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PRESENTACIÓ 

Que els Jocs Olimpios de Barcelona-92 plantegen molts 

reptes és un fet que, fins i tot els ciutadans no gaire 

informats, constaten a cada moment amb una admiració no 

exempta de temors- Reptes viaris, urbanistics, arquitecto-

nics, artistics, comunicacionals, técnics, polítics... la 

superado deis quals exigeix inversions fabulosas, pero 

sobretot una gran capacitat d'organització, de previsi6, 

d'eficácia, de creativitat i de diáleg. És prácticament tota 

una ciutat i gairebé tot un país que s'están transformant i 

adaptant de forma progressivament accelerada en funció de 

1'esdeveniment que s'acosta-

Perd mes enlla de les qüestions económiques, técniques i 

politiques a resoldre, hi ha un repte moral d'una gran trans

cendencia, consistent en la imatge de nosaltres mateixos que 

donarem al món sencer. En darrera instancia aquest és el 

ver i t ab1e desaf i ament. 

Qué som capacos de fer i aui som 

Aquesta imatge será, en primer lloc, la que resulti de 

la demostració de la nostra capacitat d'inventiva, preparació 

i organització. Cal mostrar abans que tot qué som capacos de 

preveure, crear i realitzar amb competencia, eficacia i 

discreció- Hai no insistirem prou en aquest punt substancial 

en tota organització, sobretot quan té 1'envergadura d'uns 

Jocs Olimpios. 

Ben establert aquest punt, potser cal recordar que 

1'organització d'uns Jocs no és anónima sino que té un titu

lar ben definit: la ciutat a qui ha estat confiada. La desig-

nació de ciutat organitzadora deis Jocs" comporta un protago

nismo mundial d'excepció. DurAnt un període forca mes extens 

que el de 1'estricta ce1©bracio deis Jocs, Barcelona será 

tema central de tots els mitjans de comúnicaei6 del planeta-

Aquest fet planteja un segon desafiament. A mes de mostrar 

7 



qué som capacos de fer, haurem de dir amb paraules i fets qui 

som, ens haurem de presentar. 

L'ocasi6 és excepcional per a un poblé prácticament 

desconegut com a tal per la immensa majoria d'habitante del 

planeta. He dit poblé i no solament ciutat perqué cree que 

Barcelona es defineix, aense cap exclusivismo pero primer de 

tot, com a capital de Catalunya. Barcelona 1'han feta i la 

fan les persones, les familias, els grups, les entitats, les 

empreses, les institucions, que en el passat i en el present 

han contribuít i contribueixen a donar-li vida, carácter, 

configurado, funcione i estructures. Barcelona i Catalunya 

son dues realitats inseparables. ¿Serení capacos de trobar la 

fórmula o les formules de fer aparéixer Barcelona com a 

capital de Catalunya, sense oblidar, d'altra banda, la seva 

vinculado i funcions respecte a les altres terres de cultura 

catalana, o ens deixarem arrossegar altra vegada pels tópics 

localistes o provinciana que ignoren o menyspreen la nostra 

nacionalitat especifica, reconeguda fins i tot per la Consti-

tució espanyola? 

Un cop estabierta la vinculado de Barcelona a la nació 

catalana i el paper fonamental que aquesta ciutat ni juga, 

caldra completar la definido amb altres coordenadas que 

identifiquen i donen carácter a la nostra ciutat; espanyola, 

mediterránia i europea. 

La 1 lengua catalana ais Jocs de Barcelona-92 

Partint d'aqüestes premisses es compren molt millor la 

preocupado que no poques persones i inst itucions han mostrat 

de temps, no solament per la presencia de la 1 lengua catalana 

ais Jocs, sino també per la qualitat d'aquesta presencia. La 

qllestió es plantejaria d'una manera molt diferent si els Jocs 

se celebressin a paisos-estat, amb 1 lengua propia, encara que 

fossin tant o mes petits que Catalunya. Nosaltres estem 

sotmesds malauradament a tot un seguit de condicionants, 

imposicions i rutines que poden dificultar, si no impedir, la 
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presencia qualificada de la nostra 1 lengua ais Jocs de Barce-

lona-92. Tenim al davant un altre repte, la dignitat deguda a 

la 1 lengua prdpia, que cal afrontar amb coratge, perspicacia 

i informació. 

La Fundació Jaume Bofill. de llarga i prestigiosa tradi-

ci6 en estudis socials, acollint el suggeriment de la Direc-

ci6 General de Política Lingüística i del Comité Olimpio de 

Barcelona, ha aplegat informació sobre la utilització de les 

llenglies feta a les edicions deis Jocs Olimpios anteriors a 

la de Barcelona i de les solucions donadas a cada cas- El fi 

perseguit és simplement de fornir informació al país i ais 

responsables de 1'organització deis Jocs de qui depén el 

tractament que es dona i es donará a la 1 lengua catalana. Les 

joves autores de l'estudi reberen també l'encárrec d'aprofi-

tar la informació aplegada per proposar solucions ais innom

brables casos lingüistics que plantejaran els Jocs de Barce

lona. Aquesta és, dones, la finalitat i el contingut d'aquest 

opuse le. 

La tasca de presentar-lo em porta, per un costat, a 

teñir present el seu contingut pero també, per 1'altre, a 

allunyar-me'n, per tal de veure les coses des d'una perspec

tiva mes amplia, tant a partir deis Jocs mateixos com del 

context ético-social d'aquests darrers anys. 

Precedents 

L'estudi analitza les edicions deis Jocs mes próxims 

temporalment, realitzades a ciutats amb llenglies no sempre 

coincidents amb les oficiáis especificades a la Carta Olímpi

ca- (Deixeu-me dir, de passada, que em sembla un anacronisme, 

per no dir imperial isme, el manten i ment de dues llenglies 

oficiáis a la Carta Olímpica en comptes de parlar simplement 

de llenglies de treball o d ' ús mes general i tzat ) - L'análisi 

comporta una descripció detallada de les situacions lingliís-

tiques a les ciutats organitzadores i de les solucions adop

tados en la munió d'episodis o necessitats comunicacionals de 
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cada celebrado. L'estudi d'aquests precedents pertnet de 

realitzar un inventari de les principáis necessitats lingliis-

tiques que presentará l'edició de Barcelona i d'oferir un 

ampli venial 1 de solucions convenients i aconsellables• 

Rosa M. Chico i Noemí Ibáñez han fet un treball de gran 

interés i 1.lustratiu, exemplificador i suggerent• La seva 

labor precisa i minuciosa només pot ser completada amb algu-

nes reflexione mes generáis. 

Els Jocs Olimpios i els drets humans 

Sobre els Jocs, en primer lloc. Ja en l'antiga Grecia, a 

mes de la seva dimensió propiament esportiva, la realització 

deis Jocs Olimpios anava acompanyada d'actes religiosos, 

culturáis i humanitaris entre els quals destacava una treva 

sagrada a favor de la pau. Connotacions extraesporti ves que 

van ser recol lides en la seva restaurado moderna del 1984 i 

que s'han anat ampliant posteriorment. Els responsables del 

Comité Olimpio Internacional insisteixen cada dia mes en els 

aspectes humanitaria de 1'asparit olímpic: igualtat deis 

esportistes, agermanament deis pobles, solidaritat, esperit 

de superado, promoció de la pau, formado de la joventut , 

unitat de la humanitat•.. a partir deis quals no sembla pas 

gaire difícil treure conseqüéncies a favor de la igualtat 

deis pobles i de les seves llengUes. 

Aquesta evolució progressiva de la finalitat i contingut 

étics deis Jocs se sitúa en un context mundial d'emergencia 

progressiva deis drets humans, individuáis i col.lectius, en 

les nostres societats- Nalgrat els daltabaixos lamentables 

que s'han produít en aquest punt després de la primera Guerra 

Mundial i de la persistencia actual de situacions d'injusti

cia o d'atemptat deis drets humans, no hi ha dubte que 

aquests han fet molt cami, tant en la consciéncia i sensibi-

litat del món modern com en els ordenaments juridics i els 

comportaments socials de moltes societats. Un cas concret i 

explicit els constitueixen els drets de les llengUes sense 
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estat i de les menys esteses. Les comunitats que les teñen 

com a propias han anat prenent consciéncia deis seus drets i 

els han reivindicat amb mes i mes insistencia i, en molts 

casos, han anat aconseguint ámbits socials, politics i jurí-

dics progressivament amplis de respecte- Aquesta evolució es 

constata en les diferents. edicions deis Jocs- D'Anvers 1920 a 

Sarajevo 1984 ni ha un progrés evident que passa per les 

edicions de Saint-Moritz de 1928 i 1948, Helsinki 1952 i 

Montreal 1976, per citar només els pa'isos amb problemas 

1ingüísties-

La impressionant repercussió que els Jocs teñen en els 

mitjans de comunicació els ha convertit en un deis mes grans 

espectacles mundials. Son. una finestra extraordinariament 

privilegiada, a través de la qual el món mira una ciutat i un 

país, i una plataforma de projecció universal d'aquesta 

ciutat i d'aquest país. £s legitim, dones, que les ciutats i 

pa'isos concernits hi vulguin aparéixer amb les seves princi

páis característiques, una de les quals és la 1 lengua. 

