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El 17 d'octubre de 1986, una llarga trajectoria d'esforcos i esperances 
culminava en l'elecció de Barcelona com a seu dels Jocs 
de la XXVa Olimpíada. La historia somreia, després de tants anys, a 
Barcelona. 

L'olimpisme va dipositar la seva confianca en la ciutat, en la seva gent 
il-lusionada i treballadora. Gairebé al ílarg de sis anys, l'organització ha 
avancat per complir el compromís adquirit arnb els seus conciutadans, 
arnb el país i arnb la comunitat internacional. 

El 25 de julio1 obrirem el te16 dels Jocs Olímpics i Barcelona tornara 
a fer historia arnb majúscules. Milers de persones tindran els ulls fmats 
en la nostra ciutat. Ara ja podem dir que hem fet honor al que 
s'esperava de nosaltres. 

Quan s'apagui el foc olímpic quedara per a tots, i sobretot per a les 
generacions futures, una ciutat transformada, arnb un tekit urba 
renovat i arnb un nou impuls. Els qui haurem viscut aquest moment 
tindrem, a més, la satisfacció d'haver col-laborat en l'organització d'un 
esdeveniment sense precedents. 

Aquesta Memoria OJcial és un modest homenatge a tots els qui han fet 
possible els Jocs Olímpics de Barcelona. 





Zntroducció 
Josep Miquel Abad 
Conseller delegat 
del COOB'92 

Haig d'admetre que la millor i més completa memoria dels Jocs de 
Barcelona'92 és la que cadascun de nosaltres guardara entre els seus 
records més íntims. Ningú no evocara aquest moment historic més bé 
que nosaltres mateixos: emocions, imatges, sensacions ... Cap cronista no 
podra superar la forca de les nostres propies vivencies. 

La veritable memoria col-lectiva es compondra, al meu entendre, de 
milers d'hores viscudes i compartides per milers de persones que 
hauran vibrat, de lluny o de prop, amb els Jocs. Els historiadors ja 
s'encarregaran oportunament d'investigar, constatar, racionalitzar i 
interpretar els fets. De moment, els records més autentics seran els dels 
testimonis directes. 

Pero la memoria humana, tan poderosa i suggestiva, també té les seves 
mancances. Especialrnent pel que fa a uns jocs olímpics, on la poesia 
del moment pot fer perdre detalls, oblidar dades o distorsionar la 
mesura del temps. Estic convenqut, per tant, que una memoria oficial 
és un complement indispensable per al que es convertira en un episodi 
inoblidable de la nostra vida. 

Amb la Memoria OJcial donem efecte als requisits de la Carta 
Olímpica, pero també complim una obligació envers els ciutadans i els 
amants de l'esport. Si els estadis i les carreteres són el llegat 
monumental tangible, la publicació que teniu a les mans és el 
monument escrit als Jocs de la XXVa Olimpíada. Qualsevol admirador 
de la nostra ciutat o del fenomen olímpic podra satisfer, en els 
centenars de pagines que segueixen, la necessitat de coneixer tots els 
detalls d'un esdeveniment historic. 

Reconec que pot sobtar l'edició del primer volum de la Memoria 
OJcial abans de la celebració dels Jocs. No es tracta, evidentment, d'un 
exercici futurista. Volem, d'una banda, reflectir allo que sempre hem 
dit: que els setze dies de competició seran la culminació d'un procés de 
molts anys i que una bona part dels nostres reptes -la reactivació de la 
ciutat i del país, la reforma urbana, la dinamització econbmica- ja 
s'han acomplert amb escreix abans de la cita magica. 

D'altra banda, volem oferir al lector l'oportunitat &informar-se i 
estimular el seu interes per tot aílo que ja ha passat, perque arribi als 
Jocs amb prou bagatge per entendre millor com i per que s'han 
organitzat d'una manera determinada. 



De Barcelona, de la historia de l'olimpisme i de la candidatura als Jocs 
del 1992, en podem parlar abans que la torxa entri a 1'Estadi de 
Montjuic. Pel que fa a altres qüestions, en canvi, haurem d'esperar a la 
clausura dels Jocs. Només tindrem una visió clara dels mitjans 
-instal-lacions, recursos humans i materials- quan els haguem vist en 
dansa. Per fer el segon volum, doncs, caldri esperar que els operadors 
rematin la feina dels planificadors, els obrers i els instal-ladors. 

