
 

ELS JOCS OLÍMPICS: 
Superfícies tangents entre l’esport i 
la política 

Marc Mercy 

La relació entre l'activitat esportiva i la política sempre ha estat intensa, fer un repàs històric 
als jocs olímpics moderns n'és força il·lustratiu 

Durant la preparació, dels Jocs Olímpics 
de los Angeles, la tranquil·litat ha estat 
la nota dominant. Tot el que cridà 
l'atenció, i encara de tant en tant, foren 
els preus d'accés vertiginosos i la 
hipercomercialització dels Jocs de la 
23 ena. Olimpíada. Sobre tot 
comparant amb el període de fa quatre 
anys, quan els Jocs de Moscou havien 
aconseguit un lloc d'honor a la premsa 
durant mesos a causa d'un boicot 
occidental amenaçador. L'esperança de 
que ja no es plantejarien més 
problemes al voltant dels Jocs durà 
fins a mitjan maig. 
Aleshores, i d'una manera totalment 
inesperada, la Unió Soviètica decidí 
de no participar als Jocs Olímpics 
d'Estiu als Estats Units. Hom feia tota 
mena d'especulacions quant a les veri- 
tables causes i raons d'aquesta decisió. 
Hi havia una cosa que semblava cer- ta: 
la decisió fou presa a nivell d'alta 
política. Arran de la seva acció de 
boicot, a Rússia li seguiren tota una 
sèrie de països del bloc dels països de 
l'Est. Només Romania i Iugoslàvia no 
seguiren Moscou. En el cas d'aquests 
dos darrers, no es tracta per atzar, que els 
països que poden seguir una política 
mes independent siguin els mateixos 
que també ho son en matèria esportiva. 
L'esport és gairebé sempre un 
instrument polític. 
Per a molts membres del Comitè 
 

Olímpic internacional, la maniobra de 
la Unió Soviètica, després del boicot 
americà de 1980, encara que fos 
solament el segon signe, demostrava 
l'existència d'un cert entrellaçament 
entre l'esport i la política. En aquest 
article voldríem demostrar que aquesta 
constatació ha arribat malauradament 
tard, doncs, aquest fet existeix de 
temps, de diverses maneres i a 
diversos nivells la relació entre l'acti- 
vitat esportiva i la política sempre ha 
estat intensa. 

(La política és una concepció àmplia, 
que es pot circumscriure en termes 
molt vagues, com totes les activitats 
necessàries per la creació, el suport, la 
inflexió i el soscavament de certs ob- 
jectius de formació.) 

Admetem que no ens cal pas anar 
enrere fins als nostres ancestres grecs 
per conèixer aquesta relació, de totes 
maneres ho fem per tal d'endinsar-nos en 
un cert nombre de mites relacionats 
amb aquests jocs antics. Alguns 
romàntics, en contemplar les històries 
relacionades amb els Jocs Olímpics 
moderns, tendeixen a girar la vista cap 
als antics bons temps grecs. Fins i tot fa 
poc que han sortit llibres que 
glorifiquen els Jocs Grecs. Amb tot el 
nostre respecte, el tractament donat a 
d'aquestos aspectes queda molt con- 
fús. 

Atenes 1896 
 
Els primers Jocs Olímpics dels temps 
moderns tenen lloc en els països d'ori- 
gen dels Antics Jocs. 
El rei grec Jordi I, pronuncià els mots 
solemnes d'obertura mentre arrencaven 
el vol centenars de coloms de la pau. 
"Declaro oberts els primers Jocs Olímpics 
d'Atenes". Aquesta fórmula estereotipada 
fou triada pel ÇOI per desterrar 
qualsevol declaració de caràcter polític 
del discurs. 
Els treballs preparatoris es desenvolu- 
paren en una atmosfera més aviat tensa, 
sobretot per fet que el govern grec es 
fes enrere davant de la quantitat que 
pujaven les despeses d'organització; 
cosa que no s'arreglà fins que 
intervingué personalment el rei i també 
amb alguns milions de dracmes. 
I els problemes de caire purament 
polític no trigaren a arribar. Alemanya 
refusà de participar en una manifestació 
esportiva organitzada pels francesos. 
Per raó de les tensions i la batalla de 
prestigi entre ambdós. països de cara al 
monopoli moral d'Europa, els alemanys 
creien que s'hi jugaven l'honor en una 
participació als jocs. 
Els esportius alemanys que negaren el 
refús a la participació quan tornaren a 
Alemanya se sentiren marginats. Al- 
guns d'ells toparen en aquest període 

