
No hi ha lí mits!
101 km en 24 ho res.
Una in ter pre ta ció an tro polò gi ca

Resum

101 km en 24 ho res és una pro va es por ti -

va or ga nit za da per la Le gió, de l’Exèrcit de 

Te rra es pan yol, des del 1995 a la Se rra -

nía de Ron da (Anda lu sia). Aques ta pro va

ha anat aca pa rant una ex pec ta ció crei -

xent, fins arri bar, en la V edi ció, rea lit za da 

el maig de 1999, a 2.694 par ti ci pants,

en tre mi li tars i ci vils.

La pre sa de da des quan ti ta ti ves i qua li -

ta ti ves ob tin gu des en aques ta edi ció,

ens per met de re fle xio nar so bre in te rro -

gants com ara aquests: és la re cer ca de

lí mits una con duc ta ge ne ra lit za da en

l’ésser humà? Si és així, con tri bueix

l’esport ex trem a sa tis fer aques ta as pi -

ra ció? Els 101 km en 24 h, cons ti tuei -

xen un ri tual de pas, o de so li da ri tat?

Coin ci dei xen els ob jec tius dels or ga nit -

za dors amb les mo ti va cions dels par ti -

ci pants? Fins a quin punt es pot veu re

re flec ti da la so cie tat en l’estructura i

dinà mi ca d’aquesta pro va es por ti va?

So bre to tes aques tes qües tions apor -

tem da des i idees, amb el propò sit

d’ampliar la com pren sió d’un es de ve ni -

ment es por tiu, es de vin gut ja un fe no -

men so cial.

Introducció

Ante ce dents hist òrics

Va ser el 1996, amb mo tiu del 75è ani -

ver sa ri de la fun da ció de la Le gió, quan,

per ini cia ti va del co man dant Óscar Pa ja -

res, el 4t Terç, ubi cat a Ron da, va de ci -

dir, amb l’autorització del Co man da ment

 Superior, or ga nit zar una pro va es por ti va

de gran du re sa, vis to sa i di fe rent, on par ti -

ci pes sin mi li tars i ci vils, amb el propò sit,

en tre d’altres, de fa ci li tar a la gent el co -

nei xe ment de la Le gió (o més aviat

d’algunes de les se ves fa ce tes). Així,

doncs, es va pen sar a fer 101 km en 24

ho res, i su pe rar en 1 km la com pe ti ció

por ta da a ter me per aque lles da tes a Ma -

drid.

De ser, en un prin ci pi, una pro va amb

 participació ma jo rità ria ment mi li tar, ha

pas sat a ser mas si va ment ci vil, amb un

in cre ment no ta ble de par ti ci pants. Fins a

con so li dar-se la for ma que pos seeix ac -

tual ment, s’han de sen vo lu pat di ver ses

edi cions que en mar quen l’evolució. En la

pri me ra edi ció, cap al mes de de sem bre

de 1995, es va co brir l’emblemàtica

distància amb sor ti da a Ron da i arri ba da a 

Mar be lla; en aque lla oca sió, els apro xi -
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Pa rau les clau
cur ses ul tra llar gues, com pe ti ció, es port, ri tual, sím bols

Abstract
101 kms. in 24 hours is a spor ting

test or ga ni sed by the Le gion, of the

Spa nish Army, sin ce 1995 in Se rra nía 

de Ron da (Anda lu cía). It has been

achie ving an in crea sing ex pec ta tion,

un til, in the 5th edi tion in May 1999,

the re were 2.694 par ti ci pants

in clu ding sol diers and ci vi lians.

The ra king of data, both quan ti ta ti ve

and qua li ta ti ve, in this edi tion, allows

us to think about ques tions such as: is 

the search for ex tre me li mits,

ge ne ra li sed beha viour in the hu man

being? and if so, do ex tre me sports

con tri bu te to sa tisfy the se as pi ra tions?

Do the 101 kms. in 24 hours

cons ti tu te a ri tual of pass or of

so li da rity? Do the ob jec ti ves of the

or ga ni sers coin ci de with the mo ti va tion 

of the par ti ci pants? To what point can

we see so ciety re flec ted in the

struc tu re and dyna mics of this

spor ting test?

On all this ques tions we bring data

and ideas, with the in ten tion of

in crea sing the un ders tan ding of a

spor ting event, al ready con ver ted into

a so cial phe no me non.

Key words
extralong races, competition, sport,

ritual, symbols
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ma da ment 280 mi li tars i 120 ci vils ho

van fer ex clu si va ment a peu (a rit me de

mar xa o co rrents), tot tra ves sant la se rra

de Màla ga sota la plu ja i la neu.

Mal grat la dura ex pe rièn cia par ti ci pa ti va i

or ga nit za ti va d’aquell any, el maig de

1996 es va ce le brar la se go na edi ció de la 

pro va, aques ta ve ga da amb sor ti da i arri -

ba da a Ron da, en no ha ver-se acon se guit

l’any an te rior els ob jec tius es pe rats de

pro mo ció. En aques ta oca sió va aug men -

tar el nom bre de mo da li tats: mar xa-cur sa, 

bi ci cle ta de mun tan ya, duat ló (bi ci cle ta i

cur sa a peu) i re lleus; la par ti ci pa ció va

ser de prop de 490 per so nes.

En la ter ce ra edi ció, ce le bra da el maig1 de 

1997, per fa ci li tar l’organització i la se gu -

re tat dels par ti ci pants, es van re duir les

mo da li tats a dos: mar xa-cur sa i bi ci cle ta

de mun tan ya (MTB); es va in cre men tar la

par ti ci pa ció a 1.121 es por tis tes.

La quar ta edi ció, igual que la se go na i la

ter ce ra, va pas sar per 7 po bles de la Se -

rra nía de Ron da: Ron da, Arria te, Alca lá

del Va lle, To rre-Alha qui me, Se te nil, Mon -

te ja que i Be nao ján, amb sor ti da i arri ba da 

al pri mer. El 1998, van arri bar a par ti ci -

par 2.098 per so nes, xi fra que aug men ta -

ria en la cin que na edi ció, de 1999, a

2.694 par ti ci pants.

Com es pot apre ciar per aques tes xi fres,

en 5 anys s’ha ex pe ri men tat un gran in -

cre ment de par ti ci pa ció, tant que, amb

l’objecte que la pro va no es des bor di, en

l’actualitat exis teix un lí mit màxim d’ins -

cripcions,2 i no s’utilitzen gai res re cur sos

en pu bli ci tat, atès que la més efi caç i

menys cos to sa és la que s’aconse gueix

amb el “boca a boca”.

La base de mar xa dors-co rre dors ha pas sat 

de ser, en un prin ci pi, ma jo rità ria ment

mi li tar, a ser ci vil i mi li tar en xi fres sem -

blants; d’altra ban da, el per cen tat ge de ci -

clis tes de mun tan ya és, en la seva ma jo ria 

ci vil. La bi ci cle ta, com ens deia el prin ci -

pal res pon sa ble de l’organització de la

pro va, “es man té per ele var el nom bre de

par ti ci pants, però l’essència de la pro va

és la mar xa”, la qual és for ça més dura

que aque lla: dels mar xa dors-co rre dors

n’arriben en tre un 50% i un 60%, i els ci -

clis tes ho fan en tre un 80% i un 85%. Les

do nes, d’altra ban da, cons ti tuei xen, de

mit ja na,3 al vol tant del 5% dels parti -

cipants, en ca ra que sorprèn com pro -

var que s’inclouen més com a mar xa do -

res que com a ci clis tes.4

A part de l’excessiva du re sa de la pro va,

una raó que re treu la par ti ci pa ció fe me ni -

na (i tam bé la mas cu li na, en ca ra que en

me nor grau) és la por a la noc tur ni tat en

què cal fer bona part del re co rre gut. Fins i

tot amb els con tro la dors de l’organització

si tuats a una se pa ra ció màxi ma de 5 km

en tre ells, s’entén que és arris cat es -

tar sola i can sa da ca mi nant de nit pels

 corriols.

A ex cep ció de la pri me ra edi ció, en les

4 se güents el re co rre gut no ha can viat sig -

ni fi ca ti va ment, en ca ra que sí que s’hi han

efec tuat al gu nes al te ra cions. En la quar ta

i la cin que na edi ció l’arribada es va rea lit -

zar a l’Alameda del Tajo (cen tre de Ron -

da) per do nar-hi més re lleu i vis to si tat

(abans es rea lit za va a l’estadi de fut bol,

als afo res del po ble). Tam bé en la cin que -

na edi ció es va al te rar un dels úl tims

trams (la pu ja da a l’ermita), que es va fer

en sen tit in vers com a me su ra que ga ran -

teix més se gu re tat per als ci clis tes.

