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Resum 
“Qui no aguan ta no val!” Diu un vell prin -

ci pi rarà mu ri, grup ètnic si tuat a la Sie rra

Ta rahu ma ra, din tre de la Sie rra Ma dre

Occi den tal de l’Estat de Chihuahua, a

Mèxic. Immer git en un en torn am bien tal

ecolò gi ca ment dur per a la su per vivè ncia, 

s’as su meix la idea que “per viu re cal ser

re sis tent”, i així su por tar la fal ta d’ai gua i

d’a li ments pro vo ca da per la se que ra, l’in -

tens fred noc turn de l’hi vern o les llar gues 

tra ves sa des per la mun tan ya. Des de fa

cen te nars d’anys, ho mes i do nes rarà mu -

ri, com dic ta el cos tum, com pe tei xen cor -

rent sen se in te rrup cions, nit i dia, per ter -

renys pe dre go sos i abrup tes, distàncies

que arri ben a su pe rar els 200 km. En

aquest tre ball es des criuen, a grans trets, 

di fe rents as pec tes d’a ques ta cur sa sin gu -

lar, per ana lit zar-ne a tot se guit les fun -

cions prin ci pals que com pleix com a es -

de ve ni ment cul tu ral. 

Introducció 
El grup ètnic Rarà mu ri ha bi ta ac tual ment

al sud-oest de l’Estat de Chihuahua

(Mèxic), te rri to ri abrup te que adop ta el

nom de Sie rra Ta rahu ma ra din tre de la

Sie rra Ma dre Occi den tal. “La Ta rahu ma -

ra”, com és ano me na da co mu na ment,

està for ma da per un mas sís mun tan yós

com post per cims, con gosts i al ti plans,

l’al ti tud dels quals os cil·la en tre els 3.000 

i els 300 m so bre el ni vell del mar (Ama -

dor, 1997, p. 17), i s’es tén per un te rri to ri 

d’uns 60.000 km2 (Sa rie go, 2000,

p. 13). En ge ne ral, s’hi dis tin gei xen dues

zo nes ecolò gi ques cla ra ment di fe ren cia -

des: l’Alta i la Bai xa Ta rahu ma ra, tam bé

ano me na des Sie rra i Ba rran ca, res pec ti -

va ment. L’e xistència d’a ques tes dues re -

gions ha permès que mol tes fa mí lies rarà -

mu ri com bi nin els seus nín xols ecolò gics,

can viant de lloc els ra mats de bes tiar i la

pròpia re sidè ncia, d’a cord amb les exigèn -

cies del cli ma. 

La im por tant co lo nit za ció mes tis sa que

ha so fert la Ta rahu ma ra en l’úl tim se gle

no ha por tat, doncs, una dis mi nu ció de la 

po bla ció rarà mu ri que, lluny de dis mi -

nuir, re sis teix la pres sió i con ti nua aug -

men tant la seva de mo gra fia. Ara com ara

s’es ti ma que hi ha uns 50.000 rarà mu ris

dis se mi nats per tota la Sie rra. La po bla -

ció mes tis sa, per la seva ban da, és ma jo -

ria amb 201.644 ha bi tants (98.677 a

l’Alta Ta rahu ma ra  i 102.967 a la Bai xa). 

(INEGI, 1995). 

Els rarà mu ri pos seei xen un ti pus fí sic de

com ple xió vi go ro sa i aire es velt, amb una

es ta tu ra mit ja na d’1,65 m l’ho me i d’1,58 m

la do na1 (Schalk wijk, 1985, p. 25). En

ge ne ral, el ti pus fí sic està ben pro por cio -

nat, i hi des ta quen com a qua li tats l’e nor -

me re sistència a l’es forç, la gran du re sa per 

afron tar els ri gors de l’am bient, tot su por -

tant amb poc abri gall les bai xes tem pe ra tu -

res noc tur nes, igual com la ca pa ci tat de so -

fri ment per su por tar el do lor fí sic pro vo cat

per les ma lal ties, els trau ma tis mes o el

part, sen se ex pres sar cap quei xa. 

El seu es tat de sa lut ge ne ral es pre sen ta,

tan ma teix for ça pre ca ri, les ma lal ties més

fre qüents són les de ri va des del pa ra si tis -

me, tant in tern (gas troen te ri tis, ame bia si),

com ex tern (sar na, polls), les venè ries, les

ma lal ties dia rrei ques agu des, les in fec -

cions res pi ratò ries agu des i la pneumò nia,

en tre d’al tres; cri da l’a ten ció es pe cial ment

per l’alt grau de des nu tri ció in fan til (E.

Gon zá lez, 1999; S. Oros, 2001). 

Karl Lum holtz (1904, 1972, p. 297) va

des criu re els rarà mu ri de fi nal del se gle XIX

com els co rre dors més re sis tents del món.

Con ta d’un home que en cinc dies va recór -

rer unes 600 mi lles (960 km) per por tar un 

mis sat ge des de Gua zá pa res fins a Chi -

huahua. Tam bé con ta que cap tu ra ven cor -

rent a peu ca valls sal vat ges, i per se guien

un cér vol du rant uns quants dies fins a

cap tu rar-lo i ma tar-lo. 

