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ALGUNES CONSIDERACIONS HISTORICO-POLITIQUES SOBRE ELS JOCS 

OLIMPIOS 

Malgrat la pretesa autonomía de 1'esport respecte ais fendmens 

sdc io-polítics < autonomi a i nteressadament d i vulgada per les 

classes dominants), a hores d'ara la realitat mes elemental no fa 

a11 ra cosa que, necessariament, v i ncu1ar esport i est ruct ures 

soció-polítiques i económiques. It sobretot, aquesta vinculació 

és mes palesa encara en el cas deis JJOO. Ningú mitjanament 

assabentat de la realitat social no pot ignorar el volum de 

diners que giren al voltant d' uns jocs Olimpios <infrastructures 

urbanístiques, construccions esportivas, etc.), la tecnología 

punta que acaparen i, també, 1'aparador polític que representen-

A hores d'ara, des de l'dptica ideológico-política que es vulgui, 

els JJOO son que1com mes -i aixd ja és universalment acceptat-que 

la máxima manifestado esportiva a escala mundial-

De tota manera, d i ssort adament, aquest a art i cu1ac i 6 ent re esport 

i societat no ha tingut gaire receptivitat entre els nostres 

científics socials- Una doble rao avalaría aquesta afirmado 

meva: a) l'escassa producei6 científica, en el terreny de les 

ciéncies socials, dedicada a temes esportius per part d'autors 

espanyols; b) la poca divulgació que han tingut les obres 
r 

d'autors estrangers. Les editorials no s'han preocupat per 

traduir el mes significatiu de la sociología esportiva, amb la 

qual cosa deixaven orfe d'informado un públie potencialment 

lector d'aquests temes. Suposo que la raresa del poliglotisme a 

casa riostra tothom la considera, ja com a cosa previa, una 

dificultat afegida de mes. 

Eric Hobsbaum ha catalogat 1'esport regulat i competitlu com un 

fenomen que está estretament vinculat a les necessitats de la 

societat industrial d'organitzar el lleure. Desmond Morris, en la 

seva obra El deporte rey. ene par1a de1 r i t ua1 i la fase i nac i 6 



del fútbol. Gerhar Vinnal, a E1 füt bo1 como i deologia, analitza 

el fútbol com a fenomen del temps Iliure, reproducei6 del món 

laboral, fuñei6 compensadora de les desigualtats social, 

canalització de 1'agressivitat social i, fins i tot, com a 

expressló d'un cert militarisme. Com es pot comprovar, totes 

elles son valoracions que partint del fútbol es poden extrapolar 

a un judici global sobre 1'esport contemporani, i, al mateix 

temps, s6n valoracions que, inexorablement, ident i fiquen esport 

amb desenvolupament de les forces productivos, relacions de 

prodúcelo, psicología de masses, ressorts de poder, etc. 

Posarem alguns exemples de la inferencia d'interessos politics 

i /o icíeologics, de grups pol ít i es i deis eetats mateixos en el 

desenvolupament deis JJOO eontemporanis. Per exemple, els 

primers, els d'Atenes del 189ó. L'esperit del baró de Coubert in 

al.ludia a la fraternitat, al fet que l'esport hauria de servir 

per apropar reíigions, races i pol11 iques- Dones bé, aquests JJOO 

se celebraven, cal no oblidar-ho, onze anys després del 

repart iment d'África fet a la Conferencia de Berlin del 1885 -

Eren uns JJOO que mal podien expressar la fraternitat humana. El 

seu desenvolupament, d'altra banda, est igué mareat per 

1'autosatisfacció deis grans estats capitalistes-colonials 

avencats- I sobretot mai no pogueren ésser uns JJOO universals, 

j a que una bona part de 1a human i t at (As i a i Afr i ca) responi a a 

les categories jurídiques de colonia, protectorat, territori en 

fideicomis, etc., etc. I la que tedricament gaudia d'una 

sobirania total (Llatinoamérica> representava la periferia 

exiliada d'aqüestes manifestacions esportivo-polítiques- Tothom 

coneix 1•ús que pretengué fer Hitler del Jocs 01 impíes de Berlín 

de1 1936 com a prova de 1es v i rt ut s exce1ses de 1a raea ár i a. 

Tothom coneix també (encara que amb la informació deformada, per 

exagerada) la importancia que tingué l'Olimpíada Popular de 

Barcelona del 193ó, com a exemple deis sent iments ant i feixistes 

de 1'esquerra europea i com a reclutament de les futures Brigades 



Internacionals de la Guerra Civil d'Espanya. Podríem continuar 

amb la negativa de la "Delegación Nacional de Educación Física y 

Deportes" (organlsme suprem que regia l'esport espanyol durant la 

dictadura franquista, encapcalat per destacats falangistas, entre 

ells el senyor Samaranch) a acudir ais Jocs 01ímpics de 

ftelbourne del 1956 com a protesta "por la brutal represión 

ejercida por la U.R.S.S- contra el pueblo húngaro". Els Jocs 

Olí mpi es de Roma de1 1960 van ésser una dec i s i ó em i nent ment 

política del COI- Es tractava de consolidar 1'etapa de 

coexistencia pacífica una vegada superada la tensió de la guerra 

freda• Continuaríem amb Méxic-1968: la matanca perpetrada sobres 

els estudiants a la Placa de TIateloIco (Tres Culturas) que 

protestaven contra uns JJOO que catalogaven com una despesa 

i nsu11 ant t en i nt en compte 1es cond i c ions de v i da de 1a major i a 

de la poblacio mexicana. Alia mateix, a Méxic, atletes deis EUA 

es solidaritzaren amb el Black. Power. I algú dirá encara que cal 

separar l'esport i els JJ00 de la política! Si d'ells mateixos 

son política. També voldríem recordar l'aparició de Septiembre 

Negro i el segrest d * atletes israelians a Wunic-19 72. Els 

palestins utilitzaren 1•aparador mundial deis JJOO per 

virtualitzar davant el món la seva desesperació, la seva protesta 

perqué els estats rectors del món ignoraven la justicia de la 

causa palestina. I qué en direm, deis JJOO de Moscú-1980, i deis 

de Los Angeles-1984? Foren els menys significatius, des del 

punt de vista esportiu, de la historia. A Moscú-1980, deixaven 

d'assistÍr-hi els EUA i els seus principáis aliats polítics (Gran 

Bret anya i Espanya en foren les pr i nc i pa1s excepc i ons > com a 

protesta per la invasió d'Afganistán per part de l'URSS- A Los 

Angeles-1984, tot tornant la represalia, no ni assisteixen els 

paísos del bloc socialista, 1levat de Romanía (ja se sap, el 

senyor Ceaucescu concilia perfectament la repressió interior amb 

una política exterior "liberal")- Seül-1988 ha marcat un 

momentani armistici en aquest matrimoni, molt sovint mal avingut, 

d'esport i política- En definitiva, pensem que pretendre 
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desvincular esport de polít ica, de tecnología punta, de 

propaganda ideo lógico-pol i tica, d' exportado de prest i gis 

estatals, etc., és una utopia- Si no hi haguessin interessos 

extrasportius, els JJOO no mobi1itzarien la desorbitada quantitat 

de diners que mobilitzen. El que passa és que l'afecció esportiva 

(el que se'n diu 1'amor a uns colors o a un equip) és un fet 

interclassista que aplega en una mateixa actitud persones i 

co1.1ect i us que en d'a11res mostres de la v i da soc i a1 es 

diferencien nltidament. Aquest factor és, objectivamentf un 

element obstruccionista que fa diflcilment discernible en tota 

prova esport iva d'alt nivel 1 quina área pertany al terreny 

estrictament esport iu (si és que hi és), al terreny econdmic o 

al polític Amb la qual cosa, cal teñir en compte que 1'interés 

deis poders polítics per 1'esport -a mes d'altres variables- sens 

dubte prové del fet que, objectivament, 1'esport representa un 

paper de concordia social, d'apaivagador de les tensions socials, 

útil per al PODER amb majúscules-

Ramón Alquézar 



ELS JOCS OLIMPIOS: PER QUE I PER A QUI? 

Es calcula que tres mil milions de persones contemplaran la 

cer i mdn i a i naugura1 de1s Jocs Olí mp i es de Barce1ona, e1 25 de 

juliol del 1992. Aquests Jocs -gracies a la presencia de 

periodistes de pa'isos africans, que per raons econdmiques no van 

ser a Seü1- poden ésser e1s pr i mere de d i fus i 6 aut ént i cament 

mundial. La idea olímpica ha trobat, dones, en els mitjans de 

comunicació una excel.lent caixa de ressonancia, perd aixd ha 

suposat també nous problemes organitzadors, ja que en els ültims 

Jocs Olimpios es van acreditar mes periodistes i técnics deis 

mitjans de comunicació (15.740) que esportistes (9.627). 