Amb 5 anys d’experiència acu mu la da, els

101 km en 24 h han aca pa rat una enor -

me ex pec ta ció en tre un pú blic va riat, i

s’han con so li dat com una pro va es por ti va

sin gu lar, amb una es truc tu ra i una dinà -

mi ca es ta ble, en ca ra que viva i sus cep ti -

ble, doncs, de va ria ció se gons les tendèn -

cies que mar qui el fu tur. (Fi gu ra 2)

Marc teò ric per a la re fle xió

En la so cie tat de mas ses i de con sum és

fre qüent que les per so nes ex pres sin la

seva in di vi dua li tat en qües tions que tra di -

cio nal ment han es tat en te ses com poc o

gens trans cen den tals i dins del temps

d’oci, per què aquest és un temps sen tit

com a lliu re, on el pro ta go nis ta pot fer i

des fer sen se es tar sub jec te a les in nom -

bra bles re gles i pres crip cions que con di -

cio nen la seva vida quo ti dia na. L’esport,

en ge ne ral, dins del “pro cés de la ci vi lit za -

ció” (N. Elias, 1987, 1992) juga un pa per 

im por tant per fer pos si ble la rea lit za ció de

l’obra per so nal, acon se gui da a tra vés del

com po nent més ín tim de l’ésser humà: el

seu pro pi cos.

Tot i amb això, l’esport en ge ne ral cons -

ti tueix una ma ni fes ta ció so cial i cul tu ral
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1 La raó de triar el mes de maig per a la ce le bra ció d’aquesta cur sa és de gu da al fet que aquest és per a la Le gió un mes amb menys ma nio bres mi li tars que d’altres, i això alli be ra

els seus or ga nit za dors de l’exercici d’altres tas ques pro fes sio nals.
2 En la cin que na edi ció el lí mit màxim es va si tuar en 3.000 ins crip cions, i en van que dar 200 en llis ta d’espera, en ca ra que des prés va bai xar el nom bre a l’hora de pren dre la sor -

ti da. En la si se na edi ció es pen sa pu jar a 4.000 ins crip cions.
3 En la pri me ra edi ció les do nes par ti ci pants van ser unes 20 (5%), a la se go na edi ció unes 40 (8%), a la quar ta edi ció 116 (5,5%), i a la cin que na edi ció es va man te nir tam bé

116 (4,5%).
4 En la quar ta edi ció 35 do nes van ser ci clis tes (de les quals en van arri bar 29) i 81 mar xa do res (en van arri bar 30).
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com ple xa, la na tu ra le sa de la qual s’ha

di bui xat, can viant i evo lu ti va, al llarg

dels temps. Com a cons truc ció cul tu ral,

ja si gui entès com a sis te ma tan cat mar -

cat per la com pe ti ció, o com a sis te ma

obert en la seva di men sió lú di co re crea ti -

va (N. Puig, i K. Hei ne mann, 1991),

l’esport ha es de vin gut en el temps, pa ra -

do xal ment, un clar ex po nent de la dinà -

mi ca glo ba lit za do ra de la so cie tat, així

com un mitjà d’in divi dua lització per so -

nal. En l’esport es re tra ten els va lors, les

creen ces, els de sigs i les ex pec ta ti ves de 

la so cie tat, però tam bé s’utilitza per sa -

tis fer-les i ge ne rar-ne, al ho ra, unes al -

tres de no ves.

El can vi so cial, de la ma tei xa ma ne ra que

el can vi en l’esport, és uni ver sal i per ma -

nent. El va lor ago nis ta de l’esport mo dern

de com pe ti ció, ba sat en el ren di ment fí sic

a ter mi ni mitjà o llarg, mit jan çant l’entre -

na ment in tens i sis temà tic, que pre do mi -

na va en els seus ini cis, es com ple men ta

avui en dia amb al tres sen tits, cada ve ga -

da més es te sos, que bus quen el di ver ti -

ment i el gau di en el pre sent, així com la

sa lut o la bona apa ren ça.

D’altra ban da, amb el su port de la ra cio na -

li tat cien tí fi ca i el de sen vo lu pa ment tec -

nolò gic, la so cie tat (de no mi na da “oc ci den -

tal”) més avan ça da en aques ta lí nia, ha

anat am pliant els seus lí mits, me su rant el

seu grau de “pro grés” o “de sen vo lu pa -

ment” en ter mes de “crei xe ment”. Amb la

mi ra da po sa da en el món ex te rior, i re co -

nei xent que no és as sen yat so bre pas sar els 

lí mits ecolò gics i de mogr àfics del pla ne ta,

re sul ten es pe ran ça do res les ex pec ta ti ves

que s’obren amb la in ves ti ga ció es pa cial,

món en el qual apa rent ment no exis tei xen

lí mits abas ta bles. No obs tant això, si gi rem 

la mi ra da cap al món in te rior, cal pre gun -

tar-se on són els lí mits de la na tu ra le sa hu -

ma na. Quan tes llen gües pot do mi nar una

per so na? A quants anys de vida es pot arri -

bar? Quan ta in for ma ció es pot em ma gat ze -

mar a la memò ria? Fins on es pot re bai -

xar el temps a la cur sa de 100 m lli sos?

Aquests són in te rro gants que so vint

s’acostumen a fer quan apa reix un cas ex -

traor di na ri que su pe ra al gun màxim es ta -

blert.

El de sig o l’afany per su pe rar al gun “lí mit”

és nor mal en l’espècie hu ma na. És com -

pren si ble vo ler des ta car en al gu na cosa

per da munt dels cong ène res per tal

d’aconseguir de trans cen dir en el temps,

de ser re cor dat per al gu na cosa sin gu lar

de la qual un se sen ti or gu llós da vant la

so cie tat. El Lli bre Guin ness dels Rècords

Mun dials, així com el lliu ra ment de guar -

dons i pre mis re co nei xent l’excel·lència

per so nal en al gun te rreny, com plei xen

aques ta fun ció. Tan ma teix, en trar en la

hist òria dels rècords o ser un per so nat ge

amb re co nei xe ment pú blic re sul ta cada

ve ga da més di fí cil per a la ma jo ria de les

per so nes, i és per això que el de sa fia ment

con sis teix, per a molts, en l’autosuperació 

per so nal en di ver ses fa ce tes de la vida.

Bus car els lí mits d’un ma teix es de vé una

in te res sant tas ca per con èi xer-se mi llor,

així com un es tí mul per acon se guir una

existència més sa tis fact òria.

101 km en 24 h és sens dub te un rep te

per als seus par ti ci pants, bé si gui per

guan yar, per arri bar, o per fer-ho en el

me nor temps pos si ble, d’acord amb la

par ti cu lar ca pa ci tat fí si ca i men tal de

ca das cú. Aquests ob jec tius ens asse -

nyalen una pri me ra lí nia de re fle xió que

s’adreça vers la re cer ca de lí mits mit jan -

çant l’esport, vers el rep te que su po sa

pro var-se un ma teix i su pe rar, o si

s’escau, guan yar, una cur sa ul tra llar ga,

en el sen tit o els sen tits de la com pe ti ció

amb al tri, o amb un ma teix, por ta da a

ex trems on en tra en joc el con cep te

d’“in tel·ligè ncia emo cio nal” en cun yat

per D. Go le man (1996).

D’altra ban da, és ben co ne gut el de sig, o

fins i tot la ne ces si tat, que té la so cie tat

mo der na avan ça da de crear vin cles

d’identitat, es pais d’interacció que com -

pen sin la fal ta de com par ti ció, de tro ba -

ment i de co mu ni ca ció so cial exis tent en

la vida dià ria, mar ca da per les pres ses, els 

com pro mi sos la bo rals, i el bom bar deig te -

le vi siu o in form àtic (M. Maf fe so li, 1990).

En aques ta lí nia i lli gat a l’afirmació an te -

rior, par ti ci par en els 101 km en 24 h i

aca bar-los, so bre tot a peu, pot ser uti lit zat 

per no po ques per so nes com una ma ne ra

in cons cient d’adscriure’s a un grup d’i -

guals que com par tei xen la sen sa ció

d’haver-ho acon se guit, d’haver de mos trat

au ten ti ci tat mit jan çant el sa cri fi ci cor po -

ral. La com pren sió d’aquesta pro va es por -

ti va com un pro cés ri tual a tra vés del qual

s’aconsegueix una pe cu liar sen ya d’iden -

titat, se ria així un al tre mo tiu de re fle xió.