Carl Diem (1973, p. 224) fa re ferè ncia a la 

ges ta que es diu que va rea lit zar un rarà -

mu ri, el 1932, re co rrent a la ma ne ra tra di -

cio nal (amb una bola) 560 km sen se inter -

rupcions, per un te rreny pe dre gós i ac ci -

den tat. 

Ara com ara, els rarà mu ri con ti nuen co -

rrent com sem pre ho han fet, i a més a

més, so bre tot en els úl tims 10 anys, al guns 

han es tat in vi tats a com pe tir en ul tra ma ra -

tons in ter na cio nals, com ara les 100 mi lles 

de Co lo ra do o de Los Ánge les, on acon se -

guei xen tam bé guan yar da vant co rre dors
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Abstract

¡Who no ten du ran de, not use ful! Says a old

prin ci ple ra rá mu ri, eth nic group in ha bi tant in the

Sie rra Ta rahu ma ra, in si de the Sie rra Mot her

Wes tern of the Chihuahua Sta te in Mexi co. With a

na tu ra harsh for the sur vi val, is ac cept the idea

what “for live you have to be re sis tant” and so

sup port the shor ta ge of wa ter and food be cau se of 

the drought, the in ten se cold noc tur ne of win ter or 

the long cross-mon tains. From hun dred of years,

mens and wo mens ra rá mu ri, like the cus tom says

they com pe te run ning du ring the to day and the

night, for ways abrupts, dis tan ces of more of two

hun dred. In this work is des cri bed dif fe rent as pect 

of this sin gu lar race, for to analyse the principals

funtions laik cultural event.

Key words
Race, Ra rá mu ri, Ta rahu ma ra, Cul tu re,

So ciety, Role

Cur sa, Rarà mu ri, Ta rahu ma ra, So cie tat,
Cul tu ra, Fun ció

n Pa ra ules cla u

1 La dona és més ro bus ta que no pas l’ho me.



pro fes sio nals, com va pas sar en 1993 amb 

V. Chu ro, en 1994 amb J. He rre ra, i en

1997 amb Cha ca ri to. 

Hi ha, doncs, pro ves del pas sat i del pre -

sent que acre di ten els rarà mu ri com un po -

ble de co rre dors, els quals pos seei xen una

gran ca pa ci tat de re sistència i du re sa fí si -

ca, de mos tra da i re co ne gu da en l’ac tua li -

tat, i això fa que, lluny de les exa ge ra cions,

la lle gen da es faci hist òria. 

Eti molò gi ca ment la pa rau la “rarà mu ri” sig -

ni fi ca “peu co rre dor” o “co rre dor a peu”

(W. Ben nett, i R. Zing, 1935; A. Ama dor,

1997, p. 17) i és pre ci sa ment la cur sa una 

de les pe cu lia ri tats cul tu rals per la qual són 

co ne guts in ter na cio nal ment. Ens n’o cu pa -

rem a les pàgi nes se güents, en base al tre -

ball de camp rea lit zat du rant els me sos

d’oc tu bre i no vem bre del 2001 en di fe rents 

co mu ni tats de l’Alta Ta rahu ma ra. 

Descripció
de la cursa
raràmuri 

La tra di cio nal cur sa rarà mu ri té dues mo -

da li tats ano me na des: ra ra jí pa ri o cur sa

de bola per als ho mes i ro we ra o cur sa

d’a ri we ta per a la dona. La bola es fa de

l’a rrel d’al zi na, d’ar boç o de tas ca te, té

un dià me tre d’uns 7 o 8 cm i uns 230 gr

de pes. El cèrcol o ari we ta és fet de bran -

cons ve ge tals, amb un dià me tre va ria ble

en tre 5 i 15 cm, i en al gu nes zo nes és fi -

lat do ble. 

D’al tra ban da, d’a cord amb el llen guat ge

uti lit zat pels ma tei xos rarà mu ris, es po den 

dis tin gir bàsi ca ment tres ti pus de cur ses:

grans, mit ja nes i pe ti tes, que te nen com a

cri te ris es sen cials la du ra da i la quan tia de 

les apos tes acu mu la des. Una cur sa gran

s’a cos tu ma a con cer tar amb set ma nes i

fins i tot amb me sos d’an te la ció, té una

du ra da d’en tre 15 i 20 ho res per als ho -

mes i en tre 8 i 15 ho res per a les do nes;

els pri mers co brei xen distàncies d’en -

tre 100 i 200 km i les se go nes en tre 50 i

100 km. Ai xe quen mol ta ex pec ta ció i un

im port d’a pos tes ele vat. La cur sa pe ti ta

s’acos tuma a im pro vi sar o a con cer tar

amb poca an te la ció, és pròpia del joc de

nens i ne nes i tam bé dels adults, din tre

del con text de les tes güi na das (reu nions

per beu re te cuin), es po den re có rrer en tre

2 i 10 km, més o menys i les apos tes no

són gai re ele va des. Pel que fa a les cur ses

mit ja nes, ocu pen un am pli es pec tre, i co -

brei xen distàncies molt va ria bles en tre els

ex trems an te riors. A més a més, cal te nir

en comp te la cur sa “ce ri mo nial” o “com -

me mo ra ti va” rea lit za da amb mo tiu de la

mort d’al gu na per so na; es por ta a ter me

un acte simb òlic en què es re co rren uns

cen te nars de me tres com a ho me nat ge al

di funt o di fun ta. 

