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Anthony Blake fa jocs mentals al xou 'Lo saben todo de ti'

L'il·lusionista estrena al Teatre Novedades, tutelat per la direcció escènica d'Esteve Ferrer

Marta Monedero

Blake torna als escenaris catalans amb 'Lo saben todo sobre ti', un espectacle pensat per "tornar
la màgia al teatre", amb direcció escènica d'Esteve Ferrer.
Justament Ferrer ahir recordava com va començar tot. "Vaig rebre una trucada de l'Anthony preguntant-
me si em veia capaç de dirigir un espectacle de màgia i em vaig espantar". Blake ja havia escrit i dirigit
Espíritu, una obra que fa dos anys es va poder veure al Victòria, i buscava un director escènic perquè
no li tornessin a dir que "no feia teatre", exposa el mag.

Lo saben todo de ti consta de dues part, però tot gira entorn dels mitjans amb què compta el sistema per
"controlar-nos". El DNI, la targeta de crèdit, el mòbil... qualsevol dels estris que emprem quotidianament
poden tenir una aplicació perversa. "Ho vaig descobrir per casualitat -argumenta Blake-. Un dia mirava
una pàgina web i l'endemà tenia un missatge de correu electrònic relacionat amb aquella web. Vaig
pensar que algú m'havia seguit el rastre i em va intrigar com s'ho havia empescat". Llavors va començar
a investigar i es va topar "amb la xarxa Echelon". Aquesta suposada xarxa, que segons ell va passar de
ser llegenda urbana a ser reconeguda per la Unió Europea, controlaria a través de satèl·lits, càmeres i
dispositius d'àudio cadascun dels nostres moviments amb "un marge d'error de cinc metres". Aquesta
és la matèria primera de Lo saben todo de ti, que desvela dades del públic, però ho fa "amb un to
divertit". I continua: "Tampoc cal dramatitzar, només et controlen quan tens una informació que els
interessa". Què s'ha de fer per solucionar-ho? "Doncs usar menys la tecnologia i parlar més els uns amb
els altres". Sumant-se a la idea de treure importància al discurs tremendista, Ferrer reitera que
l'espectacle que s'estrena avui al Novedades "és sorprenent". A més, afegeix Blake, "els que vinguin a
veure'l no han d'oblidar que el que vegin a l'espectacle només serà fruit de la seva imaginació". I per
posar la mel a la boca, conclou: "Qui vingui podrà participar en un joc en què es pot endur sis mil euros".

Anthony Blake crea els seus espectacles a partir de la realitat
Xavier Carrión
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