Situació nova, solucions noves 

Catalunya té una situació lingüística molt particular 

que no coincideix amb cap de les existents ais pa'isos i 

ciutats on fins ara s'han celebrat Jocs Olimpios- Té una 

1 lengua propia, entesa i parlada per la majoria deis seus 

habitants, en pie recobrament de la seva dignitat, després de 

llargs períodes de persecució i marginació- Seria una fla-

grant injusticia que aquesta 1 lengua no ocupes en tots els 

actes deis Jocs el lloc que li pertoca segons l'estatut 

jurídic que té a la ciutat que els organitza i a la nació de 

la qual aquesta és capital -

Modest Reixach i Pía 
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1. INTR0DÜCCI6 

El multi 1ingüisme 

La relleváncia i la magnitud de 1'esdeveniment olímpic 

fan que, des de molts punts de vista, sigui una experiencia 

única. Efectivament, no existeix cap altre fenomen que aple-

gui una quantitat tan gran de persones i que tingui un im

pacte en tants altres ámbits de la societat, mes enllá deis 

estrictament esportius- De fet, la filosofia mateixa de 

l'olimpisme resideix en la voluntat de fer deis Jocs molt mes 

que una competici6. fis en aquest sentit que en els seus 

principis fonamentals s'expressen com a finalitats els punts 

següents: 

"(-..) 

- donar a conéixer a tot el m6n els principis olímpics i sus

citar aixi la bona voluntat internacional; 

- congregar els atletes del món en aquest gran festival 

quatriennal de 1'esport que s6n els Jocs Olímpics." (*) 

El vehicle principal que possibilita aquests ideáis és 

en gran part la comúni caei 6 verbal i per aixó els aspectes 

lingüistics están estretament relacionats amb la internacio

nal itat deis Jocs- Es pot afirmar, dones, que "aquest gran 

festival quatriennal de 1'esport" és l'espectacle internacio

nal per excel-léncia i, des del punt de vista lingUístic, 

esdevé un cas paradigmatic del multi 1ingüisme, donada la gran 

diversitat geográfica, idiomática i cultural deis receptora. 

En conseqüéncia, 1'ús simultani de diferents llengües 

arriba a ser ün tret congénit deis Jocs Olímpics que, de fet, 

queda palés per la cooficialitat de l'anglés i el francés. 

Dins l'ambit olímpic, aqüestes dues llengües mes el rus, 

(*) Carta Olímpica I. Principis fonamentals p. 6 (edició de 
1985 en castalia). 
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l'alemany, el castellá i l'arab (com a llengües de treball) 

son utilitzades simuitaniament d'una manera absolutament 

normalitzada en les activitats que porta a terme el C-O.I. 

(Comité Olimpio Internacional). 

En l'ocasió de la ce1©bracio deis Jocs, el nombre 

d'idiomes necessaris augmenta per la gran quantitat de recep

tor* i, óbviament, també per 1'oficialitat de la 1 lengua o 

llengües prdpies de la seu organitzadora. 

Necessitats 1ingülstiques deis JJOO 

Per altra banda, hom s'adona que el canvi de dimensió 

sofert pels JJOO al llarg de la seva historia -i mes signifi-

cativament a partir de Los Angeles'84- afecta directament els 

usos lingUistics-

La conseqliéncia immediata del prest igi i de 1 ' abast que 

ha assolit aquest esdeven iment és 1'espectacular creixement 

de les necessitats de común i cae i 6 i d ' informado . Aquest 

fenomen, a mes, esta estretament relacionat amb els avéneos 

tecnológica els quals, si bé d'una banda cobreixen noves 

situacions comunicativas, a la vegada en provoquen d'altres. 

Amb els sofisticats sistemes actuáis és possible, dones, 

arribar a un públie molt mes ampli, pero també arribar-hi 

d'una manera mes personalitzada. 

Aixi, es palesa un interés creixent per dissenyar acura-

dament tots els servéis que hauran de vehicular un gran 

nombre de missatges i 1'interés, també, per oferir la máxima 

varietat de HengUes. 

Per tot aixo, es fa imprescindible un gran desplegament 

de recursos que puguin satisfer les necessitats 1ingUIstiques 

deis Jocs- La seva planificació ha de preveure, en un primer 

moment, la cobertura de dos ambits principáis que, si bé se 

solapen d'entrada, es poden diferenciar. En primer lloc cal 

regular els criteris que regeixin l'aplicació sistemática de 

les llenglies en tots els ambits oficiáis deis Jocs- Coherent-
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ment amb aqueste, en segon lloc, s'han de preveure totes les 

árees en qué es faran necessaris els servéis de traducei6 i 

d'interpretado. 

Obiectiu de l'estudi 

Totes aqüestes qüestions, com veurem mes endavant, 

impliquen una multitud d'aspeetes que s'interrelacionen i que 

requereixen una atenció especifica- No obstant, l'objecte 

d'aquest estudi, mes que donar solucione detallades a cadas-

cun d'aquests temes pretén, com a preliminar, construir el 

marc per a la determinado deis criteris lingüistics a apli

car en els Jocs de Barcelona i, per a la planificació deis 

servéis lingUistics a oferir. 

Aixi , la primera part ha consistit en la investigado 

deis usos lingüistics en anteriors edicions olímpiques- Els 

resultats obtinguts han servit d'una banda per elaborar un 

inventari significatiu de les principáis situacions lingüis-

tiques d'uns Jocs i, de l'altra, per establir uns principis 

generáis, comuns a tots els Jocs estudiats, deis usos i 

combinacions de les llengües en aquest ámbit-

La segona part ha pres com a base les conclusions extre-

tes de l'estudi de precedents i amb el les s'ha intentat 

assentar unes bases que ajudin a determinar els criteris a 

seguir en materia lingüística en el cas de Barcelona. 
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2. METODOLOGÍA 

Aquest treball ha consistit básicament en la recerca 

d'informado sobre les edicions ol impiques estudiades- Per a 

aixd s'han revisat les memories i films oficiáis de cada un 

deis Jocs estudiats i també tots els documents emesos en 

l'ocasió de cada edicid; publicacions, fulletons, posters, 

medallas, segells, rétols, etc.. S'han tingut en compte 

també els parlamente, la megafonia, els marcadors i tot altre 

tipus de missatge oral o escrit emés dins l'ámbit de cada 

Olimpíada. 

S'ha intentat, dones, determinar les llengües emprades 

en cada situació lingüistica i posteriorment, amb la classi-

ficació i analisi de les dades esmentades, s'han extret els 

principis generáis d'usos lingüístics dins l'ámbit olimpic i, 

per altra banda, les característiques en aquest camp de cada 

edició olímpica-

Amb les conclusions obtingudes d'aquest procés s'han 

elaborat les bases que servirien per a la posterior creació 

de criteris lingliistics a aplicar en els Jocs de Barcelona. 

D'una manera sintética, el treball realitzat ha consis

tit básicament en els punts seglients; 

A. RECERCA D'INFORMACIó 

Revisió de tots els missatges ais qüals s'ha pogut 

accedir i detecció de les llengües i ordre d'aqüestes. 

Fitxatge de missatges per a cada edició olímpica-

Elaborado de quadres en qué apareixen els usos lingüís

tics en totes les situacions lingUistiques. 

Creació d'un fitxer amb tota la informado obtinguda. 

B. TRACTAHENT DE LES DADES 

Elaborado d'un programa informátic que detectes les 
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situacions 1ingtiístiques en qué s'ha utilitzat una determi

nada 1 lengua. 

