10 anys de Cuita el Sol.
Un dia d’hivern, fa més de 10 anys, amb skis de muntanya per la vall d’Àrreu, truquen
al mòbil, “digui ?”, “es que soc el tècnic del Parc Natural Alt Pirineu i el alcalde d’Àreu
ens ha dit que vostès volen fer una cursa al Monteixo”, “si....”, “.... i clar, el Monteixo
esta dins del Parc i n’hauríem de parlar”, (... ja hi som amb els “rangers” dels parcs
que tot ho prohibeixen), i continua “es que volem saber com els podem ajudar”. Ep !,
això pinta be, “doncs amb diners”, “quants ?”, “doncs tants €”, “tants potser no, però
de la meitat se’n pot parlar...”, i així va començar la bonica historia de la Cuita el Sol,
la posada en escena del conte “L’home que corria més que el sol” d’en Pep Coll.
Ara sembla que ha arribat el moment de fer un petit resum sobre un cursa de
muntanya pionera i emblemàtica. Pionera per ser la primera cursa de només de pujada
(Vertical Race en diuen ara), i emblemàtica per ser un punt de referencia literari de les
curses d’estiu a Pirineu. Només cal veure el nombre de participants i el llistat de
guanyadors, encapçalats pels rècords de la Mireia Miró i Kilian Jornet per adornar‐se’n
que per a la Cuita el Sol ha passat lo bo i millor dels corredors de muntanya del nostre
país. En el aspecte literari, en Pep Coll ha donat la paraula a les millors escriptores de
Ponent per donar la sortida al toc de les campanes d’Àreu.
3.990 corredors han sortit de la plaça d’Àreu per pujar dalt del Monteixo. Un any, el
2009, per culpa de una meteorologia totalment adversa (neu, llamps i trons fins a
l’hora de la sortida), no es va poder anar al Monteixo, i es va fer un itinerari alternatiu
fins a sota l’Estany d’Eixeus. Tots els altres, Monteixo amunt. Els 4 primers anys fins el
cim, el 5è any fins a la coma de sota el cim, el 6è es el de l’Estany d’Eixeus, els 3
següents fins el cim i l’últim fins el Jespedil (una altre vegada la neu entorpint el pas
dels participants). Al últims anys, després de superar certes reticències institucionals,
l’AMPA de l’escola d’Alins ha organitzat, alhora, la Cuita el Sol Infantil. No solament ha
estat una festa esportiva, hi ha hagut també mercat d’artesans pallaresos i exhibició de
gossos de pastor, i mentrestant s’ha pogut fer, tot ben amenitzat pels acordionistes de
Sort o en Pep Lizandra.
Tot això es lo que es veu des de fora. I a dintre, a la cuina, que passava mentrestant ?
Doncs que 627 persones, la gran majoria de la nostre entitat, totes voluntàriament, i
pagant‐se les despeses de desplaçament i allotjament, treballaven com a negres per
tirar endavant la prova. De divendres tarda a diumenge migdia, muntant i desmuntant,
atenent i ordenant participants, fent cartells i enganxant‐los, omplin bosses i entregant
detalls a tots els participants, aparcant cotxes, rebent campistes, i molts etc., fins i tot,
passant el “motxo”, oi Mercè Presidenta ?. A nivell de territori 5 persones (3 d’Àreu i 2
de Araós) ho han donat tot generosament per tirar endavant la Cuita el Sol,
mentrestant altres es preocupaven de mercantilitzar el cap de setmana.
Econòmicament, no ha estat gens fàcil tirar endavant la Cuita el Sol. Àreu, un poble
petit de 60 habitants i molt bonic, enclavat al fons de la vall, disposa dels mínims
elements turístics (1 hotel, 1 piscina, 1 càmping, 1 bar, unes poques cases rurals i un
petit camp de futbol molt ben situat) i li manca infraestructures tipus pavelló, WC
públics i aparcament per atendre 1000 visitants. Hem hagut de llogar carpes grans,
prats per aparcar i per situar els serveis basics i WC portàtils, hem hagut de preveure
càmping lliure, sopar i esmorzar pels participants, cadires i taules, avituallaments,
aigua, mantes i material de seguretat dalt de la muntanya, marcar l’itinerari i altres

elements per atendre en condicions als participants. Tot això ha exigit un esforç
econòmic important. Els primers anys, amb l’ajuda de les institucions públiques,
sobretot el Parc Natural de l’Alt Pirineu i l’ajuntament da la Vall Ferrera, s’ha anat
trampejant la situació. Si s’hagués hagut de repercutir tota la despesa ocasionada en el
preu de les inscripcions, aquestes haguessin costat 74 € (cobrat entre 30 i 35). Amb
l’arribada de la crisi, s’han fet esforços per intentar superar la manca d’ajudes (canvi
format horari i assumpció de dèficits). Els més de 20.000 € aportats directament per la
nostra entitat (dèficits), els més de 30.000 € aportats pels nostres socis col∙laboradors
(estada i allotjaments) i els 140.000 € gastats al territori (47 % de la despesa total), no
han sigut suficients per poder continuar endavant ni per valorar la feina feta en
aquests 10 emotius anys.
Com a dades curioses, la Cuita el Sol ha generat més 19.000 fotos i més 1.900 arxius
Excel o Word, amb un pes total de 52,4 GB. 8 reportatges televisius de TN per TV3
(Temps d’Aventura), TV xarxes locals i un especial per TV Cat 3/24. Una revista Aresta
monogràfica de 80 pàgines, un munt d’articles als diaris Segre i la Manyana, un parell a
La Vanguardia, diversos als diaris esportius catalans, diversos programes radiofònics
catalans i a la COPE i més de 11.000 entrades al Google. La perla mediàtica ha estat un
programa sencer del Gran Nord de TV3. A més a més, 19 pregons de sortida, 10 d’en
Pep Coll, el pare literari de la Cuita el Sol i 9 de les escriptores de Ponent.
A la web de la Cuita el Sol, http://www.cuitaelsol.com, hi trobareu totes les
classificacions, fotografies, pregons i resums.
Moltes gràcies a tothom, ja que gràcies al vostre generós i desinteressat esforç, s’ha
pogut organitzar la millor cursa dels Pirineus.
Com diria Mossèn Cinto,
“! Quins crits més joiosos degué llençar Àreu
al veure arribar el C.Exc. de Lleida,
quants jorns de pernabatre, quantes nits de somiar,
per traure a la llum més pura del sol eixa cursa,
des del cim del Monteixo, del fons de ses entranyes,
com eixa meravella de la Cuita el Sol !”
I ara no volem dir com s’ha acabat aquesta història, sinó com diu la cançó, “no és un
adéu per sempre és sols adéu per un instant”.
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