
L’esport i la seva con tri bu ció
al de sen vo lu pa ment i la pau.
Re fle xions del jut ge Kéba M’Baye

§MAR TA FU LLA NA
Lli cen cia da en Cièn cies de l’Acti vi tat Fí si ca i l’Esport.
INEFC de Bar ce lo na

Xavier Ventura
introdueix la sessió
Sen tim i la men tem molt l’absència del Sr.

Sa ma ranch; llàsti ma que no es ti gui pre -

sent aquí, per què és qui mi llor re pre sen ta

el que és l’esport, la pau i el dià leg en tre

les parts opo sa des. Amb els anys s’ha

anat creant un con cep te del que són els

Jocs Olím pics. Com deia Joan Anto ni Sa -

ma ranch, hi ha una hist òria que s’escriu

cada dia i una al tra que s’escriu al llarg del 

temps i en ca ra que den mol tes co ses per

ex pli car de la per so na que, a cau sa d’una

lleu ge ra in dis po si ció, no pot es tar avui en -

tre no sal tres. 

Però amb tot el que s’ha fet du rant el

man dat de qui ha es tat el 7è Pre si dent del 

Co mitè Olím pic Inter na cio nal en ca ra que -

den co ses per ex pli car; cal arri bar al fi nal

d’aquests as pec tes, però un dels punts

clars és que Sa ma ranch sem pre ha de fen -

sat la teo ria, la rea li tat i la ve ri tat con sis -

tent a dir que els Jocs Olím pics són Esport 

i Cul tu ra i, en aquests mo ments, ell ha

dei xat uns Jocs Olím pics que in cor po ren

un ter cer ele ment: són Esport, són Cul tu ra 

i són Pau.
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Abstract

This ar ti cle is the li te rary ver sion, alt hough

vo lun ta rily it keeps the co llo quial tone of the 

oral pre sen ta tion, of the clo sing ses sion of

the Dia lo gue.  The ses sion was re cor ded and 

Mar ta Fu lla na made the writ ten

trans crip tion ta king care, as far as pos si ble,

to be true to what was said. 

Ini tially, and fo llo wing the phi lo sophy of the

who le Dia lo gue, a dialogue was plan ned at

this ses sion bet ween Joan Anto ni

Sa ma ranch, ho no rary pre si dent of the IOC

and of the Ho no rary Com mit tee of the

Dia lo gue it self, and jud ge Kéba M’Ba ye,

pre si dent of the Court of Arbi tra tion for Sport 

and of the IOC Ethi cal Com mis sion. 

Unfor tu na tely, a slight in dis po si tion

pre ven ted the first spea ker from at ten ding.  

Sa ma ranch sent his gree tings by way of

con clu sion to the Dia lo gue which was read

by Mr. Zhen liang He, pre si dent of the IOC

Com mis sion for Olympic Cul tu re and

Edu ca tion, and which is re fe rred at the end

of this part. 

Xa vier Ven tu ra, jour na list of La Van guar dia,

well known for his re ports about the Olympic 

mo ve ment, among ot hers, ac ted as

mo de ra tor in the session. 

A vi deo was shown at the be gin ning co ve ring 

the most em ble ma tic his to ric mo ments of

the com mit ment of the IOC, and Sa ma ranch

in par ti cu lar, to peace. 

The article also includes the most significant 

aspects of the debate that took place once

the presentation of judge M’Baye had

finalised. 

Key words
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Apartheid 

Esport, Pau, Tre va olím pi ca, Olim pis me,
Apart heid 

n Pa ra ules cla u

El jutge Keba M’Ba ye (Font: BPMO pho to).

Presentació

Aquest ar ti cle és la ver sió li terà ria, en ca ra que vo lunt ària ment man té el to col·lo quial d’u na pre sen -

ta ció oral, de la ses sió amb què es va clou re el Dià leg. Aques ta fou en re gis tra da i Mar ta Fu lla na n’ha

fet la trans crip ció es cri ta tot vet llant per és ser fi del al màxim res pec te al que s’hi va dir.

Ini cial ment, i se guint la fi lo so fia de tot el Dià leg, a la ses sió hi ha via d’ha ver un dià leg en tre Joan Anto ni

Sa ma ranch, pre si dent d’ho nor del CIO i del Co mitè d’Ho nor del ma teix Dià leg i el jut ge Kéba M’Ba ye, pre si -

dent del Tri bu nal Arbi tral de l’Esport (TAE) i de la Co mis sió Èti ca del CIO. Ma lau ra da ment, una lleu in dis -

po si ció va  impedir la par ti ci pa ció del pri mer dels po nents. Sa ma ranch va en viar una sa lu ta ció, a ma ne ra

de cloen da del Dià leg, que fou lle gi da pel Sr. Zhen liang He, pre si dent de la Co mis sió per a la Cul tu ra i l’E -

ducació Olím pi ca del CIO, i que s’in clou de ma ne ra des ta ca da al final d’a questa part. 

La ses sió fou mo de ra da per Xa vier Ven tu ra, pe rio dis ta de La Van guar dia, de re co ne gut pres ti gi –en tre 

d’al tres– per les se ves cròni ques a l’en torn del mo vi ment olím pic.

En ini ciar la ses sió es va pro jec tar un ví deo on es re co llien els mo ments hist òrics més em blemà tics

pel que fa al com pro mís del CIO –i Sa ma ranch en par ti cu lar– amb la pau. 

L’ar ti cle tam bé in clou els as pec tes més des ta cats del de bat que tin gué lloc un cop aca ba da la pre -

sen ta ció del jut ge M’Ba ye



Breu repàs hist òric a l’en torn

de l’Esport i de la Pau

La Pau és una pa rau la clau i ne cess ària

en el món de l’es port, on per desgràcia no 

sem pre és un con cep te que s’en ten gui

bé; en ca ra hi ha gent que pen sa que l’es -

port ca na lit za violè ncia i és re fu gi per te -

nir ac ti tuds d’en fron ta ment. El que és

evi dent en aquest mo ment és que la pa -

rau la Pau que da in cor po ra da al con cep te 

dels Jocs Olím pics, a allò que és l’o lim -

pis me en sí ma teix, de ma ne ra que avui

en dia no s’en te nen els Jocs Olím pics

sen se aquest con cep te pre vi de cer car

una unió en tre to tes les parts per in ten tar

evi tar els en fron ta ments i re cu pe rar fins a 

cert punt allò que va ser la fa mo sa Pax

Olím pi ca, els Jocs Olím pics a les Ciu tats

Estat gre gues que de cre ta ven tre ves en -

tre elles per po der par ti ci par als Jocs

Olím pics. 