L'organitzacló d* uns jocs olímpics suposa certament prendre 

moltes ísions tipus políticf econo m i c, urban istic, 

turístic, etc., donat que aquests son un esdeveniment que no és 

únicament i exclusivament esport i u, encara que no es pot negar 

que la seva rao d'ésser rau en 1'esport- Per aquest motiu i per 

la meva formació, em referiré, basicament, ais aspectes esportius 

deis jocs olímpics sense deixar de banda, qüest ions 

politiques i econdmiques que están fortament relacionados amb el 

fenomen de l'olimpisme, tal com s'analitza, per exemple, al 

dossier: "Aproximació a l'olimpisme modern" (Apunts• Educacid 

Física. 1985, nüm 2, pp.3-39). 

L'esport és un de1s fendmens socio-cu11 ura1s mes i mport ant s i 

contradictoria del segle XX. De fet, en 1'actual itat 1'esport 

influeix en la vida d'un gran nombre de persones de quasi totes 

les edats bé com a practicants, aficionats, entrenadors, jutges, 

directius o simples espectadors de retransmissions esportives 

televisades Els esdeveniments esportius es comenten no solament 

a la premsa especial itzada, sino que alguns diaris d1informad6 

general dediquen un major nombre de pagines ais esports que a 

1'economía, per exemple. Per tant, 1'esport modern i els jocs 

olímpics, que son la seva máxima expressió, han assolit un 1loe 



destacat a la nostra societat i han esdevingut una rea1 itat que 

no podem ignorar. Tanmateix, el terme "esport" está carregat 

d'ambigüitats. D'entrada, dones, cal fer un aclariment, donat que 

existeixen moltes formes d'esport; esport d'entreteniment, esport 

educatiu, esport d'alt rendiment i de competició, esport 

espectacle, etc. De totes les modal itats esmentades pensó que 

cal separar-ne dues de molt diferents: A) 1 ' esport de competido. 

a nivell d'alt rendiment. que dona lloc a 1'esport espectacle. i 

B > 1'esport com a práctica d'algún tipus d'activitat fisica. amb 

final itat básicament d'esbargir-se o de mantenir-se en forma - Els 

jocs olímpics son, en primer 1 loe , una compet icio d'alt 

rendiment, que per la seva bel lesa, espectacularitat i emoció han 

esdevingut el gran espectacle del segle XX. 

Els jocs Olimpios: competicions d'alt rendiment i espectacle 

esport iu 

L1espectacle esportiu que s'ofereix en uns jocs implica 

1'existencia previa de compet icions esport ives i d'atletes d'alt 

rendiment. D'aquesta manera, els jocs olímpics suposen una 

preparac i 6 cada vegada mes so f i st icada i una ded i cae i 6 mes 

completa d'un nombre limitat d'esportistes per intentar superar

se a ells mateixos o a un adversari• Els futurs olimpics, per 

poder part i c ipar i asso1 i r els seus obj ect i us en uns j oes, 

necessiten un entrenament sistemát ic i serios i aixd fa que 

comencin a entrenar-se mes aviat. s'entrenin mes hores i 

s'ent reni n m i 11or• D'entrada, s'ha de reconéixer que un 

esportista olímpic necessita un entrenament intensiu, que cal que 

comenci tan aviat com sigui possible. Ara bé, si amb una adequada 

formació deis técnics i 1'ajut de les ciéncies api icades a 

1'esport aconsegulm que 1'atleta s'entren! millor, cree que es 
• 

podran evitar les iniciacions esportives prematuras i algunes 

sobrecárregues de treball físic que pateixen molts esportistes 
d'álite. A continuació, m'agradaría insistir en la transcendencia 
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que els esportistes estiguin a les mans d'entrenadors qualificats 

des de 1a seva i n i c iac i 6 esporti va i qüest i onar e1 fet de 

comencar a entrenar cada vegada des de mes joves i durant mes 

hores. 

A la unió Soviética i a la majoria de países de 1'Europa de 1'Est 

-llocs on es concedeix una gran importancia a 1'organització de 

1'esport infant i 1 i juveni1, com a pedrera d1extracció deis 

futurs esportistes Olimpios- els nens son entrenats per persones 

qualificades en el camp de 1'educado física i 1 ' esport • Aquests 

entrenadors s'han especial itzat en un esport concret durant 

quatre anys, treballen a temps complet i están al dia quant ais 

resultats de la recerca sobre els programes d*entrenament en 

joves. Per aquest darrer motiu, no resulta estrany que els 

entrenadors sovietics parlin sovint deis efectes perjudicials de 

1'especialització esportiva "prematura" i la contraposin al que 

anomenen especialització esportiva "óptima"- Així dones 

contrariament al que es pensa, en general, al nostre país- els 

soviética no son partidaris d'una iniciació esportiva precoc per 

assolir éxits esportius, sino que consideren que les técniques 

especial itzades d'un esport només s'han d'ensenyar a aquelIs nens 

que t inguin les qualitats físiques i psicológiques necessáries 

per aprendre 1es corresponent s dest reses. Per t ant, e1 

desenvolupament d'habilitats físiques generáis ha de precedír i 

ésser el fonament de 1'entrenament de les destreses esportivos 

espec í f i que*. 

Quant al fot d'entrenar cada vegada mes hores, s'ha d'assenyalar 

que certs esport istes -alguns d'ells molt joves: gimnastes, 

nedadors, tennistes, etc.- entrenen habitualment de quatre a sis 

hores diaries, amb sobrecárregues de treball físic que en els 

casos mes greus poden produ ir 1es i ons i abandone - En aquest 

sentit, cal recordar dues coses: A) mes hores d'entrenament no 

sempre suposen millors resultats. Per exemple, 1'arquer Rick 
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Hckinney va passar d'ésser un deis deu millors del m6n, perd que 

no guanyava mal, a batre el récord mundial i ocupar els tres 

prlmers 11oes, reduint les seves ñores d'entrenament i posant en 

práctica un programa de preparado psicológica- La setmana 

passada José H i güeras -entrenador de Mi chae1 Chang- coment ava a 

la premsa les poques hores que havia entrenat en térra batuda el 

sorprenent guanyador del Roland Garros. B) Alguns entrenaments 

intenslus i perllongats -per exemple, les gimnastas nord-

americanes que varen participar en els Jocs Olimpios de Montréal 

varen entrenar: onze mesos i mig a l'any, durant sis anys, sis 

hores diáries, sis dies per setmana- responen mes a 

consideracions de prestigi polític, economic i social,que a un 

interés real per la carrera esportiva i el benestar deis joves 

esportistes, tal com assenyalen Caillat i Brohm en el seu llibre 

Les dessous de 1'01vmpi sme. 

Aixi com he mantingut una actitud critica respecte a iniciar els 

entrenaments cada cop mes aviat i a entrenar-se cada vegada mes 

hores, en canvi considero molt important que els futurs 

esportistes -olímpics o no- entrenin cada vegada millor. Tal com 

assenyalava recentment Joan Antoni Prat -en un dossier sobre 

"1•alt rendiment esport iu" (Aounts- Educaci6 Física i Esoorts. 

1989, nüm- 15)- "s'han de posar a disposició de l'esportista tots 

els m i t jans humana, t écn i es (entrenador, preparador f i s i c, 

fisioterapeutes, metge esport iu, etc.), cient i fies (biomecanic, 

eng i nyer, ps i cd1eg, met odd1eg, f i s i d1eg)¡ m i t jans mat er i a1s 

(espa i s d'ent renament ad i ent s, element s de mesura i cont ro1 de 

1 *entrenament, laboratoris, etc.) per aconseguir una millor i mes 

eficac planificado del procés d'entrenament" (p. 11). Per tant, 

la preparado esportiva recolza en la formació de técnics i 

ent renadors i en els avéneos de la i nvest i gac i ó en 1es c i énc i es 

aplicados a 1'esport. 
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Els loes Olimpios: reflexiona fináis des de la Psicología de 

1'Esport 

En aquest darrer apartat, voldria retornar a la pregunta inicial 

del debat -els jocs olímpics per qué i per a qui?- per fer unes 

consideracions des de la meva dptica -la Psicología de 1'Esport-

ja que aquesta és una de les disciplines que encara están mes 

infraut i iitzades en el món de 1'esport al nostre país- La 

Psicología de 1 ' Esport pensó que ha d'aprofitar la celebrado 

deis Jocs Olímpics de Barcelona per demostrar la seva utilitat 

en: 1> la iniciació esportiva deis nens: 2) la preparado 

psicológica per a 1 'alt rendiment : i 3) la preocupado peí 

lesions. abandons o retirada. 

