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Diu el director de La Perla 29
i d’aquest espectacle amb el
qual torna al teatre deMoua-
wad després de l’enorme èxit
d’Incendis que, quan arribes
a entendreCels, potser ja és
massa tard. I de ben segur que
les pors de Broggi són injus-
tificades i que tant ell com la
traductora CristinaGenebat
(a la qual elmateixMouawad
va reconèixer ambun somriu-
re còmplice la complexitat de
la feina que suposa traduir un
text així) com la resta de l’e-
quip que ha aixecat l’especta-
cle han arribat almoll de l’os
de l’obra. Però tindran lama-
teixa sort, els seus protagonis-
tes? I cal tenir en compte que
en aquest cas, de la seva sort
depèn alhora la nostra sort:
aquests personatges formen
part de Sòcrates, una organit-
zació internacional que vetlla

per la nostra seguretat inten-
tant aturar atemptats terroris-
tes. I aramateix se n’està pre-
parant un de ben gros; d’això,
elmembres de Sòcrates n’es-
tan segurs. Però de quina és la
clau de l’enigma que perme-
tria arribar a temps, ja no n’es-
tan tant. A les antigues tragè-
dies gregues que hanmarcat
el teatre deMouawad, els
grans enigmes sempre estaven
enmans de pitonisses. Però
en elmón d’ara el vells oracles
han sigut substituïts pels nous
oracles tecnològics que quan
miren al cel és només per es-
crutar les invisibles autopistes
d’informació que hi circulen, i
que fan ús dels seus sofisticats
mitjans per detectar el contin-
gut letal d’una conversa telefò-
nica aparentment anodina.

A la recerca de Tintoretto

Cels és l’obra que ve a posar
fi a la tetralogiaLa sang de

ORIOL BROGGI ES RETROBA AMBMOUAWAD I CONVERTEIX LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA EN UN GRAN CENTRE D’ESPIONATGE

Sòcrates ens protegeix del terrorisme
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Eduard Farelo és un criptògraf a
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les promeses, dins la qual es-
tan incloses també Incendis,
Litoral iBoscos. I si coneixeu
les obres anteriors, hi podreu
reconèixer els temes que de
forma recalcitrant configu-
ren tot el teatre i la literatura
deMouawad: un copmés, al
text hi faran la seva aparició
la necessitat d’anar a la recer-
ca dels orígens, la complexitat
de les relacions entre pares i
fills i lamanera comels pri-
mers escriuen la història dels
segons però aquests últims
poden també acabar reescri-
vint la història dels primers
o –naturalment– els efectes
devastadors de la guerra , i el
deute impagable que la his-

tòria ha contret amb els seus
morts: precisament, elsmi-
lions de cadàversmenors de
vint-i-cinc anys que han deixat
els conflictes bèl·lics jugaran a
Cels un paper tan significatiu
comel que hi juga el quadre
L’anunciació pintat per Tin-
toretto. Però alhora, aCelshi
trobareu unMouawad força
diferent. Referint-se a aquesta
obra, diu que “per arribar a ar-
rencar-se els ulls cal haver vis-
cut prèviament en una cegue-
sa”, i no costa reconèixer en
la frase una referència a Èdip,
encegant-se a ellmateix quan
veu per primer cop la dimen-
sió real dels seus actes. ACels
l’èpica viatgera ha deixat pas a
la claustrofòbica solitud d’uns
personatges obligats a ocultar
la seva identitat. I els paisatges
exteriors, a la realitat virtual
d’unmón construït amb terri-
bles imatges videogràfiques i
sons ensordidors.
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Urbanes, agrupades en cir-
cuits, infantils, demunta-
nya, nocturnes, per equips o
en solitari, exprés, als parcs,
maratonianes… Les proves
d’orientació guanyen adeptes
i presenten noves fórmules a
l’abast de tothom. Poden ser
gairebé impossibles d’assolir
per als experts en lamatèria
o assumibles per als que co-
mencen, tot i que el gran repte
dels organitzadors d’una espe-
cialitat tan en voga és fer-les
equilibrades i divertides per
a tots. Aquest és el principal
objectiu del Club d’Orienta-
ció Catalunya, organitzador

LA MOLINA ACULL AQUEST DISSABTE EL CAMPIONAT DE CATALUNYA DE ROGAINE, UNA PROVA

D’ORIENTACIÓ PER EQUIPS QUE ES DISPUTA EN LAMODALITAT DE 3 I 6 HORES

La cursa demuntanyamés entretinguda

Dos participants en la Rogaine de l’any passat. CARLES LORÉ

de 3. En el primer es calcula un
recorregut ideal de 30 quilò-
metres per arribar a les 45 fites
distribuïdes sobre una superfí-
cie de 25 quilòmetres quadrats.
Al segon, les distàncies i ob-
jectius ideals serien lameitat,
tot i que en una cursa d’orien-
tació tot és relatiu i sempre va
en funció de la facilitat de cada
equip per llegir elsmapes i cal-
cular lesmillors rutes.
Els equips estan formats per

dos, tres, quatre o cincmem-
bres, en categories d’homes,
dones omixtos, sense límits
d’edat, però distribuïts entre
júniors, veterans i supervete-
rans. Això pel que fa a la prova
més competitiva. A la de tres
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enguany del Campionat de
Catalunya de Rogaine, lamo-
dalitat d’aquestes curses que es
disputa per equips. Els respon-
sables han triat un lloc idíl·lic,
els Alabaus de l’estació d’esquí

de laMolina, al cor de la Cer-
danya, permuntar una barreja
de cursa demuntanya d’altura i
una cursa d’orientació.
La prova està dividida en dos

circuits, un de 6 hores i un altre

hores, categories úniques d’ho-
mes, dones omixta.
Tots els equips han de portar

les pinces demarcatge de fi-
tes amb el precinte facilitat per
l’organització, rellotge, manta
de supervivència, jaqueta talla-
vents, xiulet, brúixola, un litre
d’aigua, barretes energètiques
o similars, frontal i el mapa
lliurat per l’organització, amés
d’una farmaciola per equip.
GPS, altímetre i podòmetre es-
tan prohibits. “Cada cursa d’o-
rientació és una experiència
única, tant si has participat en
moltes o com si és la primera”,
explica un dels organitzadors,
Lluís Alsius. Amb les inscrip-
cions ofertes fins almateix dia
de la prova, el ClubOrientació
Catalunya convida tothom a
participar-hi. “Ésmolt fami-
liar, una característica que no
acostuma a ser habitual en al-
tresmodalitats”, conclou.