Aquest és un con cep te que ha anat apa rei -

xent, però que ha tri gat a con so li dar-se des 

que els Jocs es van reins tau rar fins ara. Els

Jocs Olím pics no més van co men çar a re -

flec tir pàl·li da ment el que re pre sen ta va la

pau en els Jocs Antics, a par tir de la se go -

na Gue rra Mun dial. Des de la seva crea ció, 

no van po der evi tar que Eu ro pa i el Món,

dues ve ga des, fos sin l’es ce na ri d’uns en -

fron ta ments que van es tar a punt d’a ca bar

amb la ci vi lit za ció i que, en tot cas, van

mo di fi car el con cep te d’es port, del món, de 

l’e co no mia... de tot. Pas sa da la Se go na

Gue rra Mun dial, els Jocs Olím pics, van co -

men çar a cer car aques ta in ten ció de pau

en tre to tes les parts, però no és pràcti ca -

ment fins a Bar ce lo na que tot això va aca -

bar aga fant sen tit. Re cor dem els tràgics

 esdeveniments de Mu nic el 72, que con -

ver tei xen els Jocs Olím pics en una cai xa de 

res sonà ncia, re cor dem el 76, Mos cou, Los

Ange les... van ha ver de pas sar aquests

jocs per què el mo vi ment olím pic re cu pe rés 

això que és tan ne ces sa ri per als jocs: la

Pau Olím pi ca. 

En po dríem par lar molt, es po dria par lar

d’allò que s’ha fet en aquests úl tims

20 anys en la hist òria de l’o lim pis me,

però d’això ja en par la ran per so nes més

qua li fi ca des que jo i que han se guit

aquest pro cés des del pri mer mo ment. 

Sen zi lla ment el que vo lia dir és que, quan

es fa ba lanç del que ha fet el sen yor Sa -

ma ranch, ja no es trac ta de par lar de

prag ma tis me, de re tor nar als jocs allò que 

eren i que es con ver tei xin en un atrac tiu

per a la ciu tat, sinó que els ha por tat més

enllà, els ha con ver tit tam bé en un lloc de

re fle xió obli ga da, se gons la qual l’esport

olím pic im pli ca una unió, no no més en tre

aquells que com pe tei xen sinó una unió

en tre aquells a qui re pre sen ten els que

com pe tei xen i, aquest, és un ele ment que

avui en dia for ma part per de fi ni ció del

que són uns Jocs Olím pics. 

Un pa rell d’exemples, Sa ma ranch va fer

una apos ta cla ra per què uns Jocs Olím -

pics se ce le bres sin a Co rea; el 81 quan es

van con ce dir a Co rea del Sud, no més

60 paï sos man te nien re la cions di plomà ti -

ques amb aquest país i, en can vi, quan es

van ce le brar els Jocs hi van par ti ci par

161 paï sos. No no més hi ha més paï sos

que van re con èi xer Co rea sinó que el país

va can viar, no era una dic ta du ra sinó que

s’havia con ver tit en una de mocr àcia, hi va 

ha ver tot un pro cés in he rent a la pau que

va acom pan yar els Jocs Olím pics i això va

ser una obra de qui fins fa un pa rell d’anys 

va ser el pre si dent del CIO. Te nim tam bé

la re cons truc ció a Sa ra je vo de cer tes ins -

tal·la cions es por ti ves, el fet d’aconseguir

el rein grés de Sud-àfrica, que va ser re bu -

da pel CIO com a pri me ra ins ti tu ció in ter -

na cio nal. 

Avui, com hem dit, no hi és el sen yor Sa -

ma ranch, però te nim aquí una per so na

que és amic ín tim i col·la bo ra dor seu, per -

so na a la qual ha es tat de le ga da gran part

d’aquesta fei na de la re cer ca de la pau.

Estem par lant del sen yor jut ge Kéba

M’Baye, vi ce pre si dent del tri bu nal de

l’Haia. Ju ris ta molt re co ne gut, for ma part

de di fe rents col·le gis pro fes sio nals i de tri -

bu nals ju di cials de di ver ses parts del

món. Va in gres sar al CIO el 73 i, des de

lla vors, ha tin gut càrrecs im por tants, ha

es tat dues ve ga des vi ce pre si dent del CIO

i, en tre al tres co ses, ha pre si dit al guns

dels co mitès més im por tants d’aquesta

or ga nit za ció; per exem ple el co mitè Apart -

heid i Olim pis me, el co mitè ju rí dic i, en

aquests mo ments, és pre si dent del co mitè 

del tri bu nal su pe rior d’apel·la ció de l’es -

port. És una per so na que co neix per fec ta -

ment tot allò que s’ha fet aquests úl tims

anys per as so lir que la pau for mi part de fi -

ni ti va ment d’aquesta tría da de pa rau les

que iden ti fi quen els Jocs Olím pics: Es -

port, Cul tu ra i Pau. El sen yor M’Baye té la

pa rau la.

Al·locució de Kéba M’Baye 

Sen yo res i sen yors, en ten dran que es ti gui

for ça de ce but. Aques ta tar da, en com pan -

yia de l’home de l’esport més il·lus tre en

l’àmbit in ter na cio nal, ha via de par lar de la 

con tri bu ció de l’esport a la pau i al de sen -

vo lu pa ment; els es de ve ni ments han de ci -

dit una al tra cosa, que Joan Anto ni Sa ma -

ranch, el meu amic de sem pre, aquell

amb el qual he com par tit una com pli ci tat

de més de 20 anys, no es tarà avui amb

no sal tres, però gràcies a Déu la seva sa lut

no co rre pe rill. La men to, però, que no es -

ti gui aquí per què ha gués vol gut, en la

seva presè ncia, po der ma ni fes tar tot el

que pen so de la seva obra, atès que no -

més en puc dir co ses po si ti ves.