 



El COI ha hagut de prendre sovint posicions polítiques 
i adaptar les seves decisions a les conjuntures, 
a pesar de la seva proclama de independència 

amb el fet que els grecs utilitzaven la 
seva alta reputació temporal per fer 
algunes peticions territorials sobre les 
illes de davant de la seva costa, amb les 
quals també hi estava interessada 
Turquia. 

St. Louis 1904 
Desprès del fracàs de París, quan els 
JJ.00. van quedar enfosquits per l'ex-
posició universal, es creua l'oceà. Hi 
havia hagut una violenta lluita entre St. 
Louis i Chicago, la segona hauria estat 
designada, en primera instància, per el 
COI, però finalment l'elecció recau 
sobre St. Louis, gràcies al 
zament del president Rooselvelt. Els 
jocs estaven de nou instal·lats dins el 
marc de l'exposició universal i queden 
desdibuixats dins la fira gegantina, on 
l'esport se situa en segon lloc. 

A causa de les elevades despeses que 
suposava per els països europeus tras-
lladar els seus atletes als Estats Units, 
molts renunciaren a participar-hi. 
Això provocà que els americans gua-
nyessin pràcticament totes les medalles, 
els atletes americans blancs: la actitud 
racista que aquest país mantenia, de 
forma molt estricta, va fer que es 
realitzés a part una competició de dos 
dies per atletes negres, amb l'es-
plendorós nom d'Anthropological 
days. 

Amberes 1920 
Després que la premsa publiqués, per 
primera vegada des dels Jocs de Londres, 
els quadres de categoria de les medalles 
que hom havia guanyat i l'arribada per 
primera vegada a Estocolm d'un equip rus, 
De Coubertin decidí discrepar dels jocs 
Olímpics de 1916 —els quals, entre 
parèntesi, haurien d'haver tingut lloc a 
Berlín— ja que la festa de fraternitat de 
tots els pobles no s'havia pogut fer valer 
contra la violència d'una guerra en el 
rerefons. 

 

 

Malgrat els grans sacrificis financers, el 
govern belga tirà endavant els Jocs de 
1920, quasi com a estimulant moral per 
a una població molt abatuda per la 
guerra. 
Per por que la participació alemanya 
pogués evocar sentiments de venjança en 
la població, el COI decidí finalment 
no pas amb poques discussions— no 
invitar Alemanya, Àustria i Hongria. 
La família olímpica de De Coubertin, 
d'altra banda, no es reuniria mai més, per 
tal com sempre hi va haver històries 
polítiques que desembocaven en la no 
participació o en l'exclusió d'una 
nació o altra. 

Berlín 1936 
Amsterdam havia rebut els Jocs 
Olímpics amb gran entusiasme i fins i tot 
els serveis de les contribucions 
neerlandeses contribuïren de la seva 
manera a l'èxit dels Jocs amb una 
declaració prèvia de què no es contro-
lessin les plaques de contribució de les 
bicicletes (de carreres). 
Tenint en compte la llarga distància i el 
llarg viatge, hom limità les delegacions 
per a Los Angeles; en canvi, quatre 
anys després, a Berlín hi eren presents la 
majoria a fi de participar en allò que 
més tard semblarà una de les accions 
propagandístiques més importants de tots 
els temps. 
Tot primer, els Nacionalsocialistes no 
veien pas el conjunt amb massa bons 
ulls; en ocasió de l'atribució dels Jocs de 
1933 a Berlín, escrivien: "Es d'aquesta 
manera que l'home lliure 
malauradament ha de passar per l'ex-
periència de lluitar juntament amb 
negres, amb negres que no són lliures per 
obtenir la palma de la victòria". Hom ha 
escrit molts llibres en relació amb aquests 
Jocs Olímpics (per exemple, Mandell, 
"The Nazi Olympics", 1971), però 
nosaltres ens limitarem a la constatació 
de què a mesura que s'acostaven els 
Jocs, anava creixent l'interès de Hitler: 
hauran de personi- 