Elaborado d'un programa informatic que detectes la 

pos icio i presentado de la 1 lengua prdpia en cada edició 

ollmpica-

Elaboradó deis gráfica representatius deis resultats 

de1 programa• 

C ELABORACIÓ DE CONCLUSIONS 

Establiment de principis generáis sobre usos lingliis-

tics. 

Estudi del marc lingliistic de cada seu organitzadora 

estudiada-

Detecció de les particularitats en usos lingüistics a 

cada un deis Jocs-

Aplicació deis resultats obtinguts en el cas de Barcelo

na -
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3. ESTUDI DE PRECEDENTS 

3.1- JJOO ESTUDIATS 

Les edicions olímpiques estudiadas han estat tríades en 

base a dos tipus d'interés. Per una banda, aquel les que eren 

mes properes en el temps i que, per tant, serien un referent 

hipotéticament mes aproximat ais Jocs de Barcelona; 

MuniC 72 (RFA) 

Montrea1'76 (Canadá) 

Moscou'80 (URSS) 

Los Ángeles'84 (EUA) 

Per altra banda, aquel les que s'han esdevingut en ciu-

tats amb una situado lingüistica particular; 

Anvers'20 (Bélgica) 

Saint-Moritz'28 i 48 (Jocs d'hivern) (Sui'ssa) 

Helsinki'52 (Finlandia) 

Montreal'76 (Canadá) 

Sarajevo'84 (Jocs d'hivern) (Iugoslávia) 

Val a dir que en algunes ocasions ha estat impossible 

obtenir la totalitat de la informació- En aquest sentit, els 

JJOO mes problematies han estat Anvers'20 i Saint-Moritz'28 i 

'48 donat el temps transcorregut des de la celebrado 

d'aquests Jocs. Cal teñir présent, dones, que els resultats 

que s'extreguin de la investigació no son en base a dades 

exhaustivas, perd sí significatives. 
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3.2. LLENGÜES OFICIALS 

3.2.1. La Carta Olímpica 

Com ja hem comentat, la coexistencia de 1 lenguas ofi

ciáis ve marcada d1entrada per l'ús del francés i de l'anglés 

com a requisit directament exigit per la Carta Olímpica; 

"Els idiomas oficiáis del C.O.I. son el francés i 1'anglas. 

En totes les sessions del C-O.I., excepte en les de carácter 

extraordinari, la interpretado simultania es fara també en 

espanyol, en rus, en alemany i en árab." <*) 

No obstant aquest punt, en aquest document no apareix 

cap cláusula que reguli especificament l'aplicació de les 

llengUes. Només en referencia a casos molt concrete es parla 

d'emprar la 1 lengua del lloc en qué se celebren els Jocs¡ hi 

ha algunas : publicacions l'emissió de les quals ve exigida en 

la Carta Olímpica on s'esmenten les 1 lenguas a utilitzar; el 

francés, l'anglés i, "donat el cas" la 1 lengua de la seu deis 

Jocs. Les al.lusions ais idiomas a usar, per tant, s6n esca-

dusseres i en cap cas programatiquas i tanmateix, si s'obser

ven els usos lingUlstics reals en edicions olimpiques ante

rior» es pot veure com l'ús de les 1 lenguas oficiáis ha estat 

tractat amb una gran coherencia i d'una manera sistemática-

Per tant, el francés i l'anglés, que a partir d'ara 

anomenarem 1 lenguas o1 impiques, son presente en totes les 

situacions 1inglilstiques emmarcades dins l'ámbit olimpic. Peí 

que fa a la celebrado puntual deis Jocs, es pot observar com 

a aqüestes dues s'hi afegeix la 1 lengua propia del lloc on 

s'esdevenen aquest s-

Segons aixó, el cas tipie peí que fa a ús de llengUes 

oficiáis és l'aplicació de tres llengUes en la gran majoria 

(*) Carta Olímpica I- Principie fonamentals p- 14 (edició de 
1985 en castalia. 
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de missatges. No obstant, aquest nombre pot variar en relació 

a les característiques sociolingüístiques de cada seu olímpi

ca-

A continuado veurem, de manera sintética, quines han 

estat les llengües oficiáis emprades i la resolució particu

lar que ha tingut el tema.lingUistic en cada edició estudia

da. 

3-2.2. Nombre ds llengües oficiáis (*> 

ANVERS> 20 

SAINT-MORITZ'28 i 48 

HELSINKI'52 

MUNIC72 

MONTREAL'76 

MOSCOU'80 

LOS ANGELES'84 

SARAJEVO'84 

3-2.3- Jocs amb tres 

Anvers'20 

flamenc 

alemany 

finés 

alemany 

rus 

serbo-croat 

llengües 

italia 

suec 

oficiáis 

francés 

francés 

francés 

francés 

francés 

francés 

francés 

francés 

anglés 

anglés 

anglés 

anglés 

anglés 

anglés 

anglés 

anglés 

3 

4 

4 

3 

2 

3 

2 

3 

Com a cas de tres llengües oficiáis, Anvers és el mes 

particular donada la seva constitució sociolingUistica. A 

Bélgica, cada una de les quatre árees 1ingUistiques és consi

derada unilinglie si bé el francés i el flamenc son cooficials 

a nivel 1 d'Estat belga. Aixi dones, sembla ser que ais Jocs 

d'Anvers, ciutat pertanyent a l'área lingüistica del flamenc, 

l'ús del francés no va haver de ser regulat solament per les 

liéis del pais sino peí fet de coincidir amb una de les 

llengües olímpiques-

Tanmateix, a causa de la poca informado obtinguda sobre 

aquests Jocs es fa impossible detallar els usos de les tres 

<*) El subratllat indica les llenglies que en els programes 
informaties han estat considerades com a propies de cada 
lloc. 
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1 lenguas. Les cpnstatacions en aquest sentit es limiten a 

denotar la presencia d'aqüestes. 

Hunic'72 

A Munic, en ser l'alemany 1'única 1 lengua del país, la 

resolucio del tema lingUistic no presenta cap complicado a 

nivel1 teóric: 1'ús de l'alemany se suma al del francés i al 

de 1'anglés. 

Per altra banda, és palesa també la utilització de la 

1 lengua alemanya en l'ambit ollmpic, ja que en congressos de 

les Federacions Internacionals i en sessions del COI aquesta 

és considerada 1 lengua de treball-

Hoscou'80 

En aquest cas, es produeix una situado semblant a 

1'anterior ja que el rus es juxtaposa a les llenglies ol impi

ques i la cooficialitat es resol amb 1'ús de tres idiomas. 

Per altra banda, el rus és també una 1 lengua de treball 

i, per tant, la seva circulado en l'ambit ollmpic esta en 

certa manera normalitzada. 

Com a matls, es podría recalcar que en alguns casos el 

rus s'acompanya del francés per minvar la dificultat de 

comprensió deis missatges escrits en alfabet cirllie-

Sara i evo '84 

A Iugoslavia, tot i la seva pluralitat lingüistica, cada 

estat és unilingUe. A aquest afecte, els Jocs d'Hivern de 

Sarajevo es van desenvolupar paral.lelament a Munic i a 

Moscou, és a dir, la 1 lengua que s'utilitza com a la del pais 

va ser el serbo-croat, 1 lengua oficial a la Bosnia-Herzegovi

na, estat al qual pertany Sarajevo. 
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3-2.4. Jocs amb dués llengües oficiáis 

Tant a Montreal'76 com a Los Angeles'84, les llengües 

oficiáis foren només dues peí fet de coincidir una d'el les 

amb una de les exigides per la Carta Olímpica. 

No obstant el paral - leíisme que es dona entre aqüestes 

dues edicions olimpiques quant a les llengües oficiáis, val a 

dir que els elemente que configuraren el marc lingüístic de 

cada una son forca diferente-

Montreal'76 

Montreal és potser el cas en qué els requisits de la 

Carta Olímpica s'adapten a les liéis del país d'una manera 

mes perfecta per la coincidencia del francés i de l'anglés en 

els dos ámbits- D'una banda el francés és la 1 lengua oficial 

al Quebec, i per tant a Montreal, i de l'altra, a nivell 

estatal es dona la cooficialitat d'aquest amb l'anglés. 

