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Si no heu dormit bé i teniu la necessitat d'una cabeçadeta reparadora, aneu al Coliseum i quan
l'Onofroff, El Fascinador demani voluntaris, oferiu-vos sense por: 15 minuts de hipnosi equivalen a
4 o 5 hores de son!

Onofroff va presentar l'espectacle a la Gala Catalunya Aixeca el Teló i molta gent va poder veure
un dels números que hi fa (ho retransmitien per la tele!). Consistia en demanar voluntaris del públic
per ser hipnotitzats, convertint-los en una mena de homes-goma, que queien al terra
inevitablement. Primer va fer una prova collectiva, per escollir els que aparentment eren més
receptius. Va fer una segona prova dalt l'escenari i en van quedar una bona dotzena. Durant
l'espectacle que ara s'estrena, el públic podrà viure diferents situacions d'hipnosi: "Als més
receptius procuro aguantar-los més temps, però anem canviant. Molta gent ho podrà provar", diu.
L'espectacle, producció d'Annex i Opus Productions, s'estrena oficialment el 29 d'octubre, tot i que
ja han començat les prèvies. Us podreu deixar hipnotitzar fins al 24 de gener, totes les festes!

Després de veure'l treballar, he entès perquè ningú el defineix com a Mag ni com a Mentalista. No
ho és. Darrera el nom d'Onofroff s'amaga un autèntic hipnotitzador clínic, un terapeuta que ha
tingut el seu propi despatx durant 25 anys, des del qual tractava els seus pacients amb la hipnosi o
altres tractaments. Però la seva vida ha fet un gir total. Toni Albaladejo, de Annexa, ens en va fer
una mica de història:

"Amb l'Edu Pericas ja vam fer Els homes són de Mart i les dones de Venus i va funcionar molt bé.
Teníem ganes de fer alguna cosa de hipnosi. A Barcelona fa molts anys que no es fa,
probablement des de l'actuació del Mestre Arnaud, al Romea, fa 25 anys", diu. Van anar a França
a buscar nous formats i es van trobar amb l'espectacle que el canadenc Messmer està oferint des
de fa cinc anys amb èxit. És un d'aquell muntatges que s'han de fer tal com són a l'original, sense
moure res. L'Edu Pericas ja es cuidaria de traduir-lo al gust català, sense que els directors
originals es queixessin. "Això no era problema, perquè l'espectacle està molt bé. El més difícil era
trobar un mag aquí que fes el que sap fer aquell home! Però ens van parlar de l'Onofroff terapeuta,
com algú molt eficient." El van anar a veure tímidament i, contra tot pronòstic, els va dir que si.

"Van aparèixer amb la proposta en un moment en què jo tenia ganes de canvi. Vaig pensar que
estaria bé mostrar la hipnosi com a espectacle, no és ben bé el mateix i em venia de gust. La
hipnosi té molt d'autosuggestió, si no vols, no dorms. Fer-ho davant el públic era un repte", diu
Onofroff. I van començar els assaigs: "Ha estat apassionant. Hem passat la tècnica pura i dura a
espectacle i la meva fascinació anava en augment", diu Pericas. I d'aquesta fascinació va sortir el
nom. "L'espectacle té dos components, un de lúdic i un més divertit. Hem cuidat molt la part
didàctica perquè el públic conegui què es la hipnosi. I et quedes allucinat. Amb la hipnosi, si no
tens un bagatge darrere poca cosa fas", continua el director.

Albaladejo confessa que és, però, un espectacle blanc, sense grans misteris. "A França, la meitat
del públic s'ho creu i l'altra meitat, no. Esperem que aquí passi alguna cosa semblant i generi
debat." Al contrari dels que molts pensen, la hipnosi no requereix un ambient intimista: " Messmer
ens va dir que com més gent hi ha, també hi ha més càrrega emocional. Ell ho ha representat en
teatres amb 4.000 places, nosaltres mateixos el vàrem veure a Toulouse amb un aforament de
3.000 i funciona."



Onofroff, que es va treure un Màster en Psicoanàlisi "amb l'objectiu d'ajudar als altres." Va obrir un
consultori propi després de 7 anys de treballar en la psicoanàlisi. Al seu Centre de Teràpies fan
també classes de hipnosi i psicoanàlisi. A l'espectacle hi ha un número que té a veure amb les
fòbies, que té força èxit ja que molta gent n'experimenta: "Tenir por és habitual. La hipnosi també
serveix per alliberar-nos de idees fixes que ens limiten l'evolució. I d'aquí neixen ajudants
espirituals a patades, el que acaba creant les sectes!" Doncs contra les aranyes, no hi ha com una
bona migdiadeta al vespre i al Coliseum!


