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L
a hipnosi ha sigut utilitzada du-
rant molt de temps com a entrete-
niment en espectacles, i també en 
teràpies per tractar determinats 
trastorns. Saber per què les perso-

nes hipnotitzades responen automàti-
cament a les ordres que se’ls donen 
sense qüestionar-les i per què després 
d’una sessió d’hipnosi no recorden el 
que han fet, pot semblar un autèntic 
misteri. També hi ha crítics que pen-
sen que es podria tractar d’un muntat-
ge fictici.  

David Spiegel i els seus col·labora-
dors, de diverses universitats i centres 
de recerca dels Estat Units, han analit-
zat l’activitat del cervell de 57 persones 
durant una sessió d’hipnosi. Segons 
han publicat a Cerebral Cortex, l’estat 
d’hipnosi altera la connectivitat en 
unes àrees molt específiques del cer-
vell, que afavoreixen l’obediència de les 
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com estats d’ànim alterats, ansietat, do-
lor, migranyes, tabaquisme, fòbies i ma-
lalties psicosomàtiques. Però no tot-
hom és susceptible de ser hipnotitzat. 
Es calcula que només un 10% de les per-
sones responen fàcilment als procedi-
ments d’hipnosi.  

Spiegel i els seus col·laboradors van 
examinar 545 voluntaris sans amb una 
escala que prediu la facilitat de respon-
dre als procediments d’hipnosi, i en van 
seleccionar 57. Vint-i-u havien puntu-
at a l’extrem inferior de l’escala, i per 
tant no responien a la hipnosi. Amb ells 
van establir el grup de control. Els al-
tres 36 havien puntuat a l’extrem més 
alt, i per tant eren molt fàcilment hip-
notitzables. Els van sotmetre a diverses 
sessions d’hipnosi, durant les quals 
se’ls va fer un seguiment de l’activitat 
cerebral mitjançant una ressonància 
magnètica funcional, una tècnica no in-

persones a les indicacions de l’hipno-
titzador i la falta de records. 

L’estat d’hipnosi es caracteritza per 
una concentració intensa de la persona 
hipnotitzada, una relaxació extrema, un 
estat d’alta suggestibilitat, la compar-
timentació mental de les experiències 
que viu i la falta de judici crític a l’hora 
d’obeir les instruccions que es reben.  

Arraconada pels psiquiatres 

Com a pràctica mèdica va ser abando-
nada per molts especialistes que la con-
sideraven un fenomen sense rellevàn-
cia científica. Es creia que no alterava 
les funcions cerebrals sinó que única-
ment era un estat de condicionament 
social. Fins i tot Sigmund Freud, el fun-
dador de la psicoanàlisi, la va abando-
nar. Tanmateix, també hi ha professi-
onals que l’han continuat utilitzant per 
tractar algunes condicions mentals, 

vasiva que no altera el funcionament 
del cervell.  

Van observar que l’activitat cerebral 
del grup de voluntaris hipnotitzables, i 
que van ser efectivament hipnotitzats 
durant les sessions, variava significati-
vament respecte la del grup de control, 
que va rebre les mateixes instruccions 
però que no va respondre als estímuls 
d’hipnosi.  

D’una banda, en les persones hipno-
titzades es va detectar una disminució 
de l’activitat d’una zona del cervell ano-
menada escorça cingolada anterior dor-
sal, que està implicada en l’anticipació 
de recompenses, la presa de decisions, 
el control dels impulsos i la gestió emo-
cional. A més, també es va detectar un 
increment de la connectivitat entre l’es-
corça dorsolateral prefrontal i l’ínsula, 
que estan implicades en la gestió dels 
estímuls externs, la memòria de treball, 
la planificació, la inhibició dels compor-
taments i el raonament abstracte, i en la 
percepció subjectiva de les emocions, 
respectivament. 

Finalment també van trobar una dis-
minució de la connectivitat entre la ma-
teixa escorça dorsolateral prefrontal i el 
que s’anomena “xarxa en mode automà-
tic”, un conjunt de neurones que regulen 
l’estat de repòs. En conjunt, totes aques-
tes alteracions expliquen l’alta suggesti-
bilitat de les persones hipnotitzades, 
l’obediència sense inhibicions ni valora-
cions crítiques a les ordres externes, l’al-
teració de les percepcions i del control 
emocionals –poden plorar o riure instan-
tàniament amb una sola paraula de l’hip-
notitzador–, l’estat de relaxació i la falta 
de records, atès que aquestes són algunes 
de les funcions que regulen les àrees del 
cervell en què s’altera la connectivitat du-
rant l’estat d’hipnosi. 

Curiosament, segons els autors, al-
guns d’aquests efectes, especialment els 
que alteren l’ínsula, també es produei-
xen com a conseqüència de l’exposició 
prolongada a les radiacions electromag-
nètiques que emeten els telèfons mòbils 
en persones especialment sensibles a 
aquestes radiacions. Però en aquest cas 
el resultat final és diferent i només per-
ceben malestar físic, atès que no s’alte-
ren les altres connexions implicades en 
la hipnosi.e  
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