Qual se vol èpo ca pot ser tria da per or ga -

nit zar una cur sa, en ca ra que la im men sa

ma jo ria es con cen tren en tre l’es tiu i la

tar dor (de maig a se tem bre), èpo ca en

què no fa tant de fred noc turn i l’am bient

de dia és més hu mit, per què és temps de

plu ges. 

L’eix del sis te ma or ga nit za tiu d’una gran

cur sa és el cho kéa me o or ga nit za dor prin -

ci pal d’aquesta; n’hi po den ha ver dos, un

per cada co rre dor o equip en fron tat. Po den 

ser in dis tin ta ment home o dona i s’encar -

reguen de ges tio nar i ne go ciar tots els ex -

trems de la cur sa, po sant d’acord els co rre -

dors, a més a més de re co llir i ca sar les

apos tes de la gent in te res sa da. 

Pel que fa a la pre pa ra ció i la cura dels

cor redors abans d’una gran cur sa, els rarà -

mu ris no prac ti quen cap ac ti vi tat es pe cial,

la seva for ma fí si ca es basa en l’entre -

nament na tu ral que pro por cio na la vida

dià ria, i pel fet de ca mi nar molt pas tu rant

els ra mats o vi si tant la gent; els nens i jo -

ves es des pla cen so vint co rrent, ju gant

amb la bola o l’ariweta, i serà la se lec ció

na tu ral la que faci de fil tre, per què amb el

temps els mi llors par ti ci pin en les grans

cur ses i la res ta ho faci a les mit ja nes o pe -

ti tes. 

Da vant el rep te d’una gran cur sa, els co rre -

dors o co rre do res han de por tar a ter me,

això sí, un se guit de cu res cor po rals, han

de ser ben ali men tats per les se ves res pec -

ti ves fa mí lies, cho quéa mes o veïns que tin -

guin in ten ció d’apostar per ell o ella, han

d’evitar grans es for ços, no par ti ci par en les

tes güi na das, i des can sar bé uns dies abans 

de la gran cita; l’owirúame o re meier té

cura de les se ves ca mes mit jan çant fre gues 

amb oli o plan tes me di ci nals i els ad mi nis -

trarà te de ce dre. 

Arri bat el dia de la com pe ti ció, el de sen -

vo lu pa ment de la cur sa s’a té a unes re -

gles for ça sim ples. El cir cuit on es co rre

pot ser cir cu lar, en ca ra que més so vint és

li neal, d’a na da i tor na da, so bre un tra jec te 

de 6 a 30 km apro xi ma da ment,2 uti lit -

zant ca mins i via ranys tran si ta bles més o

menys pe dre go sos, que dis co rren per re -

lleus molt va ria bles (al tiplà, ba rranc,

bosc...). Abans de fer el sen yal de sor ti da

cal ha ver acor dat la distància del re co rre -

gut, el nom bre de vol tes, el nom bre de

cor redors per equip3, el nom bre de bo les o 

ari we tas de re can vi per uti lit zar-les en cas

de rup tu ra o pèrdua. Junt a la lí nia de sor -

ti da, que a més a més ser veix de meta i

ocu pa un lloc cen tral en el cir cuit, es

col·loca una fi le ra de pe dre tes que s’a ni -

ran traient d’u na amb una, a me su ra que

es va gin com ple tant vol tes. La in du ment -

ària no té res de par ti cu lar, el ves tit uti lit -

zat és el nor mal de la vida dià ria i aquest

ha can viat al llarg del temps, el que es

man té és el cin tu ró de cuir amb peü lles de 

cér vol pen ja des a ma ne ra de so nall, amb

què co rren al guns ho mes, igual com la

ban da de tela ajus ta da al front que por ten

tant ho mes com do nes. El cal çat uti lit zat

són hua ra ches (sand àlies lleu ge res amb

sola de caut xú lli ga da al peu amb una cor -

retja de cuir). 

L’ho ra nor mal de co men ça ment se si tua en -

tre les 14:00 i les 15:00 h, un cop pas sat el 

mig dia; se surt amb un rit me tran quil, cons -

cients que la pro va no ha fet més que co -

men çar i en ca ra que da molt fins que s’a ca -

bi, al vol tant de les 11:00 o les 12:00 h de

l’en demà. La tècni ca de la cur sa i el llan ça -

ment té com a fi na li tat prin ci pal atu rar-se

com menys mi llor, tot eco no mit zant al

màxim l’e ner gia; per fer-ho, l’ho me, amb la 

ma tei xa inè rcia de la cur sa, col·loca el peu

al cos tat de la bola i la llan ça amb for ça en -

da vant, tot efec tuant una parà bo la de 40 o

50 m, con ti nua co rrent cap al punt on cau i 

re pe teix l’o pe ra ció un cop rere l’al tre fins al

fi nal, pro cu rant que no se sur ti de les vo res
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2 So bre un cir cuit de 6 km es po den acor dar de 20 a 40 vol tes, men tre que so bre un de 30 km se’n po den acor dar de 4 a 8.

