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El dossier titulat Els grans temes olímpics és un material de referència per
a ús del professorat que busqui informació o vulgui preparar classes sobre
els Jocs Olímpics i temes relacionats.
La documentació inclou cinc temes que contenen informació senzilla i
pràctica sobre els Jocs Olímpics d'estiu i d'hivern —la seva història, els
seus orígens remots i el seu signiﬁcat.
Els textos estan il·lustrats amb imatges de l'arxiu fotogràﬁc del COI, que es
poden descarregar directament en format PDF i utilitzar a l’aula. Al ﬁnal de
cada arxiu hi ha exemples d'activitats que, com les referències
bibliogràﬁques, es poden treballar a classe amb els alumnes.

INTRODUCCIÓ

ARXIU 1: L'OLIMPISME I EL MOVIMENT OLÍMPIC
› L'Olimpisme: filosofia de vida, valors, símbol olímpic
› El Moviment Olímpic: com s'organitza?
› Activitats paral·leles als Jocs
› Fites històriques
ARXIU 2: LA FLAMA OLÍMPICA I EL RELLEU DE LA TORXA
› Orígens i història
› L'encesa de la flama a Olímpia
› El relleu de la torxa olímpica
› Els portadors de la torxa
› Les torxes (tecnologia i disseny)
ARXIU 3: ELS JOCS OLÍMPICS A L'ANTIGUITAT
› Orígens, context, visió general d'Olímpia
› Els atletes
› Els esports del programa
› Els premis per als guanyadors
› El final dels Jocs
ARXIU 4: ELS JOCS OLÍMPICS MODERNS
› El restabliment dels Jocs per part de Pierre de Coubertin el 1986
› Les característiques dels Jocs Olímpics moderns
› Els esports olímpics (criteris, programa)
› L'atleta als Jocs
› La victòria (medalles, podi)
› Els Jocs i la seva època
ARXIU 5: ELS CARTELLS OLÍMPICS
› L'anunci dels Jocs
› La distribució dels cartells olímpics
› Llegir un cartell olímpic
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D'Olímpia, Grècia, a l'estadi
dels Jocs Olímpics d'algun
lloc del món.

Simbolisme del foc.

Una invenció moderna
inspirada en l'antiguitat.

Antiguitat: el foc a Olímpia.
L'encesa de la flama olímpica.
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TORXES

Selecció de portadors de la torxa.

Tecnologia i disseny al
servei de la flama olímpica.
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El relleu als Jocs moderns:
primer relleu, itineraris
i transport.
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PORTADORS DE LA TORXA
La importància del primer i l'últim
portador.

Portada: JJOO de Sydney 2000. Cerimònia inaugural – Cathy
FREEMAN (AUS), últim portador de la torxa.
© Comitè Olímpic Internacional (COI)
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LA FLAMA

1. JJOO de Vancouver 2010
– La ﬂama olímpica entra a
l'estadi durant la cerimònia
inaugural.
© Getty / JUINEN, Jasper

En el context dels Jocs moderns, la ﬂama olímpica és una manifestació dels
valors positius que l'home ha associat sempre al simbolisme del foc. La puresa
de la ﬂama es garanteix per la manera especial d'encendre-la –els raigs del sol.
L'elecció d'Olímpia com a punt de partida emfasitza el vincle entre els Jocs de
l'antiguitat i els Jocs moderns, i destaca la connexió profunda entre aquests
dos esdeveniments.
EL RELLEU
La ﬂama és traslladada en relleus al llarg de tot el recorregut ﬁns a la destinació
ﬁnal, a l'estadi. Tot i que normalment la traslladen corredors a peu, també
s'utilitzen altres mitjans de transport. Per al transport aeri, la ﬂama es protegeix
en una làmpada de seguretat, similar a la dels miners. A la nit es manté en
un peveter especial. El relleu té una doble funció: anunciar els Jocs Olímpics
i transmetre un missatge de pau i amistat a la gent al llarg del recorregut.
L'ESTADI
Un moment destacat de la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics és l'entrada
de la ﬂama olímpica a l'estadi. La identitat del portador ﬁnal de la torxa es manté
en secret ﬁns a l'últim moment. Normalment és una personalitat del món de
l'esport o una persona jove que simbolitza l'esperança per al futur.
El portador ﬁnal de la torxa acostuma a fer una volta a l'estadi abans d'encendre
el peveter monumental amb la ﬂama olímpica. Una simbòlica volada de coloms
evoca el clima de pau en què haurien de desenvolupar-se els Jocs Olímpics.
La ﬂama es manté encesa mentre duren els Jocs i s'apaga en la cerimònia
de cloenda.
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LA FLAMA
SIMBOLISME DEL FOC
El foc sempre ha tingut un paper molt important en la vida de l'home. El coneixement,
el domini i l'ús del foc es troben entre els èxits més importants de la humanitat, tal
com demostra el lloc que ocupa en les creences de la majoria de grups ètnics.
A la Grècia antiga, per exemple, explicaven la presència del foc a la Terra a través
del mite de Prometeu.
L'origen diví del foc el feia un element sagrat. Els grecs mantenien focs permanents
davant els seus temples més importants. La puresa d'aquest foc es garantia per
la ignició tècnica: la ﬂama s'obtenia pels raigs del sol. Capturats en el centre d'un
recipient anomenat skaphia –el precursor del mirall parabòlic que s'utilitza avui dia
per encendre la ﬂama olímpica, els raigs feien una calor tan forta que permetia que
s'obtingués la ﬂama.
1
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EL FOC A OLÍMPIA
Al santuari d'Olímpia, on es desenvolupaven els Jocs Olímpics de l'antiguitat, hi
havia una ﬂama que cremava permanentment a l'altar de la deessa Hestia, situat al
Prytaneum –ediﬁci que s'utilitzava pels grans banquets celebrats en honor als atletes
al ﬁnal dels Jocs. Aquesta ﬂama també s'obtenia per la calor dels raigs de sol
i s'utilitzava per encendre els altres focs del santuari.
Alguns d'aquests focs s'encenien als altars de Zeus i Hera, ubicats davant dels seus
temples, on s'hi feien sacriﬁcis d'animals per honorar aquests déus. Avui dia no
queda res dels altars, però la cerimònia actual d'encesa de la ﬂama olímpica davant
del temple d'Hera és una reminiscència d'aquestes activitats.
ENCESA DE LA FLAMA OLÍMPICA
Aquests dies tot comença a Olímpia, Grècia. Uns mesos abans de la inauguració
dels Jocs, s'organitza una cerimònia a l'antiga seu dels Jocs Olímpics. Unes actrius
en el paper de sacerdotesses encenen la ﬂama davant les ruïnes del temple d'Hera.
La coreograﬁa i la indumentària que s'utilitzen a la cerimònia estan basades en les
de l'antiguitat.
La ﬂama s'encén seguint l'antic mètode dels raigs de sol en el mirall parabòlic. La
ﬂama olímpica només es pot encendre d'aquesta manera. Es col·loca en una urna i
es trasllada cap a l'antic estadi, on la summa sacerdotessa que s'encarrega
d'aquesta acció l'entrega al primer corredor.
Aquesta cerimònia es fa mesos abans de la inauguració dels Jocs com a primer
pas perquè el relleu arribi a la ciutat amﬁtriona.

1. JJOO Calgary 1988
– Encesa de la ﬂama
olímpica a Olímpia.
© Comitè Olímpic
Internacional (COI)
/ PAHUD, Jean- François

Prometeu – va robar foc als
déus per donar-lo a l'home.
Com a càstig, Zeus, pare dels
déus, el va encadenar a una
roca. Cada dia hi anava una
àguila per devorar-li el fetge,
que es regenerava cada nit.
Amb el robatori del foc,
Prometeu no només va
desaﬁar els déus, sinó que
també va revelar a l'home els
secrets del coneixement, la
saviesa i l'esperit humà.
Hestia – (nom romà: Vesta),
deessa de la llar. En la religió
romana les vestals eren les
guardianes del foc de la ciutat.
Zeus – (nom romà: Júpiter),
rei dels déus d'Olímpia, va dur
l'ordre i la justícia al món. Els
Jocs a Olímpia i a Nemea se
celebraven en honor seu.
Hera – (nom romà: Juno),
germana i dona de Zeus, va
regnar amb ell. A Olímpia,
el seu culte probablement
es relacionava amb el d'una
antiga deessa de la fertilitat.
La mateixa Hera s'associava
al naixement.
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Què passa si no brilla el sol?
Com a precaució, en un assaig d'un dia assolellat abans de la cerimònia oﬁcial,
s'encén una ﬂama seguint el mètode tradicional. D'aquesta manera, encara que el
dia de la cerimònia no surti el sol, la torxa es pot encendre a partir d'aquesta ﬂama,
que es conserva en una làmpada de seguretat.
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EL RELLEU ALS JOCS
OLÍMPICS MODERNS
UNA INVENCIÓ MODERNA INSPIRADA EN L'ANTIGUITAT
Avui dia el relleu de la torxa olímpica és un poderós símbol d'entesa i germanor entre
les persones. Contràriament a allò que hom podria imaginar, aquesta tradició no es
remunta als Jocs a Olímpia, sinó que és una invenció moderna –el primer relleu va tenir
lloc el 1936 i el Moviment Olímpic reconeix el seu gran valor simbòlic el 1948–, tot i que
s'inspira en diverses pràctiques de l'antiguitat:
Curses de torxes d'Atenes
Mai no hi va haver relleus ni als Jocs Olímpics de l'antiguitat ni als Jocs panhel·lènics
–celebrats a Nema, a Delfos i a l'istme de Corint (vegeu Els Jocs de l'antiguitat). Malgrat
això, a Atenes es feien curses de torxes (Lampadedromia) que se celebraven en
honor a uns determinats déus, entre els quals es troba Prometeu. Els corredors del
relleu es passaven la ﬂama i el primer d'arribar a l'altar del déu tenia l'honor de revifar
el foc.
Una treva sagrada per als Jocs a Olímpia
Una mica abans dels Jocs, missatgers coronats amb fulles d'olivera sortien de la
ciutat d'Elis per anunciar a altres ciutats gregues la data exacta de les competicions.
Convidaven els ciutadans a anar a Olímpia i proclamaven la treva sagrada (ekecheiria),
que representava l'obligació de cessar els combats un mes abans dels Jocs i durant
la seva celebració. Això permetia als atletes i als espectadors viatjar a Olímpia i tornar
a casa sans i estalvis.

Lampadedromia – paraula
grega que designa els
antics relleus de la torxa.
Formaven part de cerimònies
religioses més que no pas
d'esdeveniments esportius.
Elis – el santuari d'Olímpia
estava ubicat dins el territori
de la ciutat d'Elis, a uns
50 km al nord.

ELS PRIMERS RELLEUS - ESTIU I HIVERN
› El 1936 Carl Diem, secretari general del Comitè Organitzador dels Jocs de la XI
Olimpíada a Berlín, va proposar incloure el relleu de la torxa en el programa dels
Jocs d'estiu. La ﬂama es va encendre a Olímpia i es va transportar a Berlín
mitjançant el relleu de la torxa.
El primer relleu d'estiu va haver de superar diversos problemes pràctics:
- les instal·lacions d'Olímpia eren de difícil accés i es van haver de construir
unes carreteres per a l'ocasió;
- en aquella època, la planiﬁcació de l'itinerari requeria molts viatges;
© The Olympic Museum
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- l'absència de productes adequats (torxa, peveter, etc.) va fer necessària una
recerca en tecnologia especialitzada, com les proves amb els raigs de sol i els
instruments òptics.
› En el context dels Jocs d'hivern, el primer relleu va tenir lloc durant els Jocs
d'Oslo del 1952.
El primer relleu no va començar a Olímpia, Grècia, sinó a la vall de Morgedal,
a Noruega.
- La regió, considerada el bressol de l'esquí, es va escollir com a recordatori dels
orígens d'aquest esport.
- La ﬂama es va encendre a la xemeneia d'un xalet propietat de Sondre
Norheim, ﬁgura llegendària de l'esquí noruec.

1. JJOO de Berlín 1936
– Un portador de la torxa
amb la ﬂama olímpica
davant d'una multitud.
© 1936 / Comitè Olímpic
Internacional (COI)

› Als Jocs d'hivern de Squaw Valley 1960, la ﬂama es va encendre de nou a
Noruega, a la xemeneia del xalet de Sondre Norheim. La inscripció de la torxa,
"Olympia to Squaw Valley", fa referència a l'intent d'iniciar el relleu a Olímpia,
cosa que no es va poder fer perquè el temps era massa just.
1

› Des dels Jocs d'Innsbruck 1964, el relleu dels Jocs d'hivern ha sortit d'Olímpia.
ITINERARI DEL RELLEU
Escollir una ruta per al relleu no és tan fàcil com dibuixar una línia recta entre Olímpia i la
ciutat amﬁtriona dels Jocs. Cada relleu té un encant propi i permet descobrir la història
i la cultura d'una nova part del món.
D'Olímpia a Atenes... L'organització de l'encesa de la ﬂama a Olímpia la coordina
sempre el Comitè Olímpic Grec, que també es fa càrrec del transport, per part dels
corredors, de la ﬂama cap a Atenes o, més concretament, a l'Estadi Panatenaic, que
es va utilitzar per als Jocs del 1896.
D'Atenes a la ciutat amﬁtriona…El Comitè Organitzador dels Jocs Olímpics (COJO)
coordina el tram restant del relleu ﬁns a la ciutat amﬁtriona dels Jocs. Aquest Comitè
escull el tema del relleu, que després permet determinar les zones per on es passarà,
les parades programades i els diferents tipus de transport.
Fins al 2008, la ﬂama acostumava a viatjar per diversos països abans d'arribar a la
destinació ﬁnal. A partir del 2010, el relleu de la torxa es fa principalment a Grècia i al
país de la ciutat amﬁtriona, on es porta la ﬂama directament des d'Atenes.

© The Olympic Museum
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A continuació s'esmenten alguns exemples de temes que han inspirat els
itineraris de la ﬂama.
RUTES TEMÀTIQUES - ALGUNS EXEMPLES DE RELLEUS SIGNIFICATIUS
El relleu de la pau – Londres 1948
En una Europa profundament colpida per la guerra, el relleu del 1948 va dur un
acollidor missatge de pau. El primer corredor, el caporal Dimitrelis, es va treure el seu
uniforme militar abans de dur la ﬂama, per commemorar la treva sagrada de la Grècia
antiga. La ruta programada destacava els passos fronterers, on es van organitzar
festes per celebrar el retorn de la pau.
El relleu va passar per Lausana, Suïssa. Com a homenatge al restaurador dels Jocs
Olímpics, es va organitzar una cerimònia a la tomba de Pierre de Coubertin, al
cementiri de Bois-de-Vaux.
El relleu de l'antiguitat – Roma 1960
El relleu posava el focus en els dos pols de la civilització clàssica: Atenes i Roma.
D'aquesta manera, es dirigia l'atenció del públic a les seus antigues menys conegudes
de Grècia i Itàlia. El relleu es va retransmetre per televisió per primera vegada i va rebre
un intens seguiment dels mitjans de comunicació.
El relleu al nou món – Ciutat de Mèxic 1968
El relleu resseguia els passos de Cristòfor Colom al nou món. La idea era destacar el
lligam entre les civilitzacions del Mediterrani i de l'Amèrica Llatina i entre les civilitzacions
antiga (grecollatina) i prehispànica. Cristóbal Colón de Carbajal, un descendent directe
del conegut navegant, va ser l'últim corredor en territori espanyol. La ﬂama olímpica va
fer una parada a la gran piràmide de la Lluna, a Teotihuacán, on es va organitzar una
cerimònia del "nou foc" que, segons la tradició asteca, se celebrava per posar ﬁ a un
cicle de 52 anys. La reaparició del sol a l'alba simbolitzava la renovació del món.
El relleu oriental – Seül 1988
El relleu mostrava les tradicions de Corea. La ruta, que era un zig-zag d'est a oest,
simbolitzava l'harmonia que calia trobar en l'equilibri entre dos pols oposats. Els
portadors de la torxa no van dur l'uniforme oﬁcial proporcionat pel Comitè Organitzador
dels Jocs, sinó que es van posar els vestits regionals o tradicionals.
El corredor que va introduir la ﬂama a l'estadi va ser Sohn Kee-Chung, campió
olímpic de la marató de Berlín 1936, amb el nom de Kitei Son.

© The Olympic Museum
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Aleshores la seva medalla va ser atorgada al Japó, ja que Corea estava sota
control japonès.
El relleu "submergit" – Sydney 2000
Aquest relleu tenia un doble objectiu: donar a conèixer Oceania arreu i promoure la
cultura i el patrimoni de les diverses regions d'Austràlia. El relleu al continent australià
es va iniciar al centre del país, a Uluru (Ayers Rock), un indret sagrat per a la població
indígena. L'atleta aborigen Nova Peris-Kneebone, campiona olímpica d'hoquei sobre
herba, va ser la primera corredora del relleu. L'entusiasme de la multitud al llarg de la
ruta era cada vegada més gran. L'arribada de la ﬂama a Sydney va ser rebuda per
un milió d'espectadors. En una cerimònia que recordava els elements utilitzats en el
disseny de la torxa (foc, aigua i terra), Cathy Freeman "va caminar sobre les aigües"
abans d'encendre un cercle de foc que es va revelar com un peveter monumental.

1. JJOO de Cortina
d’Ampezzo 1956.
Relleu de la torxa olímpica
– Zeno COLO (ITA), antic
campió olímpic d'esquí de
descens, inicia el descens
a Cortina d'Ampezzo.
© 1956 / Foto realitzada
a Constantini, Cortina

El relleu de l'aurora boreal – Vancouver 2010
El tema del relleu, "La ruta de l'aurora boreal", feia referència a la ﬂama traçant una via
entre les diverses comunitats del Canadà. La ﬂama va recórrer 45.000 quilòmetres a
través del Canadà i es va aturar a cada província i a cada regió del país. Per tant, més
del 90% dels canadencs van poder veure la ﬂama, que passava a menys d'una hora
de distància en cotxe de cada casa.
FORMA DE TRANSPORT ORIGINAL
Tradicionalment, els relleus s'han fet a peu (així va ser a Berlín 1936, Londres 1948 i
Moscou 1980).
Amb la celebració dels Jocs Olímpics en altres parts del món, la ﬂama va haver de
viatjar en avió. Els mitjans de transport s'anaven diversiﬁcant cada vegada més, no
només per motius pràctics, sinó també per mostrar les particularitats de les regions
per on es passava.
La ﬂama a la neu!
Oslo 1952: tot el recorregut del transport de la ﬂama el van fer esquiadors noruecs
llegendaris –o descendents seus. A Vancouver 2010 es van utilitzar trineus de
gossos i motos de neu per a algunes etapes del relleu.
La ﬂama a l'aigua, sobre l'aigua i sota l'aigua!
Ciutat de Mèxic 1968: al mar de Veracruz, Mèxic, uns nedadors van dur la ﬂama
des del vaixell Durango ﬁns a la costa. Grenoble 1968: un submarinista va creuar el
port de Marsella nedant i sostenint la ﬂama sota l'aigua. Barcelona 1992: la ﬂama
va viatjar amb la fragata Cataluña entre Grècia i Espanya i va arribar a territori
1
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espanyol via Empúries, porta de la civilització grega a la península Ibèrica (aprox.
800 aC). Sydney 2000: un submarinista va dur la ﬂama sota l'aigua a la Gran
Barrera de Corall.
La ﬂama per aire, a través de l'aire i a l'espai!
Oslo 1952: la ﬂama va fer el seu primer viatge en avió. Albertville 1992: la ﬂama va
viatjar més ràpid que la velocitat del so en el seu trajecte d'Atenes a París – dalt del
Concorde. Mont-real 1976: es van mostrar les meravelles de la tecnologia quan els
canadencs van organitzar la transmissió de la ﬂama per satèl·lit entre Atenes i Ottawa.
Lillehammer 1994: per primera vegada a la història dels Jocs Olímpics, la torxa (però
no la ﬂama) va saltar en paracaigudes. També va fer una entrada impressionant a la
cerimònia inaugural dels Jocs, a mans d'un saltador d'esquí en ple salt. Atlanta 1996
i Sydney 2000: uns astronautes van dur la torxa a l'espai.

1
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1. JJOO de Salt Lake City 2002
– La ﬂama olímpica és
transportada en tren.
© 2002 / Kishimoto / Comitè
Olímpic Internacional (COI)
/ NAGAYA, Yo – Tots els drets
reservats.
2. JJOO de Mont-real 1976
– Relleu de la torxa
olímpica en barca.
© 1976 / Comitè Olímpic
Internacional (COI)

La ﬂama a cavall i a camell!
Melbourne/Estocolm 1956: tot i que l'amﬁtriona dels Jocs de 1956 era Melbourne, els
esdeveniments eqüestres van tenir lloc a una altra ciutat d'un altre continent (Estocolm,
Suècia), on la ﬂama es va traslladar només a cavall. Atlanta 1996: els cavalls van tenir
un paper important quan es va representar la història del Pony Express com a part del
relleu de la torxa. Sydney 2000: en travessar el desert d'Austràlia, els cavalls es van
substituir per camells.
La ﬂama al Far West!
Atlanta 1996: els mitjans de transport que es van utilitzar recordaven grans moments
de la història americana. Per exemple, la ﬂama va viatjar en una canoa índia, en
un vaixell de vapor al Mississipí i en un vagó del Union Paciﬁc (el primer ferrocarril
transcontinental).