Amb el tercer volum ens passa un cas semblant: haurem d'esperar a 
valorar l'esforg de centenars de persones, i sobretot de la gent més 
directament implicada en l'organització, quan en tinguem resultats 
palpables. Més d'una vegada s'ha comparat l'operativa d'uns jocs 
olímpics amb la d'una campanya militar; i si bé els objectius són ben 
antagbnics, no deixen de tenir alguns paral.lelismes. La complexitat 
logística és comparable, i no s'ha acomplert la missió fins que se n'ha 
assolit l'objectiu. Les batalles diiries són importants, pero només l'acció 
final és decisiva. 

Permeteu-me que faci una observació en el terreny moral. Si som 
capacos de mobilitzar tantes persones i tants recursos, de concentrar 
tants joves de tants paisos, de captar l'atenció d'audiencies tan diverses, 
a l'entorn d'uns ideals tan nobles, en una gran festa de pau i joventut ..., 
vol dir que podem continuar confiant en la condició humana. L'energia 
i l'enorme potencial humans que es desprenen en uns jocs olímpics 
serveixen essencialment per a aixb, per comprovar que la gent encara 
vol viure explosions d'alegria. 

El darrer volum de la Memoria Oficial el reservem, amb devoció, per 
als veritables protagonistes: els esportistes. La gran majoria dels 
espectadors recordaran Barcelona'92 a través dels seus ídols, de les 
gestes esportives i els records. La recerca de la perfecció, l'excel-lencia i 
la bellesa quedaran retratades en imatges que faran la volta al món: els 
esportistes es convertiran en actors principals de la celebració que, 
durant més de dues setmanes, tindrh com a escenari Barcelona i les 
subseus olímpiques. 



Explicar els Jocs de la XXVa Olimpíada en quatre volums no és fhcil, 
per més extensos que siguin. Ens deixarem aspectes essencials, i estic 
segur que, d'aquí a alguns anys, hi trobarem a faltar informacions que 
avui dia ens poden semblar intranscendents. Perb el més important és 
que s'haurh fet un esforc notable de recopilació, just després de 
l'esdeveniment olímpic, quan la materia se& encara fresca i el record 
ben viu. 

La Memoria Oficial de Barcelona 1992 és la primera que es posa a la 
disposició del públic. Fins ara, el balanc dels jocs olímpics només es 
distribuya entre un gmp selecte d'entesos i, de forma resumida, als 
mitjans de comunicació. Aquí, hem volgut acabar la feina amb una 
obra rigorosa, transparent i a l'abast de tothom. 

Perque, al capdavall, els jocs olímpics no serien el que són sense la 
comunicació. Milers de milions de persones els segueixen per la 
pantalla petita; i sense aquesta enorme audiencia, no hi hauria les fonts 
de financament ni el suport massiu que permeten assumir-ne els costos. 
La cita és interessant en si, pero també per l'expectació que genera. 

El potencial comunicatiu ens pennet difondre encara amb més forca el 
nostre missatge. Ens permet transmetre a tots els racons del planeta la 
nostra manera de ser, la nostra forma de treballar i d'entendre les 
relacions entre les persones. 

Amb la Memoria Oficial, fem balanc dels fets i de la nostra capacitat 
organitzativa. Perb, sobretot, escampem als quatre vents l'entusiasme de 
la nostra gent, que ha determinat, des del principi, la voluntat d'oferir 
els millors i més universals jocs olímpics de la historia. 





Nota editorial 
Roma Cuy& i Sol 
Director de 
la Memoria Oficial 

Un dels compromisos que el comite organitzador d'uns jocs olímpics 
contreu en fer-se'n carrec és el de publicar-ne la memoria oficial. La 
memoria té una funció essencial: llegar als dirigents del Moviment 
Olímpic i als futurs comites organitzadors l'experiencia adquirida, pero 
també oferir al conjunt de la Familia Olímpica els resultats obtinguts en 
la competició esportiva. 

