA AL TRACTAMENT DE LES EMOCIONS I LA SALUT DES 

DEL IOGA 

 

Arreu del món, psicòlegs i neurocientífics i personal científic vinculat a l’entorn de la salut, han 

desenvolupat nombrosos estudis vinculant les qualitats del ioga a la millora del benestar emocional i 

de la salut de les persones.  

Els articles exposats en els quadres següents aporten evidències obtingudes de diversos programes 

de ioga que han estat aplicats en diferents contextos socials a persones amb problemes de salut i 

amb alteracions en els seus estats emocionals. Per a fer-ho, en gairebé totes les situacions, s’han 

desenvolupat intervencions sobre els participants, en una doble mostra comparativa:  

- alumnes practicants de ioga (grups experimentals),  

- alumnes no practicants (grups control), s’han avingut a participar als estudis científics.  

En tots els estudis presentats s’han desenvolupat seqüències organitzades de pràctica, dirigides per 

professors certificats de ioga. A més, s’han acompanyat de proves científiques, elaborades per 

personal de l’àmbit psicològic i científic per tal d’extraure’n conclusions sobre l’aplicació 

terapéutica i la millora i prevenció de malalties  
 

 
 

 

 
*El concepte d’il·lusió s’entén com a percepció il·lusòria de la realitat 
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RESULTATS, CONCLUSIONS I PROSPECTIVA  

 

En els quadres anteriors, es fa palés l’evidència què, en el cas dels grups experimentals, els 

practicants de hatha ioga i de ioga Iyengar® milloren notablement i es redueix la gravetat d’algunes 

malalties i alteracions emocionals, com ara, la depressió, l’ansietat, l’estrès, i altres malalties de 

tipus psicosomàtic que afecten la salut física: artritis reumatoide, alteracions del sistema nerviòs 

simpàtic i parasimpàtic, complicacions cardíaques, insomni, transtorns del metabolisme com ara 

obesitat o anorèxia, colon irritable, problemes de part baixa de columna, problemes propis de la 

dona, migranyes, etc. 

 

El savi Patañjali va descriure fa 2500 anys, en referència als textos del ioga, què aquest pot  

alleugerir, millorar, prevenir moltes de les dificultats físiques, mentals, emocionals i intel·lectuals 

pròpies de la nostra condició humana. El ioga ha arribat fins al món occidental, modern i tecnològic 

i els quadres abans presentats ens fan concloure què el seu coneixement es troba plenament adaptat 

per atendre les necessitats socials i individuals que demanda la nostra societat contemporània. 

Sabem del cert que la pràctica del ioga de mica en mica pren més força en diversos països i 

continents. A poc a poc, es fa més èmfasi en aconseguir estats de benestar, de relaxació, de 

consciència corporal i de meditació. Totes aquestes evidències abans exposades han estat 

publicades en diverses revistes de renom i prestigi, reconegudes dins l’entorn científic.  

Al nostre país, concretament a Catalunya, actualment estem realitzant una recerca vinculada a 

l’aplicació pràctica del mètode de ioga Iyengar® dins l’entorn educatiu, a l’etapa de primària, amb 

intenció d’avaluar-ne l’efecte preventiu de la salut en general i especialment la millora de les 

competències emocionals i atencionals, de la qual encara no n’hem extret resultats.  

 

A partir del que hem dit fins aquí, volem llençar una reflexió: 

Si, tal i com deien els savis antics, el ioga pot alleugerir, millorar, prevenir moltes de les dificultats 

físiques, mentals, emocionals i intel·lectuals pròpies de la nostra condició humana, l’opció que des 

d’aquí ens cal recollir contemplaria establir un pont, amb amor, perseverança i dedicació en aquesta 

direcció, fent del ioga un sistema facilitador, que afavoreixi l’assoliment de les competències 

emocionals i de la salut integral de les persones. 

 

QÜESTIONS PER AL DEBAT 

A partir d’aquestes aportacions i evidències científiques presentades ens plantegem les següents 

qüestions:  

1. Què sabem del ioga a Occident?  Cal plantejar-nos com ens ha arribat o ens ha sigut transmés 

aquest coneixement essencial de l’art del ioga. 

2. Podem considerar què, dins la nostra societat i cada vegada més, l’aplicació pràctica del ioga és 

una alternativa integral i saludable per abordar programes preventius dins entorns socials? 

3. És la pràctica del ioga una disciplina beneficiosa per a poder ser practicada per totes les persones, 

homes i dones, grans i petits, saludables o malaltes,  tant d’Orient com d’Occident? 

4. Quina aproximació al ioga i quina difusió social se’n fa del ioga i del seu funcionament des de les 

diferents institucions de ioga? Podem afirmar què, de forma general, existeix una component de 

confusió social i misteri entorn a aquesta disciplina pràctica?  
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