Una anè cdo ta

Co men ça ré per una anè cdo ta: era l’any

1980, jo era mem bre del CIO des de feia

7 anys i em sen tia del tot inú til, per què

quan ens reu níem dis cu tíem i al fi nal de

la dis cus sió no era la ma jo ria la que pre nia
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la de ci sió, sinó que era el pre si dent el que

de ci dia. Jo dei xa va la meva fa mí lia, el meu 

tre ball, els meus amics, to tes les me ves

ocu pa cions so cials, la bo rals i al tres i ana va 

al CIO i no hi feia res; i vaig pren dre una

de ci sió que en ge ne ral no es pren en el si

del CIO: vaig di mi tir i li vaig re me tre la car -

ta de di mis sió a un amic de Tu ní sia, que

tam bé era mem bre del CIO, i li vaig dir que

no ani ria a la ses sió de Mos cou i que li lliu -

rés a qui pre si dia la ses sió; però men tres -

tant, un amic que ma lau ra da ment ara ja

no està en tre no sal tres, em va dir: “comp to 

amb tu per què sóc can di dat a la co mis sió

exe cu ti va i cada vot comp ta” i jo li vaig dir

que no ana va a Mos cou, per què di mi tia i

em va dir: “no home, no és pos si ble” i li

vaig dir que di mi tia per què em sen tia del

tot inú til. Però va in sis tir tant i tant, que

vaig anar a Mos cou per vo tar, amb la de ci -

sió de mar xar des prés del vot. Però no no -

més hi ha via les elec cions a la co mis sió

exe cu ti va, tam bé hi ha via les elec cions ge -

ne rals, cosa que ig no ra va; no es ta va al cor -

rent del de sen vo lu pa ment dels afers d’a -

ques ta ins ti tu ció. Així doncs, es va ele gir el

pre si dent del CIO i aques ta elec ció va re -

cau re en el sen yor Joan Anto ni Sa ma ranch

i no sé ni si vaig vo tar per ell, per què es ta va 

del tot in di fe rent al que suc ce ïa. Des prés

de l’e lec ció tot hom el fe li ci ta va i au tomà ti -

ca ment jo vaig fer com els al tres i quan li

vaig do nar la mà, em va aga far, em va por -

tar a part i em va dir: “Kéba (cosa que em

va sor pren dre, per què es va di ri gir a mi pel

meu nom) for mes part de les per so nes

amb les quals comp to per por tar a bon port 

la mis sió, for ça di fí cil, que m’ha es tat en -

co ma na da”, jo aca ba va de di mi tir i no po -

dia dir-li lla vors i vaig es tar com es pan tat i

vaig dir al meu com pany de Tu ní sia que

em tor nés la meva car ta de di mis sió i em

va dir: “no, no te la tor no, me la guar do

com a re cord” i mai més m’ha do nat

aques ta car ta.

Doncs bé, el que el pre si dent Sa ma ranch

em va dir jo crec que ho va dir a mol tes

per so nes, per què no no més és una alta

per so na li tat de l’es port, sinó que tam bé és 

un autè ntic home po lí tic; en tot cas, en mi 

això va pro vo car real ment un can vi d’o -

rien ta ció i, des de l’any 1980, fins que ell

va ple gar de pre si dent del CIO –en el mo -

ment en què ell va ple gar jo tam bé vaig di -

mi tir–; du rant tots aquests anys vam

col·la bo rar sem pre, no va ser una col·la -

bo ra ció pun tual sinó con ti nua da i que, a

més a més, a ho res d’a ra tam bé con ti nua. 

És, doncs, a aquest home a qui de vem el

que ha es de vin gut el CIO avui. Quan hi

vaig en trar era una or ga nit za ció es por ti va

com qual se vol al tra, com les fe de ra cions

in ter na cio nals, com gai re bé di ria els co -

mitès olím pics na cio nals i Sa ma ranch l’ha

con ver tit en una ins ti tu ció in ter na cio nal

res pec ta da. L’a rri ba da de les do nes al CIO

és quel com que li de vem a ell, i l’a rri ba da

dels at le tes tam bé. L’aug ment del pa tri mo -

ni im mo bi lia ri és ell qui el va acon se guir, el 

Mu seu Olím pic, la ma ne ra de dur a ter me

l’e lec ció de les ciu tats que te nen l’ho nor

d’or ga nit zar els Jocs Olím pics, la se pa ra ció 

dels jocs d’hi vern i d’es tiu, tam bé és obra

seva; i po dria con ti nuar aques ta llis ta per -

què gai re bé és una llis ta ina ca ba ble. 

So bre la Tre va Olím pi ca

Molt par ti cu lar ment vol dria ci tar una re -

for ma que té un vin cle di rec te amb el

tema que ha víem de trac tar ple gats; es

trac ta de la tre va olím pi ca. Un dia, en

aques ta ma tei xa ciu tat de Bar ce lo na on

ens tro bem ara, em va dir: “ens faràs un

in for me so bre la tre va olím pi ca” i jo re co -

nec que no sa bia ni el que era, vaig bus car 

en els ar xius, els do cu ments i al tres i vaig

des co brir que això pro ve nia de la Grècia

an ti ga i vaig ela bo rar un in for me. 

Quan vaig pre sen tar el meu in for me,

molts som reien o mi ra ven cap una al tra

ban da o dis cu tien en tre ells, per què es

pen sa ven que era una uto pia; doncs bé,

com sem pre i la hist òria n’és el tes ti mo ni,

són les uto pies les que creen les grans co -

ses que han fet la fe li ci tat de la Hu ma ni tat 

i aquí un cop més la hist òria es va re pe tir,

la uto pia ha es de vin gut rea li tat. Fa una

es to na, en el ví deo pro jec tat en ini ciar

aques ta ses sió, heu vist Joan Anto ni Sa -

ma ranch en ple na gue rra de Bòsnia-Her -

ce go vi na per anar a col·lo car la ban de ra

de la pau i la ban de ra olím pi ca. 

Po dria con ti nuar du rant mol ta en to na ex -

pli cant aques tes co ses, però he de pas sar

a par lar del tema que ens ocu pa, es trac ta

de par lar de l’esport i la seva con tri bu ció a 

la pau i al de sen vo lu pa ment. 

De quin es port par lem?

Pen so que, pri mer de tot, ens hem d’en -

ten dre so bre l’es port de què es tem par -

lant. Entre el se xa ge na ri que a casa seva

fa es ti ra ments i el ma ra to nià que par ti ci pa 

als Jocs Olím pics hi ha dues ac ti tuds,

però aques tes ac ti tuds no di fe rei xen en la

na tu ra le sa sinó que di fe rei xen en el grau i

en l’ob jec tiu, però en amb dós ca sos es

trac ta d’es port. Però l’es port del qual vo -

lem par lar, és a dir, l’es port que apor ta

una con tri bu ció a la pau i al de -

senvolupament no és l’es port d’a quest

per so na de 60 anys que deia que feia es ti -

ra ments a casa seva per llui tar con tra el

reu ma... Si jo ha gués de de fi nir es port di -

ria que: “es trac ta del con junt dels exer ci -

cis fí sics, duts a ter me en una com pe ti ció

in di vi dual o col·lec ti va”. I amb això vull

dir que aques ta tar da no ens in te res sem

per l’es port a ni vell ge ne ral sinó per l’es -

port que posa en com petè ncia di ver ses

per so nes a ni vell in di vi dual o col·lec tiu.