3 Les parts o bàndols en fron tats sem pre són dos, però els equips po den es tar com pos tos per un, dos, qua tre o sis co rre dors/co rre do res. En tot cas, el nor mal és que en des ta qui un

per equip, i la res ta faci una tas ca de su port.



del camí, per què com que no es pot aga far

amb les mans, tota sor ti da su po sa una

pèrdua de temps i un es forç ex tra. La dona, 

per la seva ban da, co rre amb una bar ni lla

d’uns 70 o 80 cm de llarg, cor ba da per un

ex trem, amb la qual re cull l’a ri we ta de te -

rra men tre co rre, i la llan ça amb for ça en -

da vant 50 o 60 m, sem pre en el sen tit de

la cur sa, tot evi tant igual ment que sur ti

dels mar ges del camí a se guir. Els co rre -

dors i co rre do res apli quen es tratè gies per

des mo ra lit zar el ri val, tot col·lo cant-se,

per exem ple, al seu da rre re, sen se dei xar

que se se pa ri gai re, es tu diant-ne els mo vi -

ments per pas sar-lo quan arri bi el mo ment

opor tú. 

La cur sa rarà mu ri és una tas ca d’e quip, on

es fa molt im por tant el tre ball en grup per

acon se guir de guan yar, és im pres cin di ble

el su port d’u na sèrie de per so nes que pro -

por cio nin ai gua i ali ment (pi no le)4 als cor -

redors, que els fa cin llum amb tor xes d’o -

co te de nit, que els aju din a re cu pe rar-se

de pos si bles fe ri des o de fa lli ments, que els

en co rat gin, que vi gi lin el com pli ment de les 

nor mes per part de l’al tre equip. Tam bé el

pú blic juga el seu pa per, no so la ment d’a -

pos tant sinó d’a ni ma dor, cri dant we ri ga!

(ràpid!) als seus i se guint-los en al guns

trams del recorregut, vigilant igualment

que tot transcorri netament. 

N’hi ha molts que han fet les apos tes

abans de co men çar la cur sa, però d’al tres

es pe ren una o dues vol tes per veu re com

co rren i ales ho res fer l’a pos ta, sem pre que

hi hagi qui l’ac cep ti; el cho kéa me fa sem -

pre de mediador. 

So vint les grans cur ses con clouen abans

que es co brei xin to tes les vol tes con vin gu -

des, a cau sa de la di ferè ncia en tre els ad -

ver sa ris. Quan un co rre dor s’a do na que no

podrà atra par l’al tre i es veu per dut, opta

per aban do nar i aquí aca ba tot, atès que

per guan yar no sem pre cal creuar la meta

el pri mer, n’hi ha prou amb en que dar al

da vant de l’al tre en cas d’a ban do na ment.

Si gui com vul gui, un cop aca ba da la cur sa,

al fi nal de l’es de ve ni ment els co rre dors

des can sen, s’a li men ten, dor men amb els

seus fa mi liars i afi cio nats; els uns se sen -

ten con tents (els guan ya dors) i d’al tres

des con tents (els per de dors) pel que ha

pas sat, però sen se exa ge ra ció. És nor mal

tam bé que els per de dors jus ti fi quin la

 derrota ad duint mo tius de fe ti lle ria, sen -

tint-se víc ti mes de l’ac ció malè fi ca obra da

per algú,5 fins i tot, en ca sos ex traor di na -

ris, s’a rri ba a in si nuar que la cur sa ha es tat 

tru ca da, en con si de rar-se que el co rre dor

que ha per dut ho ha fet pre me di ta da -

ment per fer guan yar als qui han apos tat

per l’al tre. 

El cho kéa me o cho kéa mes, sen se te nir

res ano tat per es crit, re par teix el con tin gut 

de les apos tes (di ners, es tris, ani mals) en -

tre els guan ya dors. El co rre dor o co rre do ra 

que guan ya, tam bé rep el que li co rres pon

i, a més a més, la gra ti fi ca ció vo lunt ària

(ba ra ta) de les per so nes que de sit gen.

Des prés d’això tot hom tor na als seus llocs

d’o ri gen. 

Funcions
de la cursa 
raràmuri 

La com pe ti ció

es por ti va 

Una pri me ra fun ció es de ri va del sen tit més 

im me diat que té l’ac ció ma tei xa de có rrer.