2
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ELS PORTADORS
DE LA TORXA

1. Una portadora de la
torxa corre amb la ﬂama
olímpica.
© Getty / Pascal Le Segretain

La ﬂama és traslladada a la ciutat amﬁtriona per milers de portadors de la torxa:
atletes, celebritats, però sobretot gent normal i corrent.
ESCOLLIR ELS PORTADORS DE LA TORXA
Fins a la dècada del 1970, els portadors de la torxa eren bàsicament atletes
seleccionats pel Comitè Organitzador dels Jocs (Berlín 1936), el govern (Roma1960),
organitzacions esportives (Londres 1948, Hèlsinki 1952 i Estocolm 1956) o Comitès
Olímpics Nacionals (Munic 1972).
Aquests portadors de la torxa eren atletes joves masculins. No va ser ﬁns als Jocs
de Munic 1972 que entre els portadors de la torxa s'hi van incloure dones i persones
amb discapacitat. També va ser a partir d'aquesta data que, en el transport de la
torxa, als atletes i altres representants famosos s'hi van sumar persones "normals i
corrents", sovint habitants de les regions per on passava el relleu. Ara el responsable de
seleccionar tots els portadors de la torxa és el Comitè Organitzador dels Jocs.
A partir de la dècada del 1960 els Comitès Organitzadors van incorporar els
patrocinadors dels Jocs en el procés de selecció dels portadors de la torxa. Els criteris
de selecció de candidats "corrents" inclouen cada vegada més la implicació social i
comunitària de la persona. S'organitzen grans processos de càsting. Als Jocs d'Atlanta
1996, a través del programa "Community Heroes Programme", es van seleccionar
persones amb importància i inﬂuència locals per portar la torxa. Als Jocs d'Atenes 2004
els portadors de la torxa van ser seleccionats perquè eren un exemple per a les seves
comunitats i contribuïen a cohesionar-les a través de l'esport, l'educació i la cultura. Als
Jocs de Londres 2012 es podia proposar candidats a través d'Internet. En funció del
seu compromís social, es van seleccionar un total de 8.000 portadors de torxa entre les
desenes de milers de candidatures rebudes.
Actualment se segueix associant persones conegudes del món de l'esport, de
l'espectacle i de la política al relleu de la torxa, fet que contribueix a promour l'esperit
olímpic arreu del món.

1
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ELS PORTADORS DE LA TORXA

LA IMPORTÀNCIA DEL PRIMER I L'ÚLTIM PORTADOR DE LA TORXA
Entre els milers de portadors de la torxa, el primer i, sobretot, l'últim (que encén el
peveter a l'estadi durant la cerimònia inaugural dels Jocs) s'escullen per la relació
especial que tenen amb el país amﬁtrió. Tots ells aporten missatges molt potents:

1. La ﬂama olímpica passa
d'una torxa a una altra.
© Getty / WARSHWA, Todd

› Tòquio 1964: l'últim portador de la torxa, Yoshinori Sakai, va ser elegit perquè va
néixer a Hiroshima el dia que es va llençar la bomba atòmica sobre la ciutat.
› Sydney 2000: l'última portadora de la torxa, Cathy Freeman, va ser elegida
perquè representava la causa dels aborígens australians.

1
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Per a cada edició dels Jocs es crea un nou model de torxa seguint uns estàndards
tècnics i estètics especíﬁcs.
LA PART TÈCNICA DE LA TORXA OLÍMPICA
La torxa s'ha d'ajustar a uns estàndards tècnics molt concrets. Durant el relleu, la
ﬂama no es pot apagar mai. La torxa ha de ser capaç de resistir condicions
meteorològiques adverses (per exemple, el vent, la pluja, la neu i la calor extrema) i
els mitjans de transport més insòlits. També ha de poder cremar durant més temps
del que es reserva per a l'etapa del relleu, per si el corredor té cap contratemps
durant el trajecte.
El 1936, quan es va organitzar el primer relleu, es van haver de fer experiments per
determinar quina era la millor forma de la torxa i el combustible més adient. Magnesi,
pólvora, resina, oli d'oliva..., tots aquests productes (i molts més!) s'han utilitzat per
encendre la ﬂama olímpica. Avui dia la solució més estesa són els cartutxos de gas,
que s'introdueixen al cos de la torxa. El tipus de gas que s'utilitza pot inﬂuir en el color
de la ﬂama (des de blanc ﬁns a vermell groguenc) i en la seva intensitat.
EL DISSENY DE LA TORXA OLÍMPICA
Antigament, els models de torxa eren similars. Amb l'evolució dels Jocs Olímpics,
les formes, els colors i els materials utilitzats han anat variant cada vegada més.
Molt sovint les torxes les creen empreses o dissenyadors famosos d'arreu del món,
com per exemple Pedro Ramírez Vázquez i Lance Wyman per a Ciutat de Mèxic
1968, Munemichi Yanagi per a Sapporo 1972, Georges Huel i Michel Dallaire per a
Mont-real 1976, Philippe Starck per a Albertville 1992, Eward Barber i Jay Osgerby
per a Londres 2012, Pinifarina per a Torí 2006 i Bombardier per a Vancouver 2010.
Aquesta diversitat mostra la voluntat de diferenciar les edicions dels Jocs, així com
la voluntat d'expressar, a través d'aquest objecte, la idiosincràsia del país amﬁtrió
o de destacar els aspectes més simbòlics dels Jocs.

© The Olympic Museum
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Roma 1960 Destaca les civilitzacions clàssiques grega i romana. El
1

disseny de la torxa es va basar deliberadament en un model clàssic, inspirat en les
torxes trobades a les seus antigues.

Imatges de la 1 a la 5:
© Comitè Olímpic
Internacional (COI)

Sydney 2000 La part superior de la torxa té la mateixa forma de l'Opera
2

House de Sydney. Tant la seva forma com el logo d'aquests Jocs es van inspirar en
el bumerang, l'eina de caça utilitzada pels aborígens a l'antiguitat.

Salt Lake City 2002 La forma de la torxa s'identiﬁca amb els
3

1

elements del foc i del gel, símbols dels Jocs del 2002. La torxa sembla una estalactita.
El seu mànec de peltre i amb relleu simbolitza l'aspror del paisatge de l'oest americà.

Pequín 2008 La torxa inclou diverses referències a la cultura xinesa:
4

la part inferior representa la laca i el color vermell és el símbol de la sort a la Xina. A la
part superior de la torxa, les formes de voluta representen núvols propicis. A més,
la torxa té forma de rotlle de paper, que és una invenció xinesa.

Londres 2012 Els 8.000 forats de la torxa representen les històries que
5

2

3

inspiren els 8.000 portadors de la torxa. La forma triangular representa sèries de tres:
els tres valors olímpics (amistat, excel·lència i respecte), les tres paraules del lema
olímpic (Citius, Altius, Fortius), les tres edicions dels Jocs Olímpics celebrades
a Londres (1908, 1948 i 2012), i la visió dels Jocs de Londres 2012 de combinar
esport, cultura i educació.
Avui dia les torxes es produeixen en grans quantitats i, per això, de vegades els
corredors poden quedar-se la torxa després de participar en el relleu.

4

5
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ARRIBADA A L'ESTADI
Amb motiu de la cerimònia inaugural dels Jocs de vegades s'utilitza una torxa d'un
disseny o d'un material diferents dels de la torxa utilitzada durant la resta del relleu.
De vegades s'hi incorpora un sistema de fum per tal que el públic pugui veure
l'arribada de la ﬂama a l'estadi i seguir-ne més fàcilment la ruta entre la multitud ﬁns
al moment en què s'encén el peveter.

1. JJOO de Vancouver 2010
– La torxa ha arribat a l'estadi.
© Getty / SPENCER, Cameron
2. JJOO de Seül 1988 –
Cerimònia inaugural. SonMan CHONG, Won-Tak KIM
i Mi-Jong SON encenen
el peveter olímpic.
© 1988 / IOPP, Seül 1988
/ WIEDENER, Jeﬀ

1

2
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ACTIVITATS
Imagina

l'organització d'un relleu de la torxa a la teva regió. Quin és el missatge
que transmet la ﬂama? Quina és la ruta del relleu? Quins són els llocs o monuments
que s'han de mostrar i on pararia la ﬂama, a la teva regió? Com escolliries els mitjans
de transport? Quins criteris utilitzaries per seleccionar els corredors?

Estudia el simbolisme de les torxes olímpiques més recents. Busca les
relacions entre la forma, els materials i els colors utilitzats en la torxa i la
cultura de la ciutat o el país on es desenvolupen els Jocs.

Compara

el paper de la ﬂama olímpica als Jocs amb el paper del foc en altres
cerimònies que coneguis. Què aporten el foc i la llum a aquestes cerimònies?

Editor
© Comitè Olímpic
Internacional (COI),
The Olympic Museum,
Lausana. 3a edició, 2013
Autors
Serveis Educatius i Culturals
del Museu Olímpic
Traducció al català
Fundació Barcelona Olímpica
Disseny gràfic
Oxyde, Lausana
(www.oxyde.ch)

Descubreix la història del foc. Com explicaries la importància que li donen
totes les civilitzacions del món?
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Joves lectors
› Dufresne, Didier. Le feu
París : Castor Doc Flammarion, 2001 (en francès)
› Swaddling, Judith. The Ancient Olympic Games
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L'ATLETA

Orígens dels Jocs Olímpics
moderns, a Olímpia, Grècia
(Peloponès), segle VIII aC.

Identificació de l'atleta
per la seva nuesa, símbol
d'equilibri i harmonia.
El gimnàs i la palestra:
l'educació del cos i la ment.
La higiene i la cura del propi cos.
Criteris de participació als Jocs.
Exclusió de les dones.
Selecció i entrenament.
De camí a Olímpia.
El jurament dels atletes
i dels àrbitres.

Seus dels jocs panhel·lènics:
Olímpia, Delfos, istme de
Corint Nemea.
Història i mitologia:
explicacions del naixement
dels Jocs.
Aplicació de la treva
sagrada: pau entre ciutats.
Un cop d'ull a Olímpia, la
seu més important dels
jocs panhel·lènics.

ELS ESPORTS DEL
PROGRAMA
El programa olímpic
com a referència.
Curses, esports de combat,
pentatló i curses de cavalls.
Trampes i sancions.
Música i cant: una particularitat
dels jocs pítics a Delfos.
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8

Altres competicions
esportives a Grècia.

PREMI PER ALS
GUANYADORS

Coberta: © Comitè Olímpic Internacional (COI) / CHAMAN Ateliers Multimédia

3

EL FINAL DELS JOCS

Premis atorgats als
jocs panhel·lènics.
Corones, cintes i fulles de palmera.
La personificació de la victòria:
Nike, la deessa alada.
Privilegis del guanyador
en tornar a casa.
Glòria i honor.
Premis rebuts en competicions locals.
Superioritat d'una victòria als jocs
panhel·lènics.

11

Més de 1.000 anys d'existència.
Èxit dels Jocs.
Transmetre l'esperit i els valors
de les competicions olímpiques.
Període de decadència.
Abolició dels Jocs el 393 dC.
Destrucció d'Olímpia.
Redescobriment de les
instal·lacions al segle XIX.
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La informació que tenim avui sobre
els Jocs Olímpics de l'antiguitat prové
principalment de diverses descripcions
que se n'han fet en la literatura
antiga i també d'objectes trobats
en excavacions arqueològiques
(estàtues, gerres, monedes i eines).

INTRODUCCIÓ
OLÍMPIA, BRESSOL DELS JOCS OLÍMPICS
Els Jocs Olímpics com els coneixem avui (vegeu Els Jocs Olímpics moderns),
tenen una llarga història que es remunta als temps de l'antiguitat. Malgrat que
alguns elements d'aquests Jocs es van recuperar "tal com eren" quan es van
crear els Jocs Olímpics moderns, d'altres es van eliminar o es van modiﬁcar.
Tot va començar al Peloponès, a Grècia, fa uns 3.000 anys. Les competicions
esportives s'organitzaven a Olímpia i van ser batejades per la seva ubicació:
d'aquí ve el nom de Jocs "Olímpics". Ningú no sap exactament quan van
començar, però la seva primera menció escrita data del 776 aC. És difícil saber
què va originar els Jocs de l'antiguitat; hi ha diverses versions que intenten
explicar-ho. Històricament, els Jocs es van crear per proporcionar unitat al món
hel·lènic, que en aquells temps es trobava dividit en ciutats estat que estaven
permanentment en guerra. La mitologia es mescla amb la història, i els fets
que passaven en aquella època sovint s'explicaven com a conseqüència de la
intervenció divina.
Aquests Jocs se celebraven cada quatre anys. Aquest període de quatre anys
rebia el nom d'Olimpíada i s'usava com un calendari: el temps es comptava per
olimpíades i no per anys.
ELS JOCS PANHEL·LÈNICS

1

3
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Els jocs organitzats a Olímpia van dur al desenvolupament dels jocs
panhel·lènics, que incloïen:
- Els jocs a Olímpia (jocs olímpics): cada quatre anys.
- Els jocs a Delfos (jocs pítics), 582 aC: cada quatre anys (el tercer any
de cada olimpíada).
- Els jocs a l'Istme de Corint (jocs ístmics), des del 580 aC: cada dos
anys (el segon i quart any de cada olimpíada).
- Els jocs a Nemea (jocs nemeus), des del 573 aC: cada dos anys
(el segon i quart any de cada olimpíada).
Aquests jocs eren especials perquè unien el món grec (pan = tot,
hel·lènic = grec) en una època en què Grècia no era un únic estat, sinó un
conjunt de ciutats estat (comunitats independents políticament i econòmica).
Des de Grècia i les colònies (a Itàlia, al nord d'Àfrica i a Àsia Menor), la gent
viatjava per participar o per assistir als jocs, motivada pel sentiment compartit
de pertànyer a una mateixa cultura o religió.
Els quatre jocs panhel·lènics no es van desenvolupar mai durant el mateix any.

1. Representació d'Hèracles
(Hèrcules per als romans)
lluitant contra el lleó de
Nemea.
© Comitè Olímpic
Internacional (COI)
/ CHAMAN Ateliers
Multimédia

A diferència dels Jocs
Olímpics moderns, els
jocs de l'antiguitat no
canviaven d'ubicació i
els participants no venien
d'altres parts del món.

© The Olympic Museum
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LA TREVA SAGRADA
Amb motiu dels quatre jocs panhel·lènics es va proclamar una treva sagrada
(Ekecheiria). Els missatgers (spondophoroi) anaven de ciutat en ciutat anunciant
la data de les competicions. Demanaven que s'aturessin totes les guerres abans,
durant i després dels jocs per permetre als atletes i als espectadors viatjar cap
a les seus dels jocs i tornar-ne sans i estalvis. Es considerava important que hi
hagués un clima de pau durant el període de la competició.
JOCS PER ALS DÉUS
Els jocs panhel·lènics tenien un signiﬁcat molt religiós. Cadascun dels jocs se
celebrava en honor a un déu:
- Zeus, el rei dels déus, a Olímpia i a Nemea
- Apol·lo, el déu de la llum i la raó, a Delfos
- Posidó, el déu del mar i els cavalls, a l'istme de Corint

El principi de la treva
s'ha recuperat en els
Jocs Olímpics moderns.

Durant les competicions
esportives, es creia que la
victòria era acordada pels
déus. Aquesta és la diferència
més important respecte dels
Jocs Olímpics moderns, que
tenen caràcter laic.

UN COP D'ULL A LA SEU D'OLÍMPIA
Dels quatre jocs panhel·lènics, els d'Olímpia eren els més importants. Olímpia no
era cap ciutat, sinó que era més aviat un santuari. La seu olímpica consistia en
una àrea sagrada, l'Altis, delimitada per un mur i una àrea secular (no religiosa).
A l'àrea sagrada hi havia els temples, incloent-hi el dedicat a Zeus, els altars on
es feien els sacriﬁcis, i els tresors –petits ediﬁcis erigits per les ciutats estat on
s'hi guardaven les ofrenes precioses (p. ex., gerres i estàtues). L'àrea secular
era fora del mur i hi havia les zones d'entrenament i de competició, a més de tots
els ediﬁcis utilitzats per a l'administració dels jocs o per rebre els convidats
importants. A Olímpia només hi vivien els sacerdots i el personal responsable
de tenir cura del santuari. En època de competicions, l'ambient es transformava
del tot. A més dels atletes i els espectadors, també hi assistien en massa tot tipus
de mercaders: el nombre de persones assistents als jocs olímpics s'estima que
era superior a les 40.000.
ALTRES FESTIVALS I COMPETICIONS A GRÈCIA
A més dels jocs panhel·lènics, a Atenes se celebraven competicions esportives
importants, conegudes com a jocs panatenaics. Formaven part de la Gran
Panatenea, el festival més gran d'Atenes, que se celebrava cada quatre anys en
honor a la deessa Atenea.
Per tot Grècia i les colònies hi havia un gran nombre de competicions locals,
algunes més conegudes que d'altres. Per a les ciutats era molt important
organitzar-les. L'estatus dels jocs panhel·lènics i el gran nombre de
competicions locals mostren la importància de l'exercici físic i l'esperit de
competició en la societat de la Grècia antiga.

© The Olympic Museum
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1. Reconstrucció de la seu
d'Olímpia (ca. segle III aC).
© Toubis
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Quan es mira una escultura o una escena pintada en una gerra és fàcil identiﬁcar
l'atleta per la seva nuesa. De fet, tant a l'entrenament com a les competicions els
atletes anaven sempre nus per il·lustrar l'ideal d'harmonia entre el cos i la ment.
Segons aquest ideal, la ment només es podia desenvolupar a través de l'entrenament
del cos.

1. Estrígil i aríbal.
© Comitè Olímpic
Internacional (COI)
/ CHAMAN Ateliers
Multimédia

EL GIMNÀS I LA PALESTRA
A cada ciutat grega hi havia un gimnàs i una palestra.
Aquests llocs era on s'entrenaven els atletes i s'educava els nois joves. Era una
educació integral, que incloïa l'exercici per al cos i també per a la ment.
L'educació física, la música, l'aritmètica, la gramàtica i la lectura formaven part del
programa.
1

Les dones no tenien permès participar
als Jocs Olímpics; només hi eren
admeses com a espectadores si no
estaven casades. Tot i així, això no volia
dir que no practiquessin esport. Hi ha
proves que a Olímpia i en altres seus
de l'antiguitat s'hi celebraven curses.

LA HIGIENE I LA CURA DEL PROPI COS
Quan arribaven al gimnàs o a la palestra, els atletes es despullaven completament.
Sense la protecció de cap peça de roba, havien de vigilar especialment la pell. Per
preparar-se per a l'entrenament, l'atleta protegia el cos amb oli d'oliva i després
se l'empolsava amb sorra ﬁna. La combinació de l'oli i la sorra ajudava a regular la
temperatura corporal i el protegia del sol i del pal que l'entrenador utilitzava per
colpejar-lo si no feia els exercicis correctament!
Després d'entrenar-se, l'atleta agafava el seu estrígil, un estri corb, i es raspava la
suor, l'oli i la sorra de la pell. Després acabava de netejar-se amb aigua i una esponja.
Durant les competicions, els atletes es preparaven i es netejaven de la mateixa manera.

L'equipament que necessitava
un atleta era molt simple:
- un aríbal, una mena
d'ampolla petita, sovint de
terracota, que contenia oli
- un estrígil
- una esponja
Aquests tres articles anaven
lligats a una anella que l'atleta
penjava a la paret del gimnàs
o de la palestra.

SELECCIÓ DELS PARTICIPANTS ALS JOCS
Hi havia tres grans requisits per participar als Jocs: ser home, d'origen grec i lliure.
Les dones, els esclaus i els estrangers n'estaven exclosos. La majoria dels atletes
provenien de famílies benestants. Tot i que en realitat no podem parlar d'aﬁcionats o
professionals tal com ho entenem avui, només els millors podien participar als jocs.
Els participants s'entrenaven individualment durant uns quants mesos abans de viatjar
cap a Elis, una ciutat propera a Olímpia, quatre setmanes abans dels jocs per trobar-se
amb els altres participants. En aquest moment es feia la selecció ﬁnal per determinar
qui podria anar a Olímpia. Els atletes, i també els àrbitres, prenien jurament. Prometien
participar en les competicions de manera honesta i respectant les normes.

Una espectadora privilegiada
Entre la multitud hi destacava
una dona: era la sacerdotessa
de Demèter (la deessa de
l'agricultura i la fertilitat).
Ocupava un seient davant
la llotja dels representants
oﬁcials.