D'altra banda, els jocs olímpics són, per la seva dimensió mundial i la 
seva repercussió, l'esdeveniment més complex i exigent de tots els que 
tenen lloc ami arreu del món. El seu caracter volgudament itinerant fa 
que la ciutat que els organitza dificilment en pugui tenir cap 
experiencia previa. Per aixo, la memoria oficial que cada comite 
organitzador va deixant als seus successors ha de reflectir no sols 
l'esdeveniment esportiu, el qual ja ha estat ampliament difós i analitzat 
pels mitjans de comunicació dels cinc continents, sinó també tots i 
cadascun dels aspectes organitzatius que el fan possible i que només la 
memoria pot exposar amb el detall i la profunditat necessaris. Ha de 
ser, per tant, un document exhaustiu i seriós per tal que els futurs 
organitzadors en puguin extreure el millor aprenentatge. 

Pero la Memoria Oficial dels Jocs de la XXVa Olimpiada 
Barcelona 1992 és la primera memoria en la historia de l'olimpisme 
que es posa a l'abast del públic. Aquest fet excepcional afegeix un nou 
repte als responsables de realitzar-la: convertir l'explicació de 
l'organització d'uns jocs olímpics en una informació interessant i amena 
per a un públic ampli i molt divers, sense renunciar ni al rigor ni a 
l'exhaustivitat que exigeix el seu contingut. 

Amb aquesta doble exigencia, doncs, el COOB'92 es va posar a 
treballar en la Memoria OJcial ara fa poc més d'un any i mig. En 
primer lloc, es va fer una analisi exhaustiva de les membries oficials 
anteriors, tant pel que fa a l'estructura i el contingut, com als aspectes 
gdfics i materials. Una de les primeres decisions va ser defhgir el 
monumentalisme en l'extensió i en la presentació, per la qual cosa es 
va optar per unes mides més manejables que en facilitessin la lectura i 
es va treballar amb una previsió de més o menys mil cinc-centes 
pagines, repartides en volums d'extensió similar; es va decidir, doncs, 
dividir l'obra en quatre volums d'unes quatre-centes pagines cadascun. 



Aixb permetia comercialitzar la Memoria Oficial d'una manera 
esglaonada, amb l'avantatge afegit de poder iniciar-ne la distribució fins 
i tot abans dels Jocs. Aixb ha fet possible que la Memoria esdevingui, 
ella mateixa, un element dinamitzador de l'interes de la població pels 
Jocs, just uns mesos abans que se celebrin; aquesta és la fmalitat 
d'aquest primer volum, que pel fet que compren el període de la 
Candidatura, pot arribar al públic abans que comenci la cita olímpica. 

Així, com diu Josep Miquel Abad en la introducció, en el primer 
volum de la Memoria es reflecteix el fet que els Jocs són «da culminació 
d'un procés de molts anys», i que la seva consecució és el fruit de 
l'esforg de tota la ciutat i del país sencer. A més, s'hi explica la 
transforrnació que ha experimentat Barcelona des que la celebració 
d'uns jocs olímpics a la ciutat va comengar a ser alguna cosa més que 
una idea. 

Com a contribució a la difusió de l'olimpisme, i tenint en compte el 
públic que per primera vegada s'incorpora a la lectura d'una memoria 
oficial, el COOB'92 ha decidit introduir un capítol que repassa el que 
han estat els jocs olimpics des que es van restablir, el 1896, fins a 
arribar als Jocs de Barcelona. S'hi han enumerat els fets més destacats 
de cada edició i s'hi han inclbs taules amb els resultats complets de 
cadascuna de les proves dels esports que actualment formen part del 
programa oficial dels Jocs de Barcelona. D'aquesta manera, es pot 
seguir l'evolució de les marques aconseguides al llarg dels anys i 
destacar els moments més significatius de cada esport. També amb la 
finalitat de difondre l'olimpisme, s'ha confegit un glossari, inclbs en els 
annexos d'aquest volum, on es recullen les definicions de termes extrets 
de la Carta Olímpica o d'ús habitual al COOB'92. 



