
Cuita el Sol, 6 de juny del 2009 
 
Benvinguts a Àreu, companys corredors, amics de la Vallferrera i 
forasters. Un any més, i aquest ja és el sisè, ens disposem desafiar 
l’ombra del capvespre, grimpant per les rampes del Monteixo. Enguany 
però, a causa de la pluja desafiarem el mal temps a  contracorrent del riu 
per la pista del Pla de la Selva. 
 
La majoria de nosaltres fem aquesta cursa després d ’un mes de maig 
farcit d’emocions intenses i triomfs esportius del nostre club de futbol 
favorit. Victòries del Barça que els mitjans de com unicació no han dubtat 
a qualificar d’històriques. Pobres escolars, se’n f aran un bon tip 
d’estudiar gestes històriques! 
 
Pobres catalans, .... si la història més gloriosa d el nostre país, ens l’han 
d’escriure una patuleia de mercenaris del futbol ! 
 
La Cuita al Sol, amics, és a les antípodes de la co pa, lliga i champions. 
Nosaltres no pretenem escriure cap pàgina històrica , ni aconseguir cap 
copa ni trofeu físic, ni exhibir-nos davant de mili ons de telespectadors. I a 
la tornada no pensem emborratxarnos per celebrar la  victòria. I les 
mestresses de l’hotel poden estar ben tranquil·les.  No cal que avisin els 
mossos, que als nostres amics i familiars que han v ingut a animar-nos, no 
se’ls ocorrerà de destrossar cadires i xafar-los el s vidres per celebrar la 
victòria. 
 
Avui nosaltres desafiem el temps boirós d’una socie tat decadent que 
volen fer niu dins del nostre cor. El mal temps de dividir els esportistes en 
vencedors gloriosos i vençuts desgraciats. Les boir es de la mandra, de la 
vida confortable que acabarà per atrofiar-nos les c ames que degeneraran 
en neumàtics Michelin. Desafiem els boirosos supòsi ts de considerar 
l’esport com un espectacle que es contempla escarxo fat al sofà i la 
identificació d’esport i joventut. Ningú no es mass a vell ni massa jove per 
acaçar el sol per les rampes del Monteixo, ni per d esafiar el mal temps a 
contracorrent del riu. 
 
Tots els d’aquesta plaça som del mateix equip, tots , vells i joves, dintre de 
pocs minuts suarem la mateixa samarreta. Així doncs , amunt i crits! 
Visca el Feliu! Visca el Monteixo coronat de sol!! I visca Catalunya lliure 
de boires i de tantes històries!!! 
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Goiates que avui us hau roplegat a la plaça d’Àreu per 
puiar al cim del Monteixo. 
 
Divos que la costa e molt dreta i feixuga Es vials són plens 
de sorpreses i de trapusades Pro penseu que cada camada 
i cada pantec que donareu siran un record… 
 
Un homenatge encés a un fotimer de dones d’aguetes 
valls. Dones que han asmerçat cada segon de la seua vida 
a tirar andavant la seua argenda i la seua família. Moltes 
d’elles van passar moltes penes i moltes misèries. Pro 
malgrat les dificultats mai es van dixar colltórcer. Que aguet 
asprit de la dona pallaresa colrada pel sol de tant rasclar. 
De mans curtides d’antrecavar a l’hort . De cames 
escardalenques de viar les vaques. I d’ulls plens 
d’aspurnes per un millor asdevenir. 
 
Us acompanyi i us meni pels camins de la felicitat. 
 
Molta sort i que acompliu els vostres objectius . 
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