© The Olympic Museum
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ATLETES FAMOSOS
Si bé a l'antiguitat l'exercici físic era una part important de l'educació general,
també hi havia atletes molt experimentats que seguien programes d'entrenament
i participaven en diverses competicions. Els noms d'alguns d'aquests grans
campions de l'antiguitat encara són coneguts avui dia.
A continuació hi ha els perﬁls d'alguns d'ells.
El famós lluitador Miló de Crotona va ser una ﬁgura cabdal durant la segona meitat
del segle VII aC. Va guanyar sis vegades a Olímpia, set a Delfos, deu a l'istme de
Corint i nou a Nemea! Per això es va convertir en l'atleta més coronat de l'antiguitat i
va guanyar el títol de periodonikes. Miló no només va ser homenatjat pel seu poder
llegendari; també era conegut per la seva gana insaciable!
Teàgenes de Tasos va aconseguir més de 1.300 victòries en les competicions de
l'antiguitat, en boxa i en pancraci. Va ser una ﬁgura molt important a la seva ciutat
natal, on li van erigir una estàtua al mercat.

Periodonikes
Un atleta podia guanyar en
les quatre seus dels jocs
panhel·lènics. En aquest
cas, se li donava el títol de
periodonikes, campió del
circuit.

El corredor Leònides de Rodes va guanyar dotze vegades la cursa de l'estadi, el
doble estadi i la cursa amb armadura. Va ser un dels pocs atletes que va guanyar tres
curses el mateix dia. Fins i tot va aconseguir repetir aquesta proesa més de quatre
olimpíades (del 164 al 152 aC)!
El púgil (boxejador) Diàgores de Rodes va fundar una dinastia d'atletes. Va guanyar
el 464 aC i els seus ﬁlls i néts també van seguir el seu camí i van ser campions d'Olímpia.
Considerats herois i models a seguir, aquests grans atletes rebien homenatges ﬁns i
tot després de la seva mort. Hi ha exemples de tombes decorades amb gravats de
les corones guanyades durant la seva carrera. Fins i tot es va construir una escola
sobre la tomba d'un d'ells.

© The Olympic Museum
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ELS ESPORTS
DEL PROGRAMA

1. Representació del
llançament de javelina.
© Comitè Olímpic
Internacional (COI)
/ CHAMAN Ateliers
Multimédia

Els Jocs Olímpics es van celebrar durant més de mil anys i van viure molts canvis.
En el seu moment àlgid (ca. 500 aC) duraven cinc dies i les competicions esportives
n'eren l'element central.
COM EREN ELS JOCS?
El programa dels Jocs Olímpics constava només d'esports individuals, no hi havia
esports d'equip. Les competicions tenien lloc a l'estadi i a l'hipòdrom.

Primer dia Tant els atletes com els àrbitres prenien jurament per respectar
1

L'estadi no era oval, com el coneixem
avui, sinó rectangular. Tenia una base de
terra compacta i estava delimitat per unes
estructures inclinades cobertes d'herba,
on seien els espectadors. Els delegats
(organitzadors i àrbitres – els Hellanodikai)
seien en una llotja.

les normes. Aquesta cerimònia anava seguida dels concursos de trompetistes i
missatgers, i els guanyadors tenien l'honor de fer els anuncis durant els Jocs.
Després del so de la trompeta, aquests autèntics "altaveus" de l'època anunciaven
el nom de l'esdeveniment, l'arribada dels competidors i els noms dels guanyadors.

Segon dia Els esdeveniments eqüestres tenien lloc a l'hipòdrom. El més

popular era la cursa de carros de quatre cavalls (quadriga). També hi havia curses de
carros per a cavalls joves i una cursa de cavalls muntats. S'ha de tenir en compte que
els guanyadors no eren genets ni aurigues, sinó que eren els mateixos propietaris
dels cavalls. Així és com Cinisca d'Esparta, propietària d'un estable de cavalls, es
va convertir en campiona olímpica.
El pentatló tenia lloc a l'estadi a la tarda. Consistia en cinc esdeveniments: llançament
de disc, salt de llargada, llançament de javelina, cursa i lluita.
El llançament de disc es feia sense embranzida i tots els atletes utilitzaven el mateix
disc.
Per al salt de llargada s'utilitzaven halters de pedra o de metall de formes diferents.
L'esdeveniment devia consistir en cinc dies consecutius de salts de llargada sense
impuls, que requerien moviments harmònics i sentit del ritme. Per ajudar amb el ritme,
sovint hi havia un ﬂautista. Moltes vegades aquestes ﬁgures estan representades a
les gerres, al costat dels saltadors de llargada.
Per al llançament de javelina, els atletes utilitzaven una petita corretja de pell que
es col·locava al voltant del mànec i permetia fer una rotació addicional a la javelina.
© The Olympic Museum
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Aquestes tres disciplines només es practicaven com a part del pentatló. D'altra
banda, la cursa i la lluita també es practicaven en modalitat individual.

Tercer dia

Aquest dia es considerava el punt culminant dels Jocs. Es feia
un gran sacriﬁci: es matava un centenar de vaques en honor a Zeus i altres divinitats.
La seva carn es compartia entre el conjunt dels participants als Jocs durant una
festa a la qual tothom estava convidat.

1. Representació
de les curses.
© Comitè Olímpic
Internacional (COI)
/ CHAMAN Ateliers
Multimédia

Quart dia Les curses a peu tenien lloc a l'estadi. Hi havia diversos tipus

de cursa:

La cursa de l'estadi consistia a fer una volta a l'estadi, que té una llargada de 192 m
aproximadament.
El diaulos, dues llargades o un doble estadi.
El dolichos, una cursa de llarga distància (de 7 a 24 voltes).
1

La cursa amb armadura (a Olímpia era un diaulos), en la qual els atletes duien un
casc, gamberes i un escut.
Els competidors prenien posició a la línia de sortida, marcada per blocs de pedra
calcària. S'abaixava una barrera per senyalar l'inici de la cursa. Els corredors corrien
en línia recta. A les curses més llargues, els corredors corrien al voltant d'una marca
o un pal situat a cada extrem de l'estadi.
La tarda es dedicava als esports de combat: pugilisme (boxa), lluita i pancraci. Per
decidir quins atletes competirien contra quins altres es feia un sorteig. A diferència
d'avui, no hi havia categories de pesos. Per indicar el ﬁnal de la lluita, un dels
competidors podia aixecar un dit: aquestes escenes de vegades es representen
en gerres.
A la boxa, les mans dels púgils es protegien amb unes llargues corretges de pell. Els
precursors dels guants de boxa van patir diversos canvis al llarg del temps. Es van
incorporar peces de metall als artells, i això va fer que els cops fossin molt més violents.
Els lluitadors lluitaven a peu dret, amb les mans al descobert. Hi havia diversos tipus
de claus. Qui tocava primer el terra tres vegades perdia.
El pancraci era una modalitat de lluita. S'hi permetien tots els moviments excepte
mossegar, treure els ulls i ﬁcar els dits al nas del contrincant.
© The Olympic Museum
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Cinquè i últim dia.

Aquest dia es reservava per honorar els atletes
guanyadors. Se'ls cobria amb cintes i se'ls lliuraven les palmes de la victòria a l'estadi,
abans d'una cerimònia solemne en la qual eren coronats amb garlandes d'olivera.
Finalment es feia un banquet en honor seu, juntament amb els polítics i els àrbitres.
TRAMPES I SANCIONS
Quan els atletes no respectaven les normes, l'àrbitre els castigava durant la cursa
amb un fuet. Per infraccions més greus, els atletes havien de pagar una multa. Amb
aquests diners s'erigien estàtues de Zeus a Elis i a Olímpia, i els noms dels atletes
sancionats s'inscrivien a la base d'aquestes estàtues. A Olímpia, aquestes estàtues
(zanes) es col·locaven al llarg del passadís que conduïa a l'estadi; a Elis es col·locaven
al gimnàs. Això servia de recordatori als atletes de l'exemple que no havien de seguir!
MÚSICA I CANT
Les competicions de música i cant no constaven al programa dels Jocs Olímpics.
Eren una especialitat dels Jocs a Delfos.
Força abans de l'aparició de les competicions esportives, a Delfos s'organitzaven
competicions musicals: cant amb l'acompanyament de la cítara (un tipus de lira),
solos de ﬂauta o cant amb acompanyament de ﬂauta. La música i el cant van seguir
formant part dels jocs pítics ﬁns i tot després de la integració de les competicions
esportives. El programa olímpic també incloïa competicions de poesia i teatre.

© The Olympic Museum
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PREMIS PER ALS
GUANYADORS
CORONES, CINTES I BRANQUES DE PALMERA

1. Nike posant la
corona de fulles
d'olivera al guanyador.
© Comitè Olímpic
Internacional (COI)
/ CHAMAN Ateliers
Multimédia

En els Jocs Olímpics moderns, el primer atleta classiﬁcat, el segon i el tercer rebien
com a premi una medalla d'or, una de plata i una de bronze respectivament. Als jocs
panhel·lènics només hi havia un guanyador, i el premi era una garlanda o corona
de fulles.
Les corones es feien de diferents tipus de fulles segons la seu:
- A Olímpia, era una corona de fulles d'arbre del paradís
- A Delfos, una corona de llorer
- A Corint, una corona de pi
- A Nemea, una corona d'api silvestre
A part de la corona, el guanyador rebia una cinta de llana vermella, la taenia.
Una famosa estàtua de l'escultor Policlet (datada de la segona meitat del segle V
aC) mostra un vencedor lligant-se la cinta al voltant del cap. A més, el guanyador
acostumava a sostenir una fulla de palmera, un altre símbol de la seva victòria.
NIKE, LA MISSATGERA DELS DÉUS
Els grecs de l'antiguitat consideraven que eren els déus qui decidien atorgar la
victòria a un atleta. La victòria se solia representar amb una ﬁgura de dona alada
coneguda com a Nike, que vol dir "victòria" en grec. Com a serventa o missatgera
dels déus, Nike descendia volant cap a la persona escollida per dur-li el premi diví
en forma de corona o cinta.
LA FAMA
Malgrat que els guanyadors no rebien cap premi econòmic, els campions olímpics
esdevenien ﬁgures importants al seu poble o ciutat, on sovint assumien un rol polític.
La glòria de l'atleta victoriós reﬂectia aquesta glòria a tots els habitants de la seva
ciutat. Quan hi tornava després dels Jocs, era rebut com un heroi i obtenia molts
beneﬁcis la resta de la seva vida.
Per mostrar la seva fama, el campió tenia dret que s'erigís una estàtua de la seva
persona. També podia demanar a un poeta que escrivís uns versos explicant els
seus èxits. Com que estaven orgullosos d'ell, els seus conciutadans de vegades feien
monedes amb la seva efígie per no oblidarlo i donar-lo a conèixer arreu del món grec.
1
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PREMIS EN COMPETICIONS LOCALS
Els premis atorgats en competicions locals tenien un gran valor material. Al
guanyador sovint li donaven àmfores plenes d'oli d'oliva. Durant aquest període,
l'oli d'oliva era summament preuat i valia molts diners. També s'entregaven com a
premis altres tresors, com trípodes de bronze (grans gerres amb tres peus), escuts
de bronze i copes de plata.
Malgrat aquesta diferència, el prestigi dels jocs panhel·lènics es va mantenir
sense parió. La modesta corona de fulles era el premi màxim del món grec, ja
que garantia al seu portador l'honor i el respecte de tothom.

© The Olympic Museum
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EL FINAL DELS JOCS
Durant més de mil anys, els grecs, i després els romans, es trobaven a Olímpia
per celebrar el festival en honor a Zeus i garantir que els Jocs seguissin essent un
esdeveniment important.
Ara sabem que els Jocs se seguien organitzant al segle IV dC. L'any 393 dC,
l'emperador cristià Teodosi I va prohibir la celebració de cultes pagans, entre els
quals s'incloïen els Jocs.
Malgrat això, en moltes províncies de l'imperi Romà amb inﬂuències gregues,
encara al segle VI dC es mantenia la popularitat de les competicions esportives i
festivitats culturals.

1. El santuari d'Olímpia
a l'actualitat.
© 2009 / Comitè Olímpic
Internacional (COI)
/ JUILLIART, Richard

OLÍMPIA, FINS AL SEU REDESCOBRIMENT AL SEGLE XIX

1

D'acord amb el decret de Teodosi, els cultes pagans van començar a desaparèixer
gradualment i la seu d'Olímpia va quedar abandonada. Els ediﬁcis van quedar
destruïts per terratrèmols i les seves ruïnes van anar desapareixent sota la terra i la
sorra. Ja no hi ha vestigis visibles d'aquesta seu. Gràcies als escrits dels historiadors
antics, el record dels Jocs i el seu lloc en el món grec no es va perdre del tot. Se sabia
que els Jocs s'havien celebrat, però la informació del lloc exacte s'havia perdut.
El 1776 el viatger anglès Richard Chandler va descobrir la ubicació de l'antiga
Olímpia. Les principals excavacions de recerca les va dur a terme cent anys més
tard un equip d'arqueòlegs alemanys.
Avui dia, les excavacions arqueològiques ens han permès descobrir la glòria del
passat dels jocs panhel·lènics i la seva importància a Olímpia.
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ACTIVITATS

Troba els noms dels déus esmentats en aquestes ﬁtxes i crea un full d'identitat

per a cadascun. Inclou-hi un text curt, un dibuix del déu o la deessa i el símbol que els
permet identiﬁcar.

Aprèn

a interpretar una escultura o una pintura en una gerra: descriu els
personatges, la indumentària, els seus cossos, les expressions facials i corporals, i
els objectes (mira les il·lustracions en llibres o visita un museu).

Observa les escenes esportives que es mostren a les gerres: endevina

de quin esport es tracta i imita els moviments i les postures dels atletes en acció.

Llegeix obres d'autors de l'antiguitat, especialment els fragments que

parlen dels jocs i els atletes: per exemple, les odes del poeta Píndar (518-438 aC)
o les històries de l'escriptor Pausànies (110-180 dC).

Torna al passat!

Ets un espectador dels jocs olímpics de l'antiguitat:
- tria una competició i descriu-la, a manera d'article o de tira de còmic;
- dibuixa un retrat d'un atleta guanyador, i imagina que ve d'un poble de les
colònies gregues.

Compara

els Jocs de l'antiguitat amb els Jocs Olímpics moderns
(vegeu Els Jocs Olímpics moderns). Redacta una llista de diferències i una altra de
característiques comunes.

BIBLIOGRAFIA
SELECCIONADA

Lectors joves
› Blacklock, D. i Kennett, D.Olympia, Warrior Athletes of Ancient Greece
Nova York: Walker, 2004.
› Middleton, Haydn. Ancient Olympic Games
Chicago: Heinemann Library, 2000.
› Swaddling, Judith. The Ancient Olympic Games
Londres: British Museum Press, 2008, 4th ed, 2008.
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› Woﬀ, Richard. The Ancient Greek Olympics
Oxford: Oxford University Press, 2000.
› Morley, Jaqueline. How to be an Ancient Greek athlete
Washington: National Geographic Society, 2008.
Professors
› Beale, Alan. Greek athletics and the Olympics
Cambridge: Cambridge University Press, 2011
› Finley, M.I. i Pleket, H.W. The Olympic Games
Londres: Chatto and Windus, 1976.
› Gardiner, E. Norman. Athletics of the Ancient World
Chicago: Ares Publishers INC., 1930
› Miller, Stephen G. Ancient Greek athletics
New Haven: Yale University Press, 2004
› Reid, Heather L. Athletics and philosophy in the ancient world: contests of virtue
Londres: Routledge, 2012
› Yalouris, N. et al. The Olympic Games in Ancient Greece: Ancient Olympia
and the Olympic Games
Atenes: Ekdotike Athenaon S.A., 1977
› Yalouris, N. i Y. Olympia: Guide to the Museum and Sanctuary
Atenes: Ekdotike Athenon S.A., 1995
› Web: www.perseus.tufts.edu
› DVD: 448 BC Olympiad authentic Olympic Games of the 5th century BC
[Etats-Unis]: Pissanos, 2010. – 1 DVD-vidéo (45 min). – DVD zone 1
› DVD: The ﬁrst Olympics: blood, honor and glory: the ultimate challenge
of champions
EUA: The History Channel, 2004
› DVD: Thomas, Antony. The real Olympics: a history of the ancient
and modern Olympic Games
EUA: Carlton TV, 2004
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LLEGIR UN CARTELL
OLÍMPIC
Dos exemples:
Cartell oficial dels Jocs Olímpics
d'hivern – Saint Moritz 1948.
Cartell oficial dels Jocs olímpics
d'estiu – Roma 1960.
Context – Imatge – Dissenyadors
– Composició i estil – Missatge.

Coberta: ?
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1. © Comitè Olímpic
Internacional (COI)

QUÈ ÉS UN CARTELL?

Un cartell és una forma de comunicació visual, especíﬁca de llocs públics,
en què es combinen paraules, imatges i/o símbols per transmetre un missatge.
Les arrels del cartell modern es troben a l'antiguitat on, per exemple a la Grècia
antiga, s'utilitzaven uns plafons de fusta mòbils anomenats áxōn per informar la
població de les decisions que havien pres les autoritats. Els ciutadans de la
Roma antiga consultaven l'àlbum públic, que consistia en un mur blanc en el
qual s'escrivien les decisions oﬁcials.
La invenció de les tècniques d'impressió a mitjan segle XV, juntament amb
l'augment dels índexs d'alfabetització, va comportar que la informació d'interès
general fos cada vegada més present als espais públics. També van tenir un
paper fonamental en el desenvolupament posterior del cartellisme els avenços en
tècniques d'impressió que es van produir al segle XVIII. Des de mitjan segle XIX,
el cartell ha esdevingut un important mitjà publicitari i una forma d'expressió per
a molts artistes. Ha nascut el cartell modern!
Temps enrere, la major part dels cartells solia ser text, per transmetre bé el
missatge. Els cartells actuals, en canvi, comuniquen amb un volum mínim de
text, i recolzen sobretot en senyals, símbols, logos i imatges. La tria del color és
un altre factor important en l'art del cartell modern. Sovint s'utilitzen colors vius
o contrastats per atreure-hi l'ull i l'atenció de la gent. La missió del cartell és
informar i promocionar. Tant si el cartell s'utilitza en l'àmbit de la política, la
cultura, l'esport, el turisme o la publicitat, els factors principals a l'hora de triar el
disseny gràﬁc segueixen sent el reconeixement i la comprensió immediats.
TÈCNIQUES D'ELABORACIÓ DE CARTELLS

1

L'objectiu del cartell, per deﬁnició, és que se'n puguin fer moltes reproduccions. Això
seria impossible sense la tecnologia de la impremta. Hi ha molts mètodes d'impremta.
Generalment, els primers cartells oﬁcials eren litograﬁes, i els cartells oﬁcials més
recents són litograﬁes òfset. El procés consisteix a copiar la imatge original en una
altra superfície (planxa o cilindre), aplicar-hi tinta i després estendre-la mitjançant la
premsa d'imprimir, que ho transfereix al full de paper.
La incorporació de l'ordinador en el procés creatiu dels dissenys originals és
l'avenç més recent del cartellisme. Malgrat que aquests nous mètodes suposin que
l'empremta artística sigui més difícil de trobar que en els cartells olímpics del passat, la
nova tecnologia a mans dels dissenyadors actuals afegeix una inﬁnitat de possibilitats
creatives amb les quals els dissenyadors del passat ni tan sols podien somniar.

La litografia és una tècnica
de reproducció d'imatges,
també coneguda com a
"tècnica d'impressió plana".
La va inventar Aloys Senefelder
el 1798. El terme, que deriva
de la paraula grega lithos,
que vol dir 'pedra', descriu
l'art de reproduir una imatge
executada directament en una
planxa de pedra.
La litografia òfset és un
mètode d'impressió en què la
imatge s'imprimeix des d'una
pedra o planxa de metall a un
cilindre recobert de goma. El
cilindre s'utilitza per transferir
la imatge, no invertida, al
paper.
© The Olympic Museum
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1. © Comitè Olímpic
Internacional (COI)

QUÈ ÉS UN CARTELL OLÍMPIC?
Un cartell olímpic comunica la celebració dels Jocs Olímpics. Cada edició dels
Jocs dóna lloc a la creació d'un gran nombre de cartells amb ﬁnalitats publicitàries
o comunicatives. Els cartells poden representar la torxa olímpica, mascotes o
pictogrames, esports olímpics concrets, seus olímpiques, la vila olímpica, festivals
culturals..., o pot ser que facin una crida per demanar voluntaris.
QUÈ ÉS UN CARTELL OLÍMPIC OFICIAL?
Un cartell olímpic oﬁcial promociona una edició concreta dels Jocs Olímpics.
Normalment el selecciona el Comitè Organitzador i forma part de l'"aire i la imatge"
especíﬁcs dels Jocs. Amb el temps, es converteix en la imatge o símbol d'aquella
edició dels Jocs.
ELS PRIMERS CARTELLS OLÍMPICS

Quan una ciutat és
nomenada futura seu dels
Jocs Olímpics, estableix un
Comitè Organitzador (COJO),
que s'encarrega de posar
les estructures necessàries
a aquest ﬁ. (Vegeu El
Moviment Olímpic).