 

 

ficar la glorificació de la raça blanca i 
sobretot del superhome ari. 
L'organització dels Jocs berlinesos era 
perfecta; la ciutat olímpica era luxosa i 
els participants alemanys van estar, 
gràcies a una infraestructura excel·lent, 
tan ben preparats que per primera 
vegada, i durant molt de temps també per 
darrera vegada, obtingueren el nombre 
més alt de medalles. Els nazis manejaren 
els Jocs Olímpics com una maniobra 
refinada a fi d'encegar el món; alguns 
historiadors opinen que en aquell 
moment l'esport hauria pogut 
proporcionar una contribució il·limitada 
a la pau universal, especialment si hom 
hagués fet comprendre a Hitler per mitjà 
d'un boicot dur que el seu govern, basat 
en la discriminació racial i la 
persecució dels jueus, era inacceptable. 
Els Jocs Olímpics: punts comuns entre 
esport i política. 

Melbourne 1956 
Les aventures de Hitler dels anys 40 
impediren en dues ocasions els Jocs 
Olímpics. El 1948 és Londres que, 
com a bressol de la resistència contra 
els nazis, rep a la post-guerra l'honor de 
ser la capital olímpica. Alemanya i el 
Japó no reberen pas permís per 
participar-hi; Rússia no estava pas in-
teressada en l'assumpte. 
A Hèlsinki, quatre anys més tard, 
amb la seva participació, els russos 
anunciaren una nova era. Sobre el fons 
de la guerra de Corea, hom inicià el duel 
olimpico-nacional entre les dues 
superpotències. Ben encontra del desig 
dels dirigents olímpics, el domini de 
l'esport, després del de la cursa 
d'armaments, havia esdevingut un terreny 
de prestigi prou important. 
El 1956, el COI causà sensació en 
admetre de nou Alemanya, però els dos 
països s'havien de presentar en un bloc, un 
"Mannschaft", tot això per tal 
d’il·lustrar el mite de què l'esport no 
tenia res a veure amb la política. Els 
participants dels dos equips, de 

 



 

tota manera, es batien furiosament, i 
això mentre sonava la música dAlle 
Menschen werden Brüder". Les quali- 
ficacions per arribar a fer un sol equip van 
causar un piló de problemes tant entre els 
esportistes com entre els polítics. 
Tot això ho va trasbalsar enormement la 
invasió d'Hongria pels russos. El COI 
es negà a excloure Rússia dels Jocs i 
molts països, en conseqüència, decidiren 
retirar-se'n (Països Baixos, Suïssa i 
Espanya). 
Proclamaven que no podien tractar 
amicalment amb representants d'un país 
tan bel·ligerant. El president del COI, 
Avery Brundage, va actuar de la manera 
següent: "Per les seves reaccions, 
aquests països proven que no estan al 
corrent dels nostres principis més 
importants: que l'esport ha de restar 
completament allunyat de la política". 
Els mateixos representants d'Hongria van 
hissar a la ciutat olímpica l'antiga bandera 
del seu país i van portar una cinta en 
senyal de dol. Alguns, fins i tot van 
demanar asil polític 'a Austràlia. Els 
enviaren als Estats Units, on foren 
acollits pel governador de Califòrnia 
amb les paraules següents- : "Déu és 
qui us ha enviat aquí!" 
Durant la competició de waterpolo 
entre Rússia i Hongria, hom va tenir la 
impressió de què la guerra conti- nuava. 
A la piscina, va córrer la sang. 

Mèxic 1968 
El 1960 i 1964, s'oferí l’ocasió a Itàlia i 
al Japó d'organitzar els Jocs, confessió 
pública d'una falta, i això per mitjà de 
l'organització dels Jocs Olímpics. Per 
primera vegada i certament no pas per 
darrera, dos problemes més es 
presentaren en aquestes ocasions: 
Taiwan i Àfrica del Sud. Carros de 
combat van aparèixer davant les portes 
de l'estadi olímpic quan estudiants i 
treballadors es presentaren per protestar 
contra les contradiccions entre les 
necessitats socials de Mèxic i 

els costos exorbitants engendrats pel 
l'organització dels Jocs Olímpics. Les 
forces de l'ordre van actuar d'una manera 
extremadament brutal: dos-cents seixanta 
manifestants foren morts, uns mil dos-
cents, ferits. Mentre molta gent es 
preguntava si els Jocs Olímpics podien 
encara continuar després d'aquestes 
brutalitats, el COI, representat per Avery 
Brundage, reaccionà molt tranquil.lament 
davant d'aquesta salvatgeria. Un 
incident més aviat anodí causà al COI, 
almenys segons el seu punt de vista, 
molt més entre- bancs. Mentre sonava 
l'himne nacio- nal americà, Tommie 
Smith i John Carlos, amb les medalles 
al coll van brandar ostensivament el 
seu puny dret amb un guant negre. 