No té cap im portància el fet que la com pe -

ti ció si gui d’alt ni vell o no, que si gui in ter -

na cio nal o lo cal, que si gui lú di ca o no ho

si gui. Tam poc no im por ta que els par ti ci -

pants si guin re tri buïts o no ho si guin,

aques ta for ma d’es port con tri bueix, i ja en 

par la rem, a la pau i al de sen vo lu pa ment.

De qui na pau trac tem? 

La pau de la qual no sal tres par lem no és

l’absència de gue rra, tam poc no és el si -

len ci de les ar mes que suc ceeix en un con -

flic te ar mat per de ci sió dels bel·li ge rants.

Aques ta pau a vol tes, és precà ria i enga -

nyosa. La pau de la qual no sal tres par lem

aquí, és molt més que tot això, per a no -

sal tres la pau és un con junt d’es for ços per

tei xir vin cles de concòrdia, d’a mis tat i de

fra ter ni tat, en tre els mem bres d’un grup,

tant si es trac ta del po ble, com del país, la 

re gió o del con ti nent o de tot el món. 

El de sen vo lu pa ment

Pel que fa el de sen vo lu pa ment el con ce -

bem com un camí vers la mi llo ra cons -

tant del crei xe ment econò mic i simul -

tàniament de la con di ció dels mem bres

d’u na po bla ció de ter mi na da. El mot po -

bla ció s’a ga fa en el sen tit so ciolò gic, és
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per tant una evo lu ció qua li ta ti va del con -

junt d’un país o d’u na re gió vers un es tar

mi llor, tant des del punt de vis ta ma te rial

com mo ral i en el res pec te dels drets fo -

na men tals de la per so na hu ma na. Ha -

vent de fi nit així una mica els ter mes que

uti lit za rem al llarg d’a quest dis curs, ara

ens pre gun ta rem i tots els aquí pre sents

ho heu fet du rant aquests dies del dià leg,

ens pre gun ta rem: com pot con tri buir

l’es port a la pau i al de sen vo lu pa ment?

Par lem, doncs: l’es port i la pau; l’es port i

el de sen vo lu pa ment

De l’esport i la pau

L’esport exer ceix en tre els seus prac ti -

cants i fins i tot més enllà, en la po bla ció

dels clubs, de les co mu ni tats i dels paï -

sos, una in fluèn cia cada ve ga da més gran

com a con se qüèn cia de la seva po pu la ri -

tat. Aques ta in fluèn cia afec ta di ver sos

sec tors, pri mer de tot, diré que l’esport de -

sen vo lu pa un cert nom bre de cos tums que 

jo ano me no aquí cul tu res; cul tu res de la

lli ber tat: no es pot fer es port sen se vo -

ler-ho, per què és un acte in di vi dual; cul -

tu ra de la igual tat: l’esport no co neix les

de si gual tats en tre els in di vi dus, lle vat dels 

re sul tats ob tin guts en el te rreny es por tiu o

en tre el ric i el po bre, en tre el po de rós del

dia i l’home del ca rrer, per què en tre

aques ta gent l’esport no mar ca la diferèn -

cia, no fa cap di ferè ncia. Com diu la Car ta

Olím pi ca, sol·li ci ta les qua li tats del cos,

de la vo lun tat i de l’esperit i no té en

comp te els atri buts que la so cie tat so -

breim pri meix en l’individu, so vint te nint

en comp te fac tors so cials que no te nen res 

a veu re amb les autè nti ques qua li tats de

la per so na in te res sa da. 

L’es port obli ga a la to lerà ncia, si gui qui na 

si gui la for ma en la qual es prac ti ca; de

con for mi tat amb la de fi ni ció que hem do -

nat, l’esport posa en presè ncia per so na li -

tats o per so nes di ver ses de ci vi lit za cions

di fe rents que s’apleguen en un equip o

uns con tra els al tres, però so vint amb el

ma teix ob jec tiu; això exi geix, per tant, la

to lerà ncia en tre to tes aques tes per so nes. 

L’es port obli ga a l’obertura, ha de ser

obert, ober tu ra d’esperit, però tam bé te nir 

en comp te el que no és un ma teix, ober tu -

ra fora del cer cle li mi tat i a vol tes tan cat al 

qual l’home està acos tu mat, per fre qüen -

tar, apren dre, apre ciar i es ti mar als al tres

i al tres co ses. Fent això acos tu ma l’esperit 

a ac cep tar la di ferè ncia.

L’es port for ça. Pri mer de tot for ça a res -

pec tar l’al tre. Creu re’s su fi cient és un de -

fec te que l’es port no to le ra, un de fec te

com aquest es veu, tot d’u na, re pri mit

pels re sul tats en el te rreny; cal, doncs,

obli gatò ria ment, res pec tar el com pe ti -

dor, pri mer per po der par ti ci par en la ma -

tei xa com pe ti ció que ell, com a ad ver sa ri

o com a mem bre d’un ma teix equip, per

po der tam bé to le rar el fet de no te nir els

ma tei xos re sul tats que ell i a vol tes fins i

tot te nir re sul tats in fe riors. L’es port tam -

bé ens for ça a la re nún cia de la dis cri mi -

na ció, si gui qui na si gui aques ta dis cri mi -

na ció. Pri mer que tot per què el prin ci pi

de la no dis cri mi na ció està ins crit en la

car ta olím pi ca, però tam bé per què l’ex -

pe rièn cia de Sud-àfri ca ens ho mos tra

molt bé: quan la dis cri mi na ció està pre -

sent l’es port ja no hi és. 

L’es port im po sa. Pri mer de tot, im po sa

l’èti ca, l’es port és una ac ti vi tat èti ca per

ex cel·lència. Fo na men ta da so bre la igual -

tat obli ga a aquells que el prac ti quen al

res pec te de nor mes èti ques, no to le ra els

fraus, tant si aquests es tan re la cio nats

amb l’e dat, la na cio na li tat, amb en gan yar

o in fluir de ma ne ra ar ti fi cial en el re sul tat

uti lit zant sub stàncies o mèto des sus cep ti -

bles de per ju di car la sa lut i que, per això,

es tan prohi bits. És per això que el CIO ha

es tat la pri me ra or ga nit za ció a dur a ter me 

una ac ció fer ma con tra el do pat ge, és

per això que va crear l’AWA (Anti do ping

World Agency) i tam bé sota la pre sidè ncia 

de Sa ma ranch va crear la co mis sió d’èti ca 

que vet lla pel res pec te de les nor mes mo -

rals i èti ques en la pràcti ca es por ti va.

