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La hipnosi 
salta als 
escenaris
3‘Onofroff, el fascinador’ aplica
la tècnica en un gran espectacle

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

D
esprés de 25 anys de pràc-
tica clínica, el terapeuta 
que s’amaga sota el nom 
d’Onofroff va acceptar el 

repte de la productora Annexa –que 
es va proposar adaptar l’exitós es-
pectacle de l’hipnotitzador Mess-
mer a París– per traslladar les seves 
tècniques i amplis coneixements 
d’hipnosi al teatre. El seu debut al 
Coliseum amb Onofroff, el fascinador, 
després de gairebé un any d’assajos, 
uneix divertimento i divulgació 
d’una tècnica psicològica a la qual es 
va rendir el mateix Sigmund Freud, 
però que ha viscut temps foscos al 
veure’s involucrada amb la màgia, 
el mentalisme, l’esoterisme i també  

els poders ocults. Res a veure amb tot 
això. Aquí no hi ha cap més truc que 
l’habilitat de l’hipnotitzador per 
connectar, flirtejar, amb el subcons-
cient aliè. 
 «La hipnosi sense una bona base 
psicològica no té sentit. És la capaci-
tat d’influir sobre el subconscient de 
la persona a través de la suggestió. 
Està bé que hi hagi escèptics, però 
tot és transparent», explica Onofroff 
(nom pres d’un famós il·lusionista 
que va fascinar fins i tot Dalí). For-
mat en psicoanàlisi, hipnosi clínica, 
proxèmica i altres mètodes psicolò-
gics que ara aplica al xou, ha volgut 
«barrejar la part lúdica amb la pe-
dagògica». «La gent s’ho passa bé i 
aprèn coses que desconeixia», diu.
 L’espectacle està obert al públic 

ESTRENA AL COLISEUM

familiar, tot i que només els més 
grans de 16 anys poden accedir a l’es-
cenari. Onofroff fa tres tests de re-
ceptivitat a la platea per detectar les 
persones més suggestionables (to-
tes voluntàries) i portar-les al trànsit 
hipnòtic en pocs segons. «Algunes 
aconsegueixen entrar-hi i deixar-se 
portar, i altres no. Les que ho acon-
segueixen experimenten un gran es-
tat de benestar», assegura. «No s’ha 
de tenir por. No passa res, l’única co-
sa és que algú pot caure en un son 

profund».   
 Entre els diferents números s’hi 
inclou l’enfrontament a la fòbia an-
cestral a les rates. «En traiem una en 
un recipient i quan les persones en-
tren en hipnosi els la presento com a 
Ratatouille i s’hi acosten, l’agafen, li 
fan petons....». Acabat el trànsit, tor-
na el rebuig, el pànic a la bestiola.
 Hi ha també una regressió a la in-
fància des del claustre matern, ball 
induït i un recorregut cinematogrà-
fic amb els espectadors convertits 

en actors. Es recreen escenes de Top 
gun, E.T., Maverick, alguna de James 
Bond i «una història d’amor especta-
cular», avança l’ara artista, que tre-
balla sempre des del respecte. «La 
persona és qui accepta la suggestió. 
Quan puja a l’escenari perd el sentit 
del ridícul, però no fa res que no vul-
gui fer. Absolutament res en contra 
dels seus principis. Si els demanés 
que es despullessin no ho farien. Es 
despertarien i em donarien una bu-
fetada». H

33Onofroff, en un número, ahir, en la presentació del muntatge al Coliseum.
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