Mal grat tot, ana lit zar els 101 km en 24 h

com una ma ni fes ta ció ri tual su po sa no

cen trar-se no més en un sen tit, per im por -

tant que si gui. Per això, a més a més del

sen tit d’identitat que se’n pu gui des pren -

dre, una anà li si a fons de la pro va exi geix

in tro duir-se en l’estructura par ti ci pa ti va

dels as sis tents, es bri nar quins són els mo -

tius que atreuen tants mar xa dors-co rre -

dors i ci clis tes. El ven tall de pos si bi li tats

se su po sa am pli i cal es tar obert per cop -

sar i in ter pre tar tota mena de raons. Enca -

ra que pel que fa al grau, hi hagi uns mo -

tius més im por tants que d’altres, pel fet

de ser com par tits ma jo rità ria ment, en

essència tots són vàlids, ja que ca das cú

en té un de pro pi i és per aquest que

aques ta ac ti vi tat pren va lor. En aques ta lí -

nia es fa obli gat pen sar en la di ver si tat de

sen tits que es po den tro bar en una pro va

així; de qui na ma ne ra, rea lit zant tots la

ma tei xa distància i uti lit zant el ma teix re -

co rre gut, es cons truei xen sen tits di fe rents

en l’imaginari de cada per so na; de qui na

ma ne ra la rea li tat dels 101 km en 24 h es

tro ba en cada un dels par ti ci pants, els

quals, sent els pro ta go nis tes de l’acció,

són els que li do nen a aques ta va lor sim -

bòlic.

En aques ta lí nia d’anàlisi es po den con -

tras tar els ob jec tius plan te jats pels or ga -

nit za dors i les mo ti va cions que arros se -

guen als par ti ci pants, o les mo ti va cions

exis tents en tre mar xa dors-co rre dors i ci -

clis tes de mun tan ya, o les exis tents en

cada sec tor se pa ra da ment, o les que apa -

rei xen quant a gène re, o edat. Tot ple gat

ens aju da ria a en ten dre la di men sió ocul ta 

dels 101 km en 24 h, la que es tan ca en

la ment i el sen ti ment dels seus par ti ci -

pants.

Fi nal ment, cal dria es tar atent als va lors

que, es des pre nen del mo del de so cie tat

mo der na avan ça da en la que es tem im -

mer gits, i que es veuen re flec tits en

aques ta pràcti ca es por ti va, tot es bri nant

de qui na ma ne ra s’insereix la cosa glo bal

en la par ti cu lar i vi ce ver sa, ja que la

pràcti ca es men ta da tam bé pot ser con ce -

bu da com un me ca nis me que fa ci li ta la

ca pa ci tat d’ajustament so cial en tre les
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per so nes, així com un ins tru ment per mi -

llo rar l’estructura adap ta ti va de les per so -

nes men cio na des en l’entorn on ha bi ten.

En aques ta lí nia dis cur si va, cal te nir molt

en comp te l’escenari na tu ral on es de sen -

vo lu pa la pro va com a part del con text ca -

paç d’activar al gu nes emo cions i crear sig -

ni fi cats.

Pràctica metodològica

Les da des que ser vi ran de base per re fle -

xio nar en les lí nies es men ta des abans

(so bre els 101 km en 24 h) són tant

quan ti ta ti ves com qua li ta ti ves. Pel que

fa a les pri me res cal des ta car les ob tin -

gu des mit jan çant l’aplicació d’enques -

tes als mar xa dors-co rre dors i als ci -

clistes en ge ne ral abans i des prés de la

 prova5, així com als guan ya dors d’al -

gunes de les ca te go ries exis tents. En re -

sum, van ser 84 els sot me sos a en -

questa, 46 d’ells mar xa dors-co rre dors i

38 ci clis tes de mun tan ya.

L’altra font de da des quan ti ta ti ves ens la

va pro por cio nar la pròpia or ga nit za ció, tot

fa ci li tant-nos, per via in form àti ca, una ve -

ga da aca bat l’esdeveniment, la re la ció de

tots els par ti ci pants (mi li tars i ci vils), així

com di ver ses clas si fi ca cions (ge ne ral per

mo da li tats i par cials d’acord amb di fe -

rents cri te ris) que van ser de gran ajut per

ob te nir una vi sió de con junt so bre el per fil

dels par ti ci pants pel que fa a edat, sexe,

pro cedè ncia, mi li tar o ci vil, i ni vell de

com pe ti ció.

Pel que fa a les da des qua li ta ti ves, aques -

tes es van ob te nir per una do ble via:

l’entrevista in ten si va va ser una d’elles; es

va apli car al fun da dor i or ga nit za dor dels

101 km en 24 h (co man dant Óscar Pa ja -

res), uti lit zant un pro to col obert de pre -

gun tes que va ser vir de guia en l’inter -

rogatori.6 A més a més, les con ver ses

 informals (en tre vis tes ex ten si ves) amb

par ti ci pants i or ga nit za dors van ser vir

tam bé com a font de da des.

L’altra tècni ca em pra da va ser l’observa ció

sis temà ti ca, par ti ci pant i no par ti ci pant,

se gons la cir cumstància. Es va pro cu rar de

viu re molt de prop el con text im me diat que

em bol ca lla va la cur sa; per fer-ho, es va

arri bar el dia abans a la tar da al lloc de tro -

ba da per tal de per ce bre l’ambient exis tent

du rant l’acreditació i el lliu ra ment de dor -

sals, així com a l’ano menada “Fes ta de la

Pas ta”, so par col·lec tiu a base d’espa -

guetis que l’organització ofe reix, a tots els

par ti ci pants, en un en ve lat. Ja en tra da la

nit ens vam adre çar amb una bona part

dels par ti ci pants (ci vils) al Pa ve lló Po lies -

por tiu Mu ni ci pal, lloc re ser vat per l’organit -

zació per dor mir als qui ho sol·li ci tes sin.

Vam com par tir aquest es pai de des cans i

in te rac ció on no tot va ser dor mir: el pas -

seig, la lec tu ra, o la re vi sió de les bi ci cle tes

ocu pa va el temps d’alguns men tre la ma jo -

ria dor mia.

Per tal d’obtenir una vi sió pròxi ma als

par ti ci pants, i al ho ra per te nir una vivè -

ncia de les emo cions i sen sa cions que es 

des pre nen de la pro va, ens hi vam in -

clou re com un par ti ci pant més en la mo -

da li tat de bi ci cle ta de mun tan ya. Aques -

ta de ci sió ens va per me tre de veu re els

101 km per dins i des de dins; les ex -

pres sions i la con duc ta dels co rre dors,

els co men ta ris, les con ver ses, les ac ti -

tuds dels con tro la dors i res pon sa bles

dels avi tua lla ments, i en de fi ni ti va, la in -

ten si tat in te rac ti va de tot el seu de sen -

vo lu pa ment, va ser re ve la dor per fer-nos 

una idea so bre els par ti ci pants i so bre

l’organització.7

Com a tècni ca com ple ment ària d’obtenció 

de da des qua li ta ti ves i quan ti ta ti ves po -

dem in clou re tam bé l’anàlisi rea lit za da del 

con tin gut de la “Memò ria ela bo ra da so bre 

la quar ta edi ció de 101 km en 24 h”, on

s’inclouen xi fres de par ti ci pa ció, re sul tats, 

i al guns ar ti cles d’opinió so bre el de sen vo -

lu pa ment de la cur sa; i tam bé la re vis ta

“La Le gión”, per ser en aques ta ins ti tu ció

on s’ha ges tat la idea.8

Per què 101 km en 24 h?
Sobre la diversitat del sentit

Ara com ara, par ti ci par en com pe ti cions

es por ti ves no té sen tit no més per als pro -

fes sio nals, o per als qui, sen se ser-ho, en -

tre nen cons cien cio sa ment amb el propò -

sit de mi llo rar. La po pu la rit za ció de de ter -

mi na des pro ves atl èti ques que en tren dins 

la ca te go ria d’“Esport per a Tot hom”, fa

veu re l’enorme se gui ment i ac cep ta ció de

què gau dei xen en el nos tre en torn so cial, i

no pre ci sa ment per què les pro ves es fa cin

as se qui bles a tot el pú blic, ni per què es

co brei xin distàncies a l’abast de la ma jo -

ria, sinó, pre ci sa ment, per què arri ben a

ex trems que exi gei xen una enor me in ver -

sió d’esforç. Les mit ges ma ra tons, les ma -

ra tons ru rals i ur ba nes, els triat lons de

més o menys re co rre gut, les cur ses ul tra -

llar gues de més de 50 km, els re co rre guts

d’aventura en la na tu ra, etc., són exem -

ples de pro ves es por ti ves que aple guen

cada ve ga da més clien te les po pu lars,
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5 En el lloc des ti nat a la re co lli da de dor sals es va dei xar un bon nom bre de qües tio na ris di vi dits per ca te go ries i sexe, que els par ti ci pants po dien re co llir prèvia in for ma ció del per -