L’es port tam bé im po sa la coe xistència en -

tre els in di vi dus i en tre els po bles, les

guer res a vol tes no po den fer res con tra la

mort i la pràcti ca de l’es port. Aquest matí

Na wal El Mou ta wa kel, es por tis ta olím pi -

ca del Ma rroc, ens ho ha mos trat molt cla -

ra ment amb unes dia po si ti ves.

L’es port afa vo reix. Pri mer de tot afa vo reix

la so li da ri tat, la so li da ri tat és la pròpia

base de l’esport i vol dria ci tar les lí nies tan 

bo ni ques es cri tes per Mau ri ce Druon, de

l’Acadèmia Fran ce sa, so bre la so li da ri tat

en l’esport. Això és el que diu i el cito: “La

pràcti ca dels es ports d’equip exi geix qua -

li tats de coo pe ra ció, de so li da ri tat, el que

ens sob ta en els jocs de pi lo ta són les pas -

sa des, el que re nun cia a bri llar, per què no

està se gur de po der en cer tar el seu xut,

efec tuar la seva en tra da, mar car un gol, o

pas sar la pi lo ta a un com pany d’equip mi -

llor col·lo cat, aquest és el que de mos tra

for ça seny i ab ne ga ció”.

L’es port afa vo reix tam bé la fra ter ni tat, la

fra ter ni tat és en rea li tat l’altre mot per so -

li da ri tat. La so li da ri tat exi geix la pro xi mi -

tat dels sen ti ments i per tant l’amistat i es

trans for ma en fra ter ni tat.

L’es port com bat, com bat pri mer de tot l’e -

gois me, ja ho hem des ta cat par lant de la

so li da ri tat, qui diu so li da ri tat diu evi dent -

ment re nún cia a al gu na cosa o no es col tar 

l’e gois me. L’es port com bat tam bé el sec -

ta ris me, el sec ta ris me en to tes les se ves

for mes és, efec ti va ment, com ba tut per

l’es port; a vol tes suc ceeix que el sec ta ris -

me es de sen vo lu pa en el na cio na lis me

ma lentès o en al tres for mes d’ex tre mis me. 

Però no hem de con fon dre aquest na cio -

na lis me, que està molt a prop del secta -

risme, amb el patriotisme. 

Arri bo, doncs, a una pri me ra con clu sió: és 

clar i no to ri que la pri me ra i la més no ble

con tri bu ció de l’es port a la vida de les so -

cie tats és, sens dub te, la crea ció de les

con di cions que afa vo rei xen la pau. La

Car ta Olím pi ca n’ha par lat amb for ça, el

prin ci pi fo na men tal nú me ro 3 diu: “L’ob -

jec tiu de l’o lim pis me és de col·lo car arreu

l’es port al ser vei del de sen vo lu pa ment

har mo niós de la per so na, en vis ta a fo -

men tar l’es ta bli ment d’u na so cie tat pa cí fi -

ca preo cu pa da per pre ser var la dig ni tat

hu ma na”. Cal re cor dar que aques ta pres -

crip ció abas ta tots els com po nents de la

pau ci vil i la pau in ter na cio nal. La dig ni tat 

hu ma na, tant si és in di vi dual com col·lec -

ti va, no més pot rea lit zar-se en la pau,

quan és in di vi dual és el pro pi fo na ment

dels drets hu mans, quan és col·lec ti va re -

co breix els drets dels po bles a dis po sar

d’ells ma tei xos. Tot són grans de pau que

en gen dren lli ber tat i igual tat, però tam bé

dret a la di ferè ncia, d’u nes ci vi lit za cions

respecte de les altres, cohabitació, entesa

entre els pobles i cooperació, tot això pot

resumir-se en un sol mot: la pau.
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De l’es port

i del de sen vo lu pa ment

L’es port és un fac tor dinà mic del de sen vo -

lu pa ment, tal com no sal tres hem de fi nit

aquest con cep te. Efec ti va ment, pri mer de

tot l’es port aug men ta el gust per l’es forç.

Per as so lir re sul tats apre cia bles i que es

me ri tin en l’es port cal, a vol tes en l’a no ni -

mat, rea lit zar es for ços a ve ga des gai re bé

so brehu mans. Suc ceeix, ma lau ra da ment, 

que els re sul tats a ve ga des no es tan pre -

sents o no ho es tan en pro por ció als es for -

ços sub mi nis trats, llavors cal buscar l’èxit

d’una altra manera.

Des prés d’u na bona in tros pec ció l’es port

tam bé por ta a l’èxit. L’es port por ta a l’es -

por tis ta a su pe rar-se en l’es pe cia li tat que

ha es co llit, per tant, és una es co la de pro -

grés, però en la hu mi li tat i la pa cièn cia.

Ensen ya a su pe rar-se; el de sen vo lu pa -

ment no és un con junt d’es for ços sub mi -

nis trats per pas sar d’u na si tua ció menys

fa vo ra ble a una si tua ció més fa vo ra ble,

sen se que a prio ri es de ter mi ni un lí mit su -

pe rior. No és aques ta l’e xigè ncia del de -

sen vo lu pa ment que Gal braight diu que és, 

pri mer de tot, una evo lu ció con ti nua? I

pre ci sa ment l’es port és, ho re pe tei xo, una

es co la de superació: de superació d’un

mateix, de l’altre, a títol individual i

col·lec tiu. 

L’es port ge ne ra in gres sos, i no cal in sis -

tir-hi, per què tot hom sap que l’es port mo -

dern és, efec ti va ment, una font d’in gres sos

con si de ra bles. Evi dent ment, els di ners po -

den pre sen tar pe rills. Ben se gur que quan

els pri mers com pe ti dors de la Grècia Anti ga

dels Jocs Olím pics es dis po sa ven a có rrer,

no més es pe ra ven com a re com pen sa una

co ro na de llo rer; avui hom els dóna fins i tot

lin gots d’or. Per sort, el Co mitè Olím pic

Inter na cio nal, per via de la co mis sió exe cu -

ti va, aca ba de llan çar un prin ci pi fo na men -

tal ètic dient: els di ners que ge ne ra l’es port

s’han de des ti nar a l’es port, han de tor nar a

l’es port. Però és cert que l’es por tis ta apor ta

un plus so cial i econò mic en les so cie tats on 

viu. Això és cert es pe cial ment per a Àfri ca, i

tam bé, en ge ne ral, per als paï sos en vies de

de sen vo lu pa ment. 