Els primers Jocs moderns es van celebrar a Atenes (Grècia) el 1896. Es va crear un
cartell olímpic no oﬁcial per promocionar aquella edició dels Jocs. No va ser ﬁns als
Jocs Olímpics d'Estocolm del 1912 (Suècia) que es va dissenyar i fer un cartell oﬁcial.
Des del 1912, les ciutats amﬁtriones han estat les encarregades d'organitzar la
promoció i la publicitat de cada edició dels Jocs. El 1924 van tenir lloc els primers
Jocs Olímpics d'hivern; des d'aleshores s'han produït cartells olímpics oﬁcials tant
per als Jocs d'estiu com per als d'hivern.
EL PROCÉS DE SELECCIÓ

1

Per crear el cartell olímpic oﬁcial, el Comitè Organitzador de cada edició dels Jocs
normalment convoca un concurs de cartells. Aquest concurs pot ser obert a tothom,
a artistes del país amﬁtrió o a artistes preseleccionats pel COJO. El cartell que guanya
el primer premi es converteix en el cartell oﬁcial dels Jocs i ofereix a l'artista o
dissenyador l'oportunitat que la seva obra es difongui a tot el món.
Algun cop el disseny d'un cartell ha aconseguit triomfar per mèrit propi. Per exemple,
el 1920, l'obra gràﬁca del cartell oﬁcial provenia de la portada d'un llibre imprès el
1914, titulat Will we have the VIIth Olympiad in Anvers in 1920?. Aquesta imatge
aviat es va associar estretament amb la ciutat amﬁtriona dels Jocs.
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Per als Jocs d'Hèlsinki 1952 (Finlàndia), es va recuperar el disseny del cartell que
havia estat escollit per als Jocs cancel·lats del 1940.
Els artistes que presenten dissenys per al cartell olímpic oﬁcial normalment reben
instruccions estrictes amb relació al contingut. El dissenyador no té necessàriament
completa llibertat artística, sinó que sovint s'ha d'adaptar a una imatge especíﬁca
dels Jocs. Això no vol dir que el resultat no tingui mèrit artístic! De fet, el paper
del dissenyador gràﬁc acostuma a ser comunicar el missatge concret desitjat a
l'espectador.

1. © Comitè Olímpic
Internacional (COI)

ELEMENTS VISUALS SIGNIFICATIUS
Aquests cartells comprenen un segle d'història olímpica i dibuixen un vocabulari
especíﬁc de símbols que es pot dividir en dos grans grups: el primer inclou elements
ﬁguratius signiﬁcatius pel país amﬁtrió com monuments públics, estàtues, banderes,
paisatges naturals o paisatges urbans; el segon posa més l'accent en els elements
gràﬁcs (p. ex., el cartell de Ciutat de Mèxic 1968) o en l'emblema dels Jocs (un disseny
que representi les anelles olímpiques amb altres elements distintius). Els cartells més
recents es basen molt en la forma de comunicació i els textos solen limitar-se al nom
de la ciutat amﬁtriona i a l'any de celebració dels Jocs.
Les anelles olímpiques són normalment l'element que fa reconèixer immediatament
els cartells oﬁcials. De fet, des del 1928, l'any de la seva primera aparició, les anelles
han estat l'element uniﬁcador de tots els cartells oﬁcials.
EL PAPER DE LA COMUNICACIÓ EN ELS JOCS
Els cartells olímpics oﬁcials mostren l'evolució no només dels Jocs en si, sinó també
del disseny i del cartellisme des del 1896 ﬁns a l'actualitat. Són una tradició olímpica,
i serveixen per recordar-nos cada edició dels Jocs. Són ﬁnestres al passat que
mantenen vius els Jocs de l'ahir.

1
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LA DISTRIBUCIÓ DEL CARTELL OLÍMPIC

1. © Comitè Olímpic
Internacional (COI)

Els organitzadors dels Jocs no sempre van tenir els mitjans de comunicació tan
moderns d'avui dia per poder aplegar atletes i espectadors d'arreu del món. Per
exemple, la ràdio no es va utilitzar ﬁns als Jocs d'Amsterdam 1928 (Països Baixos) i
la televisió ﬁns als Jocs de Berlín 1936 (Alemanya); això volia dir que la promoció
dels Jocs depenia bàsicament del material imprès. El cartell va ser, per tant, un
mitjà important per anunciar els Jocs.
Convertir els Jocs en un esdeveniment vertaderament internacional va ser tot un
repte per als organitzadors de les primeres Olimpíades. El cartell oﬁcial del 1912 es
va produir en 16 idiomes, fet que mostra la importància, per als organitzadors dels
Jocs, que l'entengués un gran nombre de persones. Malgrat que hi va haver poc
temps per distribuir el cartell a fora, es va enviar a trenta països diferents i es va penjar
en llocs tan variats com hotels, restaurants, botigues, agències de viatges, companyies
de transport, clubs esportius i ﬁns i tot consultes mèdiques. En els anys posteriors,
els organitzadors dels Jocs van posar-se en contacte amb consolats i ambaixades
del país amﬁtrió, així com amb ciutadans que vivien a l'estranger, per assegurar la
distribució del cartell.
El Comitè Organitzador va estar molt atent a l'acollida del cartell per part del públic.
Quan es va publicar el cartell oﬁcial d'Estocolm, va ser sovint criticat per "massa atrevit",
tot i que la nuesa dels atletes feia referència als Jocs de l'antiguitat. En alguns països
no es va distribuir, malgrat que l'artista hi va afegir unes franges per amagar bona part
de la nuesa. També es van fer comentaris sobre l'ordre de les 21 banderes nacionals
presentades al cartell. De fet, l'artista havia basat l'ordre de les banderes en l'esquema
cromàtic, i no en la política. El Comitè Organitzador va defensar la seva elecció i va
deixar el cartell com estava, ja que la qualitat artística del treball no es posava en
dubte.
Amb el temps, altres mitjans de comunicació, sobretot la televisió, han acabat
transmetent la informació que abans es comunicava bàsicament a través dels
cartells. Avui dia ja no cal posar les dates exactes dels Jocs al cartell oﬁcial ni ubicar
geogràﬁcament la ciutat amﬁtriona, com es va fer al cartell dels Jocs de Lake Placid
1932. La promoció dels Jocs, amb la informació pràctica corresponent detallada, es
transmet eﬁcaçment per televisió, ràdio i internet. Tot i així, el cartell oﬁcial segueix sent
una tradició olímpica.
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LLEGIR UN CARTELL
OLÍMPIC

1. © Comitè Olímpic
Internacional (COI)

CARTELL OFICIAL DELS JOCS OLÍMPICS D'HIVERN - SAINT MORITZ 1948
ARTISTES

Fritz Hellinger (1923 – 1977), arts gràﬁques
Keerl, fotograﬁa

DIMENSIONS

100 x 64 cm

MÈTODE D'IMPRESSIÓ

Litograﬁa

EDICIÓ

15.000 còpies, en diferents idiomes

EL CONTEXT
És important situar el cartell oﬁcial de Saint-Moritz 1948 en el seu context social i
polític. Els Jocs Olímpics d'hivern 1940 s'havien de celebrar a Sapporo (Japó), però
la candidatura es va retirar el 1938 a causa de la guerra amb la Xina. Primer es va
passar la candidatura dels Jocs a Saint-Moritz i després a Garmisch-Partenkirchen
(Alemanya). Tot i així, amb l'esclat de la II Guerra Mundial, els Jocs Olímpics es van
haver de cancel·lar. No es van organitzar Jocs Olímpics ni el 1940 ni el 1944. Finalment,
l'any 1948 i ja després de la guerra, Suïssa, com a país neutral, va oferir les condicions
favorables per acollir aquest esdeveniment esportiu internacional.

1
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LLEGIR LA IMATGE

El sol alpí

2

1

En aquest cartell el sol alpí té una importància cabdal; omple el
cel amb els seus raigs i ocupa una gran part de la imatge. Sembla una tria molt adient,
ja que Saint-Moritz és coneguda pel seu "clima xampanyès", i s'enorgulleix de tenir
un sol esplèndid durant 322 dies l'any.
La imatge del sol s'ha associat amb Saint-Moritz durant molt de temps. Un sol
dissenyat el 1930 per l'artista gràﬁc Walter Herdeg es va convertir en marca registrada
de Saint-Moritz el 1937. El sol de Herdeg, malgrat que no surt representat al cartell
oﬁcial, és part de l'emblema olímpic de Saint-Moritz 1948 i es troba en altres cartells
dels Jocs, als petos dels atletes i a les acreditacions dels participants.

La parella

2

El cartell mostra un home i una dona amb esquís, vistos de
darrere. Es veuen especialment petits en relació amb el motiu dominant, el sol. I el
que resulta sorprenent és que, per ser un cartell olímpic, no semblen especialment
atlètics. Semblen més aviat uns turistes moderns i relaxats, i no pas uns atletes que
participen en una competició esportiva internacional.
La indumentària d'esquí, de colors vius, que duu la parella, és representativa de la
moda de la dècada del 1930. L'home es veu bronzejat, una imatge llavors associada
a la bona salut, el lleure i el viatge, així com també a una certa qualitat de vida. Quan
el bronzejat va entrar a formar part de la moda de la dècada del 1920, encara no es
coneixien els efectes negatius de l'exposició al sol!

Les muntanyes i la neu L es muntanyes cobertes de neu en
3

aquesta imatge il·lustren, lògicament, el tema de l'hivern i l'esquí. Saint-Moritz és una
de les estacions d'esquí més conegudes del món, i no es pot deixar d'associar a aquest
esport d'hivern. S'hi emfasitza l'assolellada vista alpina. L'àrea d'esquí de Saint-Moritz,
amb el Piz Nair, presumeix d'una alçada de 3.057 metres. Hi destaca l'extensió de la
pista d'esquí representada al cartell, així com també el fet que la parella sembla que
està sola, "al cim del món", com diu l'eslògan de Saint-Moritz.

1

Els ﬂocs de neu Deu ﬂocs de neu molt grans (gairebé tan grans com
4

el sol) omplen el cel i es mostren com el punt culminant dels raigs de sol. Els ﬂocs de
neu, que destaquen sobre el fons negre, semblen retallats. És interessant ﬁxar-se en
aquesta tria de colors tan vius: vermell, blau, taronja i groc, que no són gens realistes.
Algunes formes representen clarament ﬂocs de neu, mentre que d’altres semblen ﬂors.
A partir del 1948, el ﬂoc de neu s’ha utilitzat sovint com un símbol dels cartells dels Jocs
Olímpics d’hivern.

3

4
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El cel

1

El cel ocupa la major part de la imatge. El seu color passa de blau clar
allà on entra en contacte amb els cims blancs immaculats, a un verd blavós fosc i
després a un negre-verdós, la major part.
L'efecte creat al cel es pot veure com el gebre sobre el vidre d'una ﬁnestra, fet que
accentua l'aspecte hivernal. La tria del color verd, però, pot suggerir una zona com
ara un bosc o un prat.

Les anelles olímpiques

2

2

El símbol de les anelles olímpiques
representa la unió dels cinc continents i la reunió d'atletes de totes les nacions als
Jocs Olímpics. Al cartell oﬁcial de Saint-Moritz 1948, les anelles olímpiques estan
situades just a sobre del text, on els seus colors destaquen sobre la neu blanca
brillant del fons. La primera vegada que les anelles olímpiques es van utilitzar en un
cartell olímpic oﬁcial va ser pels Jocs de Saint- Moritz 1928.

L'escut de Suïssa

3

L'escut de Suïssa es veu a l'extrem superior
dret, potser com a contrapès visual de les anelles olímpiques. El missatge és clar:
les nacions del món vindran a Suïssa pels Jocs Olímpics.

El text

4

El text diu "Jocs Olímpics d'hivern Saint-Moritz 1948, Suïssa", és a
dir, el nom de l'esdeveniment, l'any i el lloc on se celebraran els Jocs. Es va fer un
segon cartell que també donava les dates exactes de l'esdeveniment (30.01.194808.02.1948).
Per garantir-ne la comunicació internacional, el text es va traduir a diversos idiomes.
3

1

4

ELS DISSENYADORS
El cartell és fruit d'un treball de col·laboració entre Fritz Hellinger, un cartellista suís
de Basilea, i un fotògraf anomenat Keerl. Tots dos noms apareixen escrits a l'extrem
superior esquerre del cartell. Com que no ha quedat cap explicació clara als arxius, no
és clar si Hellinger va basar la seva obra d'art en una fotograﬁa feta per Keerl o si es va
utilitzar un collage fet amb fotograﬁa, dibuix i retallables.

Hellinger va estudiar a la
Kunstgewerbeschule (Escola
de disseny) de Basilea i va
treballar com a dissenyador
gràﬁc freelance per adiversos
clients suïssos, com els
caramels Ricola i el zoo de
Basilea.
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COMPOSICIÓ I ESTIL
El disseny del cartell oﬁcial de Saint-Moritz 1948 és clarament asimètric. L'element
principal de la composició, el sol, se situa al terç esquerre, mentre que els dos terços
restants s'omplen amb el sol. Aquest "desequilibri" es compensa amb l'extensió
dels raigs de sol i el contrapès del cel.
L'estil s'apropa al cartell turístic de Suïssa, presentant un paisatge alpí. També és
característic de l'estil bidimensional de "l'escola suïssa", en què se suprimeix tot
rastre de perspectiva.
QUIN ÉS EL MISSATGE?
› El missatge d'aquest cartell és doble: informar el públic dels propers Jocs Olímpics
d'hivern i promocionar l'estació d'esquí de Saint-Moritz. El sol i les muntanyes
cobertes de neu representats al cartell tenen sens dubte com a ﬁnalitat impulsar
el turisme en aquest període de postguerra.
› La parella es troba "al cim del món", fet que destaca l'exclusivitat de l'estació
d'esquí, mentre que els raigs de sol que els banyen emfasitzen el famós clima de
Saint-Moritz. La imatge promociona molt clarament el turisme d'hivern, i, potser
menys òbviament, el turisme a l'estiu (com es veu en el to verdós del cel i les "ﬂors"
que representen els ﬂocs de neu). A grans trets, la imatge que es presenta és
clarament una imatge d'esports de lleure i de plaer, que promociona Saint-Moritz
com una "meca" del turisme a Suïssa.
A favor d'aquesta teoria, a part de l'estil clar d'un cartell turístic, hi ha el fet que
aquest cartell el va editar l'Oﬁcina Nacional de Turisme de Suïssa (SNTO), tant la
versió olímpica com la no olímpica. També el 1948 es va publicar un cartell turístic,
que utilitzava exactament el mateix disseny, amb el text "Vacances en Suisse"
(Vacances a Suïssa). Això no va ser casual, ja que el president de la Comissió de
Propaganda i Publicitat del Comitè Organitzador de Saint-Moritz també era
director de la SNTO.
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LLEGIR UN CARTELL
OLÍMPIC

1. © Comitè Olímpic
Internacional (COI)

CARTELL OFICIAL DELS JOCS OLÍMPICS D'ESTIU - ROMA 1960
ARTIST

Armando Testa (1917 - 1992)

MÈTODE D'IMPRESSIÓ

Litograﬁa

EDICIÓ

15.000 còpies en 11 idiomes

DIMENSIONS

99,5 x 70 cm

EL CONTEXT
Quan Roma va ser designada ciutat amﬁtriona dels Jocs Olímpics 1960, es va
prendre la decisió de posar en primer pla la rica història de la ciutat a través d'aquest
esdeveniment esportiu internacional. A més de les noves infraestructures que es van
construir, també es van restaurar diversos jaciments antics, que es van utilitzar per
celebrar-hi competicions olímpiques: les competicions de lluita es van realitzar a la
basílica de Maxenci, les de gimnàstica a les termes de Caracal·la i l'arc de Constantí
va servir de meta de la marató.

1
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LLEGIR LA IMATGE
El cartell mostra la part superior d'una columna, que es coneix com a capitell,
decorada amb ﬁgures humanes. A la part superior s'hi pot veure una lloba que
alleta dos infants. Completen la imatge el text, les dates i les anelles olímpiques.

La lloba alletant Ròmul i Rem

1

La lloba i els bessons
representen el conegut mite de la fundació de Roma.
La llegenda diu que els nens bessons eren ﬁlls del déu romà de la guerra, Mart, i
nebots del rei d'Alba Longa. El rei, que temia per la corona, va deixar els bessons
en una cistella ﬂotant al riu Tíber, que va surar ﬁns a arribar a terra i una lloba la va
trobar.
Alimentats per la lloba, els bessons van ser posteriorment adoptats per un pastor,
que els va posar de nom Ròmul i Rem. Segons la tradició, Ròmul i Rem adults van
fundar la ciutat de Roma el 753 aC, allà on la lloba els va trobar. Després, en una
disputa pel lideratge, Ròmul va matar Rem i es va convertir en l'únic governador de
Roma. La imatge de la lloba i els bessons es basa en l'escultura de la Lupa Capitolina
(Lloba Capitolina), que data del segle VI aC. L'escultura original s'havia malmès durant
l'antiguitat i es va restaurar durant el Renaixement. Els bessons que veiem avui daten
d'aquest període.
L'escultura s'ha convertit en un símbol ben conegut de la ciutat de Roma.

1

El capitell de Belvedere

2

(element superior de la columna)
El capitell representat al cartell és una referència al capitell de Belvedere. Aquest
element arquitectònic decoratiu es va trobar originalment a les termes de Caracal·la,
construïdes a principis del segle III dC. Les termes, ricament decorades amb obres
d'art, disposaven de piscines d'aigua freda, tèbia i calenta, banys d'immersió, un
espai per a la pràctica de gimnàstica, una gran zona vallada per a curses i jocs, una
biblioteca i jardins.
Després el capitell de Belvedere es va traslladar de la ubicació antiga de les termes
de Caracal·la per decorar els palaus del Vaticà.
La presència del capitell de Belvedere al cartell olímpic fa referència als banys de
l'antiguitat i destaca el gust per l'activitat física com a patrimoni romà. Per aquest
motiu, el Comitè Organitzador dels Jocs de Roma 1960 va decidir mantenir la
competició de gimnàstica en aquest "complex esportiu" de principis del segle III.

El capitell de Belvedere
es pot veure actualment al
Museu Vaticà de Roma.

Al capitell: l'atleta i la corona

3

L'escena representada és un atleta que es corona ell mateix amb la mà dreta mentre
sosté una fulla de palmera de la victòria amb l'esquerra. Així com ell està nu, els qui
l'envolten duen una toga. Molts atletes també duen corones, símbol de victòria.

4

3
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El text

1

El text del cartell utilitza la numeració romana en comptes de les
xifres aràbigues, fet que reforça la identitat "antiga" d'aquests Jocs. Hi posa "Jocs
de la XVII Olimpíada, Roma, 25.VIII - 11.IX), i, al capitell, "Roma MCMLX".
La informació proporcionada és completa: el nom de l'esdeveniment, l'edició dels
Jocs, el símbol olímpic, les dates concretes, l'any i la ciutat. Com en altres cartells del
passat, per la quantitat de text utilitzada i amb ﬁnalitats comunicatives, el cartell es va
traduir a 11 idiomes. Les anelles olímpiques se situen entre el nom de la ciutat i les
dates dels Jocs, i plasmen la naturalesa de l'esdeveniment i el seu caràcter
internacional.
EL DISSENYADOR

1

Armando Testa és una ﬁgura clau del disseny gràﬁc modern italià, i més concretament
de l'àmbit publicitari. Pintor a l'inici, es va convertir en dibuixant publicitari dotat d'una
visió que el va dur a fundar l'agència de publicitat Studio Testa el 1956. En els seus
treballs per a clients famosos (pneumàtics Pirelli, cafè Lavazza, la companyia aèria
Alitalia, etc.), hi mostra una creativitat poc convencional i sentit de l'humor. Armando
Testa és actualment una agència de publicitat italiana internacional que treballa en el
camp de la comunicació (mitjans de comunicació, televisió i Internet), basada en la
visió original del seu fundador.
ESTIL I COMPOSICIÓ
Tres anys abans dels Jocs, es va convocar un concurs de cartells per a dissenyadors
italians amb unes normes molt clares sobre el contingut: la idea de l'esport olímpic a
Roma, les anelles olímpiques i el text "Games of the XVII Olympiad - Rome - MCMLX".
Tot i que s'hi van presentar 249 dissenys, el jurat no en va trobar cap que li agradés.
No es va atorgar cap premi, i es va organitzar un segon concurs en què es va convidar
a participar 12 dels cartellistes més reconeguts d'Itàlia.
En aquest concurs Armando Testa va rebre el premi al millor disseny. Tot i així, se li
va demanar que fes algunes modiﬁcacions, però mantenint el mateix to i la mateixa
inspiració artística. Testa va presentar un segon projecte, que encara va resultar
insuﬁcient. Se li van indicar amb més detall encara els elements que calia incloure al
cartell: una columna amb el capitell de la lloba capitolina, les anelles olímpiques i el
text esmentat anteriorment. El projecte ﬁnal de Testa es va acceptar i es va convertir
en el cartell oﬁcial. El disseny del cartell oﬁcial de Roma 1960 és simètric, organitzat
entorn d'un eix central que dóna una sensació d'harmonia. Els colors del capitell i la
columna són suaus, però destaquen igualment sobre el blanc neutre del fons. L'artista
va trobar un equilibri entre els elements clàssics imposats i el seu estil i visió personals:
proposa una versió moderna del capitell i la lloba, i simpliﬁca el disseny utilitzant
siluetes. El disseny global és senzill i atractiu.

