
~/ 
----, 
E DITORIAL 

El moviment olímpic 
i el desafiament del segle XXI 

apunts 

A la recent obertura de la lOla sessió del Comitè Internacional Olímpic celebrat a Nagano 

(Japó) amb ocasió dels XVIII jocs olímpics d'hivern, el president del CIO, Joan Antoni 

Samaranch, va afirmar: "Els jocs olímpics són únics i cal que segueixin sent-ho, ja que, gràcies a 
ells l'esport viu actualment la seva edat daurada". Aquesta rotunda manifestació correspon a la 

incontestable realitat que els jocs olímpics són un patrimoni cultural únic i genuí del nostre 

segle, ja que són l'espectacle que congrega major nombre de seguidors, una autèntica festa 

mundial, un enorme monstre mediàtic, susceptible de múltiples interessos polítics, ideològics i 

econòmics al voltant dels quals quelcom tan aparentment innocu com és l'esport. resport deu 

als jocs olímpics la seva mundialització, però aquests necessiten per existir la tragèdia esportiva 

incruenta en què els participants queden immortalitzats pels mitjans de comunicació social i un 

grup selecte d'ells es converteixen quadrienalment en mites esportius. 

En un pas clar cap al futur, el president del CIO reafirma la voluntat de la seva organització per 

convertir l'olimpisme (la filosofia) i el moviment olímpic (la seva pedagogia filosòfica), en la 

propera centúria, en el moviment més important del planeta i, a més, mantenir els jocs olímpics 

com la gran festa de la humanitat en la qual participi periòdicament tota la població sense 

distinció de cap tipus. Així com passa en el nostre segle, l'esport i els jocs olímpics (i vicevers.a) 

formen el binomi imprescindible per aconseguir tan ambiciosa finalitat. La seva magnífica 

trajectòria històrica pel transcórrer del nostre segle avalen aquest projecte. 

Malgrat tot, per aconseguir aquest lideratge, cal armonitzar la ideologia olímpica amb les 

inquietuds socioculturals del nostre temps. El CIO, de la mà de Samaranch, ha fet un 

considerable esforç en aquesta direcció i, a finals del segle de l'esport, llança al món el següent 

missatge : "la lluita contra el dopatge, la incorporació de la dona a la competició i als llocs de 

treball de gestió, la protecció del medi ambient i la solidaritat internacional són els assumptes 

prioritaris per al moviment olímpic" (discurs d'inauguració de la lOla sessió del CIO a Nagano). 

Si considerem el moviment olímpic com el procés pedagògic que utilitza l'olimpisme per 

transmetre el seu missatge, hem de convenir que els jocs olímpics (en l'acte festiu) són 

l'instrument bàsic per aconseguir tals finalitats. D'aquí es desprèn que l'eix ideològic de 

l'olimpisme per al futur immediat descansa en quatre pilars, dos corresponen als fonaments 

actuals que li han donat un èxit multitudinari en el nostre segle: la fraternitat universal 

(mitjançant un acte central i periòdic: els jocs olímpics) i la credibilitat competitiva (a través de la 

lluita constant contra la trampa en totes les seves manifestacions, en especial, la farmacològica). 

Els altres dos pilars són apostes per al futur i responen a dues exigències actuals al fil dels 

paradigmes d'avui que constitueixen dues assignatures pendents de l'esport i del moviment 

olímpic: la incorporació efectiva de la dona a la pràctica esportiva i al moviment olímpic; i el 

respecte a un entorn natural cada cop més deteriorat. Conjugar una fórmula d'èxit en el passat 

amb un revitalitzat pla sensible a les inquietuds actuals, pot suposar una mesura eficaç en el 

complicat trànsit de l'olimpisme per al segle que ve. 