I arri bo ja a una con clu sió par cial breu que 

ex pres so de la ma ne ra se güent:

És, doncs, in ne ga ble que l’es port mo dern

ha es de vin gut un fac tor de ter mi nant en el

de sen vo lu pa ment econò mic i so cial, en

un món que es tro ba im mers en la glo ba -

lit za ció. 

Co miat

Sen yo res i sen yors, ha arri bat el mo ment

de la con clu sió.

Pri mer de tot, vol dria do nar les gràcies a

les au to ri tats que han or ga nit zat aquest

Dià leg pel fet d’ha ver-me fet l’ho nor de

con vi dar-me al cos tat del meu vell amic

Joan Anto ni Sa ma ranch. Els dono les

gràcies per ha ver tin gut aques ta idea ge -

nial de reu nir ho mes i do nes que es tan a

prop de l’es port, o que pot ser no es tan a

prop de l’es port, però que hom ha reu nit

per dis cu tir en el marc d’un dià leg de ci vi -

lit za ció. El dià leg és una vir tut del con ti -

nent del qual pro vinc, allò que ca rac te rit -

za aquest con ti nent és que en ca ra sa bem

riu re i en ca ra sa bem plo rar, és a dir, que

el cor hi té un lloc; com la mateixa forma

de l’Àfrica. 

Des prés d’uns dies fruc tí fers heu arri bat a

con clu sions que es tic con ven çut que ser -

vi ran, no no més a les ge ne ra cions fu tu res

sinó tam bé a les que avui in ten ten tro bar

les so lu cions més per ti nents per tal de

crear-nos un món mi llor. És per això i en

aques ta lí nia que vo lia re tre un ho me nat -

ge a Joan Anto ni Sa ma ranch que ha ins pi -

rat aques tes pa rau les que es tan ins cri tes

a la car ta olím pi ca i cito: “El mo vi ment

olím pic té com a ob jec tiu con tri buir, abas -

tar un món pa cí fic i mi llor, tot edu cant la

jo ven tut mit jan çant l’es port, prac ti cat

sen se dis cri mi na ció de cap mena i en el

res pec te de l’es pe rit olím pic que exi geix

la com pren sió mú tua, l’es pe rit d’a mis tat,

la so li da ri tat i el fair play, jugar net”.

Gràcies Sa ma ranch, gràcies a tots vo sal -

tres per la vos tra pa cièn cia.

El debat 

Bar ce lo na 92 i la pau

Com a pe rio dis ta i mo de ra dor d’a ques ta

ses sió, vol dria co men tar que Joan Anto ni

Sa ma ranch sem pre ha dit que per a ell els

Jocs de Bar ce lo na van ser un som ni con -

ver tit en rea li tat; una de les co ses que més 

va ani mar Sa ma ranch a pen sar que Bar -

ce lo na 92 va sig ni fi car mol tís sim en la

seva ca rre ra com a di ri gent, va ser pre ci -

sa ment la so lu ció ima gi na ti va que va sa -

ber tro bar el CIO i els or ga nit za dors a certs 

pro ble mes de tipus polític que havien

aparegut en aquell moment. 

Bar ce lo na va tro bar so lu cions, per exem -

ple, a allò que re pre sen ta va la par ti ci pa ció 

con jun ta d’u na en ti tat com la Unió So viè -

ti ca quan s’ha via dis gre gat en di fe rents re -

pú bli ques; quan va sa ber com en fron tar el 

tema de la gue rra fra tri ci da a Iu gosl àvia i

va per me tre la par ti ci pa ció dels paï sos

que s’hi en fron ta ven, fins i tot el que es

con si de ra va en aquell mo ment el país

agres sor, no va po der par ti ci par com a

equip, però sí, de manera individual, sota

la bandera del CIO. 

To tes aques tes so lu cions, aquest vo ler re -

sol dre pro ble mes po lí tics, el fet de par lar

ja lla vors de tre va Olím pi ca i fer aque lla

cri da, vostè que ho va viu re, des de dins,

ar tí fex en cer ta ma ne ra de les so lu cions

tro ba des, po dria si us plau ex pli car-nos

com i per què es van plantejar aquestes

solucions?

So lu cions als con flic tes,

com i per què?

La pri me ra cosa que diré és que Bar ce lo -

na va cons ti tuir real ment una eta pa en l’e -
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vo lu ció dels Jocs Olím pics. Fins a Bar ce -

lo na ha vien exis tit boi cots. Bar ce lo na va

per me tre real ment reu nir el con junt dels

par ti ci pants del mo vi ment olím pic. Però

allò més im por tant se ria se gu ra ment allò

que va pas sar abans de les grans ma ni fes -

ta cions: hi va ha ver la tre va olím pi ca.

Deia al prin ci pi de la meva in ter ven ció,

breu ment, que Sa ma ranch, sem pre té

idees ex traor dinà ries i que, a més a més,

quan les ma ni fes ta per pri me ra ve ga da

tot hom diu que allò és im pos si ble, però el

temps li aca ba do nant la raó; doncs ja he

dit que em va aga far per la màni ga i em va 

dir: “es col ta, em faràs un in for me so bre la

tre va olím pi ca”, jo no sa bia què era i ho

con fes so ara, de tota ma ne ra el meu de lic -

te ha pres crit i no em po dran con dem nar

per això; però bé, em vaig po sar a tre ba -

llar, vaig ela bo rar aquell in for me, la gent

no es ta va gai re con ven çu da, però he de

dir que va ser pre ci sa ment gràcies a un

home molt tos sut, tan tos sut com bai xet,

que aques ta idea es va con ver tir en una

rea li tat. Per què tre ba llem en sim bio si, en

ca de na, el dis sen ya dor va ser el pre si dent

Sa ma ranch, jo vaig ser el ju ris ta que hi va

do nar for ma, però l’o brer va ser Fé krou Ki -

da ne [en sen tir aquest nom, el pú blic

aplau deix] qui va acon se guir que la Tre va

Olím pi ca es con ver tís en una rea li tat, en

nom de l’Orga nit za ció de les Na cions Uni -

des (ONU). Hi va ha ver una re so lu ció que

es va vo tar per una ni mi tat. Va ser la con -

fir ma ció del fet que es tin gues sin en

comp te els in te res sos dels at le tes; es van

po der ex pres sar el 91, per pri me ra ve ga -

da, a Ba den-Ba den, gràcies a Joan Anto ni 

Sa ma ranch. 