Los Ángeles'84 

Peí fet de ser una ciutat inserida dins un marc unilin-

gUe a nivell oficial. Los Angeles, com a seu d'uns JJOO, no 

presenta cap partícularitat en aquest sentit- La 1lengua de 

l'estat, l'anglés, és una de sola, i a mes, una de les ofi

ciáis del COI- Així, la resolució de 1'oficialitat de les 

llengües es redueix a afegir el francés en les comúnicaeions 

verbals deis Jocs-

3-2-5. Jocs amb quatre llengües oficiáis 

Helsinki'52 

A Finlandia, les liéis amparen 1'oficialitat del suec i 

del finés tot i que aquesta última és la 1lengua propia i 

majoritária al país. 

En algunas zones, peí fet d'haver-hi una marcada majoria 

de parlants d'una de les llengües es manté 1'unilingüisme a 

23 



nivel 1 oficial. A d'altres llocs -principalment a les grans 

ciutats- les dues llenglies poden ser cooficials si el nombre 

de parlante de cada una és semblant. 

Com que a Helsinki totes dues llenglies sdn oficiáis, per 

ais JJOO s'estábil la cooficialitat d'aqüestes mes les dues 

olimpiques-

Saint-Horitz'2B i '48 

A Sui'ssa, les llenglies oficiáis a nivel 1 estatal eren en 

aquells moments el francés, l'alemany i l'italia. Com a 

Iugoslavia, en cada área lingüistica ni ha una sola 1 lengua 

oficial. 

Peí que fa a Saint-Horitz, que pertany a la zona de 

parla alemanya, podem dir que s'hi utilitzá l'alemany, el 

francés, l'anglés i l'italia-

L'escassa informado fiable obtinguda no permet calibrar 

el grau d'ús de totes aqüestes llenglies en l'ámbit oficial. 

3.3. COMBINACIONS DE LLENGÜES 

Com és natural les llenglies oficiáis no apareixen en 

totes les situacions deis JJOO ni es combinen sempre de la 

mateixa manera; hi ha un gran ventall de possibilitats de 

presentado i d'ús de íes llenglies perqué, com ja hem comen-

tat, la varietat de missatges és molt gran. 

Per tal de veure els principáis tipus de combinado i 

presentado de les llenglies hem elaborat el grafic seglient. 

Aquest representa el tractament donat a la 1 lengua propia en 

el conjunt de les vuit edicions olimpiques estudiadas i en 

base a ell podrem anar dasglossant en l'apartat seglient les 

modal itats d'usos lingliistics mes importants-

Hem arribat a establir un univers de 55 situacions 

lingliistiques que son comunes a les vuit edicions olimpiques 

estudiades i els percentatges obtinguts han partit d'aquesta 

xifra. 
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La 1 lista que ve a continuado és, dones, una síntesi 

deis principáis casos de comúnicaeió, útil per establir les 

tendéncies generáis d'usos lingüistics-

Publicacions 

1. butlletins de premsa 

2. butlletins esportius 

3- cataleg entradas 

4. controls medies COI (Comité Olimpic Internacional) 

5. guia PTT (Correus i Telefónica) 

ó. guia ciutat 

7. guia d'estadis 

8- guia de premsa 

9. guia de transporte 

10- guia médica 

11. guia oficial 

12. guia Vila Olímpica 

13. instruccions d'inscripció 

14. léxics 

15. llibret congrés FFII (Federacions Internacionals) 

16. llibret sobre els participants 

17. programa carimonies 

18. programa competicions 

19. programa cultural 

20. programa cultural Vila Olímpica 

21• programa diari o setmanal 

22. rapport del COJO (Comité Organitzador deis JJOO) 

23. reglamenta duaners 

24. reglamente esportius 

25- resultats esportius 

26- revista sobre JJOO 

Documenta diversos 

27. acreditacions 

28- cartells desfilada 
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29. diplomes 

30. entredes 

31 • invitacions 

32- indicadors centre de premsa 

33. Indicadors estad! 

34. indicadors via pública 

35. indicadors vila olímpica 

36- marcador cerimdnia d'apertura 

37. marcador cerimdnia de cloenda 

38- marcador competióions 

39- matasegells 

40. medallas 

41. monedes 

42- póstera 

43. segalls. 

«i«gatees oráis 

44. jurament esportista 

45- jurament jutge 

46. megafonia cerimdnia d'apertura 

47. megafonia cerimdnia de cloenda 

48. megafonia competido 

49. parlament cap d'estat cerimdnia d'apertura 

50. parlament cap d'estat cerimdnia de cloenda 

51. parlament president COI cerimdnia d'apertura 

52. parlament president COI cerimdnia de cloenda 

53. parlament president COJO cerimdnia d'apertura 

54. parlament president COJO cerimdnia de cloenda 

55. veu de sortida del jutge en provee cronometradas. 
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3.3.1.- Tractament de la 1 lengua propia 

100 

88 

68 

48 H 

20 

0 

\ZM/J¡fl 

« 

¡ T I 
A: Casos en qué hi ha una versió en la 1 lengua propia al 

costat d'altres versions en llengües diferents (gene

ra lment en les llengües olimpiques). 

En aquest grup, per tant, s'inclouen només els casos 

de comúnicaei6 escrita. 

B: Casos multi 1ingUes on la 1 lengua propia ocupa la 

primera posició. 

C: Casos en qué la 1lengua propia apareix tota sola. 

D: Casos en qué no es compleix cap de les condicions 

anteriors, per exemple, quan la*1lengua propia apa

reix en última posició 
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Com es pot comprovar en el gráfic.la meitat deis casos 

comptabi 1 itzats teñen una aplicado multilingüe i, per tant , 

es pot afirmar que en una altissima proporció la 1 lengua 

propia es troba en primer lloc seguida d'altres llengües. En 

la gran majoria de casos comptabi1itzats en aquest grup les 

llenglies que segueixén la de la seu deis Jocs s6n el francés 

i l'anglés, per tant, 1'ús simultani de les llengües oficiáis 

s'acostuma a resoldre amb presentacions multi 1ingUes. 

Cal teñir en compte, a mes, que les llengües oficiáis 

poden teñir altres presentacions com son els casos del grup 

A: generalment aquests son els d'una edició en la 1 lengua 

propia al costat d'una altra versió en francés i anglés. Els 

altres casos en qué s' usen totes les llenglies oficiáis poden 

estar dins el grup D: ni ha algunes publicacions multilingües 

en qué la 1 lengua del país va en darrer lloc, a continuadó 

del francés i l'anglés. 

Per tant, la 1 lengua o llengües propies sempre están 

diferenciados de les dues olimpiques: o bé es troben en 

primera posició o be en 1'última i mai en posicions interme

dies- Dit d'una altra manera, el francés i l'anglés sempre 

están juxtaposats-

3-3.2. ús d'una sola 1lengua 

Els casos en qué només ni intervé una sola 1 lengua poden 

ser de dos tipus: quan s'ha emprat la 1 lengua propia (compta

bi 1 itzats en el grup C) i quan s'ha emprat una altra 1 lengua 

<grup D>-

ús de la 1 lengua propia sola 

Parlamente 

Els parlamente exigits peí protocol en les cerimónies 

d'apertura i de cloenda es produeixen normalment en una sola 
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1 lengua. En cas que ni hagi traducció, usualment és mitjan-

cant els marcadors-

El president del COJO (Comité Organitzador deis Jocs 

Olimpios) i el cap d'Estat parlen únicament amb la llengua 

propia- A Montreal, no obstant, la reina d'Anglaterra va 

declarar oberts els Jocs. primer en francés i després en 

anglés i a Helsinki el president del COJO va comencar el 

discurs en finés, continua en suec, després en francés i 

acabé en anglés-

Cartells de desfilades 

En les desfilades de les delegacions (cerimónies d'aper

tura i de cloenda) els noms deis palsos participants aparei -

xen en les pancartas en la 1 lengua amfitriona ja que aquest 

és un requisit establert per la Carta Olímpica. 

A Moscou, perd, tot i que 1'ordre alfabétic seguit era 

el del rus, en les pancartes els noms eren escrits en alfa-

bet cirílici a sota en francés. 

Al tres casos 

Un altre cas en el qual cal utilitzar una sola 1 lengua, 

és 1'ordre de sortida donat pels jutges en les proves crono-

metradas- Genera1ment, en competicions internacionals i peí 

fet de ser una fórmula esténdard, s'usa la 1 lengua del lloc 

on es celebra la competí ció. 

