
L’AIKIDO YOSHINKAN 

1. L’AIKIDO.  

Art marcial d’origen japonès, inicialment un art de guerra, ha esdevingut un art de pau i un mitjà de 

desenvolupament de la persona obert a la humanitat sencera. L’Aikido és un Budo.   

Per la seva tècnica i filosofia, pretén desenvolupar persones equilibrades i autònomes, amb un esperit fort i solidari, 

de manera que la seva actuació es dirigeixi no només cap a la satisfacció de les pròpies necessitats, sinó també cap a 

la societat amb una actitud a la vegada activa, objectiva i compromesa.  

Aquesta projecció cap a l’exterior de l’individu comença amb una actuació, sempre conscient, cap a un mateix. 

Posteriorment continua amb les persones i situacions mes properes, ampliant el cercle d’interès progressivament 

podent arribar a les grans qüestions actuals que es plantegen à  la humanitat i al mon. Però abans d’ordenar el mon 

es necessari ordenar-se un mateix, i aquesta es la tasca que l’Aikido proposa i per a la qual constitueix una poderosa 

eina.  

 

2. L’ESCOLA YOSHINKAN.  

El fundador de l’Aikido, Ueshiba Moriei Sensei (O Sensei), va tenir com deixeble à Shioda Gozo Sensei. Va ser aquest 

qui va crear, l’any 1955, dintre de la corrent general de l’Aikido, la escola Yoshinkan.  

Aquest estil d’Aikido va ser introduït a França l’any 1982 per Jacques Muguruza Sensei, deixeble directe de Gozo 

Shioda Sensei. Poc després  Jordi Nicolau va iniciar la pràctica de l’Aikido Yoshinkan a Catalunya.  

L’Associació Catalana d’Aikido de l’Escola Yoshinkan (ACAEY) va ser creada l’any 2.000 amb l’objectiu de 

desenvolupar en Catalunya la pràctica de l’Aikido Yoshinkan, segons els ensenyaments de Shioda Gozo Sensei, i de la 

mà de Jacques Muguruza Sensei, que avui dia orienta a l’Associació i dona classes personalment.  

L’Aikido, en general, cerca que davant d’una situació d’agressió siguem capaços de reaccionar amb harmonia 

mitjançant tècniques que protegeixin a un mateix, en primer lloc, i també a l’atacant, resolent la seva agressió en 

una fusió de les forces presents (atacant i atacada)  en una sola.  

L’Escola Yoshinkan, dintre d’aquest esperit, es podria caracteritzar perquè aquesta recerca es faci sense perdre gens 

d’objectivitat, el que vol dir:  

- L’Aikido va néixer com a art marcial de defensa. Per tant, s’ha de tenir present en tot moment que la tècnica 

utilitzada és una reacció à un atac que en altres temps era real, i que encara avui dia podria ser-ho. A 

l’entrenament no es fan atacs reals, evidentment, però s’hauria d’evitar falsejar la situació fins que els atacs 

arribin a ser només gestos complaents. S’ha de mantenir a l’entrenament, mai força excessiva o agressivitat , 

però si concentració i intensitat.  

- Les tècniques es descompon-se’n en fases, de manera abans de fer-la tot d’una, s’estudiïn els punts essencials 

pels que s’ha de passar perquè la tècnica sigui eficaç. Una vegada estudiada en els seus detalls es fa la tècnica 

sencera, mantenint aquells detalls essencials.  

 

3. DIMENSIÓ FÍSICA.  

Atès el seu origen com a art marcial (atac-defensa), hi ha una activitat que desenvolupa una bona condició física.  

L’Aikido és un mètode de combat defensiu aplicat a diferents formes d’atacs, que van des d’agafar de diverses 

maneres fins a donar un cop, amb arma o sense. L’Aikido comprèn tècniques de clau, de luxació, de control, de 

projecció, “d’atemi” (cops controlats aplicats a diferents parts del cos) contra un o diversos adversaris. El seu principi 

és aprofitar la força de l’adversari amb moviments i desplaçaments circulars. Aquesta disciplina respecta 

perfectament la integritat física de cadascú ja que actua en el sentit natural de les articulacions i les caigudes es fan 

rodant.  