4
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QUIN ÉS EL MISSATGE?
La lloba capitolina, el capitell de Belvedere, les termes de Caracal·la i, per descomptat,
els Jocs Olímpics: el cartell ajunta passat i present, i estableix clarament un vincle entre
la Roma antiga i la moderna, i entre esport i cultura.
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ACTIVITATS
ÀREES CURRICULARS: ARTS, HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
Cartells dels Jocs Olímpics d'estiu: on l'art i l'esport es troben (en col·laboració amb
Bridgeman Education)
El Museu Olímpic de Lausana i Bridgeman Education (Londres) han col·laborat
per preparar una activitat educativa ben entretinguda sobre els cartells dels Jocs
Olímpics d'estiu.
Amb aquesta activitat, els estudiants descobriran vint-i-sis cartells (entre el 1896 i el
2008) des de diferents punts de vista, com per exemple: tradicions i estils, referències
visuals i històriques i símbols. També rebran consells i idees perquè puguin crear el
seu propi cartell per als propers Jocs Olímpics.
Aquest viatge a través de la història dels Jocs Olímpics i els seus cartells s'adreça
a professors d'art, historiadors de l'art, professors interessats a combinar l'art i
l'esport, així com diversos temes com la història social, política i cultural. Públic
objectiu: estudiants d'entre 10 i 14 anys.
Cartells olímpics: http://www.bridgemaneducation.com/ - “Recursos”
(Tingueu en compte que cal registrar-se el primer cop).

Imagina

que els Jocs Olímpics s'han de celebrar a la teva ciutat natal (o en
una ciutat propera). Dissenya un cartell dels Jocs Olímpics. Quins elements creus
que cal incloure-hi i per què?

Observa amb atenció un cartell oﬁcial dels Jocs Olímpics. Intenta analitzar
per què s'ha triat aquesta representació, els colors escollits i altres elements
signiﬁcatius. Situa el cartell en el seu context social i polític.

Compara

dos cartells i intenta esbrinar quin és el més modern dels dos.
Com es relaciona cada cartell amb el moment en què es va fer? De quina manera
ajuda el seu "to i aspecte" a identiﬁcar-ne els orígens?

Escull

un altre esdeveniment esportiu o cultural important i analitza el cartell
que es va crear per a l'ocasió.
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BIBLIOGRAFIA
SELECCIONADA
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INTRODUCCIÓ
UN ESDEVENIMENT ESPORTIU COM CAP ALTRE
Els Jocs Olímpics són únics. Hi participen atletes de tot el món. Els seus
èxits són observats per centenars de milions d'espectadors, tant de prop
com des de la distància. Les cinc anelles de la bandera olímpica representen
la naturalesa internacional dels Jocs.

Els Jocs Olímpics de Londres
2012 es van retransmetre
arreu del món, tant a través
dels mitjans de comunicació
tradicionals com de plataformes
en línia i mòbils. Van aconseguir
un rècord d'audiència estimat
de 4.800 milions de persones.

Què fa que els Jocs Olímpics siguin diferents de la resta d'esdeveniments
esportius?
Els Jocs se celebren cada quatre anys. Són l'esdeveniment esportiu més
gran en nombre de modalitats esportives programades, en nombre d'atletes
participants i en nombre de persones provinents de diferents països que
s'apleguen al mateix moment al mateix lloc.
Els Jocs se celebren periòdicament, però formen part d'un marc més ampli,
que és el Moviment Olímpic. L'objectiu del Moviment Olímpic és promoure la
pràctica de l'esport arreu del món i difondre els valors olímpics. I és amb
aquest esperit que s'organitzen i se celebren els Jocs Olímpics.
ELS JOCS D'ESTIU I ELS JOCS D'HIVERN
Els Jocs Olímpics inclouen els Jocs de l'Olimpíada (és a dir, els Jocs d'estiu)
i els Jocs Olímpics d'hivern. La primera edició dels Jocs d'estiu moderns va
tenir lloc el 1896 a Atenes (Grècia), i els primers Jocs Olímpics d'hivern, el
1924 a Chamonix (França).
La paraula Olimpíada designa el període de quatre anys que separa cada
edició dels Jocs d'estiu.
Fins al 1992, els Jocs d'estiu i d'hivern se celebraven el mateix any, però des
d'aleshores, els Jocs d'hivern es van moure dos anys respecte dels Jocs
d'estiu. Els Jocs d'estiu i d'hivern se segueixen organitzant una vegada cada
quatre anys.
Als Jocs d'estiu, els atletes competeixen en una gran varietat de competicions
en pista, en carretera, sobre herba, dins l'aigua, sobre l'aigua, a l'aire lliure i en
recinte cobert, en un total de 28 modalitats esportives.
Els Jocs d'hivern inclouen set modalitats practicades sobre neu i gel, tant en
pista coberta com a l'aire lliure.

© The Olympic Museum
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HISTÒRIA
Va ser Pierre de Coubertin de França qui va idear aquest ambiciós
projecte, malgrat que abans d'ell altres havien intentat, en va, recuperar els
Jocs. Inspirant-se en els Jocs Olímpics de l'antiguitat, va decidir crear els
Jocs Olímpics moderns. Amb aquest propòsit va fundar el Comitè Olímpic
Internacional (COI) el 1894 a París. El nou comitè es va ﬁxar l'objectiu
d'organitzar els primers Jocs Olímpics de l'època moderna.

1. JJOO d'Atenes 1896
Atletisme. Llançament de
disc – Robert GARRETT
(USA), primer classiﬁcat.
© 1896 / Comitè Olímpic
Internacional (COI)

La data dels primers Jocs, el 1896, va marcar el començament d'una
aventura extraordinària que fa més d'un segle que es manté!

1
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MODERNS
ELEMENTS DEL PASSAT
Les arrels dels Jocs Olímpics es troben a la Grècia antiga (vegeu Els Jocs Olímpics
a l'antiguitat) i els primers Jocs moderns, el 1896, van incloure moltes referències
a aquest llegat de l'antiguitat grega:
› Els Jocs es van celebrar a Atenes, Grècia, el país on s'havien celebrat
els Jocs de l'antiguitat.
› La majoria de les competicions van tenir lloc a l'estadi antic (l'Estadi
Panathinaikó), que va ser reconstruït per a l'ocasió.
› La majoria dels esports del programa dels Jocs de l'antiguitat es van
incloure en els primers Jocs moderns.
› Els organitzadors es van inventar una cursa inspirada en un esdeveniment
de l'antiguitat: la marató.
A grans trets, els Jocs moderns malden per aconseguir un món més pacíﬁc.
La crida de la treva olímpica d'aturar tots els conﬂictes recorda el concepte de
treva dels Jocs de l'antiguitat.
Sagrada i respectada per la Grècia antiga, la treva olímpica anunciada pels
missatgers abans dels Jocs feia possible que espectadors, atletes i delegats
anessin a Olímpia i en tornessin sans i estalvis després d'haver travessat moltes
zones de combat. Avui dia, la treva olímpica és el tema d'una resolució de les
Nacions Unides que fa una crida a aturar les hostilitats durant els Jocs i a cercar
mitjans de resolució pacíﬁca de conﬂictes en zones de tensió. Els atletes que
donen suport a aquesta iniciativa són convidats a signar el "Mur de la treva".

A l'antiguitat, l'Estadi
Panathinaikó d'Atenes
acollia les competicions
esportives conegudes com
a Panatenees.
La marató
Aquesta cursa commemora
la proesa d'un soldat que,
l'any 490 aC, va córrer des
de Marató per explicar a la
gent d'Atenes la seva victòria
en la batalla contra els perses.
Va córrer una distància
aproximada de 34,5
quilòmetres.

INNOVACIONS
Tot i que els Jocs Olímpics s'inspiren en el passat, també hi ha algunes
diferències entre els uns i els altres:

© The Olympic Museum
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D'entrada, la proposta de Coubertin era:
› Jocs seculars
Els Jocs moderns són seculars, a diferència dels Jocs de l'antiguitat, que estaven
dedicats als déus.

1. JJOO de París 1900.
Tennis, individuals femenins
– Hélène PREVOS
© 1900 / Comitè Olímpic
Internacional (COI)

› Jocs arreu del món
A diferència dels Jocs Olímpics de l'antiguitat, en principi cada edició dels
Jocs moderns té lloc en una ciutat i un país diferents.
› Jocs més llargs
A l'antiguitat, els Jocs es desenvolupaven primer en un dia, i al ﬁnal en cinc
dies. Avui dia la durada oﬁcial és d'un màxim de 16 dies.
Els Jocs també evolucionen constantment:
› Des del 1896, atletes de tot el món
Els Jocs Olímpics de l'antiguitat estaven reservats exclusivament a
ciutadans grecs, homes i lliures, mentre que els Jocs moderns han estat
sempre oberts a atletes de tot el món. Els 245 participants d'Atenes el
1896 provenien de 14 països diferents.
Els Jocs d'Estocolm del 1912 (Suècia) van ser els primers de tenir l'honor
comptar amb la presència de delegacions nacionals dels cinc continents.
La universalitat dels Jocs Olímpics moderns estava assegurada.
Actualment, els Jocs d'estiu reben atletes de cada país del món, sense
excepció.
› Des del 1900 hi participen dones
Com a la Grècia antiga, a la primera edició dels Jocs Olímpics moderns no hi
havia atletes dones. A Atenes, el 1896, només hi van competir homes. En aquella
època, la dona atleta s'enfrontava a molts prejudicis. A la gent la preocupava que
perdessin la seva feminitat, que desenvolupessin els músculs en excés o que es
tornessin estèrils. Per tant, van haver de superar aquestes actituds i fer-se el seu
lloc als Jocs. Les dones van fer el seu debut olímpic als Jocs de París del 1900
(França), en tennis i golf. Després, al llarg del segle, van anar accedint a cada
vegada més modalitats esportives (p. ex., natació el 1912, atletisme el 1928,
voleibol el 1964, rem el 1976, ciclisme el 1984 i futbol el 1996), però no va ser ﬁns
als Jocs de Londres 2012, amb la introducció de la boxa femenina, que les dones
van poder competir en tots els esports del programa. Des dels Jocs d'Atenes del
2004, més del 40% dels atletes dels Jocs han estat dones.
1
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› Des del 1924, Jocs per als esports d'hivern
Quan Coubertin va reprendre els Jocs Olímpics, només s'hi van incloure els jocs
d'estiu. Tot i així, en la dècada del 1920 la popularitat dels esports de neu i gel es
va disparar. Un nombre de membres del COI van decidir donar-hi resposta i el
1924 es va celebrar una Setmana Internacional d'Esports d'Hivern a Chamonix
(França): hi van assistir 258 atletes de 16 països (sobretot d'Europa i d'Amèrica del
Nord).
Va ser tot un èxit i, dos anys més tard, aquesta "Setmana" va ser reconeguda
oﬁcialment com els primers Jocs Olímpics d'hivern. El futur d'un esdeveniment
olímpic dedicat exclusivament als esports de neu i gel estava assegurat.
Als Jocs de Vancouver del 2010 (Canadà), s'hi van aplegar un total de 2.566
atletes de 82 països tan diversos com Ghana, el Brasil, Nova Zelanda i el Pakistan.

1
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1. JJOO de Londres 2012
– Cerimònia inaugural.
© 2012 / Comitè Olímpic
Internacional (COI)
/ FURLONG, Christopher

› Des del 1984, atletes professionals als Jocs
Els Jocs Olímpics moderns van estar durant molt temps oberts només a atletes
amateurs, tal com volia Pierre de Coubertin. El COI va anul·lar aquesta norma el
1984 (pels Jocs de Los Angeles), i des d'aleshores els atletes professionals
també hi han pogut participar.
ELS RITUALS DE LES CERIMÒNIES D'INAUGURACIÓ I CLOENDA
Els Jocs Olímpics comencen i acaben amb grans celebracions, cerimònies
importants en què a través de diversos rituals s'expressa la identitat dels Jocs.
Avui dia, aquests rituals són part del protocol dels Jocs i inclouen els elements
següents:
Inauguració dels Jocs
› entrada dels atletes a l'estadi amb
les seves delegacions (en ordre
alfabètic, excepte Grècia, que va
primer, i el país amﬁtrió, que va al ﬁnal)
› declaració de la inauguració dels
Jocs pel cap d'estat del país amﬁtrió
› discurs del president del Comitè
Organitzador dels Jocs
› parlament del president del COI

La major part d'aquest
protocol es va establir als
Jocs d'Anvers del 1920
(Bèlgica). Al llarg dels anys, a
mesura que els Jocs han
evolucionant, s'hi han anat
afegint més elements.

› entrada de la bandera olímpica a
l'estadi
› himne olímpic
› volada simbòlica de coloms (símbol
de la pau)
› jurament prestat per un atleta i un
delegat del país amﬁtrió (respecte
per les normes)
› entrada de la ﬂama i l'encesa del
peveter

© The Olympic Museum

Ja sigui a través de l'esport, l'art o
la cultura, tothom pot formar part
d'aquesta gran celebració dels
Jocs Olímpics, que ofereix una
oportunitat per obrir-se a l'altra
gent i entendre-la millor.

ELS JOCS OLÍMPICS MODERNS

8

LES CARACTERÍSTIQUES DELS
JOCS OLÍMPICS MODERNS

Cloenda dels Jocs
› relleu de la bandera olímpica a la propera ciutat olímpica amﬁtriona
(continuïtat dels Jocs)
› reunió dels atletes a l'estadi (germanor)
› extinció de la ﬂama
› declaració de la cloenda dels Jocs per part del president del COI
El protocol forma part d'una escenograﬁa i un programa molt més amplis. Les
cerimònies inaugurals i de cloenda són una invitació a descobrir la cultura del país
amﬁtrió dels Jocs a través de la música, la cançó, la dansa, etc.
ESPORT, ART I CULTURA
A la Grècia antiga, l’art i l’esport eren considerats el tàndem perfecte. L’ideal de
l’època era assolir l’harmonia a través de l’exercici del cos i de la ment.
Pierre de Coubertin va adoptar aquest ideal per als Jocs Olímpics moderns i va
proposar incloure l'art i la cultura al programa dels Jocs.
Gràcies a la seva iniciativa, les competicions arquitectòniques, escultòriques,
pictòriques, literàries i musicals van formar part dels Jocs Olímpics del 1912 al 1948.
Avui dia, aquestes competicions s'han substituït per programes culturals que se
situen completament al marge de les competicions esportives. A la ciutat amﬁtriona,
així com a la seva regió i ﬁns i tot a tot el país, s'organitzen representacions teatrals,
concerts, espectacles de dansa i exposicions. Nombrosos artistes, dissenyadors,
arquitectes, coreògrafs i músics tenen un paper actiu en l'èxit dels Jocs, ja sigui a
través de la construcció d'estadis i altres instal·lacions, de la imatge dels Jocs (logos,
pictogrames i mascotes) o de les cerimònies inaugurals i de cloenda.

© The Olympic Museum
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El programa olímpic inclou tots els esports dels Jocs Olímpics. El COI ﬁxa el
programa i decideix quins esports s'hi inclouran. El COI també té dret a afegir
o treure qualsevol esport, disciplina o esdeveniment.

1. JJOO de Pequín 2008
Atletisme, ﬁnal del salt de
perxa. Elena ISINBAEVA
(RUS), primera classiﬁcada.
© 2008 / Comitè Olímpic
Internacional (COI)
/ KISHIMOTO, Tsutomu

Esport. Perquè un esport sigui olímpic ha d'estar regulat per una federació
internacional reconeguda pel COI.
Exemples:
Als Jocs la natació és regulada per la Federació Internacional de Natació (FINA)
i el patinatge per la Unió Internacional de Patinatge (ISU).
Disciplina − Un esport olímpic comprèn una o diverses disciplines.
Exemples:
El waterpolo i els salts són disciplines de la natació.
El patinatge de velocitat i el patinatge artístic són disciplines del patinatge.
Esdeveniment − Una disciplina inclou un o més esdeveniments o
competicions. Una competició dóna lloc a un resultat que és recompensat
amb medalles i diplomes.
Exemples:
El salt de palanca de 10 metres en categoria femenina pertany a la competició de salts.
Els 500 metres masculins formen part de la competició de patinatge de velocitat.
CRITERIS PER SER ESPORT OLÍMPIC
Per tal que un esport sigui inclòs al programa olímpic, ha d'estar regulat per
una federació internacional que s'ajusti a la Carta Olímpica i apliqui el Codi
mundial antidopatge.
Si es practica àmpliament arreu del món i compleix una sèrie de criteris establerts
per la Sessió del COI, un esport reconegut es pot afegir al programa olímpic.
Des del 2000, hi ha hagut pocs canvis en el nombre d'esports del programa
dels Jocs d'estiu i d'hivern; més aviat s'han produït canvis en les competicions
per tal de limitar el format dels Jocs.
ESPORTS DELS JOCS D'ESTIU

1

El programa olímpic ha recorregut un llarg camí des d'aleshores: alguns esports
s'han eliminat (p. ex., el polo i el beisbol); d'altres han sortit del programa i s'han
recuperat posteriorment (p. ex., el tir amb arc i el tennis), mentre que s'hi han
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incorporat un bon nombre d'esports (p. ex., el triatló i el taekwondo).
Als Jocs d'Atenes 2004, el programa incloïa els nou esports originals i dinou
més: rem, bàdminton, beisbol, bàsquet, boxa, canoa/caiac, hípica, futbol,
handbol, hoquei, judo, pentatló modern, softbol, taekwondo, tennis de taula, tir
amb arc, triatló, vela i voleibol. Això va suposar un total de 301 esdeveniments!
Els dos esports més importants del programa dels Jocs d'estiu són l'atletisme
i la natació. Són els esports olímpics més seguits arreu del món, i tenen el major
nombre d'esdeveniments i de participants de diferents països.
L'atletisme comprèn una gran varietat de competicions: salts, llançaments, i
curses de velocitat, curses de mig fons i curses de fons. Algunes d'aquestes
es representaven als Jocs Olímpics de l'antiguitat: curses (diverses distàncies),
llançament de javelina, llançament de disc i salt de llargada.
Les primeres competicions de natació als Jocs Olímpics es feien al mar o al riu.
Avui dia les competicions tenen lloc en una piscina de 50 metres, normalment
coberta. El programa actual inclou les disciplines següents: natació (estil lliure,
braça, esquena i papallona), waterpolo, salts i natació sincronitzada.
1
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1. JJOO Londres 2012.
Natació - Michael PHELPS
(USA),
© 2012 / Comitè Olímpic
Internacional (COI)
/ FURLONG, Christopher
2. JJOO Vancouver 2010.
Hoquei sobre gel masculí
– Partit per la medalla de
bronze, Finlàndia (FIN), tercer
classiﬁcat - Eslovàquia (SLO)
© 2010 / Comitè Olímpic
Internacional (COI)
/ EVANS, Jason

ESPORTS DELS JOCS D'HIVERN
Els esports d'hivern van fer el seu debut olímpic als... Jocs d'estiu de Londres
el 1908! Es van organitzar competicions de patinatge artístic per a homes, dones
i parelles. L'experiència es va repetir als Jocs d'Anvers del 1920, paral·lelament
a un torneig d'hoquei sobre gel.
Va ser l'any 1924 a Chamonix quan els esports d'hivern van tenir ﬁnalment
els seus propis Jocs Olímpics. Al programa hi havia sis esports: bob, cúrling,
hoquei sobre gel, patinatge artístic i de velocitat, esquí (esquí de fons i salt
amb esquís) i la patrulla militar.
Alguns esports van ser absents del programa oﬁcial durant diverses edicions
dels Jocs abans de reintroduir-se. Un exemple és el tobogan, que es va
programar als Jocs de Saint-Moritz del 1928 i el 1948, abans de tornar
deﬁnitivament al programa dels Jocs de Salt Lake City 2002.
El nombre d'esports dels Jocs d'hivern s'ha mantingut relativament estable al llarg
dels anys. Als Jocs de Vancouver 2010 hi havia set esports -biatló, bob, cúrling,
hoquei sobre gel, luge, patinatge i esquí. Tot i així, el nombre d'esdeveniments ha
augmentat considerablement: el 2010 n'hi havia 86 al programa!
De les 15 disciplines dels Jocs Olímpics d'hivern de Sotxi 2014, només la
combinada nòrdica encara no és oberta a les dones.