ús d'una 1 lengua olímpica sola 

Parlaments 

En tots els JJOO estudiats, el president del COI empra 

una 1 lengua olímpica en els parlaments de les cerimónies. 
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3.3.3. Os de la 1 lengua o 1 lenguas propies 

A part deis casos comentáis en l'apartat anterior ni ha 

alguns documents que sempre presenten la 1 lengua propia; els 

segells i les monedes en s6n exemples obvis pero, con veurem, 

per ais JJOO es van ' fer emissions especiáis introduint-hi 

altres llengUes- A Sarajevo es van fer algunas emissions en 

qué el serbo-croat anava acompanyat de l'anglés i a Saint-

Noritz ni hagué edicions separades en aqüestes quatre 1len-

giies; anglés, alemany, francés i italiá. 

Per a Anvers, Helsinki i Hontreal els segells deis Jocs 

foren bilingües, igual que en les emissions ordinarias, per 

la cooficialitat del francés i el flamane, el finés i el suec 

i el francés i l'anglés respectivament. Val a dir que en 

aqüestes situacions, tot i aparéixer dues 1 lenguas, general -

ment la primera d'aqüestes tres parelies encapcala el text 

i/o és en grafia emfática-

Pel que fa a les medallas, la fórmula adoptada és molt 

semblant; bilingUisme a Helsinki i Hontreal, uni1ingUisme a 

Los Angeles i Sarajevo. A Moscou, en canvi, a 1'anvers la 

inscripció era en rus i al revers en francés i anglés. 

Es pot dir, per tant, que en els documents com els 

segells i les monedes és on es fa mes palesa la 1 lengua o 

llengUes prdpies i que aixd succeeix també en documents mes 

commemoratius com les medallas i els diplomes (*)• 

3-3.4. Os de la 1 lengua propia en darrer lloc 

En les publicacions especialment exigides per la Carta 

Olímpica s'acostuma a posar en primer lloc el francés seguit 

de l'anglés i en darrera posició la 1 lengua o llengUes de la 

seu deis Jocs. 

(*) Aquí seria interessant de destacar 1'especial distribu-
ció deis diplomes en l'ocasió deis Jocs d'Hélsinki. L'edició 
en suec es va trametre ais participante de Noruega, Suécia, 
Dinamarca i ais finesos suecoparlants; l'edició en finés va 
ser per a tots els altres participants. 
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A Munic i a .Sarajevo, perd, moltes altres publicacions 

donen prioritat d'ordre a les dues llengues olimpiques -

3.3.5. ús de les llengues olimpiaues soles 

En l'ámbit mes estrictament restringit a la familia 

olímpica, l'anglés i el francés solen ser les úniques llen

gues emprades- Bis rapports de progrés que fan els comités 

organitzadors i la correspondencia interna son els casos mes 

clars d'aquest tipus de comúnicaeions. De vegadas, perd, s'hi 

adjunten traduceions en les llengues de treball i també en 

les llengues de la seu deis Jocs. 

Les acreditacions solen ser també en una o totes dues 

llengues olimpiques• 

3.3.6. Os d'altres llengues no oficiáis 

Deixant de banda les situacions que exigeixen la presen

cia de les llengues de treball con els congressos del COI i 

de les Federacions Internacionals i la documentació correspo-

nent, es tendeix a utilitzar altres llengues no oficiáis en 

els casos seglients; 

- En publicacions dirigides al gran públie com guies, fulle-

tons informatius sobre la ciutat, i programes- D'aqueste, a 

mes, usualment se'n fa una gran varietat de versions amb 

presentacions multilinglies i unilingües-

- En léxics tant esportius com generáis. 

- En els missatges donats per megafonia interna a la Vi la 

Olímpica que sovint inclouen llenglies com el castellá, el 

rus, el xinés, etc.. 

- E n els servéis de traduce i 6 i interpretado grácies ais 

quals s'ofereix un atnpli ventall d'idiomas. Peí que fa a 

guies i hostesses a disposició de les delegacions, deis 

periodistes, deis dirigents esportius, etc..., es tendeix a 
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personalitzar el servei i a oferir-lo en la 1 lengua de la 

persona o grup assistit <*)• 

- En els pdsters i documenta semblante de gran difusió de 

vegadas s'opta per un gran desplegament de llengUes- No 

obstant, de vegadas s'hi utilitza una 1 lengua sola. 

3.4. CARÁCTERÍSTIQUES DE CADA EDICIÓ OLÍMPICA ESTUDIADA 

No obstant les tendencias generáis d'usos lingliistics 

que hem vist en l'apartat anterior, a cada lloc en particular 

s'observen trets caracteristics. Les particularitats venen 

donades en primer lloc, per la configurado socio 1 ingiiist ica 

especifica dins la qual es troba i inmersa cada ciutat. En 

segon lloc, ni ha diferencies de presentado i de critaris 

que no sempre son explicables i que constitueixen un esti 1 

concret a cada edició olímpica. 

Una manera d'i 1.lustrar aixd seria, com hem fet ante-

riorment, veure la configurado que a cada lloc resulta del 

tractament donat a la 1 lengua propia. En els grafios de les 

pagines 34 i 35, ni ha representats en quatre grups els 

diférents tractaments de la 1 lengua propia en les situacions 

1 ingiiist i ques de cada edició olímpica. L'univers és també de 

55 casos i els resultats procedeixen del percentatge obtingut 

a partir d'aquesta xifra-

(*) Hem pogut comprovar 1'oferta del cátala en edicions 
olimpiques com Hontreal'76 enqué ni havia dos interprete per 
al cátala i a Moscou en qué alguns membres del personal de la 
Vila Olímpica també el parlaven. 
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3.4.1. Tractament de la 1 lengua prdpia en cada edició olím

pica estudiada 

Les dades que apareixen sobre els Jocs celebrats a St-

Woritz provenen d'una font no del tot fiable per la qual cosa 

ens limitarem a afirmar .que ni van ser emprades les quatre 

llengües esmentades, sense la possibilitat de precisar mes. 

Peí que fa a Anvers, l'alta proporció de casos en qué la 

1 lengua propia no apareix en una posició destacada s'explica 

peí fet d'haver considerat aquesta el flamenc- Així, en 

moltes ocasiona és el francés qui apareix en primer lloc 

Els Jocs d'Helsinki, Munic i Moscou son els qui presen

ten una mes gran varietat de presentacions-

A Helsinki, s'ha pogut observar un interés especial peí 

tema lingüístic que es tradueix en 1'oferta d'aquesta varie

tat. Un exemple d'aixd seria, com hem vist, el desdoblament 

d'edicions en el cas deis diplomes- Els missatges amb la 

1 lengua propia son escassos donat el bilingüisme oficial a 

Finlandia: a part deis cartells de les desfilades en la 

inauguració i cloenda deis Jocs i en alguna altra ocasi6 en 

qué ni ha solament el finés, sempre que apareix el finés 

apareix'el suec Aquest últim o bé seguéix immediatament el 

finés, és a dir va en segona posició, o bé apareix en quart 

lloc darrera del finés, el francés i l'anglés-

A Munic es podria destacar la tendencia a posar 1'ale

mán/ en darrera posició, després de les dues llengües olímpi-

ques- Aixd succeeix en algunas publicacions com els regla-

ments esportius o el rapport del Comité Organitzador, és a 

dir en publicacions exigídes o estretament relacionadas amb 

el COI. 

A Moscou, en canvi , per a aquest ti pus de publicacions 

ni sol haver una edició en rus i una altra en francés i 

anglas. Peí que fa ais Jocs de Montreal, es pot afirmar que 

és tracta del cas d'aplicació del multi 1ingüisme per ex

ea 1 .1encía. 
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M S1H HEL MIN NON NOS U N SAJt 

A¡ Casos en qué ni ha una versió en la 1 lengua propia al 

costat d'altres versions en llengües diferents (gene

ra lment en les llenglies o 1 impiques) -

En aquest grup, per tant, s'inclouen només els casos 

de comunicado escrita-

B: Casos multilinglies on la 1 lengua propia ocupa .la 

primera posició-

C: Casos en qué la 1 lengua propia apareix tota sola. 

