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Els pírcings col·locats a la boca són utilitzats des de l’an-
tiguitat per algunes cultures. Alguns exemples d’això són 
unes quantes tribus amazòniques que es posen plats de 
fusta al llavi inferior, tribus del Sudan que porten taps de 
fusta al llavi superior o anelles de filferro que perforen el 
llavi inferior; també alguns hindús i xinesos es perforen 
els llavis, les galtes o la llengua. Aquests costums tenen 
un significat religiós, sexual, tribal o marital.

Fins fa pocs anys aquest tipus de pràctica era poc usual 
en la nostra cultura, però dins les tendències actuals els 
tatuatges i els pírcings estan augmentant, sobretot entre 
els adolescents. Aquesta tendència es pot interpretar 
com una forma de comunicació, d’expressió d’identitat 
o de culte al cos, el que actualment s’anomena body art 
(art corporal).

Uns dels pírcings més freqüents són els que es col·loquen 
a la llengua o al voltant de la cavitat oral; per tant, crec que 
és un tema interessant de què parlar, sobretot si tenim 
en compte que moltes de les persones que es posen 
un pírcing desconeixen totalment els desavantatges i les 
complicacions que aquesta pràctica pot comportar.

Com que la llengua i els llavis estan en moviment cons-
tant, el fet de tenir-hi un pírcing col·locat pot causar una 
sèrie de lesions o complicacions. En un estudi sobre els 
pírcings col·locats a la cavitat oral s’ha observat que una 
de cada cinc persones patirà alguna complicació. Una 
de les complicacions més freqüents és la fractura de 
l’esmalt dental, a causa del continu trauma del pírcing 
sobre la dent.

Altres complicacions o lesions poden ser aquestes:

• Hemorràgia;

• lesions nervioses, que poden provocar insensibilitat 
d’alguna zona del llavi (parestèsies, etc.); 

• gingivitis, que és la inflamació de les genives o retracció 
gingival (la geniva es va desenganxant i baixa, deixant més 
part de la dent descoberta);
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Una acurada profilaxi bucal ens evitarà 
problemes amb el pírcing

• al·lèrgies;

• infeccions;

• dolor;

• dificultat en la fonació d’algunes paraules.

Una altra de les coses importants a tenir en compte és 
qui realitza aquestes perforacions i les condicions en les 
quals es practiquen aquestes tècniques. Per tant, abans 
de fer-nos un pírcing, hauríem d’informar-nos sobre qui 
ens el farà. El Decret regulador de tatuatges i pírcings 
aprovat per la Generalitat de Catalunya estableix la forma-
ció dels aplicadors de pírcings, els quals han de superar 
uns cursos de formació d’un mínim de quinze hores de 
durada, homologat per l’Institut d’Estudis de la Salut.

Com a conclusió, podríem dir que el fet de portar algun 
pírcing a la cavitat oral no vol dir que s’hagi de patir for-
çosament alguna de les lesions esmentades, però que sí 
que els podem considerar com a factors de risc.

El meu consell seria no col·locar-se cap pírcing al voltant 
de la cavitat oral; en cas que es fes, seguir tot una sèrie de 
mesures higièniques per tal que no s’infecti i fer-nos revi-
sar periòdicament aquest pírcing per personal sanitari. 
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La nostra esquena és un sistema complicat, format 
per diverses estructures que cal que treballin ordena-
dament entre elles i en conjunt.

Com a principals estructures, tenim les vèrtebres, que 
són la part d’os; les articulacions, que uneixen les vèr-
tebres, formant l’anomenada columna vertebral, i els 
músculs del voltant, que ens permeten el moviment 
en tot aquest sistema.

Aquestes estructures tenen com a funció principal 
mantenir una postura i poder fer els diferents movi-
ments del cap, els braços i les cames perquè puguem 
dur a terme les nostres activitats de la vida diària: 
caminar, córrer, saltar, etc.

A l’esquena hi trobem cinc zones ben diferenciades 
per a la seva situació, forma o funció:

A la part superior de la columna hi tenim la zona cervi-
cal, que és la del coll i uneix el cap amb el tronc; és la 
que té més moviment i també és molt delicada.

La zona dorsal, envoltada per les costelles, que junta-
ment amb l’estèrnum formen la caixa toràcica, la qual 
protegeix els pulmons.

La zona lumbar, força coneguda per molts, perquè 
causa molts problemes per la sobrecàrrega que rep.

I finalment trobem el sacre i el còccix, que formen part 
de la pelvis (ja en parlarem un altre dia).

Qui més qui menys ha tingut mal d’esquena alguna 
vegada

Si ens centrem en les zones problemàtiques, trobem 
la zona cervical, que es pot manifestar amb dolor sobre 
les espatlles, dificultat per a moure el cap, mal de cap, 
rampa a les mans o mareig, entre altres símptomes, 
i la zona lumbar, que produeix dolor i rigidesa per a 
moure’s, acompanyats sovint de la compressió del 
nervi ciàtic, amb dolor que baixa per una o ambdues 
cames i que anomenem ciàtica.

LA NOSTRA ESQUENA

Generalment aquests mals, si no tenen una causa 
directa (accident, caiguda…) es deuen a postures incor-
rectes, mals hàbits, com carregar pes incorrectament, 
fer moviments repetitius, etc., que el que fan és dis-
minuir l’espai entre les vèrtebres, produir contractures 
musculars, compressió i, en definitiva, dolor.

Què hi podem fer?

En casos de dolor molt fort, evidentment, cal anar a 
cal metge perquè ens digui què hem de fer.

Si el metge ho considera convenient, podem con-
sultar un fisioterapeuta, el qual, mitjançant diferents 
tècniques de massatge, estiraments, teràpia manual, 
escalfor o d’altres, en podrà alleujar o fins i tot eliminar 
el dolor.

Posteriorment és convenient de fer periòdicament 
exercicis d’estirament per mantenir la flexibilitat de 
la columna.

Aprofito l’avinentesa per a recomanar-vos que feu 
exercici físic controlat, moderat però continuat, per tal 
de moure tot el cos, ja que està pensat per a això.Escola de Conducció 
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