so nal de l’organització. L’enquesta cons ta va de dues parts, una per om plir-la i lliu rar-la abans d’iniciar la pro va, i una al tra que s’havia d’omplir i lliu rar una ve ga da aca ba da

aque lla.
6 L’entrevista va ser en re gis tra da en cin ta mag ne tofò ni ca i trans cri ta pos te rior ment per tal d’analitzar-la.
7 Par ti ci par de ma ne ra ac ti va en l’objecte de l’estudi, en aquest cas la cur sa de 101 km en 24 h, té de po si tiu la pro xi mi tat amb què es pot ob ser var tot el que s’esdevé al seu vol tant

des de dins, la per cep ció del de tall, i, na tu ral ment, les sen sa cions i emo cions que sur ten de l’interior i ens con ver tei xen així en sub jec tes del ma teix es tu di. Tan ma teix, cal no obli dar

les se ves li mi ta cions, i en aquest sen tit cal ser cons cient que, des de dins, no es veu la to ta li tat de la pro va, sinó una pe ti ta part, la que es pot pre sen ciar; i d’una al tra ban da, cal no

per dre de vis ta que el des gast fí sic que en aquest cas su po sa una par ti ci pa ció ac ti va, pot mi ti gar la ca pa ci tat d’observació a cau sa del can sa ment acu mu lat. Per tot ple gat, a fi

d’obtenir tam bé una vi sió pa norà mi ca com ple ment ària i am pliar la pers pec ti va, se ria útil par ti ci par en una al tra edi ció d’aquesta pro va com a ob ser va dor, ins tal·lat als punts que té

as sig nats l’organització, i apro fi tar la mo bi li tat que es pot acon se guir amb els vehi cles tot te rreny.
8 Per tal de no allar gar ex ces si va ment el text, s’omet la pre sen ta ció dels re sul tats es ta dís tics so bre les da des de par ti ci pa ció i d’enquesta, així com les se ves res pec ti ves anà li sis, i

pas sem di rec ta ment a la in ter pre ta ció d’alguns as pec tes de l’esdeveniment.



atre tes per la ba rre ja de gau di i so fri ment

cor po ral que im pli quen aques tes es for ça -

des ma ni fes ta cions de du re sa i re sistència 

fí si ca.

Els 101 km en 24 h que es tem ana lit zant

són tam bé exem ple d’això, i, en ca ra que

tin guin ca rac te rís ti ques molt sin gu lars

que li do nen un sen tit pe cu liar, bona part

de les re fle xions que s’expressin aquí po -

drien ser ex tra po la des a al tres es de ve ni -

ments si mi lars.

Có rrer o anar a peu i fins i tot amb bi ci cle -

ta de mun tan ya, du rant 101 km de ma -

ne ra inin te rrom pu da, per un re lleu

abrup te, re sul ta im pen sa ble per a mol tes

per so nes no acos tu ma des a l’exercici

 físic d’inten sitat, “cal es tar boig”, di rien

al guns, per fer una cosa així. Tam poc no

ho veu ria de bon ull un am pli sec tor de

pro fes sio nals de la sa ni tat, així com de

l’educació fí si ca, que pen sin que aquests

ex ces sos no són pre ci sa ment una mos tra

d’“es port sa lut”. Tan ma teix, no són pocs

els que en te nen que una pro va així és fac -

ti ble i no ha de com por tar pro ble mes fí -

sics si hom hi apli ca la pre pa ra ció es -

caient, fins i tot hi ha al guns que es de di -

quen se mi pro fes sio nal ment o per afi ció a

có rrer de ma ne ra re gu lar en cur ses de re -

sistència ex tre ma. Sal vant les distàncies, 

re sul ta ria tam bé com pren si ble o si més

no as se qui ble per a al tres po bles, com els 

ta rahu ma ra (ter me que sig ni fi ca “co rre -

dor a peu”) de l’estat de Chihuahua

(Mèxic), acos tu mats a co brir distàncies

molt més grans i amb més di fi cul tats: te -

rrenys abrup tes en al ti plans ele vats per

on co rren des cal ços o amb unes sand -

àlies lleu ge res, co pe jant una pi lo ta de

caut xú amb els peus per mo tius ri tuals.

La com pren sió dels 101 km en 24 h de

Ron da pot adop tar di fe rents punts de vis -

ta, és una qües tió de pers pec ti va.

Sen se ne ces si tat d’establir com pa ra cions

o co rre la cions en tre la pro va de Ron da i la

d’altres po bles, com els ci tats ame rin dis,

que de sen fo ca rien molt pro ba ble ment els

sig ni fi cats d’aquestes ma ni fes ta cions,

trac ta rem de des vet llar, en pri mer lloc, les 

claus per les quals els 101 km en 24 h, a

més a més d’una com pe ti ció es por ti va, es

po den con si de rar com un pro cés ri tual

(amb for ma i fons) en què s’articulen di -

ver sos sen tits.

Les ac ti tuds i con duc tes dels par ti ci pants

en aques ta pro va9 apun ten vers dues di -

rec cions bàsi ques: d’una ban da, cap al

de sig de su pe rar la distància as sen ya la da

en el temps pre vist, o si més no, permès; i

d’una al tra, vers la sa tis fac ció de tro bar-se 

amb amics i fer junts el re co rre gut amb

ànim fes tiu i distès. En aques ta do ble lí -

nia, cal dria con si de rar els 101 km en 24

h com un “ritu de pas” i “de so li da ri tat” al -

ho ra, (uti lit zant les ca te go ries de M. Ha -

rris, 1984: 423), atès que, d’un cos tat

s’adquireix simb òli ca ment un nou es ta tus

o eti que ta, re co ne gu da so cial ment des -

prés de su pe rar la distància din tre dels

temps es ta blerts; i, al ma teix temps,

s’aconsegueix un acte de coo pe ra ció

col·lec ti va i de su port mutu. D’acord amb

la pri me ra ca te go ria, el can vi d’estatus cal 

en ten dre’l a di fe rents ni vells. Els que per

pri me ra ve ga da par ti ci pen i su pe ren la

pro va com ple ta s’ajustarien de ma ne ra

més cla ra en aquest con cep te, tot

 experimentant una “trans for ma ció” (amb

pa rau les de V. Tur ner, 1988), en pas sar a 

for mar part dels qui “l’han su pe ra da” en

l’intent, tot de mos trant la vàlua per so nal

en vèncer la fa ti ga i el so fri ment a base de

vo lun tat i re sistència fí si ca. Tan ma teix,

tam bé es po den in clou re en aques ta ca te -

go ria ri tual les con duc tes d’aquells que,

en ca ra que ha gin par ti ci pat en edi cions

an te riors, re pe tei xen amb l’aspiració de

su pe rar la mar ca d’anys pas sats; re bai xar

uns mi nuts i fins i tot ho res els re gis tres

an te riors fa que els seus pro ta go nis tes ex -

pe ri men tin el plaer de l’“au to su pe ra ció”,

d’avançar en el de sen vo lu pa ment per so -

nal, de mi llo rar-se ells ma tei xos a base de

te na ci tat i en tre na ment. Din tre d’aquest

grup el guan ya dor ab so lut, els guan ya dors 

per ca te go ries i els pri mers clas si fi cats

ocu pa rien el màxim ex po nent, en de mos -

trar no no més su pe rar-se ells ma tei xos

sinó tam bé els al tres.

A més a més d’això, en tre els par ti ci pants

que no arri ben al fi nal per ac ci dent, ava -

ria, o per no es tar prou pre pa rats –molts

dels quals es pe ren de re pe tir l’intent l’any

se güent– es tro ben al guns que ajus ten la

pro va a les se ves ca pa ci tats reals i, pre -

me di ta da ment, te nen com a fita co brir

una cer ta distància a peu (25, 50, 75 km) 

i no el to tal de km... Per a aquests, el fet

d’aconseguir-ho su po sa un “èxit per so -

nal”, i en ca ra que no ha gin co bert tot

l’itinerari ofi cial, la sa tis fac ció és gran per

ha ver arri bat al lí mit es ta blert per ells ma -

tei xos.

Com es pot ob ser var, l’aspiració o el rep te

dels par ti ci pants és di vers, tan ma teix,

coin ci deix en tots ells que l’èxit ob tin gut

en cada cas els in ves teix d’un cert or gull,

per ha ver fet per so nal ment quel com que

exi geix una bona dosi d’esforç fí sic i de sa -

cri fi ci, cosa a què no to tes les per so nes es

tro ben dis po sa des.