Brundage va empal·lidir en veure 
aquest gest de protesta dels dos 
"sprinters" americans que volien indi- car 
així que, fins i tot el 1968, l'única manera 
que tenia un negre perquè el respectessin 
els blancs als Estats Units era la de 
guanyar medalles olímpiques. 

Munic 1972 
Pel que fa a la immiscissió política i 
les seves demostracions, els Jocs de 
1972 va semblar que encara augmen- 
tava. Els Jocs del "Wiedergutma- 
chung" van atènyer un nou zenit. Per 
atreure l'atenció del món sobre el 
problema palestí, terroristes de "Se- 
tembre Negre" van utilitzar el fòrum 
olímpic. El 5 de setembre van envair a 
mà armada els apartaments dels atletes 
israelians i van demanar l'alliberament 
de dos-cents presoners àrabs. El 
govern israelià no cedí a aquesta 
demanda i les autoritats alemanyes 
decidiren emprar la força per intervenir: 
se'n seguí una massacre. Quan es va 
plantejar la qüestió pel que fa a la 
legitimitat dels Jocs en aquestes 
inadmissibles circumstàncies, Avery 
Brundage (una altra vegada ell!) va 
respondre que compartia els sentiments 
de dolor i de tristesa del poble 

israelià però que estava segur de què 
comprendien que: "El COI no podia 
donar a un grapat de terroristes l'ocasió de 
destruir el lligam de cooperació 
internacional i de bona voluntat que eren 
els Jocs Olímpics. Els Jocs havien de 
continuar. I hem de continuar amb els 
nostres esforços per fer-los nets, purs i 
honestos i així estendre la mentalitat 
esportiva de l'atletisme a d'altres 
terrenys". Durant aquest discurs, el 
president del COI va ser interromput 
diverses vegades per ressonants 
aplaudiments. 

Montreal 1976 
Nova Zelanda, que havia jugat com- 
peticions de rugby contra Àfrica del 
Sud, condemnada aquesta per la seva 
política d'apartheid, era admesa als Jocs 
Olímpics malgrat les protestes de molts 
països africans. El COI avançà com a 
argument el fet que el rugby no és pas 
un esport olímpic, i en aquell mateix 
moment, una mica sorprès sens dubte 
pel rigor de la situació, 27 països negres 
africans se n'anaren de Montreal. 
Taiwan també se n'anà de la vila 
olímpica perquè el govern canadenc, al 
contrari del COI, no l'acceptà com a 
"República Popular de Xina" i no volia 
posar en perill la seva exportació de 
cereals cap a la "veritable" Xina. 
Els Jocs de Montreal posaven en pu- 
nyent evidència un altre problema, el 
gegantisme. L'alcalde de Montreal 
considerava els jocs com una empresa 
personal i volia utilitzar-los per asse- 
gurar la seva reelecció. Tot s'havia de 
presentar amb proporcions més àm- 
plies i més belles que abans. Les proe- 
ses tècniques, de tota manera costaren 
molts i molts diners: fins i tot ara, els 
habitants de Montreal continuen pagant 
un impost suplementari, anomenat 
"olímpic" per tal de cobrir les despeses 
fetes durant les tres setmanes dels Jocs 
Olímpics. 
Cal posar en relleu que els Jocs cana- 
dencs han estat un presagi dels Jocs 

 



següents en dos punts diferents. E1 
boicot per raons polítiques va ser reprès 
més àmpliament a Moscou quatre anys 
després i la utilització dels Jocs 
Olímpics per a fins comercials es va fer 
encara més evident a Los Angeles. 