Da vant, doncs, de la cai gu da de l’an tic

l’Impe ri So viè tic va cal dre tro bar fór mu les

ju rí di ques di fí cils per po der ac cep tar els

at le tes d’a quells paï sos per tal que po -

gues sin par ti ci par als Jocs de Bar ce lo na.

Va fer fal ta la bona vo lun tat de tots els

mem bres del Co mitè Exe cu tiu per què això 

es con ver tís en una rea li tat i d’a ques ta

ma ne ra, sen yor mo de ra dor, els at le tes de

l’an ti ga Iu gosl àvia, van poder participar

als Jocs de Barcelona.

Fa un mo ment hem po gut veu re imat ges

que se gu ra ment han re co ne gut, les imat -

ges ex traor dinà ries de Nel son Man de la.

Joan Anto ni Sa ma ranch, que sem pre ana -

va per da vant dels es de ve ni ments, ha via

sen tit que a l’Àfri ca del Sud hi ha via la

sen sa ció que s’a ban do na va l’apart heid, i

hi va ha ver un co mitè que es va des pla çar

en aquest país. El di ri gia jo, i d’a ques ta

ma ne ra vam po der tor nar a in clou re l’Àfri -

ca del Sud dins dels ren gles de l’es port in -

ter na cio nal. Enca ra no era pre si dent Nel -

son Man de la, però Sa ma ranch ja el va

convidar a estar present en aquests Jocs

de Barcelona 92.

Sen yor mo de ra dor, Bar ce lo na va re pre -

sen tar real ment un cop de timó en la his -

tòria de l’o lim pis me. Aques ta fór mu la que

s’ha usat, la dels mi llors Jocs que mai

s’han ce le brat, the best ga mes ever,

doncs pen so que sí, que efec ti va ment

aques ta fra se que es diu sem pre,

en aquest cas va te nir un sig ni fi cat real, i

aques ta és la res pos ta que tinc per a la

seva pregunta.

Pa rau les de Se cre ta ri Ge ne ral

del Co mitè Olím pic

de Bòsnia-Her ce go vi na

No vo lia par lar en aques ta ses sió, per què

ja he po gut in ter ve nir en d’al tres, però

quan he vist en pan ta lla, aque lles imat ges 

del sen yor Sa ma ranch, Pre si dent del CIO,

que du rant els jocs olím pics a Li lleham -

mer va ve nir a Sa ra je vo du rant el set ge,

ales ho res vol dria re pe tir al gu nes de les

fra ses de la meva in ter ven ció en una altra

sessió d’aquest Diàleg. 

Com sa ben, a Bòsnia-Her ce go vi na, hi ha

tres po bles, tres na cio na li tats. Des del fi -

nal de la gue rra, es van im po sar uns co -

lors als es por tis tes dins una lli ga uni fi ca -

da. Els es por tis tes van veu re aquest dret

re co ne gut pel pre si dent d’ho nor vi ta li ci

del Co mitè Olím pic Inter na cio nal i pel di -

rec tor de Solidaritat Olímpica, Pere Miró.

Es va crear un pro jec te on hi ha via re pre -

sen ta da l’e du ca ció, la for ma ció, els

 experts ju rí dics, la so li da ri tat i tot ti pus

d’in for ma cions ne cess àries. Des prés

de tres anys de fei na amb el re col za ment

de l’ac tual pre si dent del CIO, Jac ques

Rog ge, gràcies a aquest pro jec te, el de -

sem bre de l’any 2002, set anys des prés

del fi nal de la gue rra, hem po gut tor nar a

reu ni fi car l’es port a Bòsnia-Her ce go vi na i

els di fe rents es por tis tes, mit jan çant les

se ves fe de ra cions reu ni fi ca des. Ara par ti -

ci pen sota la ban de ra uni fi ca da de Bòs -

nia-Hercegovina. Tot just des prés de la

gue rra i la reu ni fi ca ció, el Co mitè Olím pic

de Bòsnia-Her ce go vi na, va for mar un

equip olím pic uni fi cat que va par ti ci par

als Jocs de Sid ney, als d’hi vern de Salt

Lake City i ara també serem presents als

jocs olímpics d’Atenes. Unificats i junts.

Un dels mi llors exem ples de les ac ti vi tats

del Co mitè Olím pic Inter na cio nal és el

cen tre olím pic de Ze tra que va ser cre mat

du rant la gue rra. Ha es tat re no vat gràcies

als fons del CIO, de la Unió Eu ro pea, de la

ciu tat de Bar ce lo na i de la ciu tat de Sa ra -

je vo. Un se gon exem ple se ria tam bé el

mu seu olím pic de Sa ra je vo, que ha es tat

tam bé re no vat con jun ta ment amb aquest

cen tre olím pic de Ze tra, que va inau gu rar

el lla vors pre si dent del CIO, Joan Anto ni

Sa ma ranch, el març de 1999. Els es por -

tis tes i els ciu ta dans de Sa ra je vo i de Bòs -

nia-Hercegovina, po den fer-ne ús gratuï -

tament. Gràcies al CIO i als altres donants

financers. 

Aquests pro jec tes han permès de res ta blir 

el dià leg i la coo pe ra ció al meu país, un

país mul tièt nic i tam bé ha es tat així a tots

els es tats de l’ex Iu gosl àvia. Les ac ti vi tats

del CIO, s’han vist re for ça des per po -

sar-les al ser vei de la pau i de la com pren -

sió mú tua en tre els jo ves i, en con cret, en -

tre els es por tis tes i no no més en el meu

país, sinó tam bé a tota la re gió dels

Balcans. Moltes Gràcies.

So bre Co rea i Sud-àfri ca

Vol dria pre gun tar al jut ge el se güent:

aquest apro pa ment en tre Co rea del Sud i

Co rea del Nord, que es va do nar men tre

vostè era mem bre del Co mitè Exe cu tiu, si

me’n pot par lar, i des prés ens po dria ex -

pli car la seva pri me ra tro ba da amb el pre -

si dent Fre de rik W. de Klerk a Ciu tat del

Cap i des prés la seva tro ba da amb Nel son

Man de la, per què vostè va anar a trobar-lo

a la seva ciutat...