Per què es co rre? Quin és el re sul tat fi nal

de la cur sa? Què és allò que man té tan ta

ex pec ta ció en el pú blic as sis tent? L’a go nis -

me o com petè ncia és un com po nent bàsic

de l’es truc tu ra i dinà mi ca de la cur sa rarà -

mu ri, ins tal·lat no so la ment en els co rre -

dors sinó també entre els qui els donen

suport. 

La cur sa com por ta una dura com petè ncia

on no hi ha tre va, tots dos ad ver sa ris pre te -

nen de guan yar i arri ba ran fins a l’ex te nua -

ció per acon se guir-ho, però això no vol dir

que per di el com po nent lú dic. Es trac ta

d’u na com pe ti ció dura, sa cri fi ca da, però

tam bé agra da ble, on es pot par lar de di -

ferents graus de di ver sió, igual com de ri va -

li tat. 

La cur sa es de vé un acte di ver tit en la me -

su ra en què es veu acom pan ya da pel llan -

ça ment d’un ob jec te; ha ver de pres tar

aten ció a una bola de fus ta o a un cèrcol

ve ge tal per con duir-los en la di rec ció ade -

qua da, cons ti tueix un en tre te ni ment que

tren ca amb la mo no to nia de la cur sa, do -

tant-la d’un com po nent lú dic que l’om ple

de con tin gut; no tin dria sen tit có rrer sen se

bola, en ca ra que al guns ho fa cin en grans

com pe ti cions per ri va lit zar amb els ‘cha bo -

chis’6 en el seu te rreny, com aquests ho sa -

ben fer. La bola o l’a ri we ta són ele ments

in dis pen sa bles per què la cur sa rarà mu ri si -

gui pen sa da i sen ti da com una activitat

lúdica i divertida, sense la qual mancaria

de valor i interès. 

Una nota dis tin ti va de la com pe ti ció és la

tem perà ncia d’ànims per part dels co rre -

dors, un cop aca ba da la pro va. El que

guan ya es mos tra con tent per ha ver-ho

acon se guit, però no arri ba a és ser exul -

tant, no sal ta d’a le gria i menys en ca ra es

ma ni fes ta arro gant o en va nit, lluny d’això, 

as su meix la seva vict òria amb nor ma li tat,

com a fruit del seu es forç per so nal, del su -

port de la seva gent i de la sort de no ha ver 

tin gut cap con tra temps, el deu re i el de sig

s’han acom plert i es gau deix amb els fa mi -

liars i se gui dors  sen se exa ge ra ció, “so la -

ment s’ha guan yat una cur sa”, una en tre

tan tes, en ca ra que es trac ti de cur ses ex -

cep cio nal ment llar gues. El qui perd, per la 

seva ban da, no hi do narà més im -

portància en els de sa fia ments me nors,

ple na ment lú dics, però tam poc no es mos -

trarà de pri mit si es trac ta d’un gran rep te

en una cur sa ma jor, “sim ple ment s’ha

per dut una cur sa”, que es guan yarà en

una al tra oca sió, no cal do nar-hi més

trans cendència; era pos si ble per dre (com

guan yar) i ha pas sat. 

El carà cter ago nís tic de la cur sa rarà mu ri,

l’en fron ta ment no vio lent que es pro dueix

en tre els ad ver sa ris, cons ti tueix tam bé un

alli be ra ment d’a gres si vi tat. Les ten sions

so cials te nen com a camí de sor ti da les tes -

güi na das; en aquest es ce na ri sor gei xen

con flic tes i es de sen ca de nen so vint ac tes

més o menys vio lents, que tren quen l’as -

sos sec i la pau que do mi na la vida rarà mu -

ri, però a més a més de les tes güi na das, on
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4 Blat de moro mòlt que es dis sol en ai gua.
5 Sen se que mai no hagi es tat de mos trat, s’ex pli quen ca sos en què hom ha col·lo cat os sos de mort en el punt per on pas sa un co rre dor per lle var-li for ces. A ve ga des, la presè ncia

d’u na per so na as sen ya la da com a su ku rúa me (brui xot), que es mos tra par ti da ri d’un bàndol, pot  fer que l’al tre es co men ci  sen tir ven çut.
6 Ter me que sig ni fi ca “bar but” i que és as sig nat a l’ho me blanc i mes tís.



l’a gres si vi tat es fa ex plí ci ta d’u na ma ne ra

vio len ta, les cur ses ser vei xen tam bé per

alli be rar aques ta agres si vi tat, per en ca rri -

lar-la, di ri gir-la i fer que sur ti sen se ne ces -

si tat  que es ma ni fes ti vio len ta ment. Els

co rre dors i co rre do res po den abo car la

ràbia acu mu la da, en cas d’e xis tir, gas tant

ener gia co rrent fins a l’es go ta ment, llan -

çant amb for ça la bola o l’a ri we ta, i la res ta 

ho po den fer acom pan yant els co rre dors en 

una part del tra jec te, eme tent crits d’ànim,

apos tant; si gui com sigui, la cursa s’ofereix 

com una oportunitat per alliberar-se de

tensions, bé corrent o projectant-se  en els

corredors. 