Moscou 1980 
Tothom recorda encara molt bé 
aquests Jocs. Foren presentats com a 
jocs amb fins propagandístics, absolu-
tament comparables amb l’Olimpíada de 
Berlín de 1936. També es caracteritzaren 
pel boicot total per part de l'oest. Pel 
que fa al punt de vista de les 
motivacions polítiques i diplomà- 

tiques del president Carter i la reacció que 
provocaren en la resta de països 
occidentals, vegeu Kanin ("Political 
History of the Olympic Games", 
1981). 

L'esport i la política 
Encara que hom no hagi llegit la història 
precedent, ha de tenir clar que la idea de 
què l'esport i la política no tenen res a 
veure l'un amb l'altra, és falsa. La 
"Política" implica qualsevol forma de 
govern, i seria absurd mantenir que els 
governs no es fiquen en l'esport (Fixem-
nos si no en la creixent legislació sobre 
l'esport). 

Es un fet evident que els caps esportius 
— o, almenys alguns— sempre han 
intentat col·locar a sobre de la seva 
política la sigla: "Nosaltres no tenim res 
a veure amb la política". E1 món esportiu 
no solament volia col·locar-se per 
damunt del món polític, sinó que fins i 
tot fora de la societat. Intenten 
inútilment, fins i tot avui dia, mantenir 
que els valors i les normes socials no 
serveixen per a l'esport. Acceptar 
subvencions, utilitzar els arranjaments que 
els ofereixen les autoritats, això sí, 
però pel que fa a la resta, l'esport 
formaria part d'una realitat extra-
terrestre i no pas de la societat d'on 
prové. 
Durant molt temps les autoritats 
s'han preocupat molt poc de l'activi- 

 
 



En l'elecció dels esports olímpics 
hi ha també una subtil manipulació política ¿Per 

què s'inclou el tir al colom i no pas el billar?

tat esportiva, però darrerament, almenys, 
han fet un esforç per organitzar activitats 
esportives de masses i per combatre els 
excessos de l'esport de competició. 
Quan hom fa referència normalment a la 
relació esport-política, hom pensa 
indubtablement en la forma més ex- 
plícita d'aquesta relació, és a dir, les 
influències polítiques o la utilització 
política que hom ha fet de l'esport. 
Sigui com sigui, l'esport i la política 
mai no són entitats separades que te- nen 
un punt de contacte puntual sinó dos 
fenòmens que s'influencien contí- 
nuament. Késenne fa servir la imatge —i 
és una imatge adequada— de dos 
cabdells de llana entrellaçats que cos- ta 
de separar. 
Així doncs, no podem considerar que la 
política sigui quelcom que s'hi ha 
immiscit des de fora. La política n'és un 
suport fonamental i més quan es tracta 
d'una manifestació tan resplendent com 
són els Jocs Olímpics en què hom ens 
serveix l'esport en una safata de pau, 
promesa, alegria i amb una manca total 
de favor polític. 

De Coubertin i la política 
El Baró de Coubertin reconeixia i do- 
nava suport fins i tot a l’impacta de 
l'esport sobre els esdeviments polítics, 
però no es pronunciava pel que fa a la 
relació inversa. En els seus escrits 
hom descobreix clarament que té com a 
objectiu implícit un statu quo en la 
societat (francesa). 
I en són la prova algunes de les seves 
cites: "L'agressió altera les organitza- 
cions socials, exposa alhora la pau de 
l'individu i la tranquil·litat pública". 
"L'esport és el millor calmant que hom 
pugui imaginar". 
"La vida de la joventut ha d'estar 
farcida de joia, cosa que l'esport pot 
oferir"; 
— ja que l'esport és el passatemps barat i 
que lliga més amb el principi 
d'igualtat, 
— ja que l'esport és el millor mitjà per 
combatre la violència, 

 

 

— ja que l'esport és el productor més 
gran d'energia controlada. Després de fer 
una anàlisi del pensament de Coubertin, 
Prokop intenta demostrar, tot i que no 
sempre de manera convincent que per 
descobrir els mecanismes reals que 
hi ha darrera dels Jocs Olímpics cal 
remenar-hi molt. 
El fet que hom accepti unes despeses 
fabuloses per a l'organització de ma- 
nifestacions esportives d'alt nivell, 
mentre que els recursos financers ne- 
cessaris per satisfer les necessitats so- 
cials més urgents manquen, és qüestió 
purament política. A través de l'esport 
en general i de l'esport d'elit en 
particular hom tendeix a socialitzar els 
dominats i els fa agafar el sistema de 
vida (la cultura) dels dominadors 
(anomenats també capitalistes). 
La pràctica esportiva estimula l'amor de 
prestació,la solidaritat i la servilitat als 
reglaments que hom no ha pas creat 
per si mateix. 