Malgrat tot, els problemes que té plantejats l'olimpisme en un futur immediat són importants, 

tot i que va resoldre encertadament el seu contenciós ideològic més important, la disputa entre 

la filosofia amateur de la primera època de l'olimpisme i.el professionalisme, que superava 

l'etapa de l'amateur marró. Es va eliminar definitivament el romanticisme interessat dels primers 

dirigents del CIO (fins a l'acabament del mandat d'Avery 8rundage) i es va evitar la hipocresia 

del procés anterior, però es va entrar en conflicte amb els grans interessos de l'esport 

professional internacional. El CIO i les federacions esportives internacionals es disputen l'espai 

internacional i rivalitzen en l'organització d'importants esdeveniments esportius de gran 

3 
EDUCACIÓ fíSICA I ESPORTS (51 ) 



EDITORIAL 

impacte entre les masses (campionats del món, lligues professionals, tornejos, grans meetings ... 
i els jocs olímpics). 
En aquestes dues dècades, observem com els Jocs creixen intensament i s'han convertit en un 
esdeveniment acromegàlic que interessa les tres quartes parts de la població mundial. Per això, 
les grans multinacionals, i més concretament les del sector de l'oci, inverteixen els seus 
importants recursos en el moviment olímpic per obtenir uns beneficis multiplicats mitjançant la 
comercialització dels seus productes variats. Les grans cadenes de televisió (en particular, les 
nord-americanes) paguen grans sumes de diners pels drets de retransmissió dels Jocs, però 
imposen unes dures condicions al CIO i al Comitè organitzador. Malgrat tot, els poders polítics 
internacionals han acceptat l'olimpisme i els jocs olímpics com a patrimoni de la humanitat, han 
reconegut el seu lideratge mundial, han respectat en gran mesura la seva independència i els 
han deixat al marge de les seves maniobres polítiques d'altres èpoques. 
Des de la caiguda dels règims comunistes i la implantació mundial del liberalisme econòmic més 
radical, hi ha un consens implfcit entre els quatre poders mundials: l'econòmic (els mercats), 
l'industrial (que controla la producció i el consum), el tecnicocientífic i el politicomilitar; per 
considerar els jocs olímpics com a patrimoni de tota la humanitat i l'esport com a símbol 
inviolable del nostre temps. Aquestes poderoses forces actuen en un doble sentit: promouen 
l'esport i els jocs olímpics (reconeixen la seva pràctica, facilitant el seguiment dels espectacles 
esportius i olímpics) i obtenen grans beneficis (ideològics, socials i econòmics) de l'adscripció 
esportiva de la població, de manera que es demostra l'eficiència del sistema en una societat 
cada cop més globalitzada. 
[esport del nostre segle s'ha convertit en un símbol cultural i en una realitat que ens ha deixat 
una gran marca: una societat esportivitzada. Els hàbits, les pràctiques, els espectacles, la moda 
esportiva, l'arquitectura, els mites, les identificacions, la filosofia de la vida, etc. són algunes de 
las realitats esportivitzades que estan presents en la vida quotidiana en una societat 
creixentment global que, freqüentment, coneix, s'oposa i es relaciona amb "/'altre" a través 
d'adhesions esportives. Els grans esdeveniments esportius, sens dubte, els jocs olímpics són el 
fòrum adequat per a la contrastació de poders i adhesions esportives i, per tant, la canalització 
incruenta de les tensions individuals i col· lectives, de tal manera que és aquesta la més 
important funció de l'esport, un dels fonaments més sòlids en l'estabilitat social entre les 
comunitats desenvolupades. 
El present del moviment olfmpic i dels jocs olímpics és esplendorós, malgrat tot el seu futur va 
íntimament lligat a la sort de l'esport en el marc social i cultural del pròxim segle. La societat 
liberal i els poders que la regeixen fan possible la preeminència de l'esport com a pràctica 
ciutadana i com a espectacle preferent en el temps d'oci, mentre subsisteixi el domini del model 
liberal capitalista en la nostra societat, l'esport mantindrà la seva hegemonia sociocultural i els 
jocs olímpics seran l'espectacle més gran del planeta. Si, pel contrari, en un futur proper, 
canvien notablement els referents ideològics, culturals i socials o econòmics de la nostra època i 
se substitueix el model sociopolític, possiblement l'esport perdrà la seva posició de privilegi 
social i els jocs olímpics cediran protagonisme internacional o inclús podran ser substituïts en el 
seu lideratge per una altra gran manifestació que correspongui millor a les claus del seu temps. 

Javier Olivera Betran 
Director de la revista "Apunts. Ed. Física i Esports" 
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