El di plo ma lliu rat als qui arri ben dins del

temps lí mit o el tro feu i el pre mi lliu rat als 

guan ya dors per ca te go ries, sub stan ti ven

el va lor del sa cri fi ci i de l’excel·lència en

la cur sa, és el re co nei xe ment ofi cial per

ha ver de mos trat te nir prou for ça de vo -

lun tat i pre pa ra ció per su pe rar una pro va, 

uns lí mits en l’espai i en el temps, que

l’ésser humà s’imposa a ell ma teix per tal 

de pro var la seva vàlua. L’esforç màxim

exi git per als 101 km en 24 h (so bre tot

en la mo da li tat pe des tre) re crea la idea o

el mite del “su per ho me”, de l’heroi que

ul tra pas sa tots els obs ta cles i no té lí -

mits. En aquest sen tit, es fa vàlid el plan -

te ja ment d’A. Ho cart (1985 pàg. 31) en

afir mar que “el mite des criu el ri tual“,

dient com ha de ser rea lit zat, men tre que

“el ri tual ac tua lit za el mite”, do nant-li

vigè ncia. De di ver ses for mes, cons cient -

ment o in cons cient ment, en essència, la

idea del su per ho me es tro ba pre sent en
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9 Enca ra que la pro va si gui úni ca, ha vent-se de co brir 101 km en menys de 24 h, és obvi que la mo da li tat pe des tre exi geix una in ver sió d’esforç molt més gran que no pas la ci clis -

ta; la pri me ra és, doncs, un rep te més in te res sant i di fí cil de su pe rar.
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els par ti ci pants d’aquesta pro va, en ca ra

que els ni vells d’exigència per so nal va -

rien dels uns als al tres: uns po den sen tir

la seva proe sa arri bant amb prou fei nes,

molt jus tos de for ça, i d’altres rea lit zant

una gran mar ca. D’una al tra ma ne ra, vist 

des de fora, uns ho en te nen com una ges -

ta he roi ca, i d’al tres com una abe rra ció o

un ex cés. Comp tat i de ba tut, i apli cant el

prin ci pi de Tho mas: “si una si tua ció es

viu com a real, és real en les se ves con se -

qüèn cies”, d’això es de ri va que la idea

d’haver su pe rat una pro va di fí cil o ha ver

fet un re gis tre curt, no a l’abast de tot -

hom, és un fet ge ne ra lit zat que fa sen tir

als par ti ci pants ha ver pas sat simb òli ca -

ment a la ca te go ria de per so nes que són

“ca pa ces” de su por tar un ele vat sa cri fi ci i 

de mos tren te nir una gran vo lun tat, i això

s’entén que és ex tra po la ble a al tres or -

dres de la vida quo ti dia na (no es por ti va),

i així n’incrementa el va lor. Atès que la

vict òria no és no més guan yar, sinó tam bé 

mi llo rar o arri bar, la pro va per met

l’heroicitat col·lec ti va, per met de sen -

tir-se, ima gi nar-se o mos trar- se su per ho -

me o su per do na a gran quan ti tat de per -

so nes que no for men part, ne cess ària -

ment, de l’elit. Es po pu la rit za, doncs,

l’heroï citat.

Com és nor mal en tot ritu de pas, i en co -

rres pondència amb Van Gen nep (ci tat

per V. Tur ner, 1988), el pro cés tra ves sa

tres fa ses: la fase pre pa ratò ria (re pa ra -

ció) o sub li mi nal està com pos ta per tot el

que su po sa l’entrenament fí sic i la men -

ta lit za ció dels par ti ci pants cap a la pro -

va; la fase cen tral (in term èdia) o li mi nar,

la for ma el de sen vo lu pa ment de la pro va

en ella ma tei xa des de la sor ti da fins a

l’arribada; i fi nal ment, la fase ter mi nal

(agre ga ció) o post li mi nal, la cons ti tueix

el lliu ra ment de pre mis i di plo mes de re -

co nei xe ment, uni da als mo ments de con -

ver sa i re fle xió per so nal so bre el re co rre -

gut i l’esforç rea lit zat.

D’altra ban da, els 101 km en 24 h es pot

con si de rar tam bé com a ritu de so li da ri tat

o con fra ter nit za ció en es ta blir-se una vin -

cu la ció pro fun da en tre bona part dels par -

ti ci pants, que, com ells ma tei xos diuen,

van a la cur sa per “fer amics”, o “tro bar-se 

amb amics”. Si pres tem aten ció al gruix

de co rre dors i ci clis tes, és a dir, no als qui

com pe tei xen per guan yar o arri bar dels

pri mers, sinó als qui pre te nen d’arribar, i

si po den, re bai xar un xic la seva mar ca

per so nal, aquests mos tren en ge ne ral una

ap ti tud de com pan yo nia per ma nent du -

rant tota la pro va; això es veu més en els

qui van en grups re duïts i es com pro me ten 

a aca bar-la tots o cap.

Mal grat tot, no ha de pas sar de sa per ce but

el can vi d’actitud sig ni fi ca tiu mos trat per

un gran nom bre de par ti ci pants du rant el

re co rre gut, can vi que es re flec tia als punts

d’avituallament. Se gons vam po der ob ser -

var, el carà cter com pe ti tiu de la pro va va

fer, en la im men sa ma jo ria de par ti ci pants, 

que en els pri mers quilò me tres les pa ra des

per re fres car-se i pren dre ener gia es rea lit -

zes sin en un temps mí nim; els més com pe -

ti dors con ta gia ven aques ta ac ti tud a la res -

ta i nin gú o molt pocs no es de tu ra ven més

del que ca lia; tan ma teix, a me su ra que la

cur sa va anar avan çant i les for ces van

anar min vant, ca das cú va pren dre cons -

cièn cia del seu pa per i de la seva ca pa ci tat

fí si ca, per rea jus tar el rit me a les se ves

pos si bi li tats i ex pec ta ti ves. Des d’alesho -

res, els rit mes van bai xar i les atu ra des als

avi tua lla ments es feien amb més as sos sec, 

sen se pres ses, amb més con ver sa, sen se

dei xar-se arros se gar pels qui te nien com a

mo ti va ció prin ci pal la com pe ti ció.

De ve ga des, a la part del da rre re de la cur -

sa, les cir cumstàncies del te rreny (pas sos

es trets) exi gien atu rar-se i es pe rar, per què 

s’havia de pas sar d’un en un, ales ho res es 

for ma ven llar gues cues on, per re gla ge ne -

ral, es res pec ta va el torn de pas sen se ex -

ces siu ner vio sis me pel re tard; a la part

 davantera de la cur sa, pels co men ta ris es -

col tats, sos pi tem que els més ràpids mos -

tra ven més ànsia per pas sar, com és lògic. 

De tota ma ne ra, per les con ver ses man tin -

gu des i l’observació rea lit za da, l’actitud

de res pec te i aju da vers els al tres era la

pau ta nor mal.

La con fra ter nit za ció es feia no tar en els

preàm buls de la pro va, en la re co lli da de

dor sals, en la “fes ta de la pas ta”, als llocs

d’estada i de des cans, i tam bé en aca bar

la cur sa; les abra ça des i fe li ci ta cions als

que ana ven arri bant, així com les la men -

ta cions o els ànims do nats als com panys

le sio nats que coi xe ja ven, eren es ce nes

que es veien per tot arreu. L’ambient fes -

tiu i distès va es tar sem pre pre sent, no so -

la ment per l’actitud l’espontània dels par -

ti ci pants, sinó tam bé per què els or ga nit -

za dors van po sar cura a fer que la com pe -

ti ció es por ti va tin gués sem pre una con no -

ta ció fes ti va, per tal que es per ce bés

l’esdeveniment com un mo ment de tro ba -

da en tre ci vils i mi li tars vin cu lats per

l’esport (en aquest cas, ex trem).

La sen ya d’identitat acon se gui da des prés

de la par ti ci pa ció a la pro va de 101 km en 

24 h és el seu tret dis tin tiu, així com el fet

de com por tar una nova for ma de mar car

el temps. De la ma tei xa ma ne ra que les

fes tes po pu lars (Na dal, Set ma na San ta,

Creus de Maig, Cor pus, Fira del po ble o

ciu tat) són ma ne res de per ce bre el pas del 

temps, el trans curs del ci cle anual, els

101 km en 24 h, per als seus adep tes, su -

po sa simb òli ca ment tam bé una for ma

més de me su rar-lo, de sen tir, mit jan çant

la vivè ncia d’un es de ve ni ment ex traor di -

na ri, fora del que és quo ti dià, que un nou

any ha pas sat, i, a més a més, junt amb

aques ta idea, ser veix per pro var o pro -

var-se un ma teix que, mal grat el pas del

temps, es man té la ca pa ci tat fí si ca, i que

fins i tot es pot mi llo rar (po sant-hi els mit -

jans ade quats, és clar).