D: Casos en qué no es compleix cap de les condicions 

anteriora, per exemple, quan la 1 lengua propia apa

reix en última posició 
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St . Moritz'28 i '48 Anvers'20 Helsinki'52 

MuniC 72 Moscou'80 Montreal'76 

Los Ángeles'84 Sarajevo'84 

35 



Gairebé la totalitat deis missatges detectats son en 

francés seguit de l'anglés- Aixó no corrobora la inexistencia 

de cap cas en qué el francés, com a 1 lengua propia, vagi en 

darrera posició. Per altra banda, el francés tot sol només 

apareix en els casos imprescindibles: cartells de desfilada, 

algún parlament, etc. 

A Los Angeles, en canvi, la gairebé totalitat deis 

missatges son en anglés i francés o bé en anglés solament• 

L'ús de la 1 lengua propia tota sola és un tret que destaca 

forca respecte deis altres casos estudiants- La preponderan

cia, dones, de l'anglés és una evidencia que queda també 

recalcada per la inexistencia de missatges en qué una altra 

1lengua ocupi la primera posició. 

Per contra a Sarajevo, l'ús del serbo-croat tot sol és 

gairebé inapreciable i la gran majoria de missatges apareixen 

amb aquesta 1 lengua en darrer lloc. El muí t i 1 ingliisme aquí és 

molt extés perd es destaca deis altres Jocs per la preponde

rancia que es dona a les llengUes ol impiques per davant de la 

prdpia. 

3.5. S1TUACI0NS LINGüfSTIQUES 

A continuació veurem les situacions o casos de comunica

d o deis Jocs estudiats i el tractament lingUistic que s'hi 

ha donat. Per a cada situació lingüistica s'ha representat la 

distribució deis quatre grups sobre el total de les 8 edi-

cions olimpiques estudiados. Recordem que els quatre grups 

corresponen a les diferents presentacions de la 1 lengua 

prdpia. Hem afegit un cinqué grup on consten els buits d'in-

formació. 
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A: Casos en qué hi ha una versió en la 1 lengua propia al 

costat d'altres versions en llengües diferents (gene

ra lment en les llengües o 1 impiques)• 

En aquest grup, per tant, s'inclouen només els casos 

de comunicado escrita-

B: Casos multilingües on la 1 lengua propia ocupa la 

primera posició. 

C: Casos en qué la 1 lengua propia apareix tota sola. 

D: Casos en qué no es compleix cap de les condicions 

anteriors, per exemple, quan la 1 lengua propia apa

reix en última posició 

E: Casos deis quals no hi ha informació. 

1. butlletins de premsa 

2. butlletins esportius 

3. catáleg entrades 

4. controls medies COI 

5. guia PTT 
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6. guía ciutat 

7. guia d'estadis 

8. guia de premsa 

9. guia de transports 

10.guia médica 

11.guia oficial 

12.guia vila olímpica 

13.instruccions d'inscripció 

14.léxics 

15.11ibret congrés FFII 
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16.11ibret sobre els participants 

17.programa cerimónies 

I — — 
18.programa competicions 

21.programa diari o setmanal 

22.rapport del COJO 

23.reglaments duaners 

24.reglaments esportius 

25.resultats esportius 
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26.revista sobre JJOO 

27.acreditacions 

28.cartells desfilada 

29.diplomes 

30.entrades 

31.invitacions 

32.indicadors centre de premsa 

111 ••••••••••• ••••••••' 

33.indicadors estadl 

JJ -"r- -

34. indicadors via páblica 

• l l l l l l l l l 

35.indicadors vila olímpica 
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V \" > 

36.marcador cerimónia d'apertura 

37.marcador cerimónia de cloenda 

¡BFr 

38.marcador competicions 

39.matasegells 

^immmm® N»S\\\\\N 

40.medalles 

M 

41.monedes 

4 2 . p ó s t e r s 

43 . s e q e l l s 

44.jurament esportista 

45.jurament jutge 
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46.megafonia cerimónia d'apertura 

47.megafonia cerimónia de cloenda 

48 .megaf onia competido 

49.parlament cap d'estat cerimónia d'apertura 

50.parlament cap d'estat cerimónia de cloenda 

51.parlament president COI cerimónia d'apertura 

52.parlament president COI cerimónia de cloenda 

53.parlament president COJO cerimónia d'apertura 

54.parlament president COJO cerimónia de cloenda 

* % - >' 
• • • • - •*• 

55. veu de sortida del jutge 
en proves cronometrades 
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3.6- CONCLÜSIONS 

Per tot el que s'ha extret de l'estudi de precedents es 

pot qualificar l'aplicació sistemática de la pluralitat 

lingüistica com un fet constant. En aquest sentit, hem com-

provat la presencia de les 1 lenguas oficiáis en la totalitat 

deis missatges i com les diferencies d'aplicació d'aquestes 

estriben en el nombre i la presentació. En totes les situa-

cions 1ingüistiques estudiades s'ha emprat o bé una de les 

1 lenguas oficiáis, o bé totes el les, o bé de vegadas, aqües

tes han anat acompanyades d'al tres lleng'ües no oficiáis. 

D'una manera general, la 1 lengua prdpia, com a 1 lengua 

amfitriona, encapcala la majoria de situacions comunicatives 

tot i que, en algunas ocasions, de marcat caire olímpic, 

aquesta dona pas al francés i a l'anglés-

Pel que fa a aqüestes dues, el francés acostuma a anar 

davant de l'anglés, sobretot en situacions protocol.láries. 

Des del punt de vista de la comúnicació, els criteris 

d'ús de les 1 lenguas oficiáis no es basen sempre en aspectes 

funcionáis. Dit d'una altra manera, en els ámbits oficiáis 

els usos 1ingüistics sovint venen marcats per imperatius de 

tipus protocol•lari i així, tant la 1 lengua prdpia o les 

1 lenguas prdpies com les 1 lenguas olimpiques en algunes 

ocasions teñen una funció formal i no práctica. 

En aquest sentit, val a dir que els criteris d'aplicació 

de les 1 lenguas no sempre s6a demográfica, ja que la presen

cia d'una determinada 1 lengua no s'acostuma a establir sempre 

en funció d'una audiencia majoritária. L'exemple mes evident 

és 1'oficialitat del francés, la qual no es basa solament en 

el nombre de coneixedors d'aquest idioma sino apel.lant ais 

dictats de la Carta Olímpica i a la tradició de l'olimpisme. 

No obstant aixd, els mitjans tecnológics i els recursos 

humans permeten, cada cop mes, cobrir d'una manera satisfac

toria les necessitats de comúnicaei6 tant peí que fa a 

1'oferta de diferents idiomas com peí que fa ais suports deis 
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missatges; veu, dades, imatges, text, etc.. Aixi dones, 

paral • lelament a la funció que acompleixen les llenglies 

oficiáis, la comprensió sempre és salvada grades ais servéis 

i ais mitjans de traducció i interpretado. 
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4. NECESSITATS LINGüfSTIQUES PER A BARCELONA'92 

4.1. INVENTARI DE NECESSITATS LINGüfSTIQUES 

La ce 1©bracio d'uns Jocs Olimpios comporta una multitud 

d'ocasions, de gran diversitat, en qué es produeix un missat-

ge. Tant per a la previsi6 deis mitjans a emprar per ais 

servéis de traducei6 i interpretado com per a 1'establiment 

de criteris lingüístics a aplicar en els JJOO, es fa neces-

sari un inventari que pugui preveure les situacions de comu

nicado . 

Tot i que aquest estudi no abraca, ni de bon tros, la 

totalitat de casos de comunicació verbal que es poden arribar 

a donar en aquest ámbit, apuntaren) alguns aspectes que cal 

teñir presents per determinar la complexitat que suposa la 

planificació lingüística. 

Així, una situació de comunicació, verbal en aquest cas, 

pot estar implicada pels factors següents: 

Moment d'aparició 

-Informació apareguda abans deis Jocs. 

Com és natural la mate i xa preparado deis JJOO engendra una 

gran quantitat d'emissions de missatges que cobreixen ja 

diverses funcione: promoció, informació, qüestions burocráti-

ques, informes peí COI, gestió interna, contactes exteriors, 

formado del personal, etc.. 

- Informació apareguda durant els Jocs. 

Aquí ni intervenen tots aquells missatges que es donarien en 

les cerimdnies i les competicions, així com en els servéis 

d'informació proporcionáis peí Comité Organitzador i en totes 

les manifestacions paral.leles relacionades amb 1'esdeveni -

ment• Un altre ámbit important que s'inclou aquí seria el 

relacionat amb la premsa i els mitjans d'informació. 
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- Informado apareguda després deis Jocs. 