La celebrado d'uns jocs olímpics ha de servir, en primer lloc, 

per revalorar o normalitzar 1'activitat física i 1'esport a 

1'escola. tal com han ressaltat les dues revistes educatives que 

han dedicat un numero monografic ais Jocs Olímpics del 1992 

(Apunts- Educado Física. 1986, desembre i Perspect iva Esco 1 ar. 

1989, marc). L'impacte social deis Jocs Olímpics que es 

celebraran a Barcelona hauria d'ajudar a resoldre, o almenys a 

mi 11orar, els déficits tant de professionals de 1'educadó física 

com d'equipaments esportius escolars. Es tractaria, en 

definitiva, d'aprofitar la interrelació existent entre els 

diferents nivells del fenomen esportiu per assolir: A) uns 

objectius a curt terme: realitzar una bona organització deis Jocs 

i teñir una representado esportiva digna, tal com assenyalava 

l'ex-secretari d'estat per a 1'esport, Roma Cuyas, a la 11 ico 

inaugural del curs 1986-198 7 a 1'INEFC de Barcelona; i B) uns 

objectius a mig i llarg terme: planificar i racionalitzar 

1•organització de 1'esport des de la base, de cara a dur a terme 

una iniciació esportiva mes amplia, mes polivalent i de millor 
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qualitat. Halgrat que teñir una ámplia base de practicante 

d'esport no garanteix l'aparició de figures de primer ordre, cal 
m 

recordar també que tota política esportiva en la qual els 

recursos que es destinen a 1 ' esport d'alta competido no van 

acompanyats de despeses proporciona1s per a la promoci6 de 

1'esport infantil está condemnada,' a la 1 larga, al fracás-

Tal com he explicat en un art icle t itulat "Consideracions 

psicopedagógiques sobre 1*esport" (Campus- - - Qué?. 1989, nüm. 

12), actualment, perd, certs valors educatius de la práctica 

esportiva, com la col.laboració amb els altres membres de 

l'equip, la persistencia en 1'esfore, el respecte a les regles i 

a 1'adversar!, saber guanyar i saber perdre, etc., sembla que 

están en crisi en 1•esport infantil, a causa de la imitació de 

1'esport professional deis adults. L'esport infantil s'ha tornat 

mes complex per 1 ' augment de la participado deis pares, 

entrenadors, patrocinadors, etc., i, a mes a mes, aqüestes 

competicions al nostre país han quedat, genera1ment, sota la 

supervisió de voluntaris que coneixen 1'esportf perd que no han 

tingut cap preparado psicopedagogica per treballar amb nens -

Davant d'aquesta situado, les recomanadons a fer, des d' un punt 

de vista psicologic, serien que: a) les autoritats esport ives es 

preocupessin no sois per la ouant itat de nens que practiquen 

1'esport, sin6 també per la aualitat de la práctica esportiva que 

fan¡ b) els professionals de l'activitat física continuessin 

lluitant perqué tots els nens realitzessin activitats físiques 

recreatives, perd que a la vegada es plantegessin seriosament el 

tema de 1'esport competitiu per a nens d'edat escolar, ja que si 

ells no s'hi dediquen quedará a les mans deis no-professionals, 

com ha succei't a la majoria de pa'ísos occ i dentáis; i c) els 

ps i c61egs i pedagogs de 1'esport eduquess i n pares i ent renadors 

voluntaris, per tal que animessln els seus filis i jugadors a 

practicar 1'esport, no per guanyar a qualsevol preu, sino per les 

recompenses intrínseques que proporciona 1'aprenentatge de 
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destreses esport ives. Davant d'un esdeveniment com els Jocs 

Olímpics del 1992, malgrat 1'eterna temptació de procurar obtenir 

resu11 at s a curt terme, cal recordar que només una bona i n i c iaci ó 

esportiva pot aconseguir canviar un país d*espectadors esportius 

en un país de pract icants de 1'esport. 

A pesar deis interessos personáis -la iniciació esportiva deis 

nens, des d'un punt de vista psicopedagdgic- cal ésser realista i 
• 

reconéixer que actualment ais psicdlegs de 1'esport se'Is 

demanen, en primer lloc, técniques psicológiques per augmentar el 

rendiment deis atletes en la competició. Aquest interés per 

l'aplicació de 1'entrenament psicoldgic per tal de potenciar el 

rendiment esportiu, probablement, encara augmentara en el futur 

per diferents raons: a) la motivado intrínseca deis atletes per 

destacar i obtenir marques; b) 1'augment espectacular deis 

ingressos deis atletes, peí major reconeixement social del seu 

"trebal1"; c) el notable augment de 1'interés deis aficionats 

pels jocs olimpics com una forma d'espectacle i d'entreteniment, 

afavor i t per 1a gran d i fus i 6 que concede i xen a aquest 

esdeveniment esportiu els mitjans de comunicació; i d) la 

utilització deis resultats esportius com un poderos instrument de 

propaganda política. Davant de la situació descrita, pensó que el 

psi cd 1eg de 1'esport ha de procurar miliorar no so1s el rendiment 

deis esportistes -per exemple, mitjancant técniques de control de 

l'atenció i la concentraei6, amb técniques per reduir l'ansietat 

competitiva o amb estratégies per augmentar la motivació i les 

habi1itats de relacló interpersonal amb 1'entrenador o amb els 

companys- sino també el seu benestar• 

Cal, també, que els psicdlegs prest in 1'atenció necessaria ais 

esportistes en els moments que aquests mes ho necessitin, com ara 

quan es lesionen, i que els preparin, adequadament i amb temps, 

per a la ret irada de 1'esport pels possibles desajustaments 

personáis que es poden produir a partir d'aquel 1 moment. 
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Finalment, m'agradaría recordar que un programa de preparació 

psicológica per controlar l'ansietat competitiva, posem per cas, 

pot ajudar els atletes a afrontar millor diferents situacions 

d'estrés de la seva vida diaria; d'aquesta manera es propiciará 

una major autoconfianca en els seus propis recursos. Per tant, 

pensó que un deis possibles i mes interessants guanys col.lectius 

deis Jocs Olimpics seria extrapolar resultats de la recerca que 

es fa en les diferents ciéncies aplicados a 1'esport a altres 

situacions similars de la vida deis mateixos esportistes i de la 

resta de la gent. Deixeu-me acabar amb aquesta consideració 

optimista i esperancadora, davant d'un fenomen com l'olímpisme 

sotmes a tants interesaos economice i política contradictoris. 

Jaume Cruz 



UNA POLÍTICA CULTURAL H A S S A INCOMPLETA 

No fa gaires dies 1•historiador Josep Benet afirmava que les 

nostres mancances en materia cultural son immenses, i no li 

faltava ra6- S'agafi 1*aspeóte concret que s'agafi, ni trobem un 

déficit que fa feredat. Si ens detenim en la situació de les 

biblioteques, observem que ni ha un minifundi de locáis amb un 

nombre insuficient de 1 libres que els impossibi1ita de poder ser 

útils, i que han quedat desfasades per la demanda que avui té una 

biblioteca publica; si el que examinem son els arxius histories, 

veiem que encara no están informatitzats, que els papers i els 

documents que contenen corren perill permanent (els térmits, el 

foc, etc.) i que no existeix ni una sola videoteca ni fonoteca a 

tot Catalunya. I diuen que som a 1'era de la imatge. 

La cita olímpica del 1992 era,, i és, una bona circumstáncia per 

aprof i t ar de posar-se al día. Barce1ona, a mes, e n t e 

1'experiencia: el 1888, amb motiu de l'Exposició Universal, va 

llencar-se a urbanitzar el pare de la Ciutadella i a crear els 

primers museus; el 1929 va teñir 1 loe l'Exposició Internacional i 

Hont ju'íc va ser transformat , així com accelerats alguns usos 

técnics per a consum majoritari- Ara, ais Jocs Olímpics del 1992 

no falta tampoc 1'embranzida urbanística, i naturalment ni ha el 

corresponent complement cultural• Fins i tot s'ha creat un 

organisme, 1'Olimpíada Cultural, en forma de societat anónima, 

per engegar projectes de caire artístic i lúdíc-

Algunes veus han criticat la fórmula d'un organisme autdnom per a 

la part cultural deis Jocs Olimpios, tot dient que n'hi havia 

prou amb la regidoría de Cultura del mateix Ajuntament. D'altres 

han dit que era millor per singularitzar els projectes. En un cas 

o en l'altre, el que sembla fonamental és que la idea del que es 

vol aconseguir est igui clara i no ens 1imitem a la famosa 



polít ica d'aparador, molt prdpia de les inst itucions en els 

primers anys democráties-

El p1ant e j ament hagut f i ns ara no arracona els t emors. 

