
 

Cuita el Sol, 4 de juny del 2005 
 
Salut, intrèpids i pacífics lluitadors de l’ombra! 
 
Realment formeu un exèrcit que fa goig. Armats amb pals d’esquís, cuirassats 
amb malles i dorsals, untats amb ungüents flairoses  i ben proveïts de líquids 
que contenen sals minerals, i d’altres productes re confortants, (tots ells 
autoritzats, que quedi clar), de debò que us dic qu e formeu un exèrcit que fa 
patxoca. 
 
D’aquí uns segons, tan bon punt el sol s’amagui dar rere la serra de Costitx 
,sortireu com esperitats en direcció a les faldes d el Monteixo. No oblideu que no 
aneu a lluitar contra el sol, ni menys encara contr a la muntanya, sinó que fugiu 
de l’ombra que ha començat a inundar la vall. No so rtiu tampoc a lluitar contra 
els vostres companys, de manera que com més sigueu els que aconseguiu 
trepitjar el vell Monteixo coronal de llum, més gra n serà la vostra victòria contra 
les tenebres. Quan arribeu victoriosos al cim, gire u-vos un moment cap al sol 
ponent, no per fer-li la botifarra, sinó per saluda r-lo, per agrair-li les excel·lències 
i també les bestieses que l’espècie humana és capaç  de fer gràcies a la llum i a 
la força que ens envia des del centre del sistema s olar. 
 
I després avall que fa baixada! Nosaltres us espera rem des dels fons de la foscor 
per rebre-us amb els honors que us haureu merescut.  Baixeu-nos la llum i els 
aires purs de les darreres neus de l’any. 
 
Salut, bona cama, i victòria per a tots! 
 
Pep Coll, juny 2005. 

Josep
cel



 
Benvolgudes companyes, no us entretindré gaire perq uè sé que ara 
mateix el cor us batega fort i teniu fam de cursa. 
 
Una cursa on el vostre rival és el Sol amb el seu c amí rutinari i etern. El 
Sol! Adorat pels egipcis, que l’anomenaven Ra o Ato n, era Tonatiu pels 
asteques, Helios, Febus o Apol·lo per grecs i roman s, Maui pels polinesis 
Amaterasu pels japonesos, Mitra pels perses, Surya pels hindús, Inti pels 
inques... Totes les cultures l’han adorat, però ha calgut arribar al s. XXI 
perquè no tan sols no sigui adorat, sinó que sigui desafiat. 
 
El vostre rival és un Gegant, sí, però vosaltres so u Fades valentes i sàvies 
atletes, i segur que el vencereu. 
 
Afanyeu-vos, que el sol té pressa per anar-se’n a d ormir. 
 
Que la llum del sol us acompanyi fins el cim! 
Bona sort! 
 
Núria Garcia Quera 
Tornafort, 4 juny 2005. 
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