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Juan Antonio Samaranch Torelló: A Vast Accomplishement  

M’agradaria abstreure’m dels meus sentiments personals per 

poder descriure en aquestes poques línies la figura del tristament 

desaparegut Juan Antonio Samaranch Torelló. Però la meva amistat i, 

sobretot, la meva admiració per ell m’ho impedeix. Necessitaria més 

espai, més temps i més paraules per expressar els meus sentiments.

Va dedicar tota la seva vida a l’esport i a la seva gestió. Ha mort amb 

89 anys i ho va fer sense concedir-se ni un respir, sense renunciar ni un 

instant a viure l’esport des de tots els seus caires. Ben segur que en els 

seus últims instants va pensar que la vida se li havia quedat curta, que 

li va faltar temps per continuar treballant. La seva obra és inabastable.

Va ser un home d’una intel·ligència superior, que va tenir la paciència i el desig fervent de portar de la mà tot un 

univers esportiu. L’esport era la seva passió i el treball la seva devoció.

L’esport espanyol i el Moviment Olímpic  continuaran el seu camí, segur, però ho faran amb un altre ritme, trobaran 

a faltar la seva saviesa, el seu sentit comú i els seus judicis encertats. Ja no tindrem a mà els seus savis consells. A 

partir d’ara haurem de fer ús dels seus ensenyaments, que són la millor herència d’un home la dimensió del qual 

només coneixem parcialment.

Perquè el President d’Honor del Comitè Olímpic Internacional era un home amb una claredat d’idees fora del 

comú. Innovador i valent. Gràcies a la seva privilegiada capacitat per a la gestió va portar el COI al punt més alt que 

una organització esportiva pot desitjar.

Avui els Jocs Olímpics, amb les seves audiències mil milionàries, són l’esdeveniment social més important de tots 

els que es poden organitzar al món. Va acabar amb el boicot als Jocs Olímpics, va introduir el professionalisme i va 

crear el programa TOP de patrocini que va donar estabilitat i suport econòmic a l’organisme olímpic.

Va saber veure on els altres no hi veien. Treballava amb discreció, però era implacable i perseverant en els seus 

objectius, sempre amb el mateix ideari: servir a l’esport.

Entre els seus innombrables assoliments i iniciatives figura la creació de l’INEF de Barcelona que va obrir les seves 

portes el 1975, i la prestigiosa i apreciada revista científica del qual, Apunts. Educació Física i Esports, que compleix 

el seu 25è aniversari i el seu centenar de números, hagués volgut retre-li un reconeixement emotiu i sentit a qui va 

ser el seu precursor. Serveixi aquest número d’agraïment públic i d’homenatge humil i sincer. 
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