L’estructura de mo ti va cions dels par ti ci -

pants en els 101 km en 24 h, tal com es

desprèn de l’enquesta apli ca da, s’ajusta a 

les dues di men sions ri tuals ja as sen ya la -

des, el “rep te per so nal, pro var la re -

sistència, l’autosuperació, pro var el lí mit,

me su rar-se, la ca pa ci tat de sa cri fi ci,

l’orgull, el fet d’arribar, dis mi nuir la mar ca 

per so nal” cons ti tuei xen una ma tei xa ca te -

go ria de res pos ta, ofer ta en pri mer lloc

tant per mar xa dors-co rre dors com per ci -

clis tes de mun tan ya, que, junt amb la res -

pos ta “tro bar no ves i for tes ex pe rièn cies”,

ac cen tua la idea de traspàs, a tra vés del

ri tual; i, en ca ra que menys de sig na da,

tam bé “l’amistat, acom pan yar amics,

con èi xer gent i es tar en un am bient de

com pan yo nia”, comprèn una ca te go ria

que fa pa le sa la con fra ter nit za ció o so li da -

ri tat pre te sa i acon se gui da mit jan çant el

ma teix ri tual. No obs tant això, no to tes les 

mo ti va cions es po den en ca se llar en

aquests dos sen tits ri tuals. La “di ver sió”,

la “com pe ti ció”, l’“amor a la na tu ra”, con -

tri buir a “fer tra di cio nal la cur sa”, o la “cu -
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rio si tat”, són, en tre d’altres, mo tius de

par ti ci pa ció que ens fan com pren dre de

qui na ma ne ra una ma ni fes ta ció es por ti va

i feta ri tual d’aquestes ca rac te rís ti ques

cons ti tueix un es de ve ni ment on es cons -

truei xen sen tits di ver sos, en co rres -

pondència amb la di ver si tat de re cer ca

dels par ti ci pants. Per da munt de les in -

ten cions pre te ses ofi cial ment o ins ti tu cio -

nal ment, i de les de cla ra cions de prin ci pis 

sor gi des des de l’organització, són els par -

ti ci pants, els prin ci pals pro ta go nis tes de

l’acció, els qui, en da rrer ter me, im preg -

nen de va lors la pro va i, des de la di ver si -

tat, com suc ceeix en aquest cas, fan que

pren gui sen tit po lisè mic.

Pel que fa a l’organització, cal no per dre

de vis ta que tot par teix de la Le gió, la ini -

cia ti va co rre a càrrec d’una ins ti tu ció mi li -

tar, ca rac te rit za da, a més a més, pel ri gor

i l’ortodòxia amb què apli quen dos dels

atri buts es sen cials de l’esperit cas tren se:

dis ci pli na i sa cri fi ci.

A la vis ta de les da des de par ti ci pa ció,

cal pen sar que l’èxit de l’organització és

ben palès: a la se go na edi ció es va in cre -

men tar un 225% el nom bre de par ti ci -

pants so bre la pri me ra; a la ter ce ra, un

128,7% so bre la se go na; a la quar ta un

87,1% so bre la ter ce ra; i a la cin que na

un 28,5% so bre la quar ta. En 5 edi cions

s’ha pas sat de 400 par ti ci pants (el

1995) a 2.697 (el 1999). En ter mes ab -

so luts, en l’última edi ció de 2.697 par ti -

ci pants, els ci vils van su mar 1.871 (el

69,4%). Aquest èxit par ti ci pa tiu, és de -

gut al fet d’haver sin to nit zat els ob jec tius

dels or ga nit za dors amb les ex pec ta ti ves

dels par ti ci pants, o hi ha quel com més

que coin cidè ncia?

Se gons el màxim res pon sa ble dels 101

km en 24 h, l’objectiu prin ci pal (en ca ra

que no únic) de l’organització és el de “fa -

ci li tar a la gent el co nei xe ment de la Le -

gió”, per la qual cosa s’utilitza una pro va

es por ti va d’enorme du re sa que exi geix

una gran ca pa ci tat de sa cri fi ci. Els le gio -

na ris, tra di cio nal ment, s’han des ta cat

com a ràpids i re sis tents mar xa dors en el

seu exer ci ci pro fes sio nal, ca mi nar o có rrer 

du rant 101 km en menys de 24 h té con -

no ta cions simb òli ques amb aquest cos

mi li tar, que ex hi beix una gran du re sa i ca -

pa ci tat de so fri ment en les se ves ma nio -

bres or dinà ries. A la bi ci cle ta de mun tan -

ya, tan es te sa en l’actualitat, se li fa lloc a

la pro va per tal de do nar ca bu da a un am -

pli sec tor de per so nes in te res sa des, i per

fer-la as se qui ble a més gent. Per les xi fres

ob tin gu des a l’arribada a meta de la cin -

que na edi ció, es pot ob ser var que la par ti -

ci pa ció mi li tar es de can ta del cos tat de la

mar xa-cur sa, amb un 69,2% del to tal de

mi li tars que hi van in ter ve nir; i la par ti ci -

pa ció ci vil s’inscriu bàsi ca ment en la MTB 

amb un 79,2% del to tal de ci vils. Les

tendències de mi li tars i ci vils es tro ben

cla ra ment de can ta des en tre les dues mo -

da li tats, tan ma teix s’observa un no ta ble

in cre ment dels mar xa dors-co rre dors ci -

vils, que el 1999 van su mar el 46,9% del

to tal de par ti ci pants d’aquesta mo da li tat.

El fet d’augmentar d’any en any el nom bre 

de ci vils que rea lit zen el re co rre gut ca mi -

nant o co rrent, fins acon se guir arri bar a

unes xi fres que s’acosten a la dels mi li -

tars, ens in di ca que el de sa fia ment de su -

pe rar una pro va de gran du re sa i re -

sistència re sul ta cada ve ga da més

atraient per a la po bla ció en ge ne ral; és

pre ci sa ment la di fi cul tat que com por ta, el

tret més per sua siu que in dueix a par ti ci -

par-hi.

101 km en 24 h, mal grat la seva di fi cul -

tat és, doncs una pro va es por ti va ca paç

de cap tar clien te les de pro cedè ncia di -

ver sa; però, acon se gueix la Le gió el seu

propò sit de fer-se con èi xer a tra vés

d’aquesta? És obvi que la Le gió apa reix

com a or ga nit za do ra en ex clu si va, el seu

per so nal uni for mat es tro ba a tot arreu:

en el lliu ra ment de dor sals i do cu men ta -

ció, ser vint pas ta, allot jant al po lies por -

tiu, or de nant els par ti ci pants, con tro lant

la cur sa, als avi tua lla ments, re gis trant

les arri ba des, ela bo rant les clas si fi ca -

cions, do nant pre mis; i se gons el pa rer de 

la im men sa ma jo ria ho fan molt bé. A ex -

cep ció d’alguns errors lo gís tics, l’actitud

de lliu ra ment i l’eficàcia de tot l’operatiu

d’organització (481 per so nes el 1999)

va ser un fet des ta cat i molt co men tat.

Aques ta cir cumstància posa de re lleu el

re co nei xe ment de l’eficàcia or ga nit za ti va

dels le gio na ris ba sa da en la dis ci pli na i el 

sa cri fi ci. La mar xa o cur sa a peu dels

101 km en 24 h posa a pro va, des d’un

al tre an gle, aquests ma tei xos va lors.

D’altra ban da, i afe git a la cur sa, fi gu ra un

lema que l’organització va uti lit zar amb el

propò sit de fer-se con èi xer: “La Le gió con -

tra la dro ga”. Aques ta fra se trac ta de tren -

car amb un vell tòpic de l’època saha ria na 

en la qual el le gio na ri apa rei xia lli gat al

con sum de dro gues i a la vida dis bau xa da. 

La con dem na ex plí ci ta d’aquesta xa cra

so cial i la con duc ta ama ble de la plan ti lla

or ga nit za do ra aju den a can viar l’antiga

idea cons truï da so bre ells, i no hi ha dub te 

que s’aconsegueix.

Tan ma teix, més enllà de les for mes de

con duc ta i dels dis cur sos, fins a quin punt 

els 101 km en 24 h es tro ben pe ne trats

per l’esperit o cre do le gio na ri? Com deia el 

co man dant Pa ja res “la cosa im por tant és

que la gent s’impregni dels nos tres va lors:

co rrent, ca mi nant, en l’organització...