La redacció d'aquest primer volum ha comportat un treball complet de 
documentació. La informació que conté ha estat contrastada, al mkim 
possible, amb les fonts fidedignes, prenent com a base els documents 
publicats per l'oficina Olímpica i el conjunt d'administracions 
consorciades en el Consell Rector durant l'etapa de Candidatura. S'han 
utilitzat també els amius del COI, els de les empreses que integren 
HOLSA (AOMSA, VOSA i IMPU) i els que gentilment han posat a la 
nostra disposició les institucions consorciades en el COOB'92 a través 
dels organismes corresponents. S'han consultat també, si la informació 
ho requeria, alguns amius particulars. En total, s'han llegit més de 
trenta mil pagines i s'han examinat més de deu mil fotografies. En 
l'elecció del material fotografic, s'ha privilegiat l'aspecte documental i 
informatiu. A més, la Memoria s'ha nodrit de l'aportació d'especialistes 
de disciplines molt diverses -que han contribuit a donar al nostre 
treball una autoritat que &una altra manera no tindria-, i també, a 
mesura que la redacció avancava, dels suggeriments de totes les 
persones que van viure de prop l'etapa de la Candidatura. 

Els prbxims volums se centraran exclusivament en la planificació, 
l'organització i la celebració dels Jocs Olímpics de Barcelona. El 
COOB'92 ja treballa en la recopilació de la documentació necessaria 
per a aquests volums. 

Confiem, doncs, que el volum que el lector té a les mans respongui a 
totes les seves expectatives, i que en el fbtur esdevingui un punt de 

1 referencia a l'hora d'estudiar un període tan apassionant i decisiu de la 
historia de la ciutat i del país com han estat els anys de preparació dels 
Jocs Olímpics de la XXVa Olimpíada. &+ - 
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Barcelona, una gran metrhpoli 

Barcelona és una ciutat amb més de dos 
mil anys d'historia. Des que va ser 
fundada pels romans, al segle I aC, s'ha 
anat escampant fins a ocupar totalment 
la plana que té per límits naturals els 
rius Besos i Llobregat, al nord i al sud, i 
el mar Mediterrani i la sena de 
Coilserola, a l'est i a l'oest. Segons el 
cens del 1991, dels poc més de tres 
miiions d'habitants que formen la 
població de l'aglomeració metropolitana 
de Barcelona, 1.623.542 viuen als 99 km2 

que ocupa el teme de la ciutat. 

La situació de Barcelona al sud-oest 
#Europa i a la vora del Mediterrani li 
ha atorgat historicament una funció de 
cruilla comercial i cultural: les 
innovacions tkcniques, les idees, els 
corrents de pensament i les modes 
d'arreu del món han trobat una entrada 
a la península Iberica en la gran 
portalada de Barcelona, fet que ha tingut 
un paper crucial en la projecció de la 
ciutat cap a Europa i la resta del món. 
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1 Un entorn i un clima privilegiats 

Barcelona és la capital de Catalunya, una 
de les disset comunitats autonomes en 
que es divideix administrativament 
Espanya. Catalunya té una historia, una 
llengua i una cultura prbpies. Barcelona 
és, també, la segona ciutat més poblada 
&Espanya, després de Madrid, i el 
primer centre industrial del país. 

Catalunya esta situada al nord-est de la 
península Iberica. Té un territori en 
forma de triangie gairebé perfecte, amb 
dues fronteres naturals: la serralada dels 
Pirineus, al nord, i el mar Mediterrani, a 
l'est; i un límit occidental format per una 
línia pricticament recta que s'estén dels 
Pirineus al mar. Ocupa una superfície de 
32.000 km2, d'una gran diversitat 
orografica, que correspon al 6,3% de 
l'extensió &Espanya. A Catalunya viuen 
uns sis milions d'habitants, deis 
trenta-nou que té Espanya, la qual cosa 
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fa que sigui una de les iirees més 
densament poblades (1 87 habitants/krn2). 

Als Pirineus, coberts de boscos 
frondosos, neixen els principals rius 
catalans: el Ter, el Llobregat, el Segre 
-afluent de l'Ebre- i la Noguera Paliaresa 
i la Noguera Ribagorgana, tributaries, al 
seu tom, del Segre. La zona costanera, de 
més de 400 km de longitud, es pot 
dividir en tres grans sectors: la costa 
nord (Costa Brava), molt abrupta i 
rocosa; la costa del Maresme, de platges 
de sorra clara i gruixuda, i la costa sud 
(Costa Daurada), de platges llargues i 
extenses. A l'interior, s'estén la Depressió 
Central Catalana, formada per un mosaic 
de conques fluvials, planes i altiplans. A 
l'extrem meridional hi ha el delta de 
l'Ebre, un dels més importants d'Europa 
per la seva riquesa faunistica. 