L'Ollmpiada Cultural ha protagonitzat básicament un espectacle a 

Montjuic -el conegut per La Nit. una mena de varietés de luxe no 

gaire brillants, del proppassat octubre- i dues exposicions de 

caire ben diferent. La primera, La Ciutat i el 92. va voler 

presentar el que es fa en l'ambit de la ciutat urbanísticament en 

una mostra un xic irregular que, a mes, no disposava de catáleg i 

que ha deixat com a herencia, básicament, 1'encert de la 

recuperado de l'antic Asil del Pare, ara rebatejat com Edifici 

de les Aigües- La segona, oberta encara, es titula Planeta 

Esport. i vol ser una simpát ica mostra esport iva sense mes 

pretensions. Ara bé, 1'interrogant és ben senzill: chi ha altres 

preocupacions culturáis per part de 1'Olimpíada Cultural que 

puguin quedar com a herencia deis Jocs Olimpios? 

Tal com els seus projactes, impresos a tutt i colorí. informen, 

volen senyalitzar Barcelona, a 1'esti 1 de les ciutats com Viena o 

Londres, perqué sapiguem que tal figura va viure al carrer qual i 

que tal esdeveniment va teñir lloc el dia X del mes Y de 1'any Z. 

£s aquesta, dones, una aportació ben concreta, i de la qual 

certament Barcelona esta mancada. Les altres aportacions 

proposades per 1' Olimpiada Cultural, SA, formen part de 
• 

l'oferlment cultural de caire extern (exposicions i festivals), 

pero no suposen un enriquiment del patrimoni cultural i només en 

certa manera comporten una política concreta. I tanmateix en la 

se va declarado d' intencione, 1 ' 01 implada Cultural af irmava dues 

coses ben interessants: 

"Aconsaguir la máxima part ic ipac i6 de c iutadans i agent s 

culturáis, entitats i institucions en la dinámica creativa 

que ha generat la convocatoria olímpica". 
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I l'altra: 

"Enfort ir el trebal1 de persones i de col.lect ius 

compromesos en e1s di versos ámb i t s de la produce i 6 

artística, per tal que de la celebració olímpica es derivi 

una mi llora de l1oferta regular de béns i servéis culturáis 

que aplega Barcelona, una projecció mes efectiva d'aquesta 

oferta i una dinamització deis nous equipaments de qué la 

ciutat vol dotar-se". 

Com es veu, no és una proposta qualsevol, i si s'agafa al peu de 
F 

la 1 letra, no d'una manera tópica per sort ir del pas, compromet f 

i mo11. La pr i mera part de 1a proposta es re fere i x mes 

concretament a estimular 1'interés ciutadá pels diferents ámbits 

deis Jocs Olimpios- £s un objectiu 1 loable i que tendeix a evitar 

que els ciutadans vegin els Jocs com un afer alié en qué son 

poca cosa mes que espect adors de t e1ev i sor i part i c ipant s 

potenciáis de festes al carrer. £s en la segona proposta on un 

observa una contradicció aparent entre les afirmacions que es fan 

i els projectes que es teñen. Difícilmentf de les propostes que 

figuren al calendari de 1'Olimpíada Cultural, SA, es pot deduir 

que mil 1orará "l1oferta regular de béns i servéis culturáis"• 

Paral -lelament, i dins la idea de bastir equipaments que, sino, 

potser no es farien, almenys ara, son 14 els que es volen 

aixecar flns al 1992, amb un cost total de prop.de 38.000 milions 

de pessetes (entre ells l'auditori, el museu d'art contemporani, 
el centre Narcís Honturiol, etc.)-

r 

El projecte global d'aquests equipaments és certament ambicias i 

intenta pal.liar el déficit que Barcelona en té. El que succeeix 

és que sembla ' com si aqüestes exigéncies, concretados en 

inversions sovint massa milionáries, no tinguessin al seu darrera 
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un projeete global cultural per a la ciutat. Hi ha qui 

s'interroga, com 1'urbanista Oriol Boñigas, si cal 1'auditori, 

que costara mes de 5 - 600 mi 1ions de pessetes, quan sovint no 

s'omple el Palau de la Música, el remodelatge del qual ha estat 

igualment costosíssim-

En aquest sentit dificilment, trobariem algún document mes enlla 

de 1es bones i ntenei ons• S i ens referiss im a1 t ema concret de1s 

museus, trobariem que anem peí tercer llibre blanc (un de 1'época 

Socías que pocs recorden, un altre de 1'etapa Pradas, i un de 

l1época Capmany) sense que s'hagi resolt ni poc ni molt la gran 

problemática museística de Barcelona: reforma de locáis, 

agrupament de museus, recuperado deis que están tancats, 

atrace i6 de visitante, etc. I com els museus, la major part de 

l1oferta cultural ciutadana es basa mes en el fet de complir el 

calendari d'actes que en el d'enfortir una Ínfrastructura de la 

qual després es darivi un davessall d'activitats- El cas és que 

hi ha, en canvi, institucions com la Fundació Miró que han 

demost rat 1'encert d'aquest enfocament-

La reflexió que tot aixó comporta és mes de fons- Segur que deis 

Jocs OÍimpics quedaran alguns equipaments culturáis que, sino, no 

es tindrien. Tanmateix, es troba a faltar un projecte mes global 

del que es vol disposar culturalment a Barcelona, no sois peí que 

fa a equipaments, sino peí que fa a necessitats reals- Si tornem 

ais comencaments, observarem com mo11 s equ i pament s act ua1s 

(biblioteques, arxius, i fins i tot museus) suporten una vida 

esllánguida per manca d'interés deis responsables polít ics i 

técnics- No hi ha una necessitat viscuda d'enfortir les 

infrastructures existents i de crear les que no hi son-

Halévolament, molts pensen que el mot iu és que tot aixd significa 

tallar poques cintes d' inaugurado, i desvetlla poc interés per 

aquesta rao entre la classe polit ica• 



El cert és que la ciutat té en realitat un equipament cultural 

mes ba i x de1 que es creu quan s'exam i na a fons, i en 1a seva 

major part malviu. Insistirem en els museus per seguir un fil 

argumental: és cert que en tenim mes de vintf pero el Numismatic 

i el de Tradicions i Costums, per exemple, son tancats 

senzi1lament per una barreja de desinterés i de manca de 

pressupost. Podem celebrar a Sant Pere de Rodes un deis grans 

descobr i ment s de1 seg1e en mat ér i a de monedes, pero no en podem 

veure exemplars única que es troben al Numismatic- Ens omplim la 

boca amb la rica tradició folklorista de Catalunya, perd els bons 

propósits de Violant i Simorra en crear la Casa Pallaresa al 

recinte del Poblé Espanyol i de recuperar les eines i els costums 

deis nostres avantpassats dorm darrera d'unes parets sense que 

ningú no se'n preocupi, ni massa ni poc• 

La resposta immediata és si realment els ciutadans es mostren 

interessats per disposar d'una infrastructura potent, o en canvi 

prefereixen el consum immediat de la cultura en forma 

d'exposicions i fest ivals, i no esperen gaire cosa mes- La 

reflexió d'una cosa i 1'altra porta a pensar que no es pot un 

limitar a satisfer aquellos necessitats immediates sovint creades 

per la forma de viure, i que la infraestructura seriosa és alió 

que ajuda un país a ser mes sdlid que 1'altre• 

Tampoc 1'actitud de la Generalitat ajuda a teñir mes fe en la 

seva manera d'enfocar el fet cultural. Es crea l'Arxiu Nacional 

de Catalunya i se'1 sitúa dins un casalot pie de goteres sense 

mitjans ©conomies, tot deixant que els empleats es construeixin 

e11s mate i xos els arx i vadors de cartró perqué els surt i n mes bé 

de preu. S'endega el Centre d'Estudis d'História Contemporánia i 

no se'1 dota económicament, per poder potenciar estudis i tesis 

sobre el nostre passat immediat. L'esti 1, com es pot veure, és 

semblant. 



Una solució, en un país petit, era com a mínim coordinar esforcos 

i per aixd es va firmar el difunt Pacte Cultural- Gelosies de 

protagonismo polític el van ensorrar i ara es dupliquen esforcos 

o se n'esmercen. 

No semb1a que en un futur proper a i xd hagi de canv i ar- La cu11 ura 

es continua contemplant només des d'un doble angle* grans 

activitats que donin reí leu a la institució que les programa i 

una línia de servei al ciutadá dirigida cap a l'oci i 

1'espectacle, que és per descomptat tan necessária com 1 loable. 

Ara bé, no es va mes enlla - Sí que es pensa en la necessitat de 

fer mes sol id el que ja es té, perd sovint s'hi renuncia per la 

manca de recursos -mai la Cu11ura no és de1s departaments 

econdmicament primats en e1s pressupostos-, i es confia en 

1'esfore deis responsables, ais quals es demana l'exercici 

reiterat del voluntarismo. Darrerament, s'ha incorporat, com un 

element que sembla el manna, 1'esponsorització• Per molt 

i mport ant que aquest a pugui arr i bar a ser, e1 tema és e1 mat e i x: 

sense una polit ica cultural mes formulada, menys improvisada, i 

sobretot mes preocupada per la infrastructura que per 1'aparador, 

tot serán pegots. 