Trans me tre l’ànima de la Le gió”. Els ano -

me nats va lors o es pe rits del cre do le gio -

na ri són 12, i des de l’organització es trac -

ta de tro bar-hi a ca das cun una con ne xió

amb la pro va: el de com pan yo nia, el

d’amistat, el d’unió i so cors, el de mar xa,

el de so fri ment i du re sa, el de dis ci pli na,

el de le gio na ri únic, el de la ban de ra... En

tots ells exis teix un mis sat ge sus cep ti ble

d’ésser trans fe rit a la cur sa, com es

desprèn de la con ver sa amb el co man dant 

Pa ja res, i tal com ell ma teix ma ni fes ta va,

“per cop sar aquests va lors cal rea lit zar es -

for ços màxims”, per què, si no, es dis si pa -

rien; fer 101 km en 24 h és molt, però és

su pe ra ble, i per això re sul ta ade quat per

acon se guir aquest propò sit. “No és no més 

una pro va fí si ca, té quel com de mo ral,

quel com que no es pot to car, al gu na cosa

in tan gi ble”.

Els es pe rits le gio na ris que s’esmenten es -

tan ca rre gats de va lors com ara: ab ne ga -

ció, lliu ra ment de sin te res sat, aju da al

com pany, de fen sa del que és nos tre, iden -

ti tat gru pal, obe dièn cia ab so lu ta, com par -

ti ció de di fi cul tats, in dolè ncia, etc., por -

tats a ex trems màxims, com ho és do nar

la vida per ells. Va lors tots com pren si bles

des d’una pers pec ti va mi li tar, la lògi ca de

la qual és la de fen sa de la Pàtria. Amb la

“Pàtria” fora de pe rill, els es pe rits es men -

tats (pre sents en tre els le gio na ris), que es

po den con ce bre com a idea cions de la

rea li tat, s’apliquen en la me su ra que si gui

pos si ble en la vida quo ti dia na, però pre -
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nen un sig ni fi cat es pe cial quan es pas sen

si tua cions de li ca des, mo ments d’escas -

setat, d’incomoditat, de pe rill, etc. (per

això es fan al gu nes de les clàssi ques “ma -

nio bres”). L’esforç màxim rea lit zat en

101 km en 24 h es pre sen ta com una oca -

sió per fer vi si bles aquests va lors, do -

nar-los vigè ncia a tra vés d’una pro va es -

por ti va que ad qui reix el rang de ri tual pels

seus sig ni fi cats simb òlics, oca sió per

mos trar el co rat ge en la com pe ti ció (per

man ca de com bat vio lent), per en fron -

tar-se a un ma teix, per po sar a pro va la

vo lun tat, la ca pa ci tat de so fri ment. Així,

els or ga nit za dors cons truei xen un sen tit

pro pi, com par tit ben se gur, per un bon

nom bre de par ti ci pant, tant mi li tars com

ci vils, amb la di ferè ncia d’haver dis co rre -

gut els uns per di fe rents lògi ques de pen -

sa ment que els al tres, per arri bar a un re -

sul tat sem blant.10

De tota ma ne ra, la Le gió des co breix als

101 km en 24 h la seva cara ama ble com

a cos mi li tar, el seu pa per al ser vei dels

es pan yols, en aquest cas, no en la seva

de fen sa, sinó a tra vés de l’esport. L’ac -

titud de ser vei res ta pa tent i pro pi cia co -

men ta ris en tre la gent com ara “jo creia

que la Le gió no era així”. La bona imat ge

que aques ta ins ti tu ció mi li tar ofe reix en

clau fes ti va, mit jan çant una ac ti vi tat es -

por ti va al mar ge de les se ves ru ti nes de

ca ser na, tren ca els mot lles o cli xés del

pas sat, i es de vé una ma ne ra efi caç de

can viar-ne la per cep ció so cial,11 així com

de cap ta ció pro fes sio nal, com ho pro va

el ma jor nom bre de sol·li ci tuds en via des

per as pi rants per co brir les va cants de

Ron da.12

Tor nant una al tra ve ga da al tema dels

sen tits bus cats i cons truïts als 101 km en

24 h, cal po sar més aten ció en un

d’aquests, que és com par tit pels par ti ci -

pants i per l’organització: la “su pe ra ció de 

lí mits”. L’aspiració a su pe rar fron te res,

ba rre res, màxims es ta blerts, es pot cons -

ta tar com a uni ver sal hu ma na, en ser una

con tingència que apa reix a to tes les cul tu -

res i en temps hist òrics. El de sig de ser

més fort i mi llor que el pare, o que d’altres

re fe rents so cials, és un fe no men re cu rrent

de la con di ció hu ma na.

Por ta da fins a l’extrem, la pràcti ca es por -

ti va sa tisfà en molts ca sos aques ta as pi ra -

ció, i és en aques ta lí nia on els 101 km en

24 h ofe reix una in te res sant lec tu ra. Com

ja hem es men tat abans, els lí mits de la

pro va te nen una in ter pre ta ció per so nal

per part dels par ti ci pants: uns as pi ren a

guan yar, d’altres a re bai xar temps, d’al -

tres a arri bar, el rep te és una cosa sub jec -

ti va que ca das cú fa bri ca en el seu ima gi -

na ri, en ca ra que té com a de no mi na dor

comú “su pe rar al gun lí mit”.

El ni vell com pe ti tiu del grup cap da van ter,

tant en cur sa pe des tre com en MTB és ele -

vat, els con cur sants s’hi es mer cen a fons i 

sen se tre va. En la mo da li tat de MTB, on la 

com petè ncia pen sem que és su pe rior, a la 

cin que na edi ció hi va ha ver 2 co rre dors de 

l’equip Co ro nas de bi ci cle ta (equip d’elit),

tan ma teix, un ex pert ci clis ta ens deia:

“això és una cur sa d’esport per a tot hom”,

tot acla rint-nos que el ni vell com pe ti tiu

d’altres pro ves (amb MTB) és molt més

ele vat que l’existent als 101 km, però era

clar que no es re fe ria a la cur sa a peu.

Aca ba da la cur sa, un co rre dor de MTB a

qui ha víem acom pan yat mol ta es to na du -

rant el re co rre gut deia: “jo co nec els meus

lí mits, és a dir, cap... Quan vaig sor tir, jo

sa bia que en tra ria a la meta en ca ra que

fos arros se gant-me, però abans de 24 ho -

res”. La fra se sen ten cia la idea del su per -

ho me, i con sa gra la con sig na: no hi ha do -

lor!

La for ça de vo lun tat pot arri bar a vèncer,

efec ti va ment, la fa ti ga fí si ca, per molt

gran que si gui aques ta, en ca ra que les

con se qüèn cies pos te riors po gues sin ser

per ju di cials per a la sa lut. “Vo ler” i “po -

der” són dos fac tors com ple men ta ris pre -

sents en tot es port ex trem, i, com s’esdevé 

en els 101 km en 24 h, de ve ga des el

fet de no po der fí si ca ment és com pen sat

per una bona dosi de vo lun tat men tal per

acon se guir el que es vol. Guan yar, mi llo -

rar, arri bar? La in tel·ligè ncia emo cio nal

(D. Go le man, 1996) té en aquests ca sos

un im por tant pa per a ju gar. Per su pe rar

uns certs lí mits, l’estat emo cio nal po si tiu,

el bon ànim, l’optimisme, aju da a vèncer

ba rre res, al mar ge de si és rao na ble o no

fer-ho.