2

Els tres esports principals del programa dels Jocs d'hivern són el patinatge,
l'esquí i l'hoquei sobre gel.
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El patinatge té la història olímpica més llarga; es va incloure per primera vegada
al programa dels Jocs de Londres del 1908. Les dones van debutar en patinatge
artístic als Jocs Olímpics d'hivern, però al patinatge de velocitat no hi van tenir
accés ﬁns al 1960. Fins al 1956 els esdeveniments de patinatge es feien a l'aire
lliure, però ara es fan en pista coberta.
L'esquí és l'esport amb el nombre més gran de disciplines. L'esquí de fons és
la disciplina més antiga i el surf de neu és la més nova (Jocs de Nagano 1998,
Japó). L'esquí alpí apareix relativament tard: va formar part del programa dels
Jocs del 1936, però no va ser ﬁns als Jocs de Saint-Moritz el 1948 (Suïssa) que
es va organitzar un programa més complet per a homes i dones. El 1952 es va
incorporar l'eslàlom gegant al programa. Introduït el 1988, l'eslàlom supergegant
és l'esdeveniment olímpic més nou d'esquí alpí.
L'hoquei sobre gel, com el patinatge i l'esquí, és un dels esports que va ajudar
a impulsar els Jocs Olímpics d'hivern. L'hoquei és molt popular i atreu molt públic:
és un esport espectacular en què el disc pot arribar a agafar velocitats de ﬁns a
180 km/h.

1. JJOO de Chamonix 1924
– Patinatge artístic.
© 1924 / Comitè Olímpic
Internacional (COI)

ESPORTS DE DEMOSTRACIÓ
Gràcies a la seva popularitat, els Jocs han estat l'aparador d'un gran nombre
d'esports. Aquests esports es coneixen com a esports de demostració,
i s'organitzen com a complement del programa olímpic ﬁns al 1992, quan
s'abandona el concepte.
› Als Jocs de Melbourne 1956 hi va haver futbol australià, un dels esports nacionals.
› Als Jocs de Seül 1988 hi va haver bitlles, un esport desconegut al país amﬁtrió,
Corea.
› Als Jocs de Barcelona 1992 hi va haver pilota basca, hoquei sobre patins i
taekwondo.
Hi ha hagut molts esports diferents als Jocs d'hivern. Alguns s'han realitzat
com a esports de demostració (p. ex., esquijòring, bandy, pentatló d'hivern i
esquí artístic i acrobàtic).
Per a més informació sobre els esports olímpics, visiteu el web del COI
(www.olympic.org/sports).

1
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1. JJOO de Pequín 2008
– 100 metres llisos masculins
– semiﬁnal, inici.
© 2008 / Comitè Olímpic
Internacional (COI)
/ KISHIMOTO, Tsutomu

1
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ELS ATLETES ALS
JOCS OLÍMPICS
EL REPTE DELS JOCS
La perspectiva de ser seleccionats per als Jocs Olímpics és el somni de la majoria
d'atletes. Per aconseguir aquest objectiu cal molta força de voluntat i molts anys
d'entrenament intens. Els atletes que es classiﬁquen per als Jocs es poden considerar
entre els millors del món. Seran olímpics, tant si guanyen medalla com si no.
Participar als Jocs és el que interessa a la majoria de competidors: tenir l'honor de
representar el seu país i desﬁlar darrere la seva bandera a la cerimònia inaugural,
mesclar-se amb els atletes d'elit, i tenir l'oportunitat de donar el millor de si mateixos.
Aquest és l'esperit dels Jocs Olímpics!
I Pierre de Coubertin ja ho sabia a principis del segle XX.
“ […] En aquestes Olimpíades el que compta no és guanyar sinó
participar. […] El que compta a la vida no és la victòria sinó l'esforç;
l'important no és guanyar sinó lluitar bé.” 2

1. JJOO de Londres 2012
– Cerimònia inaugural
– Desﬁlada d'atletes de la
delegació de Costa Rica.
© 2012 / Comitè Olímpic
Internacional (COI) / EVANS,
Jason
2. Informe olímpic, juliol del
1908, p. 110. (Fragment d'un
discurs pronunciat als Jocs
Olímpics de Londres 1908).
3. Comentaris fets al web
del seu equip atlètic, 2 de
novembre del 2000.

Gairebé un segle més tard, als Jocs Olímpics de Sydney, l'esperit era el mateix.
L'atleta canadenca Perdita Felicien explica per què va ser tan important per a ella
participar als Jocs:
“Malgrat que vaig ser eliminada a la ronda preliminar dels 100 m
tanques, ho tornaria a repetir sense pensar-m'ho dues vegades. Tot i
que els mesos d'entrenament intens i les 30 hores de vol esgotadores
cap a Sydney signiﬁcaven exactament només 13,21 segons corrent
sobre la pista més calorosa del món, va valdre molt la pena.” 3

1

Per tal de participar als Jocs Olímpics, els atletes han de complir la Carta
Olímpica i les normes de la Federació Internacional (FI) responsable del seu
esport. Les FI organitzen proves classiﬁcatòries, mentre que el Comitè Olímpic
Nacional (CON) del país de l'atleta s'encarrega d'inscriure els esportistes als
Jocs.
Els atletes amb més d'una nacionalitat poden competir pel país que escullin.
Tot i així, si ja han representat un país als Jocs o en un altre esdeveniment
esportiu important, no poden competir per un país diferent ﬁns que no hagi
transcorregut un període de tres anys.
No hi ha límit d'edat per competir als Jocs Olímpics, excepte la imposada
per cada FI per motius de salut. En alguns esports, com l'hípica, l'esgrima i les

Què és la Carta Olímpica?
És un document oﬁcial que
conté totes les normes que
s'han de seguir i que explica
el paper i la missió de totes
les parts que componen el
Moviment Olímpic.
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regates,els atletes poden tenir carreres olímpiques molt llargues, de vegades
ﬁns i tot de 40 anys!
En accedir als Jocs Olímpics, els atletes es comprometen a respectar els
valors olímpics i accepten sotmetre's a proves de dopatge. Al llarg dels Jocs,
les proves es realitzen sota l'autoritat del COI i de la seva Comissió Mèdica.
Les proves es poden fer abans o durant els Jocs.
En els esports individuals, es fan a cada atleta que queda entre els cinc
primers de cada competició, més dos altres atletes (a les eliminatòries o a
la ﬁnal) escollits a l'atzar.
En els esports d'equip o els esports en què es premien equips, les proves es
fan al llarg de tota la durada dels Jocs Olímpics.

1. JJOO de Londres 2012
– Atletes fan fúting a la vila
olímpica.
© 2012 / Comitè Olímpic
Internacional / EVANS, Jason
2. Missatge olímpic, núm. 33,
juliol de 1992.

LA VIDA A LA VILA OLÍMPICA
Quan arriben a la ciutat amﬁtriona, els atletes s'allotgen a la vila olímpica.
Durant els Jocs, no dediquen tot el temps només a competir: també és una
oportunitat per a ells de conèixer altres atletes de diferents països i cultures.
La vida en comunitat és positiva per fomentar el contacte entre atletes de
diferents esports o representants de països llunyans. Tots els habitants de
la vila hi estan d'acord: no es tracta de la comoditat de l'entorn o de la
qualitat dels serveis, sinó que el que compta és la relació que es crea entre
els atletes del tot el món.
Anita L. De Frantz, esportista olímpica i membre del COI, va dir el següent amb
relació a la seva experiència a la vila olímpica:
“Entre dues i quatre setmanes la vila ha estat una llar per als atletes d'elit del
món. Va ser allà on em vaig adonar que l'excel·lència ve en totes les formes,
mides, races i sexes. Va ser allà on em vaig adonar que un esportista olímpic
és algú que pot respectar cada individu basant-se en l'esforç que comporta
ser esportista olímpic. Va ser allà on vaig aprendre que cada persona
necessita unes habilitats esportives especials i una gran determinació per
arribar a dalt de tot.” 2
Avui dia la vila olímpica és gairebé una ciutat! Normalment s'ubica a prop d'on
es desenvolupa la competició i la seva construcció es té molt en compte durant
els preparatius dels Jocs. A Londres 2012, per exemple, la vila va allotjar més
de 17.000 atletes i delegats!
Els habitants de la vila es beneﬁcien de molts avantatges. Poden menjar al
restaurant de la vila les 24 hores del dia, anar a la perruqueria o a la discoteca
o assistir a concerts al vespre.
1
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Quan els Jocs acaben, la vila olímpica es converteix en una nova zona residencial
per a la ciutat i els habitatges es venen o es lloguen a la població local. Però els
atletes no sempre s'han pogut beneﬁciar d'aquest tipus d'allotjament.
Abans dels Jocs de Los Angeles 1932 hi havia diferents tipus d'hostalatge:
Cambres, barracons i cabines
En els primers Jocs Olímpics no hi havia vila olímpica per als atletes. Alguns es
quedaven en hotels o residències. D'altres escollien un allotjament més barat en
escoles o barracons.
I alguns dormien als vaixells amb els quals havien viatjat ﬁns a la ciutat olímpica.
Aquest va ser el cas dels Jocs d'Amsterdam 1928, quan americans, italians i
ﬁnlandesos es van allotjar al port.
Tots a la mateixa vila
La primera veritable vila olímpica es va construir pels Jocs de Los Angeles del 1932.
Atletes (només homes) de 37 països hi menjaven, hi dormien i s'hi entrenaven junts.
Per primera vegada s'hi oferien alguns serveis comunitaris: un hospital, un parc de
bombers i una oﬁcina de correus.
Al començament les dones s'allotjaven en hotels, i no a la vila olímpica. No va ser ﬁns
als Jocs de Melbourne 1956 que la vila olímpica es va obrir a tots dos sexes.
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El moment de la victòria se simbolitza amb l'atleta pujant al podi per rebre la
seva medalla. Però aquesta cerimònia no ha existit sempre.
Els diversos elements de la cerimònia s'han incorporat a la història olímpica
en moments diferents.

1. Atenes 2004, medalla
del guanyador (or).
© Comitè Olímpic
Internacional (COI).

LA ICONOGRAFIA DE LA MEDALLA
Les medalles dels Jocs d'estiu
Al començament, les medalles olímpiques variaven d'una Olimpíada a l'altra.
En els primers Jocs moderns d'Atenes, el 1896, es premiava els guanyadors
amb una corona d'olivera i una medalla de plata, mentre que els subcampions
rebien una medalla de bronze i una corona de llorer. Les medalles d'or, plata i
bronze no es van concedir ﬁns al 1904.
Des dels Jocs d'Amsterdam, el 1928, quan es va normalitzar l'entrega de
medalles, ﬁns als Jocs de Sydney 2000, les medalles gairebé no es van
modiﬁcar. L'anvers mostrava una ﬁgura de la Victòria asseguda i sense ales
que aguantava una corona en una mà i una fulla de palmera a l'altra. Al fons hi
apareixia un estadi similar al Colosseu de Roma. El revers havia de mostrar un
atleta victoriós sostingut per les espatlles de la multitud. Des del 1972 només es
va mantenir igual l'anvers de la medalla, mentre que el revers es modiﬁcava per
a cada Olimpíada. Després, el 2004, la iconograﬁa va canviar radicalment. Ara,
a l'anvers de les medalles dels Jocs d'estiu hi ha una representació de Nike del
Museu d'Olímpia, que baixa del cel ﬁns a l'Estadi Panatenaic i recorda, així, el
lloc on es van celebrar els primers Jocs moderns a Atenes el 1896. Al revers
s'hi pot veure l'Acròpoli.
Les medalles dels Jocs d'hivern
Les medalles dels Jocs d'hivern no estan subjectes a les mateixes restriccions.
No hi ha normes que estipulin una forma o un disseny especíﬁcs. Fins i tot els
materials poden variar: les medalles dels Jocs d'Albertville (França) incloïen un
disc de cristall; a Lillehammer (Noruega) les medalles tenien un element de granit,
i les medalles dels Jocs de Nagano (Japó) estaven parcialment treballades amb
esmalt. De fet, en cada Jocs Olímpics d'hivern s'ha vist una medalla de disseny
original.

1
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CERIMÒNIES D'ENTREGA DE MEDALLES
Des dels Jocs Olímpics d'hivern a Lake Placid (EUA) el 1932, les medalles
s'entreguen en un podi. El guanyador ocupa el lloc central, al graó més alt i
rep la medalla d'or i el títol de campió olímpic. El subcampió es col·loca a la
dreta del guanyador i rep una medalla de plata. El tercer classiﬁcat se situa a
l'esquerra del guanyador i rep una medalla de bronze.

1. JJOO de Vancouver
2010 – Cerimònia d'entrega
de la medalla per a la prova
d'esquí de fons, 50 km
homes, sortida en grup.
© 2010 / Comitè Olímpic
Internacional (COI)

S'hissen les banderes nacionals dels tres guanyadors i sona l'himne del
campió olímpic.
Els primers vuit classiﬁcats de cada esdeveniment reben un diploma i es
llegeixen els seus noms en veu alta. Només els tres primers reben, a més,
una medalla.
LA FAMA DELS CAMPIONS

1

Després dels Jocs Olímpics, sovint els campions esdevenen estrelles i són un
model per a molta gent. La Carta Olímpica estipula que els noms dels atletes
que guanyin una medalla d'or s'han de gravar als murs de l'estadi principal
de la ciutat amﬁtriona dels Jocs.
Tot i així, una medalla no és sempre garantia de fama. Si es guanya en un
esport poc conegut amb poca cobertura de mitjans, amb només una medalla
no n'hi ha prou per atraure l'interès de patrocinadors o del públic general.
Però tant si són guanyadors com si no, tothom qui participa als Jocs s'enduu
a casa la memòria d'una experiència humana excepcional.
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Els Jocs Olímpics són molt més que una sèrie de competicions esportives.
El progrés tecnològic de l'últim segle ha contribuït a convertir-los en un
esdeveniment internacional esperat amb emoció i seguit a tot el món. Tot el
que passa durant els Jocs és reportat i analitzat per milers de periodistes i
experts.
Per tant és comprensible que, en determinats moments de la història recent,
els governs hagin explotat els Jocs amb ﬁnalitats polítiques o diplomàtiques
(de vegades, malauradament, en detriment de l'esport).
AVENÇOS TECNOLÒGICS
En poc més d'un segle els Jocs Olímpics s'han convertit en un esdeveniment
global. Dues revolucions tecnològiques importants hi han contribuït: el transport
i els mitjans de comunicació.
MILLORES EN EL TRANSPORT – ACCÉS MÉS FÀCIL ALS JOCS
Segons la ciutat i el país que acull els Jocs, els atletes han de recórrer distàncies
més o menys grans. Pels Jocs de Saint Louis 1904 i els Jocs de Los Angeles
1932, als EUA, el nombre de participants va ser molt més baix perquè molts
atletes no podien fer front a un viatge tan llarg. Abans de la II Guerra Mundial
la majoria de les ciutats amﬁtriones eren europees, i els atletes que
participaven als Jocs eren majoritàriament occidentals.
El 1956, els Jocs es van celebrar a Oceania (Austràlia). Per primera vegada, la
majoria dels 3.178 atletes viatjaven en avió ﬁns a Melbourne. Aquest nou avenç,
que va ser possible gràcies al creixement del transport aeri, de seguida va ser
essencial per a l'organització dels Jocs Olímpics.
El 1964 va arribar el torn del continent asiàtic d'acollir els Jocs, que van tenir
lloc a Tòquio, al Japó; després, el 1968, va ser el de l'Amèrica Llatina, amb els
Jocs de Ciutat de Mèxic.
Fins ara els Jocs Olímpics s'han celebrat a tots els continents excepte a
l'Àfrica.

Un llarg viatge
Pels Jocs de Los Angeles
1932, els atletes europeus
van haver de viatjar primer a
Nova York en vaixell i després
creuar el continent americà en
tren ﬁns a Los Angeles (un
viatge total de tres setmanes!).
La tornada la feien de la
mateixa manera. Alguns
esportistes s'havien de
guardar les vacances que els
corresponien durant tres anys
per poder disposar de les
10 setmanes de permís que
necessitaven per fer l'aventura
olímpica.

AVENÇOS ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ - JOCS ACCESSIBLES PER A TOTHOM
La televisió va fer una contribució enorme a l'augment de la popularitat dels
Jocs Olímpics. Les primeres proves es van fer el 1936 i el 1948. I la primera
retransmissió en directe de les competicions va ser el 1956, als Jocs d'hivern de
Cortina d'Ampezzo (Itàlia). A partir dels Jocs de Roma del 1960 (Itàlia), la major
part del continent europeu va poder gaudir de les retransmissions en directe
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de les competicions. Als Estats Units, al Canadà i al Japó s'hi enviava una
cinta gravada diàriament, fet que permetia que les competicions es poguessin
veure amb només unes hores de retard. Amb un parell de setmanes de retard,
les imatges es passaven a pel·lícula i s'enviaven a Àsia, Àfrica, Oceania i Amèrica
del Sud. L'audiència olímpica va acabar sent molt més nombrosa que els
espectadors presents a l'estadi.
Des dels Jocs de Tòquio 1964 (Japó), els satèl·lits han transmès imatges amb
només uns pocs segons de retard. Avui dia, espectadors de tot el món poden
seguir els èxits olímpics en directe. El 1968, els Jocs Olímpics d'hivern de
Grenoble (França) van ser els primers a ser retransmesos en directe per televisió
en color. Gràcies a nous avenços tecnològics, la qualitat de les imatges ha
millorat moltíssim i ha aconseguit un alt nivell de perfecció. Les captures en
càmera lenta permeten veure els moviments d'un atleta amb molt detall i les
càmeres subaqüàtiques ﬁns i tot s'emporten el públic a dins la piscina, amb
els esportistes.
Les cadenes de televisió compren els drets d'emissió dels Jocs, i per tant
generen aproximadament la meitat dels ingressos del Moviment Olímpic.
Malgrat tot, el COI també permet a cadenes més modestes realitzar la cobertura
dels Jocs Olímpics. Això vol dir que els amants de l'esport arreu del món poden
seguir els èxits dels campions.

1. JJOO de Londres 2012
– Fotògrafs al triatló femení.
© 2012 / Comitè Olímpic
Internacional (COI)
/ FURLONG, Christopher

Això ha contribuït a convertir els Jocs Olímpics en un dels esdeveniments
esportius més vistos del món!
EXPLOTACIÓ POLÍTICA I DIPLOMÀTICA DELS JOCS
Els Jocs Olímpics són en primer pla de l'escena internacional i poden ser utilitzats
potencialment com a eina de propaganda i com a instrument d'interessos polítics.
A continuació es presenten alguns dels exemples més coneguts:
› 1936 a Berlin (Alemanya). El règim nazi es va apropiar dels Jocs. Els anys
anteriors, molts governs i organitzacions esportives van expressar la seva
preocupació sobre el règim i les seves polítiques. Penjava sobre els Jocs
l'amenaça d'un boicot. Al ﬁnal, alguns atletes no hi van assistir per convicció
personal.
› 1956 a Melbourne (Austràlia). La crisi de Suez i l'opressió soviètica a Hongria
van provocar una forta reacció per part d'alguns països, que es van negar a
enviar els seus atletes als Jocs.
› 1968 a Ciutat de Mèxic (Mèxic). Els atletes nord-americans Tommy Smith i
John Carlos es van manifestar contra el racisme als EUA. Quan eren al podi
per rebre les medalles pels 200 m, van alçar els punys amb guants negres i van
abaixar el cap quan es va hissar la bandera dels EUA. Aquest gest va ser la

Què és un boicot?
És el trencament voluntari de
les relacions amb una persona,
un país o un altre grup per tal
d'exercir pressió.
Els boicots als Jocs Olímpics
succeeixen quan un govern es
nega a donar permís als atletes
per assistir als Jocs.
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seva manera de mostrar el seu suport al moviment "Black Power", que lluitava
contra la discriminació de la població negra als EUA. A causa d'això van ser
desqualiﬁcats.
1972 a Munic (Alemanya). Terroristes palestins van prendre com a ostatges
atletes israelians. L'episodi va acabar en tragèdia, amb nou ostatges executats
i amb la mort d'un policia i dos membres més de la delegació israeliana. Els
terroristes van ser morts per la policia.
1976 a Mont-real (Canadà). 22 països (la majoria africans) van boicotejar els
Jocs per protestar contra una gira que l'equip de rugbi neozelandès havia fet
recentment per Sud-àfrica, que imposava l'apartheid.
1980 a Moscou (Unió Soviètica). Els Estats Units van fer una crida a un boicot
global com a resposta a la invasió soviètica de l'Afganistan. Als atletes
americans se'ls va prohibir participar als Jocs amb l'amenaça de conﬁscar-loshi els passaports. Altres països van seguir l'exemple dels Estats Units i no van
viatjar a Moscou.
1984 a Los Angeles (EUA). Com a resposta al boicot americà del 1980, la
Unió Soviètica va rebutjar participar als Jocs. Els motius oﬁcials que van donar
van ser la mercantilització dels Jocs i les garanties insuﬁcients per a la
seguretat dels atletes.