L’a pos ta

econò mi ca 

L’a pos ta for ma part de la cur sa i és un dels

seus grans al·li cients, fins i tot es po dria dir 

que per a molts és el més apre ciat, si fem

cas de les con ver ses man tin gu des amb els

ma tei xos rarà mu ris, que afir ma ven recur -

rentment que, un cop aca ba da la cur sa, tot 

l’in terès s’a bo ca al lloc de les apos tes i no

en vers els ex hausts co rre dors, als quals no

s’hi pres ta gai re aten ció, sim ple ment se’ls

dei xa que es recuperin, sense més  com -

pliments. 

Apos tar a la cur sa no su po sa una for ma de

guan yar-se la vida, no hi ha per so nes que

ba sin la seva sus ten ta ció i la de la seva fa -

mí lia en els be ne fi cis ob tin guts amb les

apos tes, el que sí que com por ta és una for -

ma de tran sac ció econò mi ca, d’ob ten ció

de re cur sos a la qual acu dir, so bre tot si es

comp ta amb un bon co rre dor. La fa mí lia i

fins i tot la co mu ni tat que tin gui un co rre -

dor ràpid pot in ver tir part dels seus re cur -

sos per du pli car-los, en ca ra que no és mai

un va lor se gur al qual afe rrar-se i la pos si -

bi li tat de la pèrdua es tarà sem pre pre sent.

Com que la so cie tat rarà mu ri té una eco no -

mia de sub sistència, domè sti ca, d’au to -

con sum, l’a pos ta en les cur ses per met la

cir cu la ció de béns en es fe res in tra i in ter co -

mu nità ries i fins i tot in terè tni ques; els

béns can vien de pro pie ta ri, unes ve ga des

es guan yen, d’al tres es per den, i en ca ra

que no se sap ben bé si els qui guan yen són 

els més ne ces si tats econò mi ca ment, el sis -

te ma d’a pos tes con tri bueix a la re dis tri bu -

ció de la ri que sa en la co mu ni tat o en la re -

gió. N’hi ha que man te nen que els mi llors

co rre dors per tan yen a les zo nes més de pri -

mi des, cosa que pos si bi li ta que a tra vés

seu la co mu ni tat es re cu pe ri de la pe nú ria

econò mi ca i ob tin gui una en tra da d’ex ce -

dents (di ners, roba, flas sa des, ani mals...)

que pro ve nen d’al tres àrees amb més

recursos. 

La fun ció econò mi ca que es de ri va de les

cur ses mit jan çant les apos tes afe geix al pa -

tró de sub sistència un cert carà cter de mer -

cat in ci pient, en cons ti tuir un re fe rent en la 

so cie tat rarà mu ri per in ver tir re cur sos ma -

te rials, que en el pit jor dels ca sos es po den

per dre o, en el mi llor, du pli car-ne el va lor.

El lloc d’a pos tes es con ver teix en un es pai

de tran sac cions, on es po sen en joc béns

d’ús i con sum, una bor sa de va lors on els

béns es men tats s’a rris quen davant l’alter -

nativa del doble o res. 

D’al tra ban da, la gran ano ma lia que de ve -

ga des es dei xa sen tir a la cur sa i que per -

ver teix la con fian ça que hi di po si ten els

par ti ci pants, s’es de vé pre ci sa ment a cau -

sa de l’a pos ta. L’a pos ta és el mo tiu pel

qual al guns co rre dors es dei xen sub or -

nar, per den pre me di ta da ment una cur sa

per be ne fi ciar-se’n econò mi ca ment, igual

com els qui els in duei xen a fer-ho, els

quals són, amb di ferè ncia, els més be ne fi -

ciats. És l’a pos ta la que in cre men ta el va -

lor es por tiu, econò mic i so cial de la cur sa,

la que fa que ad qui rei xi un ma jor in terès i,

al ho ra, la que con tri bueix a per ver tir-la en

al guns ca sos, quan a cau sa d’a que lla es

fan tram pes. 

Cal no per dre de vis ta, tot i amb això, que

els ma tei xos co rre dors són tam bé apos ta -

dors, per la qual cosa guan yar o per dre la

cur sa de què són pro ta go nis tes im pli ca

tam bé guan yar o per dre l’a pos ta; això

apor ta un va lor afe git a la com petè ncia fí si -

ca, un va lor econò mic a tra vés del qual es

po den be ne fi ciar o per ju di car, i cal es tar

mo ti vats per ren dir al màxim que per me tin

les for ces; l’a pos ta econò mi ca de la qual

par ti ci pen els ma tei xos co rre dors, cons ti -

tueix d’a ques ta for ma un in cen tiu im por -

tant per man te nir l’ànim d’a quests, ja que

a més a més del pres ti gi com a co rre dor

s’hi ju guen béns ma te rials, i una pro va de

cre di bi li tat per a la res ta del pú blic, car se

su po sa que cada bàndol farà tant com si -

gui pos si ble per guan yar, en comprovar-se

que els corredors o corredores han apostat

importants béns en favor propi. 

