
 

 

 

UNS MOTS PER A LES CORREDORES 

 

Després de Kavafis, encara el camí és el viatge més important  i el 
cim un destí victoriós que justifica el retorn. 
Alguns es diran, però, per què la dèria de cansar-se tant i de voler 
pujar fins al cim? Molt fàcil: des del capdamunt es veu tot millor. 
En la pujada hi ha l’esforç i la suor,  la joia d’arribar al cel amb el sol.  
Les dones ho sabem: quan parim, donem a llum; per això vinclem el 
cos fins a l’alçada,  al límit del múscul, a ple pulmó, bategant a mil 
revolucions,  mirant d’assolir un recorregut de dignitat. I percacem 
la claror perquè, en el fons, ens en nodrim. 
 

Aquest combat que es prepara és un assaig per a la batalla diària. Ho 
sabem tots. Hi ha, encara, una cuita més dura que la d’avui: és la 
cursa de la pròpia vida. 
 

I la baixada, deu ser com un fi de festa on hi vam ser molt felices. 
No defalliu: ni en la tasca ni en l’esperança. 
 
Endavant corredores, la pujada és vostra!  Que la força us 
acompanyi. Visca la terra! 
 

       Meritxell Nus i Gallart 
       Juny de 2010 

Josep
cel



 
   Cuita el sol 2010 
 

Ciutadans de la Vallferrera i d’arreu del país! 

Ja la tornem a tenir aquí! 

Que ningú es pensi que em refereixo a una copa guanyada per peu d’una 

vintena de mercenaris del futbol, que cobren sous milionaris. I que són aplaudits 

per milers d’espectadors  en directe i milions a la premsa. Parlo d’un esdeveniment 

més important des del punt de vista esportiu,  de l’esport autèntic. 

Aquí en comptes d’onze jugadors, els que practiqueu esport sou més de 

quatre-cents. Feu més colla els esportistes que no pas els espectadors. I els 

organitzadors no han hagut de reservar lloc a la premsa en aquesta plaça.  

Vosaltres, en comptes de cobrar milions, heu hagut de pagar per participar-

hi! I si voleu tenir un record de la cursa, us haureu de fer la foto vosaltres mateixos 

amb el mòbil.  

Ciutadans de la Vallferrera i d’arreu del país! 

Ja tornem a tenir aquí la Cuita el Sol! La cursa de muntanya més original 

de Catalunya! 

I si la tenim aquí per setè any consecutiu és gràcies a la gent d’Àreu i de la 

Vallferrera, que han convertit la Cuita en una festa popular de la vall. I  gràcies a 

l’esforç del Centre Excursionista Lleida. I gràcies al Feliu!  

Ja sabeu que el trofeu encara s’ha de guanyar i  que el pot guanyar cadascú 

de vosaltres, corrent contra la ombres que des de la serra de Costuix ja s’abaten 

damunt la vall i que us empaitaran per les costes del Monteixo.  

Correu amics! Fugiu de les ombres amenaçadores. L’ombra de la conversió 

de l’esport en un negoci, l’ombra de la banalització de les idees;  l’ombra de l’atur 



ja cobreix la quarta part del país. Al capdavall, córrer és la manera més efectiva i 

pel que sembla, única, de sortir de l’atur! 

 Correu contra els qui impedeixen el dret a decidir dels pobles, contra una 

banda jutges tancats dins del búnker de formigó constitucional, entossudits a 

retallar els pocs drets que hem aconseguit. Correu contra el que ràbia us faci, 

contra les ombres interiors de cadascú.  

Vosaltres corredors, de cames ràpides i d’esperit inquiet, sou la gran 

l’esperança de la nostra petita nació. Esteu a punt?  

Doncs, som-hi. Amunt i crits!!   

Pep Coll, juny 2010 

 

Josep
cel