L'oportunitat olímpica posa 1'accent en la creació de noves 

ent itats, perd no aprofita per desenvolupar una línia de 

refundació d'entitats (Instituí Municipal d'Histdria, Arxiu 

Nacional de Catalunya, Huseu d'Art Modern, Museu d'Histdria de la 

Ciutat, i d'altres que no esmentem o que ja ho han estat > que 

desitgen, des de fa massa temps, que un día els arribi el moment. 

Esperem que no hagi de ser una desgracia irreversible, com passa 

en altres camps no culturáis, la que ens faci correr per salvar 

el tresor que ja tenim. 

Qui sap si algún día, enmig de 1'euforia deis anys que ens 

separen del 1992, algú no posará un fil utdpic a 1'aguí la del 

T̂  



F 

poder, i aleshores comencaríe 

mes completa, menys mot ivada 

penúr i a económica. 

Josep H. Huertas Clavería 





RESUW DEL DEBAT 

(Jaume Cruz) La nostra comunicado se centrará sobretot en les 

connotacions esport i ves Cles altres ja han estat i serán 

tractades en aquest mateix acte) deis jocs Olimpios- Aquesta 

opció es deu a interéseos professionals: per la nostra dedicació 

a la ciencia aplicada a 1'esport. A 1'hora de respondre a la 

pregunta que encapcala aquest debatf ja podem avancar que la 

nostra resposta és que deis molts o deis possibles beneficie que 

es poden derivar deis JJOO, n'hi ha uns que haurien de revertir 

di rectament sobre e1 món de 1 * esport i sobre els esport istes. 

Aixd voldria dir que no s' han de cercar éxits a curt terme, sino 

que els JJOO haurien de deixar defÍnitivament sedimentada una 

infrastructura esportiva que fes viable un esport de qualitat, 

per exemple, en els ámbits escolar i social• 

Ates que 1'esport és un deis fenomens sdcio-culturals mes 

importants i discutits del segle XX, pensem que hauríem de 

centrar les bases d'aquesta importancia i de la discussió-

Intentariem establir dues classificacions básiques implicades en 

el concepte esport. Una sería 1'esport de caire educatiu, que 

posteriorment pot ésser practicat simplement per esbarjo, que ens 

duria a reflexionar sobre la frontera dificil entre esport i 

activitat física. L'altra seria la de 1 ' esport de competido, que 

en alguns moments arriba a assolir uns nivelis d'alt rendiment 

esportiu, i que quan s*aconsegueixen s'arriba a convertir en un 

esport-espectacle darrera del qual hi ha implicacions de tota 

mena• po1 itiques, econdmiques, cu11ura1s, etc. Pensem que els 

JJOO son la mostra mes palmaria d1aquest tipus d'esport. 

Entrenar des de mes joves? mes hores? millorl 

Feta aquesta disquisició, el que voldriem esbrinar ara és el que 

passa amb els JJOO com a competido d'alt rendiment esport iu. 



Sembla una veritat indiscutida que, no per guanyar, sino per 

participar en uns JJOO, és absolutament indispensable una 

dedicació quasi exclusiva a 1'esport, un entrenament mes 

sistemátic i mes coherent- £s a dir, el que comporta dlalguna 

forma 1'olimpisme actual és que per participar-hi cal entrenar 

des de mes jove, mes hores i millor- Aquesta idea estesa és el 

que nosaltres voldriem discut ir i polemitzar després. D'entrada, 

veiem que és molt qüestionable- Sembla ciar que entrenar-se 

millor és del tot indispensable per assolir un alt nivel 1 

esportiu i competitiu. Entrenar-se millor vol dir que els 

técnics i/o entrenadors gaudeixen d'un nivel 1 mes bo de 

coneixements i que les ciéncies de tota mena api icades a 1'esport 

han fet uns avéneos considerables. Ara bé, entrenar-se des de 

mes jove com a paradigma indispensable, ja no ho veiem tan ciar. 

Aquest dubte nostre ha sorgit a partir de la comparado de dos 

models d'iniciació esportiva: el de 1 'URSS i deis paísos 

socialistes i el deis EUA. A 1•URSS els nens que s'inicien 

esportivament están a les mans d*entrenadors o de persones que 

qualifiets en el terreny de l'educació física, son gent que 

han fet una carrera en educació fisica i que, al cap de quatre 

anys, s'han especialitzat en un únic esport• Aixd implica que els 

nens no solament están a les mans de técnics d'un esport sino que 

aquest esport s'ensenya a partir d'unes determinados premisses 

psicopedagógiques• £s cert que no tot s'ha fet bé al bloc 

socialista. Ais anys 60 hi va haver la política de "detecció de 

talents", que va ésser nefasta- Pero a partir deis anys 70 es van 

comencar a treballar cientificament els diferents tipus 

d'entrtnantnt a 1larg terme: s'introdueix a 1'Inst itut de Cultura 

Fisica de Moscou 1'assignatura "Teoría i Métodos de 1'esport 

infant i 1 i juveni1"• £s a dir, 

interdisciplináriament els futurs professors esportius deis nens-

Aixó significa, contra el que creu la majoria de la gent, que els 

éxits Olimpios deis paísos del bloc socialista no son deguts a 

entrenar-se cada vegada des de mes j oves sinó a la qua1 itat 
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técnica i psicopedagógica de 1'entrenament esportiu que reben els 

nens- Predomina el concepta d'especialització esportiva óptima 

sobre el d'especialització esport iva precoc- En contraposició amb 

aquest model, 1'occidental ha determinat que l'educació esportiva 

no estigui a les mans d'auténtics professionals de 1'educació 

física i de 1'esport( sino que 1'esport infant i 1 i juveni 1 esta 

bastant dirigit per voluntaris o voluntaristes, la majoria d'ells 

ex-jugadors, que continúen essent practicants de 1'esport en 

qüestió, que teñen, i no en tots els casos, coneixements técnics 

i táctics de 1'esport, pero sense cap formació psicopedagógica 

per tractar amb nens i joves d'una edat i d'unes carácter!stiques 

psicosomatiques determinadas. Aquest decalatge i aquesta 

disfunció han estat estudiats ais EUA a partir de 1'experiencia 

de la practica massiva de 1'esport escolar iniciada i estesa a 

partir deis anys 30, en qué es va veure que s'havia de 

canalitzar cient ificament aquesta práctica* Fins i tot es va 

creure que el d i st ors i onament proven i a de 1'omn i presénc i a de 

1'esport compet i t i u. Es va i mposar e1 man i que i sme que 1'esport de 

base era bo i que 1'esport competitiu era dolent. Ais anys 60-70 

es va evidenciar que aquesta era una dicotomía falsa. L'esport 

competitiu pot arribar a ser educatiu. Tot depén de qui 

1'organitza, de com, de qui el supervisa, a les mans de quin 

entrenador es troba, etc. 

Un altre punt present' en 1 ' esport d'alta compet icio és el 

d'entrenar mes hores. £s obvi que l1esportista d'élite ha 

d'entrenar moltes hores i ha de seguir entrenaments durs. Perd no 

sempre entrenar mes hores i mes dies es tradueix en millors 

resultats- Hi ha exemples, que esmentem en la nostra ponencia, 

que evidencien que moltes vegades l'obsessió de 1'entrenament 

provoca desequi1ibris emocionáis nefastos, per exemple, en 

atletes que practiquen esports d'alta precisió- No es tracta, 

dones, d'entrenar mes hores sino d'entrenar millor. Aquí és on es 

pot donar el salt qualitatiu per a un millor rendiment. En molts 



esports s'ha passat de teñir un entrenador a teñir un equip, en 

el qual 1'entrenador coordina 1'entrenament, perd esta assessorat 

per un preparador físic, un ps i cd1eg, un fisioterapeuta, un 

biotnecánic, etc¡ és a dir, per diferente professionals que 

Ínteractuen amb ell i que donen una planificació mes sistemática, 

científica i rigorosa a 1'entrenament- Pensem que aixd és molt 

important perqué d'alguna manera obliga els entrenadors i técnics 

a teñir una millor formació; tot i que aquests no han d'ésser ni 

psicdlegs ni fisidlegs de 1'esport, els condueix, com a mínim, a 

entendre el 1lenguatge d'aquests professionals que ínteractuen 

amb ells, i aixd també súpose que els avéneos que es puguin 

donar a les ciéncies aplicades a 1'esport es puguin transmetre 

mes rápidament al camp aplicat-

La psicología de 1'esport i els Jocs Olimoics de Barcelona 

A part ir d'aqui ens fem una pregunta que sorgeix de les 

reflexions sobre la nostra especial itat. Qué podría aportar, per 

posar un exemple, la Psicología de 1'Esport ais Jocs Olimpios de 

Barcelona? La possible aportado la centrariem en tres punte; a) 