La tro ba da so cial

i el su port ideolò gic 

Amb un pa tró d’as sen ta ment tan dis pers,

la vida rarà mu ri dis co rre de ma ne ra for ça

iso la da, la co mu ni ca ció in ter fa mi liar és

es cas sa i en al guns ran xos po den trans -

córrer set ma nes sen ce res sen se que s’ha gi 

es ta blert cap re la ció que vagi més enllà

del grup domè stic. Da vant d’a quest pa no -

ra ma, les cur ses de bola i ari we ta pro pi -

cien el re tro ba ment i la in te gra ció so cial, i

es de ve nen un temps per com par tir ex pe -

rièn cies, per in ter can viar im pres sions i

sor tir de la monò to na vida in de pen dent.

Són molts els tes ti mo nis rarà mu ris que

des ta quen el va lor so cial de la cur sa per

da munt de tot; el més im por tant no és

guan yar sinó tro bar-se per man te nir la co -

mu ni ca ció, com es desprèn del se güent

re lat rarà mu ri: 

“L’a pos ta no hi té gran cosa a veu re, s’a pos -

ta més aviat per acon se guir al gu na cosa,

per as so lir al gu na cosa, però en el fons l’es -

pe rit és més el de la com petè ncia, de te nir

ri va li tat amb al tres po bles i man te nir la co -

mu ni ca ció, per què so vint fa temps que no

es veuen i és a les cur ses on es tor nen a

veu re i apro fi ten per xe rrar, i allà ma teix es

con cer ten no ves cur ses, ales ho res l’ob jec -

tiu d’això és man te nir la co mu ni ca ció con -

tí nua amb al tres po bles...” (Entre vis ta a

J. M. P.). 

El com po nent so cia lit zant de la cur sa

no cal cir cums criu re’l, tan ma teix, al mo -

ment en què aques ta es fa efec ti va, a les

24 o 48 ho res en què tots es reu nei xen en 

l’in dret de tro ba da per què es rea lit zi. Tot

i que les cur ses pe ti tes, mol tes ve ga des

im pro vi sa des, ocu pen en ge ne ral poc

temps d’in te rac ció, el fet que es rea lit zin

més so vint fa que aquests mo ments si -

guin més nom bro sos; les grans cur ses

com por ten un pro cés or ga nit za tiu molt

ela bo rat, on ca das cú in te rac cio na amb

els al tres des del seu rol res pec tiu. Els

cho kéa mes de tots dos bàndols es vi si ten

per anar con cre tant di ver sos ex trems de

la cur sa, al ho ra que la pro mouen i in ci ten 

a la gent per què faci apos tes; els co rre -

dors re ben to tes les aten cions dels seus

par ti da ris, de la seva fa mí lia, de l’owi -

rúame, del cho kéa me, i és cons cient del

com pro mís que ad qui reix amb ells per tal 

de fer tot el que si gui pos si ble per gua -
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nyar i així mi llo rar una mica la si tua ció

econò mi ca de la seva gent; els se gui dors

de tots dos bàndols dis po sen d’u nes

quan tes set ma nes per con ver sar so bre la

cur sa; aques ta és un mo tiu im por tant per

co mu ni car-se i ocu par el temps. Els uns i

els al tres ocu pen po si cions di ver ses da -

vant l’es de ve ni ment anun ciat i exer cei -

xen tan bé com po den els seus pa pers,

amb un ele vat con tin gut so cia lit zant. 

La cur sa es pre sen ta així com un es de ve ni -

ment so cial, que pro pi cia el gau di col·lec -

tiu en pos seir un clar com po nent re crea tiu i 

no so la ment com pe ti tiu, ca paç d’a treu re

l’a ten ció de no ves per so nes, que fins i tot

han rea lit zat re co rre guts d’uns quants dies

per acu dir a la cita; ul tra això, re pre sen ta

un es de ve ni ment ca rre gat d’es tí muls, que

no so la ment re flec teix al gun dels va lors

més im por tants del grup sinó que a més a

més els re pro dueix; amb la cur sa hom re -

cor da que cal ser hàbil, in tel·li gent, so li da ri 

i molt resistent per aconseguir els objectius 

que es persegueixen. 

Però a la cur sa no s’a pre cia no més la re -

crea ció de la iden ti tat ètni ca, en re pro -

duir-se una con duc ta tra di cio nal que vin -

cu la el grup i li dóna sen tit de per ti nen ça;

el fet de com par tir una ma ne ra pe cu liar de 

re la cio nar-se amb la cur sa pe des tre és

una ma ni fes ta ció més per mar car la di -

ferè ncia en tre el “no sal tres” i “els al tres”:

no sal tres co rrem amb bola o ari we ta, els

al tres co rren sen se; però cal no per dre de

vis ta que es trac ta d’u na cur sa on s’en -

fron ten dos co rre dors/es o dos bàndols,

els rarà mu ri han de de can tar-se per un

dels dos i aquest és un exer ci ci que su po -

sa una ads crip ció di fe ren cial. En aquest

sen tit, ens con ta ven que en ca ra que és

nor mal apos tar pel co rre dor o co rre do ra

que es con si de ri mi llor pre pa rat, in de pen -

dent ment de la sim pa tia que cau si o de

l’a fi ni tat que es tin gui amb ell o ella, es

dóna tam bé el cas d’a pos tar in con di cio -

nal ment per aquell amb qui es man té més

pro xi mi tat, per aquell que ens és pa rent o

veí, que per tany al ma teix po blat, en ca ra

que tam bé cal veu re-hi unes ga ran ties mí -

ni mes per què acon se guei xi guan yar.