1. JJOO de Barcelona 1992
– Atletisme. Final dels 10.000 m
femenins. Derartu TULU
(ETH), primera classiﬁcada,
i Elana MEYER (RSA), segona.
© 1992 / IOPP / SASAHARA,
Koji

EL PAPER DIPLOMÀTIC DELS JOCS

1

Si els Jocs s'utilitzen amb ﬁnalitats polítiques, l'ideal olímpic està amenaçat. Tot
i això, els Jocs Olímpics poden servir per millorar les relacions entre països i
comunitats.
› Des de la dècada del 1950, els Jocs Olímpics han donat l'oportunitat als
països de creació recent de mostrar al món que existeixen. La seva
participació als Jocs ha comportat sovint un reconeixement internacional més
ampli (p. ex., alguns països africans o les repúbliques de l'antiga Unió Soviètica).
Fins i tot s'ha donat el cas que la participació de determinats atletes als Jocs
ha precedit la creació política del seu país (p. ex., Timor Oriental, un petit país
situat al costat d'Indonèsia, que és independent des del 2002).
› El ﬁnal del règim de l'apartheid va permetre a Sud-àfrica participar de
nou als Jocs Olímpics de Barcelona 1992 (Espanya). La volta de la victòria,
protagonitzada per Derartu Tulu d'Etiòpia, guanydora dels 10.000 metres
femenins, agafada a la seva rival sud-africana Elana Meyer, simbolitzava
aquest canvi i es va convertir en una de les imatges emblemàtiques d'aquells
Jocs.
› A la cerimònia inaugural dels Jocs de Sydney 2000 (Austràlia), Corea del Sud
i Corea del Nord van desﬁlar juntes sota una única bandera. Va ser un acte
sense precedents des del trencament de les relacions diplomàtiques
entre els dos països després de la guerra de Corea (1950-1953).
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› També a Sydney, la situació dels aborígens va ser portada a les notícies i es van
organitzar molts esdeveniments per donar a conèixer les seves reivindicacions.
L'etapa ﬁnal del relleu de la torxa es va conﬁar a l'atleta aborigen Cathy
Freeman, i la cultura de la població aborigen va ser una dels protagonistes de la
cerimònia inaugural.

1. JJOO d'Hèlsinki 1952
– 10 km marxa masculina:
cerimònia d'entrega de
medalles.
© 1952 / Comitè Olímpic
Internacional (COI)

LA GEOGRAFIA DELS JOCS
Jocs de l'Olimpíada (Jocs d'estiu)

1

Olimpíada

Any

Ciutat

País

Continent

I

1896

Atenes

Grècia

Europa

II

1900

París

França

Europa

III

1904

Saint Louis

EUA

Amèrica del Nord

IV

1908

Londres

Regne Unit

Europa

V

1912

Estocolm

Suècia

Europa

VI

1916

I Guerra Mundial: l'Olimpíada no es va celebrar

VII

1920

Anvers

Bèlgica

Europa

VIII

1924

París

França

Europa

IX

1928

Amsterdam

Els Països Baixos

Europa

X

1932

Los Angeles

EUA

Amèrica del Nord

XI

1936

Berlín

Alemanya

Europa

XII

1940

II Guerra Mundial: l'Olimpíada no es va celebrar

XIII

1944

II Guerra Mundial: l'Olimpíada no es va celebrar

XIV

1948

Londres

Regne Unit

Europa

XV

1952

Hèlsinki

Finlàndia

Europa

XVI

1956

Melbourne
Estocolm (Hípica)

Austràlia
Suècia

Oceania
Europa

XVII

1960

Roma

Itàlia

Europa

XVIII

1964

Tòquio

Japó

Àsia

XIX

1968

Ciutat de Mèxic

Mèxic

Amèrica Llatina

XX

1972

Munic

Alemanya

Europa

XXI

1976

Mont-real

Canadà

Amèrica del Nord

XXII

1980

Moscou

URSS

Europa

XXIII

1984

Los Angeles

EUA

Amèrica del Nord

XXIV

1988

Seül

Corea del Sud

Àsia

XXV

1992

Barcelona

Espanya

Europa

XXVI

1996

Atlanta

EUA

Amèrica del Nord
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XXVII

2000

Sydney

Austràlia

Oceania

XXVIII

2004

Atenes

Grècia

Europa

XXIX

2008

Pequín

Xina

Àsia

XXX

2012

Londres

Regne Unit

Europa

XXXI

2016

Rio de Janeiro

Brasil

Amèrica Llatina

1. JJOO de Sydney 2000
– Cerimònia de clausura.
Concentració dels atletes
a l'estadi.
© 2000 / Kishimoto / Comitè
Olímpic Internacional (COI)
/ NAGAYA, Yo

Jocs d'hivern

1

Número

Any

Ciutat

País

Continent

1r

1924

Chamonix

França

Europa

2n

1928

St Moritz

Suïssa

Europa

3r

1932

Lake Placid

EUA

Amèrica del Nord

4t

1936

Garmisch-Partenkirchen

Alemanya

Europa

1940

II Guerra Mundial: l'Olimpíada no es va celebrar

1944

II Guerra Mundial: l'Olimpíada no es va celebrar

5è

1948

St Moritz

Suïssa

Europa

6è

1952

Oslo

Noruega

Europa

7è

1956

Cortina d’Ampezzo

Itàlia

Europa

8è

1960

Squaw Valley

EUA

Amèrica del Nord

9è

1964

Innsbruck

Àustria

Europa

10è

1968

Grenoble

França

Europa

11è

1972

Sapporo

Japó

Àsia

12è

1976

Innsbruck

Àustria

Europa

13è

1980

Lake Placid

EUA

Amèrica del Nord

14è

1984

Sarajevo

Iugoslàvia

Europa

15è

1988

Calgary

Canadà

Amèrica del Nord

16è

1992

Albertville

França

Europa

17è

1994

Lillehammer

Noruega

Europa

18è

1998

Nagano

Japó

Àsia

19è

2002

Salt Lake City

EUA

Amèrica del Nord

20è

2006

Torí

Itàlia

Europa

21è

2010

Vancouver

Canadà

Amèrica del Nord

22è

2014

Sotxi

Rússia

Europa

23è

2018

PyeongChang

Corea del Sud

Àsia

Les Olimpíades es compten encara que els Jocs no se celebrin.
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ACTIVITATS - BIBLIOGRAFIA SELECCIONADA

ACTIVITATS
ESCOLES - ÀREA TEMÀTICA: CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS

Mira Observa un globus terraqüi o un mapamundi i localitza-hi les ciutats amﬁtriones
dels Jocs Olímpics. Comenta la distribució geogràﬁca dels Jocs d’estiu i d’hivern.

Escriu un article sobre un atleta que hagi participat als Jocs però no hagi guanyat
cap medalla: descriu els seus sentiments, emocions i experiència.

Investiga sobre un esport olímpic. Escull un esport de la llista d'esports

del programa dels Jocs d'estiu i d'hivern que no coneguis. Fes una mica de recerca i
prepara'n una ﬁtxa tècnica, incloent-hi els noms d'alguns dels atletes que practiquen
aquest esport.

Imagina

la vestimenta que es podria utilitzar a la cerimònia inaugural dels
propers Jocs Olímpics. Tria un tema i esbossa alguns dissenys.

Identiﬁca

Esmenta altres esdeveniments importants que apleguin persones,
com els Jocs Olímpics. Fes-ne una llista i anota’n les semblances i les diferències.

Troba altres exemples de la interacció entre els Jocs Olímpics i la situació
històrica, política o cultural del moment.

BIBLIOGRAFIA
SELECCIONADA
Joves lectors
› The Olympic Museum. How well do you know the Olympic Games?
Lausana: The Olympic Museum, 3a edició, 2011
› Clive Giﬀord.Summer Olympics: the deﬁnitive guide to the world's greatest
sports celebration
Boston: Kingﬁsher, 2004
› David Fischer. The encyclopedia of the summer Olympics
Nova York [etc.]: Franklin Watts, 2003
› Middleton, Haydn. Modern Olympic Games
Chicago: Heinemann Library, 2000
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Professors
› David Miller. The oﬃcial history of the Olympic Games and the IOC: Athens
to London 1984-2012 / by David Miller
Edimburg: Mainstream, 2012

Editor
© Comitè Olímpic
Internacional (COI),
The Olympic Museum,
Lausana. 3a edició, 2013
Autors
Serveis Educatius i Culturals
del Museu Olímpic
Traducció al català
Fundació Barcelona Olímpica
Disseny gràfic
Oxyde, Lausana
(www.oxyde.ch)
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QUÈ ÉS L'OLIMPISME?
Una filosofia de vida.
Un ideal: la combinació
d'esport, cultura i educació.
Valors olímpics.
Símbol olímpic i altres
elements identificadors.

3

FITES HISTÒRIQUES
Creació del COI el 1894 a
París (França), per iniciativa
de Pierre de Coubertin.
Els vuit presidents al llarg
d'un segle.
La seu del COI a Lausana
(Suïssa) des del 1915.

Coberta: JJOO de Londres 2012 – Cerimònia inaugural
- Entrada de la bandera olímpica a l'estadi.
© 2012 / Comitè OIímpic Internacional (COI) / JUILLIART, Richard
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ACTIVITATS PARAL·LELES
ALS JOCS

L'estructura del Moviment
Olímpic està formada pels
organismes següents: el
Comitè Olímpic Internacional
(COI), els Comitès Olímpics
Nacionals (CON), les Federacions
Internacionals d’Esports (FI)
i els Comitès Organitzadors
dels Jocs Olímpics (COJO).

Activitats en diversos àmbits
els 365 dies de l'any: Esport
per a tothom, desenvolupament
a través de l'esport; igualtat
d'oportunitats; educació i cultura;
esport per la pau, el medi ambient
i el desenvolupament sostenible;
protecció de la salut dels atletes;
combat contra les apostes
esportives il·legals.

7

11
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QUÈ ÉS L'OLIMPISME?
L'Olimpisme és una ﬁlosoﬁa de vida que posa l'esport al servei de l'ésser
humà. Aquesta ﬁlosoﬁa es basa en la interacció de les qualitats del cos, la
voluntat i la ment. L'Olimpisme s'expressa a través d'activitats que vinculen
l'esport a la cultura i l'educació.

1. JJOO de Londres 2012
– Atletisme, classiﬁcació
masculina dels 5.000 metres.
Mohamed FARAH (GB),
primer classiﬁcat, felicita René
HERRERA (FIL) al ﬁnal de la
cursa.
© 2012 / Comitè Olímpic
Internacional (COI)
/ FURLONG, Christopher

Aquesta ﬁlosoﬁa és un element essencial del Moviment Olímpic i de la
celebració dels Jocs, i és allò que els fa únics.
La cerca d'aquest ideal i dels altres "principis fonamentals de l'Olimpisme"
(deﬁnits a la Carta Olímpica) dóna lloc a una sèrie de valors que són aplicables
tant en l'àmbit del joc com a la vida quotidiana.
El COI ha identiﬁcat els tres valors olímpics següents:

Excel·lència

En l'ideal olímpic, aquest valor es refereix a donar el millor
d'un mateix, ja sigui en l'àmbit del joc o a la vida, sense comparar-se amb els altres,
sinó sobretot amb la ﬁnalitat d'assolir els objectius personals posant èmfasi en
l'esforç.
No es tracta només de guanyar, sinó sobretot de participar, progressar cap als
objectius personals, esforçar-se per ser i actuar de la millor manera possible en el
dia a dia i beneﬁciar-se de la combinació entre un cos, una voluntat i una ment forts.

Amistat Els homes i les dones són al centre d’atenció del Moviment Olímpic,

que fomenta els lligams i l'entesa mútua entre les persones. En línies generals, aquest
valor consisteix a construir un món pacíﬁc i millor a través de la solidaritat, l'esperit
d'equip, l'alegria i l'optimisme en l'esport.
Els Jocs Olímpics inspiren l'ésser humà a superar diferències polítiques,
econòmiques, de gènere, racials o religioses, i forjar amistats malgrat les diferències.
Els atletes expressen aquest valor creant vincles per tota la vida tant amb els seus
companys d'equip com amb els seus contrincants.

Respecte

1

En l'ideal olímpic, aquest valor representa el principi ètic que hauria
d'inspirar tots els participants dels programes olímpics. Inclou el respecte a un mateix
i al propi cos, i el respecte als altres, a les normes i al medi ambient. Per tant, es refereix
al joc net que cada atleta ha de demostrar en l'esport i evitant el dopatge.

© The Olympic Museum
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Va ser també Pierre de Coubertin qui va
tenir la idea de la bandera olímpica. El
juny del 1914 va presentar les anelles i la
bandera al Congrés Olímpic de París. Tot
i així, com que la Primera Guerra Mundial
va impedir la celebració dels Jocs prevista
a Berlín el 1916, no va ser ﬁns al 1920, als
Jocs d'Anvers, que la bandera amb les
cinc anelles va onejar per primera vegada
en un estadi olímpic.

4
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Aquests valors es transmeten intensament durant la celebració dels Jocs
Olímpics. Tot i així, entre les edicions dels Jocs, el Moviment Olímpic se segueix
difonent a través del treball que duen a terme els membres de la família olímpica.

1. © 2002 / Getty Images
News and Sport

Els valors i el signiﬁcat de l'Olimpisme s'expressen mitjançant el símbol olímpic
(les cinc anelles) i altres elements olímpics distintius (la ﬂama, el relleu de la torxa,
el lema, la màxima, l'himne i el jurament). Aquests elements permeten transmetre
un missatge simple i directe, i proporcionen una identitat pròpia al Moviment
Olímpic i als Jocs.
Va ser el baró Pierre de Coubertin qui va restablir els
Jocs. Nascut el 1863, va dedicar la seva vida a la reforma de
l'educació i la joventut a França. Fascinat pel sistema
educatiu anglès, que incloïa l'esport en el programa docent
(una idea nova en aquella època), va intentar convèncer els
seus contemporanis a França que l'esport podia ser beneﬁciós
per a la gent jove. Però no tothom compartia aquest punt
de vista, així que Coubertin va buscar la manera de fer-los
canviar d'opinió. I aleshores va tenir una idea: restablir els
Jocs Olímpics.
Tot i que aquest no va ser el primer intent de recuperar els
Jocs, Coubertin va aconseguir-ho fer incorporant-hi una
dimensió moderna i internacional. Però per a ell els Jocs no
eren la ﬁnalitat en si mateixa, sinó que formaven part d'un
projecte molt més ampli: l'educació a través de l'esport.
EL SÍMBOL OLÍMPIC: LES CINC ANELLES
Les cinc anelles són la representació visual de l'Olimpisme i un símbol
molt potent que va dissenyar el mateix Pierre de Coubertin. Les cinc anelles
representen els cinc continents i s'entrellacen per mostrar la universalitat de
l'Olimpisme i com els atletes de tot el món s'apleguen amb motiu dels Jocs
Olímpics. A la bandera olímpica les anelles apareixen sobre un fons blanc.
Amb aquesta combinació, els sis colors de la bandera (blau, groc, negre,
verd, vermell i blanc) representen totes les nacions; per tant, no és que
cadascun dels colors s'associï a un continent concret. Actualment és un dels
símbols més reconeguts al món i el seu ús està subjecte a unes normes molt
estrictes marcades pel COI. Cal tenir en compte que només hi ha un símbol
olímpic; els altres elements identiﬁcadors, que es descriuen a continuació, es
regeixen per altres condicions.
1

© The Olympic Museum

L’important dans la vie n’est pas de vaincre
mais de lutter.
L’essentiel n’est pas d’avoir gagné mais
de s’être battu.
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ALTRES ELEMENTS DE LA IDENTITAT OLÍMPICA:
› La ﬂama i el relleu de la torxa
(vegeu La ﬂama olímpica i el relleu de la torxa).
La ﬂama olímpica i el relleu de la torxa són, juntament amb la bandera,
els elements més coneguts dels Jocs.
En els Jocs moderns, la ﬂama olímpica és una expressió dels valors
positius que l'ésser humà sempre ha associat al simbolisme del foc.

1. Traspàs de la ﬂama
olímpica entre torxes.
© Getty Images

La ﬂama s'encén a Olímpia, Grècia; es rememoren així les arrels dels
Jocs Olímpics a la Grècia antiga i s'emfasitza el lligam entre els Jocs de
l'antiguitat i els moderns.
Des d'Olímpia, la ﬂama és traslladada a la ciutat amﬁtriona dels Jocs per
milers de persones que porten la torxa. En el seu recorregut, la ﬂama anuncia
els Jocs Olímpics i transmet un missatge de pau i amistat a tothom qui troba
al llarg del camí. També promou la cultura i la riquesa natural de les regions
per on passa.
1

La ﬂama recorda els Jocs Olímpics de l'antiguitat, durant els quals un foc
sagrat cremava a l'altar de Zeus. El simbolisme del relleu, però, no es relaciona
amb aquests Jocs, sinó amb les curses de la torxa o lampadedromia, que
tenien lloc a Atenes en honor als déus associats al foc. En els Jocs Olímpics
moderns, la ﬂama es va encendre per primera vegada a l'estadi d'Amsterdam
el 1928. El relleu de la torxa no es va introduir ﬁns als Jocs de Berlín del 1936.
› El lema i la màxima
Un lema és una frase o unes quantes paraules que expressen una manera
de viure o un codi de conducta. El lema olímpic està format per tres paraules en
llatí: CITIUS-ALTIUS-FORTIUS, que volen dir
MÉS RÀPID – MÉS ALT – MÉS FORT
Aquestes tres paraules animen els atletes a donar el millor de si mateixos quan
competeixen. Per entendre millor el lema, el podem comparar amb la màxima
olímpica: "El més important dels Jocs Olímpics no és guanyar, sinó
participar; l'essencial a la vida no és guanyar, sinó lluitar bé". En conjunt,
el lema i la màxima olímpics representen un ideal en què Coubertin creia i que
promovia com una lliçó de vida important que s'aprenia participant en una
activitat esportiva i en els Jocs Olímpics. Donar el millor d'un mateix i esforçarse per aconseguir l'excel·lència personal formen un objectiu lloable. Aquesta
és una lliçó que avui encara és vàlida, no només per als atletes sinó per a tots i
cadascun de nosaltres.

© The Olympic Museum
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Les tres paraules en llatí es van convertir en el lema olímpic el 1894, quan es
va crear el COI. Pierre de Coubertin va proposar el lema, que havia agafat
prestat del seu amic Henri Didon, un capellà dominicà que ensenyava esport
als seus alumnes, a prop de París.
La idea de la màxima va arribar més tard, arran del sermó pronunciat pel
bisbe de Pensilvània, Ethelbert Talbot, durant els Jocs de Londres del 1908.

1. JJOO de Los Angeles 1984
– Cerimònia inaugural. L'atleta
Edwin Moses presta jurament
en nom de tots els atletes.
© 1984 / Los Angeles Times
(drethavent) / GALVEZ, José

› L'himne i el jurament
L'himne olímpic i el jurament (prestat per un atleta, un àrbitre i un
entrenador) formen part del protocol oﬁcial de les cerimònies inaugurals
dels Jocs Olímpics. Els qui presten jurament són nacionals del país amﬁtrió
i mentre el pronuncien sostenen un extrem de la bandera olímpica.
L'himne olímpic el van compondre Spiros Samaras (música) i Kostis Palamas
(lletra). Malgrat que es va tocar per primera vegada el 1896, en els primers
Jocs moderns a Atenes, no va ser ﬁns al 1958 que es va convertir en l'himne
oﬁcial del COI.
Com feien els atletes dels Jocs de l'antiguitat, els atletes olímpics actuals
també presten jurament. El text d'aquest jurament el va escriure Pierre de
Coubertin i es va pronunciar per primera vegada als Jocs d'Anvers del 1920.
El jurament dels àrbitres es va presentar per primera vegada a la cerimònia
inaugural dels Jocs el 1972, mentre que el jurament dels entrenadors es
va introduir als Jocs de Londres del 2012.
És important destacar que els juraments s'han anat modiﬁcant al llarg dels
anys per reﬂectir la naturalesa canviant de les competicions esportives. Per
exemple, la referència al dopatge es va afegir al jurament dels atletes als Jocs
de Sydney del 2000.

1
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EL MOVIMENT
OLÍMPIC: COM
S'ORGANITZA?

1. JJOO de Vancouver 2010
– Cerimònia de cloenda. La
Reial Policia Muntada del
Canadà abaixa la bandera.
© 2010 / Comitè Olímpic
Internacional (COI)
/ FURLONG, Christopher

L'Olimpisme és difon a través del Moviment Olímpic. Al seu capdavant hi
ha el COI, que n'és la màxima autoritat. L'esquema següent mostra com
s'estructura el Moviment Olímpic:

MOVIMENT OLÍMPIC
3 PILARS PRINCIPALS

ALTRES MEMBRES

COI

COJO

CON

ATLETES,
DELEGATS,
INSTITUCIONS
RECONEGUDES

FI

1
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› El Comitè Olímpic Internacional (COI) és la màxima autoritat del
Moviment Olímpic. Té els drets dels Jocs Olímpics, del símbol olímpic (les
cinc anelles) i dels altres elements que identiﬁquen el Moviment Olímpic.
Les decisions més importants del COI (entre les quals s'inclou escollir les
ciutats amﬁtriones dels Jocs, la composició del programa esportiu i l'elecció
de nous membres) es prenen durant les Sessions –les assembles generals
del COI–, que se celebren anualment i reuneixen els 115 membres del COI.
Aquests membres no són els delegats dels seus països al COI sinó que
representen el COI i el Moviment Olímpic de manera voluntària als seus països.