la psicología hauria de preocupar-se básicament de la iniciació 

esportiva deis nens; b) hauria de teñir presents diferents 

técniques de preparació psicológica per augmentar el rendiment; 

c) i finalment, els psicdlegs de 1'esport haurien de veure que 

ells s'han de preocupar no nomes del rendiment sino també del 

benestar global de 1'esportista. A nosaltres, particularmentt el 

que mes ens interessa és el de la iniciació esportiva del nen- En 

aquest tema tothom coincideix en el fet que un deis fruits mes 

importants que hauria de donar Barcelona-1992 seria revalorar 

l'educació física a 1*escola o, diríem, simplement normalitzar 

l'educació física a 1'escola, perqué encara no ens trobem, ni 

molt menys, a un nivell normal. Básicament, voldria dir cobrir 

déficits, peí que fa a professionals de l'educació física que 

poguéssin estar a 1'escola, i cobrir déficits també peí que fa a 



instal.lacions al mes polivalente possibles, capaces de fer una 

orientaci6 esportiva diversificada i de dirigir el nen, 

posteriormente cap al tipus d'esport que vol practicar, tant si 

el vol practicar amb finalitat d'entreteniment o d'esbarjo com si 

no vol fer amb l'objectiu d'especial ització esportiva i d'alt 

rendiment. En definitiva, s'hauria de reclamar, de Barcelona-92, 

que una part important deis recursos que es dediquin a 1'esport 

vagin a la promoció de 1'esport infant i 1 - A la 1 larga, tota 

polit ica esport iva que no té cura de 1'esport infant i 1 és una 

política que esta condemnada al fracás- En definitiva, creiem que 

Barcelona-92 hauria de servir perqué, a part de preocupar-nos per 

la qualitat de la practica esportiva, també tinguéssim psicdlegs 

i pedagogs de 1'esport, perqué ni hagués una auténtica educació 

esport iva de pares i d'aquests entrenadors voluntaris que, 

forcosament, peí nivel 1 de recursos del pais, no podran ser 

substituíts en un termini immediat per professionals de 

1'educació física-
fe 

Psicología de 1'esport. moments dificils. vida quot idiana. 

Per acabar, voldriem incidir en un aspecte, que creiem oblidat, 

de la Psicología de 1'Esport- Es tracta de com assessorar els 

esportistes en moments dificils; quan 1'esportista es lesiona, 

quan ha d1abandonar (per múltiples raons) la práctica esportiva, 

etc. En aquest terreny, la Psicología pot fer menys traumátiques 

aquestes situacions dificils i do1oroses-

Ens agradaría acabar amb una idea optimista. Certs treballs i 

investigacions que s'han fet amb esportistes poden ser ütils a 

1'esportista no únicament en la seva practica sino també en la 

seva vida quotidiana. Probablement, un esportista que ha seguit 

un programa de control de l'ansietat competitiva pot ser una 

persona millor equipada per afrontar en la seva vida diaria una 

situació d'estrés o d'ansietat, encara que sigui d'un altre 



tipus- En definitiva, algunes de les investigacions que es fan a 

nivell medie, psicología o biomecánic en el camp de 1'esport 

poden ésser utilitzades en d'altres camps, i aixó creiem que 
també és una idea esperancadora dintre d'un fenomen com son els 

JJOO, els quals, tampoc ho voldríem amagar, teñen coses d'ells 

mateixos contradictorias, alienante i allunyades de l'esperit amb 

el qual es varen restaurar. 

(Josep n. Huertas) L'aspecte que ens pertoca analitzar és el de 

la política cultural lligada ais JJOO. Aquesta política cultural 

té traducció en la creació d'una entitat que s'anomena Olimpiada 

Cultural, la qual es posa en marxa 1'octubre passat• Pensem que 

els JJOO podríen ésser una ocasi6 única per solucionar els 

déficits culturáis que patim, pero molt temem que aixd no es 

produeixl, i que després del 1992 les deficiéncies persisteixin-

£s cert que durant la dictadura franquista, a Barcelona, no s'han 

fet mes que dues instal-lacions culturáis básiques, que son el 

Iluseu Picasso, d' iniciativa municipal pero perqué venia amb una 

dotació important, i la Fundació Miró. Potser s'hi podría afegir 

el Museu Etnoldgic, perd s'hauria de teñir en compte que no deixa 

d'ésser un nou edifici que acull uns fons que ja existien. Es a 

dir, Barcelona, i aquesta és una convicció compartida, pateix 

d'una manca d'infrastructura cultural paorosa, la qual, en certa 

mesura, vol solucionar 1'apare11 cultural que acompanyara els 

JJOO. 

Per un costat ni ha la creació d'una Olimpíada Cultural que s'ha 

orientat a fer unes grans exposicions i uns esdeveniments 

culturáis de primer ordre, com son els Pestivals de Tardor, perd 

dintre de tot s'hauria de qliestionar si aquesta era la final itat 

d'aquest organismo. D'altra banda, aquest organismo ha estat 

contestat per la mateixa administració municipal (la qual, per 
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cert, no té un regidor de cultura)- Al marge de les 

contradiccions que aixd represent i, el cert és que l'organisme 

susd i t est a ori ent at a organi t zar magnes exposi c i ons -com ara 1a 

del Born- o bé fastuosos festivals com La Nit de 1'octubre 

passat. Tanmateix, en les seves declaracions d'intencions, n'hi 

ha una que és ben interessant i que tot seguit citem: "enfortir 

el treball de persones i col.lectius compromesos en els diversos 

ambits de la producció artística, per tal que de la celebrado 

olímpica es derivi una. mi llora de l'oferta regular (vol dir 

quotidiana o periódica) de béns i servéis culturáis que aplega 

Barcelona, una projecció mes efectiva d'aquesta oferta i una 

dinamització deis nous equipaments de qué la ciutat vol dotar

se". Citació que, al nostre parer, vol dir dues coses: a) a 

partir d'aquí, lloferta que ni ha estaré mes enfortida; b) hi 

haura una d i nam i t zac i 6 de1s nous equ i pament s de1s qua1s es dot aré 

la ciutat. 

Willorar la infrastructura cultural 

És cert que la ciutat esté mancada dlequipaments culturáis bésics 

(i ja no parlem del famosissim Huseu d'Art Contemporani)- I ara 

ens trobem davant d'una ocasió única d'esmenar una qüestió 

pendent que té la ciutat, en particular, i el país, en general; 

la de mi llorar la infrastructura cultural que tenim. Aquest 

hauria d'ésser un object iu prioritari, bésic, mes que atendré 

megalómanos construccions futures- Revitalitzar una herencia 

cultural que no s'ha sabut mantenir prou- Tenim uns museus 

i mport ant s, perd a1guns son poc visitats i d'alt res est an 

tancats, tais com el de Numismética i el Museu d'Arts 

Tradicionals . Tenim un Museu Etnoldgic d'altres paísos, perd, en 

canvi, no en tenim cap que recul1 i 1'etnología i 1'antropología 

del nostre país- Ara bé, l'exemple deis museus es podria fer 

extensiu ais arxius, que continúen no ja sense informatitzar sino 

sense microfilmar. No voldríem pensar la desgracia irreparable 



que significarla un incendi a la Casa de 1 'Ardiaca, per exemple. 

Pero a mes, l'abséncia de microfilms, ateses les continúes 

consultes de qué son objecte els diaris i els documenta, acaba 

per deteriorar un material que és únic No voldriem exagerar, 

pero volem alertar sobre la greu situado en qué es troben, peí 

que fa a la conservado i la potenciado, els béns i servéis 

culturáis de qué disposem- No estem en absolut en contra que es 

creín nous equipaments, pero peí que fa ais trenta-vuit mil 

mi 1ions que costaran els catorze projectes que es van posar en 

marxa, potser valdria la pena repensar-se primer un projecte 

cultural global, és a dir, demanar-nos qué volem fer• Podria 

ésser 16 g i c que s'a i xequ i n nous equ i pament s, pero s i aquest s han 

de teñir els mateixos problemes que els antics, potser caldria 

repensar-s'ho. 