Co men ça ré par lant de les dues Co rees. El

mo de ra dor, fa un mo ment, re cor da va el

pa per que van de sen vo lu par els Jocs

Olím pics de Seül en el fu tur po lí tic de Co -

rea del Sud. Però ja en el 88, el pre si dent

Sa ma ranch som nia va a po der do nar al

apunts 78 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (100-106)

part iii. dimensions del diàleg: cerimònia i intercanvi

105



món un acte simb òlic i sig ni fi ca tiu que

anés en la di rec ció d’a ques ta reu ni fi ca ció

de les dues Co rees. Es van de di car es for -

ços, en con cret, per tal que al gu nes de les

pro ves es de sen vo lu pes sin a Co rea del

Nord. Hi va ha ver tro ba des, no s’ha vien

tro bat mai abans les dues Co rees, es van

tro bar a Lau sa na, en se cret i sota presi -

dència de Sa ma ranch. Per desgràcia, això 

no va arri bar a do nar fruits con crets, però

ja he dit que quan Sa ma ranch té una idea

que con si de ra una bona idea, i nor mal -

ment l’en cer ta, no l’a ban do na mai. El

2000 la va re pren dre, pot ser va ser una

mica abans, però això es va ma te ria lit zar

als Jocs Olím pics de Sid ney. El món sen -

cer va po der veu re aques tes imat ges ex -

traor dinà ries dels dos di ri gents de les

dues Co rees, aga fats de la mà i des fi lant

sota la mateixa bandera. Això, doncs, és

un símbol i és molt infreqüent que aquests 

símbols acabin morint.

Pel que fa a l’al tre as sump te, l’apart heid,

es ta va pre sent a Sud-àfri ca i va ser el CIO, 

en pri mer lloc, qui va prohi bir les com pe ti -

cions in ter na cio nals amb aquest país.

Però tam bé hi va ha ver un mo ment en què 

el pre si dent Sa ma ranch es va ado nar que

al gu na cosa es ta va pas sant a Sud-àfri ca i

va crear la co mis sió Apart heid i Olim pis -

me, i em va de ma nar que jo en fos el pre -

si dent. Vaig ac cep tar el càrrec, vam es tar

tre ba llant, ens vam reu nir di ver ses ve ga -

des amb els di ri gents de l’es port de

Sud-àfri ca, a Lau sa na, i em va dir que ca -

lia que en viés sim una co mis sió no no més

per es tu diar la si tua ció, sinó una co mis sió

que tin gués el po der de pren dre de ci sions. 

I ho va fer així, hi ha via re pre sen tants de

l’Àfri ca i dels al tres con ti nents, tam bé vaig 

te nir l’ho nor de di ri gir-la. A Sud-àfri ca ens

vam tro bar amb tots els res pon sa bles de

l’es port i tots els res pon sa bles po lí tics per

se pa rat, tam bé amb el pre si dent de la Re -

pú bli ca, que era en De Klerk, i des prés

d’u na llar guís si ma ses sió de tre ball ens va 

dir: “es col tin: ens es tan de ma nant can vis, 

però m’a do no que cada ve ga da que ens

de ma nen cons truir les por te ries de fut bol,

ales ho res, evidentment, sempre les fem

d’unes certes mides i després demanen

d’ampliar-les”, em vaig quedar sorprès

amb aquest comentari. 

El que més em va dei xar un re cord va ser

la pri me ra tro ba da amb Nel son Man de la.

Ell es ta va de va can ces en un po ble molt

allun yat de Nels pruit, vam mar xar en avió

a l’ae ro port d’a ques ta ciu tat, amb l’ac tual

pre si dent de la Re pú bli ca. Vam anar en

un he licò pter, vam ate rrar, en Nel son va

sor tir de la casa de va can ces. Tam bé hi

ha via mol tes fa mí lies ale man yes i tots els

nens que co rrien per allà eren blancs i te -

nien en tre 12 i 15 anys i va ser la pri me ra

ve ga da que vaig te nir la sen sa ció de veu re

una apa ri ció, com un fan tas ma. Vaig veu -

re sor tir Nel son Man de la ro de jat de nois

ros sos que pi ca ven de mans i cri da ven:

Man de la, Man de la, Man de la; va ser la

pri me ra ve ga da que em vaig reu nir amb

ell. Vam es tar par lant mol tes ho res li vaig

ex pli car el pro jec te del CIO i va dir que hi

es ta va d’a cord, que es ta va d’a cord... em

va dir: “es tic d’a cord amb què el CIO re co -

ne gui el Co mitè Olím pic Na cio nal de

Sud-àfri ca”, com que Sa ma ranch m’ha via 

au to rit zat a pren dre de ci sions in situ,

doncs com a africà, vaig es tar molt or gu -

llós de po der pro cla mar a l’ae ro port de

Johan nes burg, da vant de de se nes i de se -

nes de pe rio dis tes, que s’ha via readmès

Sud-àfri ca en el con cert de les na cions es -

por tis tes del món. Així van anar les co ses.

Jo pen so que en la meva llar ga ca rre ra

olím pi ca, aques ta va ser la meva ex pe -

rièn cia més fantàsti ca…

Cloenda

Si no hi ha res més, es tem com plint l’ho -

ra ri. Do nem per fi na lit zat aquest acte i

agraïm al sen yor M’Ba ye, no no més el que 

ens ha ex pli cat avui, sinó bàsi ca ment li

vo lem do nar les gràcies per tot allò que ha 

fet en tota la seva ca rre ra es por ti va, ju rí di -

ca i hu ma na, al Co mitè Olím pic Inter na -

cio nal i tam bé per l’es forç que, jun ta ment

amb el pre si dent del CIO, dis cul pin sem -

pre m’e qui vo co i dic el pre si dent, però és

que per tot hom aquí, a Ca ta lun ya i a

Espan ya, és obvi que Joan Anto ni Sa ma -

ranch sem pre serà el pre si dent del CIO, el

con ti nuem con si de rant el nos tre pre si -

dent. Però bé, tot el que han fet vostès al

llarg d’a quests anys a fa vor de la pau uni -

ver sal, mit jan çant el mi llor vehi cle que

exis teix, l’es port, la unió de la gent com -

pe tint, de les na cions, unió, en última

instància, de la gent que té uns objectius

comuns. 

[L’ac te es va aca bar amb una ova ció de

tot el pú blic po sat dem peus, feta a pe ti -

ció del jut ge M’Ba ye, en ho me nat ge a

Joan Anto ni Sa ma ranch, tot de sit jant la

seva re cu pe ra ció.]
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