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EL DIRECTOR DEL CENTRE CHIROPRÀCTIC
DE LA COLUMNA VERTEBRAL (2)

La singular guerra del
Dr. Chiappinelli
Alain Chiappinelli està en guerra contra la Quiropràxia. Ell, que és doctor
en Quiropràctica, s'enfada molt quan algú diu que practica la Quiropràxia
i s'apressa a corregir-ho, perquè diu que no es va passar set anys de la seva
vida estudiant en una universitat de Califòrnia, als Estats Units, perquè
algú digui que practica la Quiropràxia “que es pot aprendre en cursets
barats de fira o en caps de setmana en els quals no es té res més profitós
que fer”.
A mi em sembla que és molt respectable l'actitud del Dr. Chiappinelli i em
disculpo per haver dit, en el meu “Corral Ajeno” que practicava la
Quiropràxia, cosa que també diuen les enciclopèdies Larousse, Espasa i la
“Enciclopèdia Popular Wikipedia” a Internet. De fet, allà, a Wikipedia, es
pot llegir que “La Quiropràxia basa el seu treball en un protocol exploratori molt ric, usant per a això proves de mobilitat dinàmica, és per tant, una
tècnica integral que inclou en si mateixa el tractament vertebral, articular,
facial, muscular, tendinós i reflex (actua sobre les vísceres i els òrgans dels
sentits a través del Sistema Nerviós Central i del Sistema Nerviós
Neurovegetatiu)”.
Les respostes de la Quiropràxia davant les patologies de columna són
àmplies (braquiàlgies, mareigs, cervicàlgies, lumbàlgies, hèrnies de disc,
etc.).
Tot això és, exactament, el que el Dr. Chiappinelli i el seu equip de professionals “graduats a les millors universitats nord-americanes i franceses”
practiquen en els Centris Chiropráctics de la Columna Vertebral de Sitges
(Rafael Llopart 74, al costat de la platja de Sant Sebastià) i Barcelona (Pau
Claris 139, prop del Metre Passeig de Gràcia).

Per Rubén Adrián Valenzuela (texto y foto)
- Em sembla, Dr. Chiappinelli, que
la seva és més aviat una guerra
semàntica, perquè un quiropràctic
practica la Quiropràxia, segons els
diccionaris i les enciclopèdies.
- No senyor! Jo practico la
Quiropràctica i he passat molts anys
estudiant per doctorar-me i conèixer
tots els secrets de la columna vertebral. No vull que em confonguin amb
un massatgista de fira, d'aquests que
s'han format en cursets de final de
setmana, intrusos i farsants que
poden fer molt de mal.
- Llavors la seva guerra és més
aviat contra l'intrusisme.
- I contra la ignorància. Jo em
trobo amb gent que em diu “La meva
filla també és quiropràctica” i resulta
que la filla ha fet un curs per correu i
no té ni idea del que pot arribar a fer-

li a una persona afectada de problemes a l'esquena”.
- Però intrusos i espontanis n’hi ha
en totes les professions, des del
Toreig, on de tant en tant apareix un
del públic que salta a l’arena a treure
protagonisme al torero, fins al
Periodisme, on hi ha qui va per la
vida fent entrevistes a canvi de copes
o menjar i dient que és l’“entrevistador oficial” d'un mitjà determinat.
- Però a mi se m'ha de tractar com

“Se m'ha de tractar com a
Doctor quiropràctic i
no confondre amb intrusos
o espontanis”
a doctor quiropràctic. I no vull que
se'm confongui amb un intrús que,

El Dr. Alain Chiappinelli, director del Centre Chiropràctic de la
Columna Vertebral, a la seva consulta del carrere Rafael Llopart, a
Sitges.
per desgràcia, a Espanya, té els
mateixos drets que jo. Algú diu de mi
que sóc el seu quiropràctico. Ha de
dir que sóc el seu Dr. Quiropràctic,
que no és el mateix.
El Dr. Chiappinelli demana a la
seva secretària que em passi alguns
escrits, amb la intenció de demostrar
que l'assumpte no va de semàntica,
sinó de salut i seguretat per als
pacients. D'aquests documents extrec
alguns paràgrafs, perquè els lectors
de l’Eco de Sitges treguin les seves
conclusions … si poden:
“Un doctor en Quiropràctica estudia els problemes de la columna vertebral i com aquests problemes afecten a la salut. És una tècnica poc
coneguda a Espanya i no s'ha de
confondre amb la quiropràxia”.
“La Quiropràctica corregeix o
preveu els múltiples desequilibris del
cos humà a través de manipulacions
exactes i específiques sobre la
columna vertebral. Els doctors en
Quiropràctica diuen “subluxacions”
als efectes biomecànics estructurals,
que provoquen canvis neurològics
adversos. La definició de la
Quiropràctica es basa en que la
bona salut depèn d'un sistema nerviós que funcioni correctament,
sense interferències. És una tècnica
aplicada a esportistes d'alt nivell a
tot el món per millorar el seu rendiment”.
- Dirà vostè, Dr. Chiappinelli, que
sóc obcecat, però no veig la diferència.
- Pot ser que no n’hi hagi en el
paper, però si un intrús o espontani té
els mateixos drets que jo i pot muntar la seva consulta igual que jo, que
he dotat el Centre que dirigeixo amb
lliteres d'última generació, digitalitzades i sofisticades (alguna pot arribar a pesar 400 quilos), per què si
cometen un error o causen dany a un

pacient es limiten a demanar disculpes, mentre en el Centre hem d'oferir
totes les garanties legals…
- És que em fa l'efecte que estiguem parlant de remeiers i xamans
abans que de doctors…
- La Llei ha de corregir això, com
ha succeït ja a Europa i Estats Units.
Hi ha llocs en els quals no pots tocar
l'esquena d'un pacient si no està acreditat que ets titulat en una universitat,
un doctor, com jo i els altres professionals que treballen amb mi.
- Jo tinc un doctorat en Teoria de la
Comunicació, he estat professor en la
Facultat de Periodisme i haig d'alternar amb cada un… Ningú no em diu
doctor periodista…
- Pot ser que sigui perquè no ha
presentat batalla, com jo. Seguiré
perseguint i denunciant aquestes
pràctiques fins que, a Espanya, es
dicti una llei que reguli l'exercici d'aquesta professió. Amb la salut de la
gent no s'ha de jugar. Llegeixi el que
diu l'article que li he passat:
“Dins de la columna vertebral està
continguda la medul·la espinal que
es compon de tots els conductes nerviosos que surten i retornen cap al
cervell. En cada nivell vertebral
emanen (pels buits entre les vèrtebres) les arrels nervioses que governen la funció i sensacions de totes les
parts del cos i òrgans interns”.
“Petits desplaçaments de les vèrtebres estrenyen els buits per on surten
els nervis produint pinzaments que
disminueixen el moviment articular
normal i produeixen inflamació, pertorbant així el bon funcionament d'aquests nervis”.
(Queda pendent, per a la setmana
que ve, el tema de les portes secretes
i els pacients famosos i adinerats del
Dr. Chiappinelli).
rubenadrianvalenzuela@yahoo.es.
Traducció l’Eco de Sitges.

Para Que No Lo Olvides
Los tres mejores médicos del mundo son: El Dr. Dieta, el Dr. Reposo y el Dr. Alegría. (Jonathan Swift, escritor irlandés,
autor de "Los viajes de Gulliver").