Un cop clausúrate, cal emetre diferents documents com la 

memoria oficial-

Tipus de receptors 

Es obvi que a 1'hora d'establir els criteris lingüística cal 

teñir en compte el tipus de receptor- Aquest factor és un 

deis mes determinants ja que condiciona clarament les llen

glies a emprar, el nombre de llenglies a oferir, i per altra 

banda determináis tipus de receptors demanen situacions 

1ingüistiques especifiques- De la 1 larga 1 lista de possibles 

receptors que ni pot haver, n'hem establert uns quants grups 

que poden resultar operatius; públic general, organització, 

dirigents esportius, periodistes, esportistes-

TiPUS de suport 

El suport del missatge (veu, text, imatge, so---), o el canal 

(oral, escrit, áudio-visual) emprats condicionen totalment 

1'aplicado de les llenglies- L'exemple mes ciar és la possi

bil itat d' oferir simultániament diverses llenglies en un text 

escrit a diferencia deis discursos o parlaments, per ais 

quals es fa imprescindible la traducei6. 

Durada 

Estretament relacionada amb el tipus de suport, es pot veure 

com el fet que un missatge sigui estatic o no es vincula 

directament amb el tractament que cal donar a una determinada 

situado lingüistica-

46 



Funció 

Donada la gran quantitat de missatges, pot ser útil establir 

una classificació d'aquests segons la seva funció- Aixi, es 

poden diferenciar, si bé no d'una manera totalment descripti

va, funcions com informativa, práctica, burocrática, proto-

col.lária, etc.. 

Lloc d'aparició 

Cal teñir en compte els diferents espais o ámbits en qué es 

produeix el missatge per tal de prevenir la seva adequada 

aparicio-

4.2. LLENGÜES OFICIALS 

Des d'un pía tedric, 1'establiment de les 1 lenguas 

oficiáis d'uns Jocs Olimpios cal que sorgeixi de l'adaptació 

deis requisits de la Carta Olímpica al marc jurídic i socio-

lingüistic en el qual es troba inmersa la ciutat organitzado-

ra-

Com hetn vist en els Jocs estudiats, aquest tema no 

planteja problemas ni tedrics -ja que en la Carta Olímpica no 

existeixen restriccions explícites d'aquest tema que es 

puguin contradir amb les regulacions oficiáis deis usos 

lingüístics de cada lloc- ni práctics ja que el multilin-

gUisme és gairebé un fet connatural ais JJOO. 

Conseqlientment amb aixd i donada, per una banda, la 

doble oficialitat del cátala i del castellá a Catalunya i per 

tant a Barcelona, i per l'altra, la del francés i l'anglés en 

el món olímpic, 1'oficialitat de totes quatre per ais Jocs 

del 92 queda palesa. 
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4.3. COMBINACIONS DE LLENGÜES 

Tenint en compte els precedents i, donada 1'oficialitat 

de les quatre 1 lenguas per ais Jocs de Barcelona, caldra 

veure, dones, el nombre de 1 lenguas i la presentado d'aqües

tes en cada missatge. 

Per establir els criteris en aquest sentit s'hauria de 

prendre com a base els resultats obtinguts en l'estudi d'adi

ciona anteriors tot adaptant-los al marc sociol ingliíst ic i 

juridic d'aquesta ciutat. 

Peí que fa a aquest darrer, trobem que la doble oficia-

litat del castalia i del cátala és avalada tant per la Cons-

titució Espanyola com per l'Estatut de Catalunya. Segons 

aquest darrer, el cátala és la 1 lengua propia de Catalunya i 

el castalia ni és també oficial- Aqüestes 1 lenguas, per tant, 

serien les qui encapcalarien els missatges en una situació 

multilingüe i anirien seguits del francés (*) i de l'anglés-

D'una manera genérica, 1'ordre estándard seria, dones, 

el cátala, com a 1 lengua propia de Catalunya i com a 1 lengua 

amfitriona, el castalia seguidament ja que és també 1 lengua 

oficial a Catalunya i per tant a Barcelona, el francés, en 

tercer lloc i finalment l'anglés-

No obstant aixd, cal veure com cada situació en concret 

demana una aplicació particular de les 1 lenguas: a continua

d o llistarem els casos en qué s'usen missatges verbals tot 

exposant les opcions peí que fa al nombre i presentado de 

1 lenguas. La primera opció intenta ser la projecció deis usos 

lingliistics deis precedents- La segona opció s'ofereix com a 

alternativa per a una millor adaptado deis usos lingliistics 

per a Barcelona o, bé, com a alternativa que respon a raons 

técniques o esti 1 istiques-

(*) La prioritat del francés per davant de l'anglés ha estat 
observada tant en els usos lingliistics deis Jocs estudiats 
com en el contingut de la Carta Olímpica que expressa aquesta 
preeminencia en fragments com aquest: "(...) En cas de dis
crepancia entre els textos francés i anglés de les Normes 
presents, prevaldrá el text francés." (v. Carta Olímpica, p. 
14 de l'edició de 1985 en castalia). 
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Obviament aquesta 1 lista no inclou tots els missatges 

possibles d'uns Jocs sino que es limita a recollir els que 

han estat tractats en l'estudi de precedents. 

4.4. SITUACIONS LINGüfSTIQUES 

4.4-1- Publicacions 

CAS LLENGÜES 

(opció A) 

LLENGÜES 

< opc i 6 B) 

Butlletins de premsa 4 oficiáis 4 oficiáis 

ordre estandard di verses edicions 

Butlletins esportius 

3-

Catáleg entrades 

4-

Controls medies C O K * ) 

5. 

Guia PTT 

4 oficiáis 

ordre estandard 

4 oficiáis 

4 oficiáis 

prioritat F i A 

4 oficiáis 

ordre estandard 

les de cada 

usuari (1 ) 

2 olimpiques 

Guia ciutat 

7. 

Guia d'estadis 

4 oficiáis 4 oficiáis 

ordre estandard mes d'altres 

diverses edicions di verses eds.(2) 

4 oficiáis 

ordre estandard 

(*) Comité Olimpio Internacional-
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CAS LLENGUES LLENGÜES 

(opció A) (opció B) 

8. 

Guia de premsa 4 oficiáis 

diverses edicions 

9. 

Guia de transporta 4 oficiáis 

ordre estandard 

10. 

Guia médica 4 oficiáis 

ordre estandard 

11 . 

Guia oficial 4 oficiáis 

ordre estandard 

12. 

Guia Vila Olímpica 4 oficiáis 4 oficiáis 

diverses edicions mes d'altres 

13. 

Instruc- Inscripcions 4 oficiáis 2 olímpiques 

diverses edicions 

14. 

Léxics 4 oficiáis 4 oficiáis 

diverses edicions mes edicions 

15. 

Llibret congrés F F I H * ) 2 olímpiques 4 oficiáis 

prioritat F i A 

16. 

Llibret participante 4 oficiáis 

ordre estandard 

17. 

Programa cerimdnies 4 oficiáis 4 oficiáis 

ordre estandard mes d'altres 

diverses eds-

(*) Federacions Internacionals-
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CAS LLENGÜES 

(opció A) 

LLENGÜES 

(opció B) 

18. 

Programa competió ions 

19. 

.Programa cultural 

4 oficiáis 

prdre estándard 

4 oficiáis 

ordre estándard 

20. 

Programa cult. V.0.(*) 4 oficiáis 

ordre estándard 

21 . 

Programa diari/ 

setmanal 

22. 

Rapport del C0J0(**) 

23. 

Regíaments duaners 

24. 

Reglaments esportius 

25. 

Resultáis esportius 

4 oficiáis 

ordre estándard 

4 oficiáis 

prioritat F i A 

4 oficiáis 

ordre estándard 

4 oficiáis 

prioritat F i A 

4 oficiáis 

ordre estándard 

4 oficiáis 

mes d'altres 

di verses eds. 

4 oficiáis 

mes d'altres 

di verses eds. 

4 oficiáis 

mes d'altres 

di verses eds. 

4 oficiáis 

mes d'altres 

di verses eds. 

2 o 1 impiques 

4 oficiáis 

di verses eds. 

4 oficiáis 

diverses eds. 

(*> Vila Olímpica. 

(**) Comité Organitzador deis Jocs Olímpics. 
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CAS LLENGUES 

(opció A) 

LLENGÜES 

(opció B) 

26. 