No són pocs els co rre dors i mar xa dors que 

des prés d’haver pa tit nom bro ses es tre ba -

des mus cu lars arri ben a la meta amb les

ar ti cu la cions ado lo ri des, crui xits i amb els 

peus plens de but llo fes, però amb la sa tis -

fac ció d’haver arri bat fins al fi nal, de no

ha ver-se dei xat vèncer pel can sa ment. Els 

ros tres d’aquests re flec tei xen una es tran -

ya ba rre ja de so fri ment i gau di que, si més 

no, des prés del me res cut des cans, ha de

fer-los re fle xio nar en torn de la pre gun ta:

ha val gut la pena? A la vis ta de les da des

ob tin gu des en l’enquesta, les res pos tes

do na des en aquest in te rro gant són con -

tun dents: el 100% dels ci clis tes i el

83,3% dels mar xa dors a peu tor na rien a

par ti ci par una al tra ve ga da, la pro va va

ser sa tis fact òria, en ca ra que la ma jo ria de

les sen sa cions ob tin gu des al fi nal par len

de “do lor, so fri ment, es go ta ment fí sic”,
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10 L’esperit cas tren se que acom pan ya el pen sa ment mi li tar és di fe rent de la lògi ca de la so cie tat ci vil (so bre tot pel que fa a la idea de Pàtria, al res pec te jerà rquic i a l’aplicació de

dis ci pli na), en ca ra que al fi nal es pu guin arri bar a es ta blir rep tes o de sa fia ments sem blants, per ser pro pis de la con di ció hu ma na.
11 Cal pen sar, mal grat tot, que en els 101 km en 24 h es cop sa tan sols una part de la rea li tat le gionà ria; es posa de re lleu qui na és la seva ac ti tud de lliu ra ment per una cau sa que

en te nen fa vo ra ble al po ble; i la gent la per cep sota unes cir cumstàncies que es po den con si de rar fes ti ves.  Embol ca llats en l’ambient fes tiu, no s’acostuma a pen sar en el pro cés 

d’ensinistrament que tot le gio na ri se gueix, en les suors i de ve ga des llàgri mes que han ves sat, en la ràbia con tin gu da que més d’un ha de su por tar even tual ment en sen tir-se hu -

mi liat, amb raó o sen se. Enca ra que les cir cumstàncies so cio po lí ti ques i mo rals han can viat sub stan cial ment en l’Espanya dels úl tims 20 anys, i l’Exèrcit en ge ne ral i la Le gió

en par ti cu lar, no està sot me sa a les ve xa cions con tí nues del pas sat.
12 A més a més, els be ne fi cis per a Ron da i la seva co mar ca són evi dents per la quan ti tat de per so nes que hi van du rant un cap de set ma na i apro fi ten l’ocasió per fer tu ris -

me ru ral.



en ca ra que tam bé de “com pan yo nia, bon

am bient, ale gria, o bona or ga nit za ció”.

Per com pren dre en tota la seva am pli tud

el sen tit del lí mit i la res ta dels sen tits que

con te nen els 101 km en 24 h, cal en -

dinsar-se en el con text so cio cul tu ral on

s’insereix aques ta pro va, i re fle xio nar so -

bre la pos si ble ho mo lo gia es truc tu ral que

hi pot ha ver en tre les ca rac te rís ti ques del

mo del de so cie tat mo der na avan ça da i el

fons de la ma ni fes ta ció es por ti vo-ri tual.

Sen se en trar a es ta blir pa ral·le lis mes en -

tre la cur sa i els va lors es sen cials de la

nos tra so cie tat, es men tats pels au tors

post mo derns (M. Maf fe so li, 1990; J.

Bau dri llard, 1993, en tre d’altres), sí que

apun ta rem con ne xions amb al guns d’a -

quells. La “de mo cra tit za ció de l’hedo -

nisme, de l’esteticisme, del cul te al cos”,

com a tendència so cial es tro ba pre sent

en la pro va; en més o menys grau, molts

dels par ti ci pants de di quen bona part del

seu temps lliu re a l’entrenament fí sic, a la

cura del cos, per es tar pre pa rats per a

la pro va i mos trar la seva for ta le sa a la vis -

ta de tot hom.

Tam bé la “rup tu ra amb uns certs mi tes de 

gène re”, com la in ca pa ci tat fí si ca de la

dona per rea lit zar al guns es for ços; en ca ra

que en mi no ria, la dona no es tro ba ab -

sent d’aquesta pro va i su pe ra amb su fi -

cièn cia els lí mits im po sats.

Els “con tras tos i con tra dic cions” són trets

igual ment a des ta car; a la pro va es ba rre -

gen orien ta cions di ver ses: els que hi van a 

guan yar, a mi llo rar, o no més a arri bar, en -

ca ra que par ti ci pin en la ma tei xa cur sa,

te nen po si cions con tras tants. D’altra ban -

da, tro bem par ti ci pants que, sen se cap

pre pa ra ció, pre nen la sor ti da amb el risc

de pa tir un ac ci dent o una se rio sa le sió

per co me tre ex ces sos, i això posa tam bé

en evidè ncia op cions con tra dict òries.

L’“ús d’una so fis ti ca da tec no lo gia per aug -

mentar el ren di ment o la co mo di tat” es fa

evi dent en les sa ba ti lles dels co rre dors, en

les bi ci cle tes dels ci clis tes, en els ali ments

con cen trats que al guns por ten per evi tar

atu rar-se als punts d’avitualla ment.

D’una al tra ban da, tot i ser una pro va in di -

vi dual que ca das cú ha de su pe rar se pa ra -

da ment, i això està en sin to nia amb la “in -

di vi dua li tat que es veu a la vida quo ti dia -

na del nos tre temps”, es tro ben tam bé

nom bro sos ca sos de per so nes que van

jun tes, en grup, com un equip, i que es

do nen su port mú tua ment els uns els al -

tres per arri bar tots a meta com a fi na li tat

úl ti ma. Aques ta cir cumstància tam bé in -

di ca el com po nent so li da ri, el de sig o

la “ne ces si tat de crear vin cles”, que en la

ma tei xa so cie tat apa reix com a con tra -

punt a un aï lla ment ex ces siu.

La plu ra li tat en l’extracció so cial dels par -

ti ci pants i el res pec te ge ne ra lit zat que, lle -

vat d’excepcions, es man té tot al llarg de

la cur sa, tam bé pot és ser ob ser vat lli gat a

la tendència al “plu ra lis me de cul tu res”,

al “mes tis sat ge”, al “re co nei xe ment i res -

pec te cap a l’altre”, o a la “tro ba da i la

con vivè ncia ine vi ta ble amb l’altre”, que es 

cop sa en la so cie tat del pre sent i es po ten -

ciarà en el fu tur.

“L’acostament a la na tu ra”, es dei xa sen tir 

tam bé com a mitjà per man te nir la sa lut i

con èi xer-se mi llor. L’entorn na tu ral per on

trans co rre la pro va, amb àmplies pa norà -

mi ques de re lleu mun tan yós, cons ti tueix

un es tí mul més que in ci ta a l’autosu -

peració i a la re fle xió per so nal. El con tac te 

amb la na tu ra crea, en ge ne ral, sen sa -

cions de tro ba ment amb un ma teix i ac ti -

tuds de de sem mas ca ra ment; en aquest

con text, l’esforç es por tiu aju da a pen sar

en un ma teix a tra vés del cos.

Per tot ple gat, els 101 km en 24 h cons ti -

tuei xen un es de ve ni ment in te res sant no

so la ment per có rrer-lo sinó tam bé per

pen sar-lo, atès que com por ta un es ce na ri

més on es fa una vivè ncia de la frag men ta -

ció de la cosa “Sa gra da”, i no la seva de -

sa pa ri ció, en la mo der ni tat avan ça da. És

una oca sió per com pren dre de qui na ma -

ne ra les creen ces en l’“Abso lut” (el que és

Sa grat) pos seei xen to tal vigè ncia, i de qui -

na ma ne ra un dels àmbits on s’inscriu és

en una cosa tan apa rent ment in trans cen -

dent com l’Esport. Esport ex trem, en

aquest cas, on ca das cú mos tra el que pot

do nar de si amb la seva for ça de vo lun tat,

exer cint el pa per de pro ta go nis ta, en una

ac ció que simb òli ca ment sub li ma va lors,

nor mes i ob jec tius, com a ei xos de la re -

pro duc ció so cial, els quals do nen o afe gei -

xen sen tit a l’existència in di vi dual i col -

lectiva.

Els 101 km en 24 h, per tant, com a ma -

ni fes ta ció es por ti va i ri tual, es po den con -

tem plar com un mi rall de les ac ti tuds i

tendències que es do nen en un àmbit més

gran, com ho és la so cie tat i la cul tu ra en

què es tro ba ins cri ta. I en ca ra més, es pot

con tem plar com qual se vol al tra di men sió

de la dinà mi ca so cial, com un ins tru ment

més per or de nar i re gu lar el sis te ma, com

un mitjà per ajus tar-se i in te grar-se en una 

so cie tat en can vi per ma nent, com un re -

curs, de ve ga des avant guar dis ta, per in -

cor po rar o con so li dar nous va lors, o va lors 

tra di cio nals tor nats a in ter pre tar en

aquest pe río de de mo der ni tat. Els 101 km 

en 24 h, com tants al tres es de ve ni ments

es por tius, apor ta un es ce na ri per a la tro -

ba da i per al dià leg, una oca sió, per què

mol ta gent anò ni ma da vant la gran

col·lec ti vi tat ex pres si la seva au ten ti ci tat,

per de mos trar la vàlua per so nal, una

opor tu ni tat, doncs, per què l’observador

atent pren gui el pols a la so cie tat, i com -

pren gui mi llor la vi ta li tat que té, els seus

rit mes i els seus im pul sos.
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