1. JJOO Londres 2012
– Cerimònia inaugural.
Encesa del peveter.
© 2012 / Comitè Olímpic
Internacional (COI)
/ HUET, John

El president del COI representa el COI i en presideix totes les activitats.
És escollit per la Sessió en votació secreta. Abans no hi havia límits, però
actualment cada president té el mandat limitat a vuit anys i pot
ser reescollit una sola vegada per un període de quatre anys més.
L'administració del COI és responsabilitat d'un director general, que la
gestiona sota l'autoritat del president. Actualment la seu del COI a Lausana,
Suïssa, té unes 500 persones que hi treballen.
› Els Comitès Olímpics Nacionals (CON) són els representants de
l'Olimpisme arreu del món. Actualment n'hi ha 204:
- 53 CON a Àfrica
- 41 CON a Amèrica
- 44 CON a Àsia
- 49 CON a Europa
- 17 CON a Oceania
Als seus països respectius, els CON hi desenvolupen diverses funcions que van
des del desenvolupament de l'esport en tots els àmbits, ﬁns a la creació de
programes educatius o la formació permanent de gestors esportius. També
s'encarreguen d'enviar una delegació d'atletes als Jocs Olímpics i, des del
2010, als Jocs Olímpics de la Joventut.
Els CON garanteixen que tots els programes que es desenvolupen en l'àmbit
nacional s'ajustin als principis de la Carta Olímpica.

1

› Les Federacions Internacionals (FI) són les expertes en esports olímpics.
Cada FI regula el seu esport a escala global. Garanteix la promoció i el
desenvolupament de l'esport, així com el desenvolupament dels esportistes
que el practiquen, en tots els àmbits.
Durant els Jocs Olímpics, les FI s'encarreguen de l'organització pràctica
dels esdeveniments esportius programats. Tots els aspectes tècnics d'un

© The Olympic Museum
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esport són responsabilitat seva: les normes, l'equipament, la ubicació,
l'arbitratge, etc.
A continuació s'esmenten alguns exemples de federacions olímpiques:
Esports d'estiu
- Associació International de Federacions d'Atletisme (IAAF)
- Federació Internacional de Gimnàstica (FIG)
- Unió Ciclista Internacional (UCI)
Esports d'hivern
- Federació Internacional d'Esquí (FIS)
- Unió Internacional de Patinatge (ISU)
- Federació Internacional d'Hoquei sobre Gel (IIHF)
› Els Comitès Organitzadors dels Jocs Olímpics (COJO) són responsables de
l'organització pràctica dels Jocs. La tasca del COJO és
de gran envergadura. Des del moment en què una ciutat és seleccionada
per acollir els Jocs, té només set anys per enllestir tots els preparatius
necessaris.

Els reptes dels COJO en xifres!
Als Jocs Olímpics de Londres 2012
(Gran Bretanya), el COJO va gestionar:
- prop de 10.500 atletes
- 70.000 voluntaris acreditats
- més de 20.000 representants de
premsa i d'altres mitjans
- més de 6.000 treballadors acreditats

A partir del projecte proposat en el seu dossier de candidatura, el Comitè
Organitzador ha de crear o modernitzar els llocs de celebració de les
competicions, els estadis, les pistes i sales d'entrenament i la Vila
Olímpica, i ha de proporcionar totes les infraestructures organitzatives
necessàries per a un bon desenvolupament dels Jocs. Per fer-ho, el COJO
treballa estretament amb les FI. A més, cal garantir un sistema de transport
eﬁcient i serveis mèdics per a tothom, des dels atletes ﬁns als espectadors.
Una altra de les missions dels COJO és preparar una programació cultural.
La celebració de concerts, representacions teatrals, ballets i exposicions, abans
o en el transcurs dels Jocs Olímpics, suposa un punt de diferenciació respecte
de la majoria dels altres esdeveniments esportius.
Durant els Jocs, el COJO compta amb l'ajuda inestimable de milers de
voluntaris que contribueixen a l'èxit dels Jocs. El COJO incorpora i forma
persones provinents tant de la ciutat amﬁtriona com de fora. Les activitats dels
voluntaris són molt variades: van des del transport d'atletes ﬁns a l'acollida i a
la realització de tasques administratives, entre d'altres. Per assignar les feines
es tenen en compte les aptituds i l'experiència de cada persona.
Després dels Jocs, la tasca ﬁnal del COJO és elaborar l'informe oﬁcial dels Jocs.
2
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CICLE D'UN COJO:
- 9 anys

Fase de candidatura Les ciutats presenten
les seves ofertes de candidatura. El COI les estudia i, en una
Sessió, escull la ciutat que organitzarà els Jocs.

- 7 anys
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EL MOVIMENT OLÍMPIC:
COM S'ORGANITZA?

1. JJOO de Vancouver 2010
– Els voluntaris preparen la
pista per a la competició
femenina de cros.
© 2010 / Comitè Olímpic
Internacional (COI)
KASAPOGLU, Mine

Fase de planiﬁcació i preparació
Un cop s'ha seleccionat la ciutat, el seu COJO comença la
planiﬁcació i la preparació per als Jocs: tot ha d'estar a punt
per al dia de la inauguració, i hi ha molta feina a fer!

Durada: 2,5 setmanas

1

Sovint la gent pensa que el COI és
el responsable d'organitzar els Jocs
Olímpics. De fet, el paper del COI és més
de supervisió: conﬁa l'organització dels
Jocs a la ciutat amﬁtriona escollida i al
CON del país on se celebren els Jocs.

+ 1 any

Celebració dels Jocs

La ciutat acull
milers d'atletes, periodistes i espectadors. Tot el món
n'està pendent.

Dissolució després dels Jocs El
COJO escriu un informe sobre els Jocs i en conclou les
activitats abans de ser dissolt, un any després dels Jocs.

© The Olympic Museum
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ACTIVITATS
PARAL·LELES
ALS JOCS

1. Esports i desenvolupament.
© Comitè Olímpic Internacional
(COI) / JUILLIART, Richard

La missió del COI és no només garantir la celebració dels Jocs Olímpics sinó també
promoure l'Olimpisme arreu del món i l'esport en la societat, així com donar suport a
organitzacions esportives.
Per aconseguir aquests objectius s'elaboren diversos programes, que inclouen
la protecció de la salut dels atletes i la igualtat entre homes i dones, i vetllen perquè
els atletes de tot el món puguin entrenar en bones condicions i participar als Jocs, al
mateix temps que es promou la pau, l'educació i la cultura, etc.
PROMOCIÓ DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA REGULAR ARREU DEL MÓN
El moviment Esport per a tothom pretén impulsar la pràctica regular de l'esport
de totes les persones que viuen en societat, independentment del sexe, l'edat, el
context social i l'estatus econòmic.
La Comissió d'Esport per a tothom del COI es va crear el 1983. La seva missió
és donar suport a iniciatives i projectes arreu del món. Cada any ofereix suport
econòmic i moral en matèria esportiva en tots els esdeveniments organitzats pels
CON als cinc continents. Aquests esdeveniments cobreixen un ventall d'activitats
molt ampli, i el principal criteri de selecció és que siguin oberts a tothom. A dia
d'avui, s'han beneﬁciat del programa més de 165 CON.
DESENVOLUPAMENT A TRAVÉS DE L'ESPORT
Per contribuir a la construcció d'un món millor a través de l'esport, el COI dissenya
programes que ofereixen respostes concretes a les desigualtats socials i a la
pobresa.
La Comissió de Relacions Internacionals dóna suport a diversos projectes
en col·laboració amb organitzacions especialitzades en ajuda humanitària i
desenvolupament, i també als CON.

1

Un exemple de la tasca del COI en aquest àmbit és la campanya solidària "Donar
és guanyar", organitzada conjuntament amb l'Agència de l'ONU per als Refugiats
(ACNUR) durant els Jocs Olímpics d'estiu. Es convida els membres del Moviment
Olímpic a donar roba i equipament esportiu, que després l'ACNUR distribueix en
diversos camps de refugiats arreu del món. Només durant els Jocs Olímpics de

© The Olympic Museum

Evolució de la participació de les
12 dones als Jocs Olímpics
L'any 1900, a París, de 997 atletes,
22 dones (1,6%) van competir en dues
modalitats esportives: tennis i golf. El
2012, a Londres, prop del 45% dels
atletes eren dones.

L'OLIMPISME I EL MOVIMENT OLÍMPIC

Londres del 2012, es van recollir gairebé 100.000 peces de roba.
IGUALTAT D'OPORTUNITATS PER A POBRES I RICS, DONES I HOMES
La Comissió Solidaritat Olímpica i la Comissió Dones i Esport treballen
per aconseguir una major igualtat en el món de l'esport.
Solidaritat Olímpica s'assegura que tots els atletes tinguin les mateixes
oportunitats de participar als Jocs. Ofereix beques als atletes perquè puguin
accedir a instal·lacions esportives d'alt nivell, disposar d'un entrenador
especialitzat o rebre el suport mèdic apropiat. La Comissió també dóna
diners per millorar les infraestructures esportives en diversos països i per
formar líders esportius i entrenadors.
La Comissió Dones i Esport, que treballa per la igualtat de gènere, es va
crear el 1995 i es va activar plenament el 2004.

Què diu la Carta sobre les dones…
“Actualment el paper del COI és
estimular la promoció de les dones
en l'esport i donar-hi suport, a tots els
nivells i en totes les estructures, amb
l'objectiu de dur a la pràctica el principi
d'igualtat entre l'home i la dona.”
(Carta Olímpica, norma 2, paràgraf 7)
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El seu objectiu és doble:
- facilitar l'accés a l'esport en general i als Jocs Olímpics a dones atletes;
- augmentar el nombre de dones en l'administració i la gestió esportiva,
oferint seminaris regionals a administradores esportives, entrenadores,
representants tècniques i dones periodistes centrades en el lideratge,
les competències i la gestió, i atorgant beques a dones joves atletes
i a entrenadores.

Dones al COI
La primera dona membre
del COI va ser escollida el
1981. El 2012, entre els 106
membres del COI, 21 dones
n'eren membres actius
(19,8%).

Des del 1996, cada quatre anys s'organitza la Conferència mundial sobre
dona i esport per analitzar els avenços realitzats en aquest àmbit i per
recomanar noves estratègies i compromisos.
Des de l'any 2000 s'han atorgat sis trofeus anuals Dones i Esport del COI
(un per continent i un a escala mundial) a una persona o institució per la
seva contribució destacable en el desenvolupament de la participació de
les dones en l'esport o en les estructures administratives de l'esport.
El 2004 el trofeu mundial es va atorgar a la Copa Mundial Femenina de la
FIFA; eI 2006 a la tennista argentina Gabriela Sabatini, i el 2012 al centre i
programa educatiu i esportiu brasiler Bradesco.
EDUCACIÓ I CULTURA A TRAVÉS DE L'ESPORT
Pierre de Coubertin creia que l'esport contribuïa a un desenvolupament
equilibrat i harmoniós del cos, la personalitat i la ment.
La interacció entre esport, educació i cultura com a tal és promoguda per
la Comissió de Cultura i Educació Olímpica. Els seus objectius són promoure
l'Olimpisme i els ideals olímpics arreu del món i reforçar la cooperació amb
les institucions educatives i els CON amb projectes adreçats especialment a gent

© The Olympic Museum

La treva olímpica
La tradició de la treva olímpica la van
establir tres reis a la Grècia antiga al
segle IX aC a través de la signatura d'un
tractat de pau durant els Jocs Olímpics
de l'antiguitat, per garantir als atletes i als
espectadors un viatge segur i uns jocs
pacíﬁcs.
Avui dia, la treva olímpica se simbolitza
amb el colom de la pau, amb la
tradicional ﬂama olímpica de fons.
Representa els ideals del COI i la seva
ambició de construir un món pacíﬁc i
millor a través de l'esport.

L'OLIMPISME I EL MOVIMENT OLÍMPIC
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jove. A través de l'educació olímpica haurien de mantenir l'interès en l'esport i
l'activitat física.
En col·laboració amb els CON, la Comissió organitza diverses activitats
que aspiren a crear sinergies entre el món de l'esport i les diferents àrees de
l'activitat artística, com ara la literatura, la pintura, l'escultura i el teatre. El
festival d'arts o el programa cultural que s'ofereixen durant els Jocs Olímpics
és revisat i aprovat per la Comissió.
Per ajudar a combatre el problema global de la manca creixent d'activitat
física entre la gent jove, i en la línia de la missió del Moviment Olímpic per
promoure l'educació i el desenvolupament a través de l'esport, l'any 2012 el
COI va llançar una nova Estratègia de Joventut. Aquest extens programa
inclou suport, educació i activació. L'objectiu és crear un canvi positiu en la
societat, amb gent jove més activa i realitzada.
ESPORT PER A LA PAU
Tenint en compte el context global esportiu i els Jocs Olímpics, el Comitè
Olímpic Internacional (COI) va decidir reprendre la tradició de la treva olímpica
per preservar, en la mesura possible, els interessos dels atletes i l'esport en
general i per impulsar la cerca de solucions pacíﬁques i diplomàtiques als
conﬂictes del món.
Per desenvolupar aquesta missió, el COI va crear, l'any 2000, la Fundació
de la Treva Internacional Olímpica (IOTF) per contribuir a la cerca de solucions
diplomàtiques i no violentes als conﬂictes, i difondre la idea que l'esport i la
pau són una solució en què tothom surt guanyant.
Per aconseguir els seus objectius, la IOTF ha creat el Centre de la Treva
Internacional Olímpica (IOTC), amb seu a Atenes, que és el responsable de
la implementació de projectes relacionats amb la promoció de la cultura de
la pau a través de l'esport i de l'ideal olímpic arreu del món.
A més, juntament amb les Nacions Unides, el COI organitza un Fòrum
Internacional de l'Esport, la Pau i el Desenvolupament, en què els CON,
les Federacions Internacionals, ONG i altres organitzacions i investigadors
internacionals parlen sobre aquest tema. S'han iniciat diversos projectes en
el marc d'"Esport i pau" en col·laboració amb les Nacions Unides, els COJO,
els CON i altres organitzacions internacionals d'arreu del món.
EL MEDI AMBIENT I EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
Des del començament de la dècada del 1990, el COI ha estat treballant per
promoure un desenvolupament sostenible.

© The Olympic Museum
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El paper principal de la Comissió de l'Esport i el Medi Ambient del COI,
creada el 1995, és assessorar el Moviment Olímpic sobre polítiques en les
àrees de la protecció ambiental i el desenvolupament sostenible. També
assegura que els Jocs Olímpics se celebrin en condicions de respecte al
medi ambient.
L'objectiu és reduir o ﬁns i tot eliminar els riscos ambientals, per deixar un
llegat positiu dels Jocs a la ciutat, la regió i el país amﬁtrions.
Per aconseguir (i de vegades ﬁns i tot superar) els objectius del COI en
aquests àmbits, els COJO contracten sovint serveis d'assessorament en
matèria de desenvolupament sostenible.
PROTECCIÓ DE LA SALUT DELS ATLETES
El Moviment Olímpic es pren molt seriosament la seva responsabilitat de
protegir els drets, la salut i el benestar dels atletes. La Comissió Mèdica i
Cientíﬁca es va crear originàriament per abordar aquesta prioritat principal:
la lluita contra el dopatge. Tot i així, actualment se n'encarrega l'Agència
Mundial Antidopatge (AMA). La missió educativa del COI també inclou la
realització de tasques preventives per informar tant els atletes d'elit com
els amateurs de les desastroses conseqüències del dopatge sobre la salut.
L'altre objectiu principal de la Comissió és donar suport a la medicina
esportiva, a la biomecànica, a la ﬁsiologia esportiva i a la recerca nutricional
dissenyada per protegir la salut dels atletes.

Alguns exemples d'iniciatives
sostenibles en els Jocs:
- Nagano 1998:
Els uniformes dels
voluntaris es van fer de
materials reciclats.
- Atenes 2004: Al ﬁnal dels
Jocs, es van plantar més
d'un milió d'arbustos,
290.000 arbres i 11 milions
de matolls a Atenes.
- Vancouver 2010: El sostre
del circuit oval de patinatge
de velocitat a Richmond
es va construir utilitzant
fusta d'arbres infectats per
escarbats de pi de muntanya,
per no haver de tallar arbres
sans. També es va recollir
l'aigua de la pluja i es va
utilitzar per als lavabos.
- Londres 2012: La
sostenibilitat va ser un dels
aspectes clau de l'oferta
de Londres 2012. El seu pla
de sostenibilitat es basava
principalment en cinc
àrees: el canvi climàtic, els
residus, la biodiversitat, la
integració i un estil de vida
saludable.

COMBATRE LES APOSTES ESPORTIVES IL·LEGALS I IRREGULARS
A banda del dopatge, actualment el moviment esportiu fa front a una nova
amenaça per a la seva integritat: les estafes relacionades amb les apostes
esportives.
Per fer un seguiment de les apostes esportives en les competicions
olímpiques, des dels Jocs de Pequín del 2008, el COI fa servir un sistema
d'alerta desenvolupat en col·laboració amb els principals operadors
d'apostes i diversos reguladors nacionals del joc en línia.
En l'àrea de l'educació, des dels Jocs Olímpics de la Joventut de Singapur
2010, el COI ha dut a terme programes de conscienciació informatius i
preventius per als atletes.
El COI també anima els governs a establir una legislació que els permeti
combatre amb efectivitat qualsevol manipulació de les competicions
esportives i, per tant, contribuir a la salvaguarda de la integritat de l'esport.
© The Olympic Museum
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1. Pierre de Coubertin.
© 1894 / Comitè Olímpic
Internacional (COI)

UNA DATA HISTÒRICA
El COI es va fundar a París el 23 de juny del 1894 a càrrec del baró Pierre de
Coubertin. Per commemorar aquesta data, el 1948 el COI va decidir introduir un
Dia Olímpic, una mena d'"aniversari" del Moviment Olímpic. Tot i que inicialment
el celebraven només nou països, actualment és un esdeveniment que té lloc
arreu del món. En molts països, les celebracions es fan en forma de cursa.
VUIT PRESIDENTS EN MÉS D'UN SEGLE D'OLIMPISME
Contràriament a la creença popular, Pierre de Coubertin no va ser el primer
president del COI! La idea original del COI era que fos el país que acollia els Jocs
qui en facilités també el president. Per tant, va ser un grec (Demetrius Vikelas)
l'escollit com a primer president del COI ﬁns als primers Jocs a Atenes, el 1896.
Tot i així, la idea es va abandonar ràpidament i Pierre de Coubertin no només
es va convertir en el segon president del COI sinó que va assumir aquest càrrec
prop de 30 anys, entre el 1896 i el 1925.
Fins ara, el COI ha tingut vuit presidents. El president actual és Thomas Bach.
Noms dels presidents
- Demetrius Vikelas (Grècia), 1894 – 1896
- Pierre de Coubertin (França,) 1896 – 1925
- Henri de Baillet-Latour (Bèlgica), 1925-1942
- J. Sigfrid Edström (Suècia), 1946 – 1952
- Avery Brundage (EUA), 1952 – 1972
- Lord Killanin (Irlanda), 1972 – 1980
- Juan Antonio Samaranch (Espanya), 1980 – 2001
- Jacques Rogge (Bèlgica), 2001 – 2013
- Thomas Bach (Alemanya), 2013
EL COI A LAUSANA

1

Tot i que la ciutat de Lausana no ha acollit mai els Jocs, ha estat la seu del
COI des del 1915. Va ser Coubertin qui va escollir aquesta ciutat, en plena
Primera Guerra Mundial.
Després d'haver ocupat diversos ediﬁcis a Lausana, la seu del COI va trobar la
seva seu deﬁnitiva al Château de Vidy el 1968. És aquí on es troba l'oﬁcina del
president.
En reconeixement a la llarga història que uneix el COI i Lausana, la ciutat
va rebre el títol de Capital Olímpica el 1993.
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Sent l'esperit olímpic! Elabora un document a partir d'exemples

d'esports o situacions de la vida quotidiana que il·lustri els valors olímpics de l'amistat,
el respecte i l'excel·lència.
Després, afegeix-hi algunes de les teves pròpies experiències: alguna vegada
t'hauria agradat actuar diferent o que els altres haguessin actuat d'alguna altra manera?

Imagina que una ciutat del teu país s'ofereix per acollir els Jocs Olímpics.

Seria el lloc ideal per les competicions olímpiques? Per què? Fes una llista de les
instal·lacions esportives que hi ha. Què hi caldria construir? Elabora un minidossier
de candidatura que inclogui els punts forts de la teva regió.
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Fes un estudi de premsa sobre el COI. Llegeix el diari durant
un mes i recopila tots els articles que esmentin un membre de la família olímpica
(el COI, una FI, un CON, un COJO, etc.). Escriu un article i comenta-hi les notícies.
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