A més de les mateixes qualitats que qualsevol esport pot aportar, l’Aikido fa treballar la flexibilitat de les 

articulacions, lligaments, tendons, etc; reforça, suavitza  i tonifica el cos i els seus òrgans. 



També millora la condició energètica dels practicants mitjançant un equilibrament dels meridians.  

 

4. DIMENSIÓ MENTAL  

Més enllà dels aspectes físics, l’Aikido aporta concentració i centratge.  

Amb un entrenament regular i intens,  aquesta actitud mantinguda dintre del dojo devant d’una hipotètica situació 

d’atac físic i defensa, transcendeix cap a l’exterior, pot ser projectada a la vida quotidiana, als problemes laborals, 

familiars i, en general, els que apareixen en les relacions amb altres.  Es desenvolupa l’adaptabilitat a diferents 

situacions, aprenent a solucionar conflictes mitjançant vies d’enteniment amb respecte a les posicions pròpies i dels 

altres. I si l’enteniment no arriba a ser possible, s’aprèn a controlar els conflictes amb força interior i sense provocar 

danys gratuïts en els altres.  

Estaria especialment indicat per a persones mancades d’unitat i de centratge per afrontar la vida quotidiana, atès 

que busca retrobar la relació cos-ment d’una manera material, física, concreta, i no només a través d’idees 

abstractes que podrien quedar-se per a molts en virtuals, sense concreció en la vida de cada dia, en la pràctica.  

La pràctica continuada serveix, a més, per reduir l’estrés, atès que acostuma a les persones a actuar sota pressió 

d’una hipotètica amenaça, i la dispersió, mitjançant el desenvolupament de la concentració necessària per resoldre 

harmònicament la situació present. 

La disciplina continguda a l’Aikido, acompanyada de la regularitat en la pràctica, ajuda a estructurar el cos i la ment, 

que evolucionen conjuntament: més el cos treballa, més la ment  es reuneix amb el cos; més aquesta unitat es 

realitza, millor és el control de les emocions.  

Els entrenaments d’Aikido Yoshinkan de vegades son titllats com a durs o rigorosos, però no hem d’entendre 

aquesta duresa com a dolor físic, sinó que en la pràctica topem sovint amb les pròpies barreres o límits pre-

imposats, d’origen psicològic,i amb les dificultats que tenim per superar-les. Amb perseverança i esperit de 

superació, les tècniques d’Aikido ens ajuden  a alliberar-nos de bloquejos i pors, adquirint poc a poc adaptabilitat cap 

a cada vegada més situacions i persones.  

Una vegada que el practicant d’Aikido hagi comprés e integrat els hàbits practicats en el dojo (control, concentració, 

adaptabilitat, harmonització de forces, etc.) , podrà practicar l’Aikido també en molts aspectes de la nostra vida 

quotidiana. 

 

5. DIMENSIÓ ESPIRITUAL.  

Una vegada desenvolupats els anteriors nivells, físic i mental-emocional, tenim el camí obert cap a una via espiritual, 

cap à qui som en essència.  

Aprenent a controlar i utilitzar l’energia, tant la nostra como la procedent d’altri que entra en conflicte amb 

nosaltres, ens re-connectem amb la força vital, una mateixa que es manifesta en tots els individus i en tota la natura. 

En aquest sentit deia Ueshiba Moriei Sensei: “qui m’ataca a mi, ataca a l’univers” 

En definitiva, amb l’Aikido tenim la possibilitat de re – connectar-nos amb la força vital (en japonés: ki), 

d’harmonitzar-nos d’aquesta manera amb els altres i amb la natura i ajudar a construir un mon de Pau.  

Recordem que l’objectiu final de l’art marcial,  més enllà de les tècniques de combat, és produir millors éssers 

humans: “La veritable força consisteix en un esperit recte però flexible i en un cos temperat per una pràctica 

rigurosa” SHIODA Gozo Sensei.  
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