Revista sobre JJOO 4 oficiáis 

ordre estándard 

4 oficiáis 

mes d'al tres 

di verses eds. 

4.4.2- Documents diversos 

CAS LLENGÜES 

(opció A) 

LLENGÜES 

(opció B) 

27. 

Acred i t ac i ons 

28. 

Cartells desfilada 

29. 

Diplomes 

30. 

Entradas 

31 . 

Invi tacions 

32. 

Indicadors 

centre de prensa 

33. 

Indicadors 

estadi 

2 o 1 impiques 

1 d'aqui 

1 lengua propia 

2 d'aqui 

2 edicions (3) 

4 oficiáis 

ordre estándard 

1 d'aqui mes 

1 olímpica 

1 d'aqui mes 

1 olímpica 

1 d'aqui 

4 oficiáis la de cada usuari 

ordre estándard 

(4) 

(4) 
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CAS LLENGÜES 

(opció A) 

LLENGÜES 

(opció B) 

34. 

Indicadors 

via pública 

35. 

Indicadors 

Vila Olímpica 

36. 

Marcador 

cer. apert. 

37. 

Marcador 

cer. cloenda 

38. 

Marcador 

competicions 

39. 

Matasegells 

40. 

Medalles 

41 -

Monedes 

42. 

Pdsters 

43. 

Segells 

(4) 

(4) 

4 oficiáis 

ordre estandard 

4 oficiáis 

ordre estandard 

4 oficiáis 

ordre estandard 

1 d'aquí 2 d'aquí 

1 lengua propia 2 edicions 

1 d'aquí 

2 d'aquí (5) 

4 oficiáis 

ordre estandard 

2 d'aquí (6) 

2 d'aquí 

múltiples 

opcions 
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4.4.3. Comúnicae ions oráis 

CAS LLENGÜES 

(opció A) 

LLENGÜES 

(opció B) 

44. 

Jurament esportista 

cerimónia apertura 

45-

Jurament jutge 

cerimónia apertura 

46. 

Megafonia 

cerimónia apertura 

47. 

Megafonia 

cerimónia cloenda 

48-

Megafonia 

compet icions 

49. 

Parlament cap d'Estat 

cerimónia apertura 

50. 

Parlament cap d'Estat 

cerimónia 

51 . 

Parlament president 

C0J0(*) cerimónia 

apertura 

52. 

Parlament president 

COJO (*) cerimónia 

cloenda 

1 d'aqui 

1 lengua propia (7) 

1 d'aqui 

1 lengua propia (7) 

1 d'aqui (8) 

1 d'aqui (8) 

1 d'aqui 

1 lengua propia 

1 d'aqu1 

1 lengua propia 

2 d'aqui (9) 

2 d'aqui (9) 

2 d'aqui 

2 d'aqui 

(*) Comité Organitzador deis Jocs Olimpios. 
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CAS LLENGÜES LLENGÜES 

(opció A) (opció B) 

53. 

Parlament president I olímpica (10) 

C0I(*> cerimdnia 

apertura 

54. 

Parlament president 1 olímpica (10) 

C0I(*) cerimónia 

cloenda 

55. 

Veu de sortida jutge 1 d'aquí 

proves cronometrades 1 lengua prdpia (11) 

(*) Comité Olimpic Internacional. 
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5. FONTS CONSULTADES 

5.1. Bibliografia 

- Carta olímpica i annexos. 

- Memoria oficial d'Helsinki'52. de Munic'72, de Montreal'76, 

de Moscou'80, de Los Angeles'84 i de Sarajevo'84. 

- Sol-licitud de candidatura al Comité Olimpio Internacional 

amb vista a celebrar a Barcelona els Jocs de la XXV Olimpia-

da-

- Inventario v descripción de funciones v necesidades de 

información yol- I i II- BIT'92, Febrer de 1985-

- Inventario v descripción de usuarios. BIT'92, Febrer 1985. 

5.2. V ideografía 

- Pel-lícules oficiáis deis Jocs de Saint-Moritz'48, 

sinki'52, de Munic'72, de Móntreal'76, de Moscou'80, 

Angeles'84 i de Sarajevo'84. 

5.3. Altres fonts 

- Musée et Centre d'études Olympiques de Lausana. 

- Correspondencia amb; 

Anvers'20 

M. Verdoot (Centre de Recherches Sociologiques de l'Univer-

sité catholique de Louvain) 

Vanden Eede (Comité Olympique et ínterfederal bel ge) 

Saint-Moritz'28 i 48; 

Gustav Engeler (Comité Olympique Suisse) 

Helsinki'52; 

Erik Allardt (The Academy of Finland) 

Inari Raitala (Suomen Olympiakomitea) 

Jouko Rajakiili (Sport Library of Finland) 

Matti Gustafson (Ministry of Education) 
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Munic'72 

Manfred Seeger (Olympisches Komitee für Deutschland) 

Montreal'76 

Francine Beland (Comité d'organisation des XVes Jeux Olympi-

ques d'Hiver) 

Michel Uoltéche (Cap deis Servéis Lingüistics deis Jocs de 

Montreal'76) 

Nicole Garand (Association Olympique Canadienne) 

Michel Guay (COJO Montreal'76) 

Los Ángeles'84 

George D. Mi 11er (USA Olympic Committee) 

Richard B- Perelman (Vice-president del Departament de Premsa 

del Comité Organitzador de Los Angeles'84) 

- QUestionaris sobre usos lingüistics deis Jocs de Saint-

Moritz (contestat per M- Engeler), de Montreal (dos exemplars 

contestats per M- Voltéche i M- Guay) i de Los Angeles (con

testat per ti. Perelman) 
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NOTES 

(1) La referencia a altres llengües requeriría un estudi 
específic per determinar quins idiomes no oficiáis seria 
necessari emprar. L'estudi en qUestió hauria d'incloure una 
previsió estadística de les competéncies 1ingliistiques deis 
possibles receptors-

(2) Id. 

(3) Seguint l'exemple d'Helsinki i donat que es tracta d'un 
document de carácter commemoratiu es podría fer una edició 
deis diplomes en castalia per ais hispanoparlants, i una 
altra en cátala per a tots els altres. 

(4) En aquest cas caldría fer un estudi molt detallat sobre 
el ti pus de rétols i senyalitzacions que calen en l'ámbit 
deis JJOO, tenint en compte aquells que es troben en 1'inte
rior deis recintes i tambe els exteriors (accés a la ciutat 
senyalització urbana, etc...)- En aquest sentit seria idoni 
no utilitzar una mult i'pl icitat de llengües, sino tendir a 
1'ús de símbols combinats amb topónims, tot respectant sempre 
la coherencia en 1'aplicado deis criteris lingüistics. 

Obviament, aquest estudi hauria de definir també els 
criteris en el disseny gráfic (colors, símbols, graf ies-. . . ) . 

(5) Segons els precedents estudiats, els segells i en alguns 
casos, les monedes son en dues llengües en els llocs on es 
dona bilingüismo (a Anvers'20, Helsinki'52 i Momtreal'76). En 
ocasió d'altres JJOO es van fer emissions de segells també en 
llengües no oficiáis al país <a Saint-Moritz, per exemple, ni 
va haver segells en angles). 

(6) Id. 

(7) Caldria determinar aquí, si tant el jutge com l'espor-
tista parlen en la seva 1 lengua (que es tractaria del cátala 
o del castalia), o bé en la 1 lengua propia de la seu deis 
Jocs, és a dir el cátale. 

(8) En totes les edicions estudiadas, el cap d'Estat parla 

teñeralment en la 1 lengua del lloc on se celebren els Jocs. 
n el cas de Barcelona, la 1 lengua del cap d'Estat possible-

ment seré diferent de la 1 lengua propia de la ciutat organit
zadora. 

(9) Com a segona opció, el cap d'Estat utilitzaria les dues 
llengües oficiáis aquí- Com a precedent es podría esmentar la 
solucíó adoptada ais Jocs de Montreal on la Reina d'Angla-
ter.ra parlé primer en francés (1 lengua propia al Quebec) i 
després en anglés (la seva 1 lengua i, a mes, cooficial al 
Canadá)• 

(10) En les edicions estudiadas no s'ha donat mai el cas en 
qué la 1 lengua del president del COI siguí la de la ciutat 
organitzadora, per tant, sempre s'ha utilitzat una de les 
llengües olímpiques-

(11) Veure la nota (7). 
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