Els Jocs Olímpics i la 
política 
L'esport ha sofert una influència política 
a molts nivells, aquí faig referència al 
nivell individual, local, regional i 
nacional. No obstant això, el més 
important se situa a nivell internacional, i 
en particular a partir d'una organització 
esportiva d'alt nivell, com ara els Jocs 
Olímpics. 
Tant el Comitè Olímpic Internacional 
com els Comitès Olímpics nacionals, 
tots afirmen la seva independència 
política. 
En canvi, la història ens demostra que el 
COI ha pres (o ha hagut de prendre) mantes 
vegades una posició política i ha pres 
decisions sota una enorme pressió 
política (per exemple a Montreal), cosa 
que no té res d'anormal si tenim en 
compte que els membres del COI no 
viuen pas en el buit. Quant als Comitès 
Olímpics nacionals, val a dir que en els 
països del teló de ferro és impossible 
que es qüestioni la independència 
política. L'esport hi és com a 

 

assumpte d'estat i els comitès olím- 
pics nacionals tenen ben poca llibertat de 
moviment; el govern pren totes les 
decisions importants en el camp olím- 
pic. 
En el món occidental han estat els 
Jocs Olímpics de Moscou els que han 
revelat i han posat en primer pla el 
combat interior que existeix entre les 
autoritats i les organitzacions no- 
governamentals. 
Mentre que els Comitès Olímpics na- 
cionals han intentat sempre de rea- 
litzar la seva independència (cf. l'a- 
cord bilateral internacional judicial —un 
xic estrany— entre el ministre de l'Esport 
rus i el CIOB) els governs respectius 
volien utilitzar l'esport, i en aquest cas 
concret, l'esport olímpic, com a arma 
diplomàtica. 
Per a qualsevol país, les relacions eco- 
nòmiques i diplomàtiques són força 
més vitals que no pas les activitats 
esportives i aquesta és la raó per la 
qual té tanta importància, és el mitja per 
excel·lència decretat un boicot, perquè 
és la manera més clara de marcar la 
desaprovació de cara a la política d'una 
nació estrangera. 
Sobretot a l'Europa occidental, els co- 
mitès nacionals olímpics ho tenen di- 
fícil en el pla financer; als Estats 
Units, el govern Carter va saber mani- 
pular l'opinió pública de tal manera que 
el Comitè Olímpic Americà a 

caigué a la pressió política i 
decidí de no delegar un equip a Mos- 
cou. 
La política va lligada als Jocs Olím- 
pics d'una manera encara més subtil. El 
programa olímpic no és pas el 
resultat d'una coincidència. 
Hom es pot preguntar per què certes 
disciplines esportives, com ara el tir al 
colom es consideren disciplines olímpi- 
ques, mentre que el billar, per exemple, 
no hi figura en el programa olímpic. 

una casualitat que hom introduís el 
judo per primera vegada en el programa 
olímpic en ocasió dels Jocs Olímpics 
de Tokyo i que els jugadors de 
bàdminton hagin de debutar en els Jocs 
Olímpics del 1996 a Xina? 

 