Un projecte cultural global 

Crear una infrastructura cultural és aprofitar una avinentesa (en 

aquest cas els Jocs Olimpios), perd aquesta conjuntura també 

hauria d'anar acompanyada d'un projecte cultural global que no 

est a, di ssort adament, d i ssenyat. S'ha d'abandonar la i dea 

d'exigir a la cultura uns resultats immediats que no té per qué 

donar. Hi ha tal afany de tallar cintes, d'aparador, que fins i 

tot la famosa política d'esponsoritzaci6a que ara en cultura esta 

molt divulgada, té aquest mateix problema. Esta bé que vinguin 

esponsors, perd aquests només finanearan les obres culturáis 

"externes visibles". Dificilment els nostres museus, els arxius i 

la política musical rebran els diners deis esponsors, perqué a 

aquest s no els i nteressa aquest a mena de man1fest ac i ons 

culturáis, perqué no els reporta cap benef id - El que ens 

preocupa realment és la falta d'un projecte tedric global que 

permeti encabir fins i tot aquests catorze projectes que costaran 

trenta-vuit mil milions ais quals ens hem referit, i també 

caldria encabir-hl 1'Olimpiada Cultural, és a dir, reclamem un 



projecte cultural global. Ja que tenim una oportunitat cívica, 

aprofitem-la sacrificant probablement part de la seva vistositat 

a una visió mes profunda, interioritzada. Es tracta d'endegar un 

projecte que serveixi indefinidament a les necessitats culturáis 

de 1a pob1ac i 6, i ndependent ment que e1s di ners esmercat s no es 

recuperin. 

I quina sensibi1itat del poder municipal hi ha per sat isfer 

aqüestes demandes? Nosaltres no dubtem de la sensibilitat i de la 

preocupac i ó, pero, a1hora, no la ve i em t radui* da, per ara, en 

aquell projecte global que reivindicavem. No veiem que s'hagi fet 

una plani ficació, per exemple, per reso1dre e1s prob1emes 

culturáis no d'aquí al 199 sino tampoc després del 1992- No 

veiem aquesta planificado a llarg terme- Per articular aquest 

proj ect e pensem que ser i a necessar i 

actituds i mesures com¡ 

m a m i n i m, prendre 

a) 

b) 

c) 

divulgar el valor i el cont ingut de les inst itucions 

culturáis publiques i privades que ja existeixen- Per 

exemple, la Biblioteca Figueres, fruit de la 

filantropía, compensatoria de malifetes urbanístiques 

del senyor Figueres, és un deis millors centres 

consulta de la historia contemporania- Dones bé, llevat 

d'alguns historiadors, amb prou feines és visitada i 

els seus valuosos fons no son consúltate- Es malbarata 

la utilitat d'una institució excepcional; 

fer una cordi nac i 6 cult ura1 tots els nivelis, 

dissipant gelosies i estúpids protagonismos; 

arribar a un pacte politic- I no desenterrarem el 

Pacte Cultural, que per malfianca de la Generalitat mai 

no es va posar autént icament en funcionament• 

Tot aquest desgavell d' inf ormació, de coordinado, de falta de 

voluntat política'i de inifundisme cultural, ha de teñir una 

solucíó global, i es pot aprofitar perfectament 1'ocasi6 del 



1992. SÍ aquest esdeveniment ha desencadenat la possibi1itat 

d'unes inversions, les hem d'aprofitar. Perd no únicament per dir 

"ara farem tal cosa" (i pensem en la construcció de l'auditori de 

música quan di fíciIment s'omple el Palau de la Música). Abans de 

pensar en les grans realitzacions i en tot aquest conjunt de 

meravelies que tindrem, seria mes profitós pensar en un projecte 

cultural global i aprofitar el que ja tenim, millorar-ne la 

i nfrastructura, aconsegu i r coordi nar 1es ofertes cu11 ura1s, i 

interessar mes el ciutada per 1'oferta cultural que pot rebre, 

que és de 1'única forma que ell pot generar una demanda cultural 

mes pensada i consistent-

Pensem que tenim en una ocasi6 única, perd que pot generar una 

política cultural massa incompleta; que ara existeixen projectes 

culturáis molt interessants, perd que no están englobats dins de 

cap paquet en el qual poden assolir un sentit que comprometí les 

autoritats d'aquest país i tota la gent interessada per la 

cultura. Sense aixd ens fa la impressió que continuarem tenint 

moltes coses, probablement algunes d'el les feien molta falta, 

perd que la seva utilitat sera, com a mínim, discutible en el 

sentit que no s'haurá pensat en la principal finalitat de la 

cultura ( com també de 1'esport), que son els usuaris-

Un cop acabades les presentacions deis ponents, el debat 

prdpiament dit contenga amb di verses intervencions (Ramón Al qué zar 

i Jaume Cruz), que emfasitzen la nul.la tradició que hi ha en 

1'esquerra espanyola per elaborar una política esportiva 

desa11enadora. Hi ha hagut un pudor erroni en la dictadura 

franquista a analitzar políticament 1'esport- Embrancada en 

debats, suposadament d'altura, 1'oposició ant i franquista -i en 

aquest cas el greuge va adrecat a 1'oposició d'esquerra-

men/spreava 1'esport, tot considerant- lo globalment com quelcom 

alienador i com un terreny especific de la dreta, sense adonar-se 
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que en l'análisi de la política esportiva 1'esquerra també ni 

havia de projectar el seu mode1 de societat. 
r 

Els Jocs Olimpios, ocasió única per a Barcelona? 

Miquel Porta posa en dubte la qüestió que ha esmentat, quatre 
r 

vegades, el senyor Huertas sobre 1'ocasi6 única- Demana: ocasió 

única per a qué? El senyor Porta creu que aquesta ocasió única té 

lectures multivoques i missatges també multívocs que tothom rep a 

partir d'un apriorisme. Ocasió única per a la cultura i el 

nacionalisme cátala?, per completar la xarxa viaria de Barcelona, 

per segregar el territori tot enviant les bosses de pobresa a la 

periferia, perqué les multinacionals deis mitjans de comunicació 

facin 1 ' agost al juliol?, perqué s'acabi 1 'especulado del sdl? 

En definitiva, el senyor Porta vol evidenciar que els JJOO poden 
L 

• -" 
•i 

serv i r per a mo11 es coses , perd ben segur que serv i ran poc per a 

1'esport, tot contraposant les darreres afirmacions que volien 

ésser optimistes respecte al futur de 1'esport de base-

Contesta Jaume Cruz tot reiterant el seu desig que els JJOO 

haurien de servir per a la divulgació educativa de 1'esport si es 

preñen un seguit de mesures. Ressalta que ni ha hagut gent -entre 

elIs Roma Cuyas- que s'ha preocupat per assolir amb dignitat el 

doble repte que els JJOO representen: a) arribar a unes cotes 
dignes d'éxits esportius en 1'esdeveniment• b) que serveixin de 

sediment per a una política esportiva a llarg terme, sobretot 

perqué després deis JJOO quedara una infrastructura esportiva 

que no es podrá ma1versar-

L'01 impiada Cultural 

r 

Joan Soler d * ESICO pregunta sobre 1•OÍ impiada Cultural - Es una 

olimplada paral - lela? Per qué, quan i cóm sorgeix? Huertas 

contesta tot recordant que el fenomen de l101 impiada Cultural ja 



té el precedent dele JJOO de Los Angeles-84- Creu Huertas que 

1'Olimpiada Cultural tindria una doble fita : A) es tractaria 

d'aconseguir la participado máxima d'agents culturáis, entitats 

1 inst itucions en la dinámica creat iva que ha generat la 

convocatoria Olímpica (en definitiva, s'hauria de capitalitzar 

1'existencia al nostre país d'una gran quantitat d'associacions 

per engrescar-les en un projecte col•lect iu)¡ B) aconseguir que 

e1s JJOO no siguin només un fet esport iu ni tan so1s una 

transformado urbana, sino que vagin acompanyats d' una serie de 

fendmens que s'agrupen básicament en tres: 1) les exposicions 

(una ja s'ha fet, "La ciutat i el 92", l'altra s'esta fent al 

Born, sobre el fet esportiu, la tercera es fa 1'any vinent, sobre 

el Modernismo, i s'anira fent una anualment fins el 92); 2) grans 

actes lúdics, en el sentit ampli del concepto; 3) la 

senyalització cultural de la ciutat- Ja hi ha alguna mostra, paró 

encara estan 11uny de la informaci6 que sobre aquest aspecte 

teñen altres ciutats europees• 

Insistint sobre 1'Olimpíada Cultural, Mariano Solivellas explica, 

con a informado complementaria, que a la Carta Olímpica s'afirma 

que la ciut at que organi t za e1s JJOO t ambé ha d'organi t zar uns 

actes culturáis 11igats amb 1'esport. Ara be, aquesta és la 

primera vegada que hi ha una Olimpíada Cultural- Es respecta el 

concepte olimpíada -durada de temps, etimologicament-i, per tant, 

aquesta Olimpíada Cultural acul1 manifestacions culturáis durant 

quatre anys. Ais Jocs Olimpios anteriors, des del 1952, ja hi 

havia aqüestes manifestacions culturáis, pero sempre lligades amb 

1'esport. 