Aques ta se go na cir cumstància s’a cos tu -

ma a do nar més quan s’en fron ten co rre -

dors de po blats molt dis tants, i això fa que 

el pú blic as sis tent apos ti pel qui o els qui

re pre sen ten el pro pi lloc de pro cedè ncia:

en cas d’en fron tar-se co rre dors de Cho gui -

ta i Pa na la chi, els re si dents de Cho gui ta

ten di ran a apos tar pel seu co rre dor, men -

tre que els de Pa na la chi ho fa ran pel seu,

sen se que es for ci nin gú a fer-ho.

Din tre de la fun ció ideolò gi ca sub stan ti va -

da en el pa per iden ti ta ri de la cur sa rarà -

mu ri, es pot in clou re tam bé el su port a les

creen ces re li gio ses, que es re fer men amb

la par ti ci pa ció en les cur ses. Per có rrer bé

cal tro bar-se a gust amb un ma teix, no més 

així es pot con fiar en la vict òria, l’àni ma o

les àni mes han de ser-hi pre sents i en

pau, qual se vol re mor di ment o mala cons -

cièn cia pot ser cau sa d’a fe bli ment i de la

pèrdua de la cur sa. Se gons Don Bur gess:

“els rarà mu ri no se pa ren res de la seva

 dimensió re li gio sa” i com ana va dient:

“m’han par lat que quan co rren ho fan per

a Déu” (Entre vis ta a Don Bur gess). Els

mo tius es pi ri tuals per par ti ci par en una

cur sa no dei xen de ser pre sents en al guns, 

com ens deia un rarà mu ri de Re jo go chi:

“Un hi par ti ci pa per què Déu ens doni

més vida per allò que està fent, no per

guan yar di ners, un hi posa ga nes per la

vida d’al tres per so nes tam bé, per què Déu 

es ti gui con tent al nos tre cos tat” (Entre -

vis ta a M. Ch.). 

A més a més d’això, en les cur ses so vint

es fa pre sent la creen ça en l’e xistència de 

for ces so bre na tu rals po de ro ses, que po -

den ma ne gar o ope rar a fa vor o en con tra

d’al tres per so nes; la creen ça en el bé rea -

lit zat per l’owi rúa me (re meier) amb l’a pli -

ca ció de re meis me di ci nals, i en el mal

cau sat pel su ku rúa me (brui xot) que su -

po sa da ment ha rea lit zat al gun ma le fi ci,

són molt pre sents, igual com el res pec te i 

fins i tot el te mor que hom té en vers

aques tes per so nes, que acos tu men a ser

so lità ries i atí pi ques. Es pro cu ra man te -

nir amb elles un trac te cor dial, però no

ex ces siu, per si de cas; d’a ques ta for ma

la cur sa posa a pro va aques tes creen ces i

l’ad he sió que s’hi té. 

Un as pec te im por tant a des ta car aquí és

el pa per que juga la cur sa com a vehi cle

d’a cos ta ment de la so cie tat mes tis sa a la

rarà mu ri. La Sie rra Ta rahu ma ra ha ex pe -

ri men tat una for ta co lo nit za ció mes tis sa,

tan ma teix, en ca ra que la so cie tat mes tis -

sa ocu pi en aquest cas la po si ció do mi -

nant, s’hi po den apre ciar adap ta cions

d’al gu nes for mes de con duc ta rarà mu ri;

no són po ques les per so nes que se sen ten 

per sua di des per la ma ne ra d’és ser i es tar

rarà mu ri i n’a dop ten al guns cap te ni -

ments, tot in te grant-los en el seu pro pi

es til de vida, així en tren en un pro cés que

po dríem ano me nar com a “ra ra mu rit za -

ció del mes tís”. La cur sa cons ti tueix una

d’a ques tes pràcti ques que aca pa ren l’in -

terès del mes tís, que s’hi acos ta no so la -

ment per apos tar-hi, sinó per gau dir-ne i

apre ciar-ne els va lors. 

En po ques pa rau les, sen se que cons cient -

ment ho pre ten guin, els rarà mu ris es

man te nen en la con vic ció que “cal re sis tir

per viu re”, i re flec tei xen en la cur sa, amb

tot el seu em bol call, una bona part del seu 

és ser, atès que no es trac ta no més d’u na

tècni ca cor po ral de des pla ça ment sinó

d’un fet so cial i un sím bol de re sistència

en sen tit am pli. Ente sa així, des d’u na vi -

sió romà nti ca de la cul tu ra, en el cas rarà -

mu ri po dríem afir mar que: per viu re cal

có rrer!
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