Es tracta certament d'una cosa ben 
diferent de la popularitat internacional 
de certes disciplines esportives (també 
ens referim al bobsleigh a dos, tennis). 
Masa sovint un dels països fa aproxi-
macions al Comitè Olímpic Interna-
cional per ficar l'etiqueta olímpica al 
damunt de certa disciplina perquè hi veu 
la possibilitat d'obtenir-hi una medalla 
olímpica. 
Per determinades nacions, un primer lloc 
en el marató val el mateix que una 
medalla d'or en tir amb fusell de calibre 
petit. 
A despit d'un canvi profund de la 
realitat esportiva i social, el COI 
s'obstina en el seu principi d'amateu-
risme. En això hi juguen un paper 
important els països socialistes per tal 
com en els seus països no existeix 
l'esport professional i els esportistes 
d'elit tenen sempre l'estatus d'amateur. 
Per evitar aquesta dificultat, el món 
occidental ha proposat condicions 
d'admissió noves (cf. el torneig de 
futbol olímpic). 
La realitat dels Jocs Olímpics contem-
poranis ha demostrat a bastament un 
nombre d'intrusions en el Comitè 
Olímpic pacífiques i alhora de força. 
Intrusions que en realitat no concernien 
pas directament els mateixos jocs. 
Encara tenim present l'atemptat pa-
lestinià del 1972 en què hom utilitzà un 
fòrum obert i el ressò internacional 
d'aquest esdeveniment esportiu grandiós 
per posar de manifest alguns problemes 
aguts socials o polítics. 
A més a més, les autoritats nacionals 
també utilitzen els Jocs Olímpics per 
raons diverses... 

a) D'ençà de l'exemple romà —imitat 
més tard mantes vegades— els jocs i 
l'esport en general, tenen una funció 
axutòria (doneu-los jocs i pa). És cert que 
a través de l'esport— actiu o passiu— 
hom ha aconseguit canalitzar l'energia 
suplementària i les tensions nervioses 
concentrades. 
L'esport ofereix a l'home un passa-
temps i l'ajuda a satisfer les seves 
necessitats primàries. Les autoritats de 
vegades saben utilitzar l'esport de manera 
eficaç per produir diversió; per 
desdibuixar els interessos reals de la 
societat. 
La gent s'ha de trobar bé en el sistema 
existent (l'esport és l'opi del poble). En 
alguns països de l'Amèrica llatina, l'esport 
de futbol es considera el mitjà per 
excel·lència per ajudar a la classe 
governant a mantenir la seva posició. 
"Football in Brasil enables the poor to 
forget partially the harshness of their 
life". 
Aquí hi podem afegir dos aspectes 
més: la funció socialitzant de l'esport i la 
seva força de cohesió. Però em 
limitaré a citar solament aquests dos 
elements. Algunes victòries olímpi-
ques o d'altres prestacions coronades 
d'èxit es consideren com a prestacions 
col·lectives i creen d'aquesta manera una 
mena d'unitat entre els habitants d'una 
regió determinada, sense cap classe de 
discriminació de classe social, de regió, 
de raça, etc. 
b) També a nivell internacional l'esport 
omple un cert paper: serveix per imposar 
respecte, admiració. Això explica potser 
el fet que de vegades, els països pobres 
fan uns esforços enormes en el camp de 
l'esport en comptes de centrar-los en la 
realització de 

facilitats socials, vitals per obtenir un 
nivell de vida convenient. 

L'esport també serveix per polir l'i-
matge internacional (és per aquesta raó 
que la junta d'Argentina contactà el 1978 
una societat de relacions públiques) i per 
convèncer el món de la superioritat del 
sistema. Les prestacions esportives 
serveixen de criteri per a un país a través 
d'un argumentació simplista: com més 
medalles d'or es tenen, més 
esportista és el poble i més salut té. 
Cosa que demostra que les autoritats 
practiquen la millor política esportiva i 
que el sistema mateix és perfecte. 

c) Tampoc no és estrany que l'esport, i 
en particular els Jocs Olímpics, hagin 
esdevingut un element important en el 
combat nacionalista entre 2 potències. 

E1 valor que s'atorga a les medalles 
olímpiques agafa unes proporcions 
perilloses en què la manera i els mitjans 
de realitzar l'objectiu compten ben poc. 
Les prestacions esportives esdevenen 
una part real en el desplegament de forces 
entre l'oest i l'est, de manera que hom pot 
parlar de "War without. weapons", "La 
guerra Olímpica..." és l'evocació de 
l'antisport. És una nova forma de cursa 
d'armaments, més subtil, més 
evolucionada. 

Així i tot, és una guerra amb tota la 
panòplia de preparatius, d'enfrontaments, 
de vencedors i de víctimes. És una 
guerra en què hom branda els 
estendards, hom recita les lletanies 
ideològiques i col·loca la propaganda. 
És una guerra en la qual la modèstia, la 
simplicitat i la gratuïtat cauen entre les 
primeres víctimes. 

 