Rosa M. Carrasco, de 1'Olimpíada Cultural, manifesta que li 

sembla una descortesía cal lar. No pas perqué hagi de defensar 

res, pero sí per recalcar algunes dicotomies especiáis• Se senten 

a dir coses "macros", com poden ésser les exposicions i els 

festivals de tardor i, en canvi, no s'ha sentit a parlar de 
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gairebé cinquanta d'altres activitats que s'han fet no tan sois a 

Barce1ona, precisament perqué no &'ha anat a buscar la ta11ada de 

cinta ni 1'espectacularitat. El que també és cert és que 

1'01 impiada Cultural és una entitat que, per circumstáncies que 

ara no venen al cas, és una societat anónima, fruit d'un comité 

organitzador de 1'01 impiada de Barcelona, que és un consorci on 

ni ha 1'Ajuntament, pero també d'altres institucions- Llavors 

diJficilment no podía absorbir 1' Ajuntament exclusivament, que 

debades se'ns diu que 1'Olimpíada Cultural és de 1'Ajuntament-

Sobretot, 1'Olimpíada Cultural és un intent de programa 

d'animado cultural, de donar suport a aquel les iniciatives que 

ja existeixen i de projectar-les mes enlla del 1992- Potser son 

una compensado natural ais molts ent rebanes que els JJOO 

provoquen a la ciutat en la seva estructura, en l'asfíxia del 

tránsit rodat. Es tracta que tinguem estones lúdiques perqué, 

desgraciadamente amb un pressupost que ens arriba amb termini de 

quatre anys, difícilment es poden intentar suplir tots els 

déficits culturáis deis quals som perfectament conscients 

quot idianament• 

Els JJOO i l'esport 

Enríe Piquet, de basquet, creu que, com a home d'esport, 

1'objectlu primordial deis JJOO és 1'esport, al marge de totes 

les construcción© i manifestaciona macroecondmiques que 

acompanyln els Jocs Olimpios. Reforma la nécessitat de crear una 

consc i énc i a i una pract i ca esport i va que sorge i x i de 1'amb i t 

escolar, dirigida per professionals de 1'educado esportiva. Tot 
r 

partint del món del basquet, posa per exemple la selecció 

iugoslava, que acaba de guanyar 1'europeu de basquet. Es lamenta 

que aquest punt de referencia no el puguem assolir mai, ja que -

falta una voluntat política deis organismos adients, i també 

perqué no hi ha una política de pedrera adequada. 



Ramón Alquézar contesta aquesta intervenció tot matisant que el 

model iugoslau és dicotómic- D'una banda, forma esportistes 

d'él ite per garantir uns éxits esportius estatáis, pero també 

aquest s mat e i xos esport i st es, a det erm i nada edat, son mercader i es 

exportables que, encara que no de manera decisiva i/o important, 

nodreixen de divises l'estat iugoslau, cosa que diu molt a favor 

de la idea primigenia d'una auténtica educació esportiva. Si 

volem exemples n'hi ha a dojo: Iugoslávia "exporta" jugadors de 

básquet, de fútbol i de handbol, de manera forca massiva, a bona 

part d'Europa. 

Politiques esportivos 
r 

L 

Ramón Llorens, de la Secretaria de 1'Esport de la Generalitat, 

al.ludeix a un article publicat a "El País" el 15 de desembré del 

1986 - tot interpel•lant Jaume Cruz sobre com la transparencia de 

la Perestroika ha evidenciat 1'abandó de 1'esport popular a 

l'URSS. Se'n cita textualment un paragraf: "En la mayor potencia 

del Este resulta sorprendente que el propio <-..), su máximo 

dirigente, lo ha señalado- Sólo el 12% o el 15* de los niños 

recibe una educación física adecuada y únicamente hay profesores 

para un 20* como máximo de la poblaciónC....). El deporte escolar 

esta muy abandonado (...). Tenemos un elevado porcentaje de niños 

enfermos que no pueden practicar el deporte que necesitan. No hay 

instalaciones(...)". Aleshores, malgrat desviar-nos del tema, 

sembla quet contradient el que afirmava J. Cruz, a 1'URSS, 

malgrat que a la universitat hi hagi una especialització, no s'ha 

arribat en un tant per cent significatiu alia on s'hauria d'haver 

arribat, és a dir, a una práctica esportiva que en una país de 

l'est, amb un projecte d'esquerres, hauria d'ésser el que sembla 

ideal. 

J. Cruz, sense dubtar de les afirmacions anteriors, contesta que 

les fonts de 1'article esmentat son fonts d'occident. En canvi, 
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el socióleg Jeferies, que és qui millor ha estudiat el terna, 

discrepa de tais afírmacions. En tot cas, el que sembla cert és 

que el procés de la Perestroika ha encetat uns cariáis 

d'autocrítica globals a 1'URSS que, Idgicament, també han afectat 

1'esport arreu, tal com ja havia assenyalat el mateix J. Cruz; no 

es pot parlar ünicament d'éxits sino també de fracasaos sonats 

(sobretot abans deis anys 60) tant a nivel 1 esportiu com de 

malbaratament físic i psíquic deis esportistes. 
L 

a J 

| ". 
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Municioi i participació col.lectiva 
j 

Enric Truñó, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, fa 

una llargá intervenció en la qual detalla exhaustivament totes 

les fites aconseguides per 1'Ajuntament, tant en política 

esportiva com en infrastrutura ciutadana urbanística, t-ot 

remuntant-se a unes preocupacions iniciáis que provenen de 1es 

pr i mer i es de1 pr i mer Aj unt amént democrat i c de Barce1ona, en 

l'etapa de Narcís Serra. Segons Truñó, fou aquesta il.lusió la 

que inunda 1'esperit ciutada que s' ha transformat - malgrat les 

1 i m i tac i ons pressupost ar i es i e1s ent rebanes po1 i t i es d * un pa í s 

que, cal no oblidar-ho, va teñir un 23F -* en una participació 

col.lectiva, per sobre d1interesaos de grups, per a una obra, els 

JJOO, que incumbeix tota la ciutadania. 

La integrado deis minusvalids 

Joan Palau, de la Federació d'Esports per a Minusvalids, espera 

que algún día canvi i* la cultura d1 aquest país- Desit ja que algún 

dia, la Federació que els representa desaparegui per tal de ser 

una federació integrada- Els JJOO, per qué i per a qui? Pensa que 

per a ell 1'esport és font de felicitat per a la gent que creu en 

1'esport. Destaca la participació important de minusvalids -3-800 

a Seül- Els JJOO haurien de servir per a la integració i la 

normal izació. Entenem per integració que els mitjans de 



comunicació donin el ressó que es mereix a una problemática 

social, i que després deis JJOO resti una ciutat mes integradora 

i normal itzadora, sensible a la problemática deis minusvalids 

abans esmentada. 

Consum o educació cultural 

Joan Batí le, de Hovibaix, es pregunta si a partir deis JJOO ens 

plantejarem mes el consum o 1'educació cultural - Aixo respecte a 

1'01 implada Cultural, i com una de les primerea dicotomies que 

ell creu detectar en el contingut de les ponéncies- Ens plantegem 

uns JJOO per l'aspecte conjuntural o per 1'estructural? Serem 

capaces, amb l'avinentesa deis JJOO, d'assegurar coses, 

estructures urbanes, o només haurem aconseguit una conjuntura 

durant uns dies? Per a en Joan Batí le, aquesta és la dicotomía 

básica: la conjuntural i 1'estructural. Una altra dicotomía seria 

la de plantejar-nos els Jocs Olimpios només com el fet del 

creixement d'una ciutat i d'un país o bé com el desenvolupament 

global d'aquesta ciutat i d'aquest país- S'ha parlat de 1'efecto 

associatiu, perd aquest, en el terreny de 1'associacionisme 

esport iu, és un altre món- En definitiva, el que se'ns planteja 

és si només farem consum cultural i esportiu o canviaran les 

relacions, canviaran les coses. Dissortadament, ell creu que el 

paí s és ana1fabet cu11 ura1ment i t ambé esport i vament i 

relacionalment, i la resposta mes immediata que se'ns insta a 

donar és la de consumir esport en un sentit ampli, com a 

espect ac1e, com a oc i o com a part i c ipac i 6• 

Ramón Alquézar 

Moderador 
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Les Fundacions Jaume Bofill, Servéis de Cultura Popular ¡ Estudi i Coo
perado (ESICO) convenen en la voluntat d'impulsar en la societat civil 
catalana ámbits de reflexió, diáleg i debat sobre temes ¡mportants de 
la vida col-lectiva. La intenció no és suplir funcions ni responsabilitats 
de les administracions publiques ni de situar-s'hi enfront, sino d'activar 
la consciéncia social, el compromís intel-lectual i la participado cívica 
en el plantejament d'opcions, en la crítica i en la definició i assumpció 
d'altematives; en definitiva, d'afavorir la práctica de la ciutadania i de 
la democracia en el nostre país. 