La benignitat del clima, la bellesa dels 
paisatges i la completa xarxa de 
comunicacions ahries, terrestres i 
marítimes, han contribuit que Catalunya 

sigui una de les zones més turístiques 
d'Europa, amb un nombre de visitants 
anual superior als setze milions. 

Barcelona gaudeix d'un clima meditersani 
temperat. Rarament s'hi donen 
temperatures extremes: els hiverns s6n 
suaus i curts, i la calor dels estius és 
alleujada per les brises marines. El sol hi 
íluu durant la major part de l'any, ja que 
la mitjana anual de dies ennuvolats 
s'acosta, tan sols, als setanta. 

1 Una ciutat industriosa i activa 

Barcelona va ser capdavantera en el 
desenvolupament industrial &Espanya, 
que es va iniciar amb la indústna textil 
catalana, sorgida a la fi del segle XWII i 
integrada, sobretot, per empreses de tipus 
familiar. Durant els segles XIX i xx, s'hi 
van anar consolidant, també, altres 
sectors transformadors, com ara la 
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metal-lúrgia i la química. L'expansió 
econdmica que es va produir en els anys 
seixanta del nostre segle es va projectar a 
les poblacions deis voltants, com Santa 
Coloma de Gramenet, Badalona, Sant 
Adrii de Besds, Cornelli o l'Hospitalet 
de Llobregat, que han format una densa 
aglomeració urbana a l'entorn de la 
metrdpoli barcelonina. 

D'enci de la incorporació d'Espanya a la 
Comunitat Econdmica Europea, el 1986, 
s'ha incrementat a Barcelona i a la seva 
Area d'influencia la presencia d'empreses 
estrangeres i de multinacionals dels 
sectors industrials més diversos. Els 
informes recents sobre les expectatives 
economiques de les ciutats europees 
convenen a assignar a Barcelona un dels 
primers llocs en les preferkncies 
inversores de les empreses, fet que ha de 
reforqat el seu paper de cruilla comercial. 

Per la importhncia de l'ocupació en els 
sectors industrials, Catalunya -que 
proporciona gairebé el 25% de la 

producció industrial espanyola- figura 
avui entre les primeres regions industrials 
d'Europa. La distribució de la població 
activa catalana segons els grans sectors 
de l'activitat econdmica presenta els trets 
típics d'una economia avancada: 
el $2 % esta ocupada en el sector 
primari (agricultura, ramaderia i pesca), 
el 45,7 % en el sector secundari 
(indústria i construcció) i el 49,196 en el 
sector terciari o de serveis. 

La gran majoria d'empreses de Catalunya 
es troben a l'irea de Barcelona, que 
aporta el 80% del valor afegit brut de 
l'economia catalana, la qual té un 
creixement del producte interior brut 
superior a la mitjana europea. Entre els 
sectors econdmics més actius destaquen 
els de l'automdbil, la química 
farmackutica, l'electrdnica, la informitica 
i les noves tecnologies, les arts grifiques i 
la indústria textil. 

La diversificació industrial de l'economia 
catalana, el seu alt nivel1 d'especialització 





1 
iu vila & C&I& 
important centm tunitic del 
Mares- t i  una & lar 
plagea &S visitaab & tot 
el l i t od  cotnlir 

2 
E n W  a Barcelona pcr 
I'minguda Diagonal. E1 
t M t  pcls OCCCSSOS & 
Barcelona i la ZOM central 
& la ciutat ha rnD>IIlo~t 
g a e s  a & constrncció de 
circumval.lacions r<lpidw 
que envolten compleiament 
la ciutai. 

3 
El poi láe Barcelona, al 
pnal&laRmbla  

i el fet que cap dels seus sectors basics 
no fos afectat seriosament per la crisi de 
la decada dels setanta, juntament amb 
l'obertura que l'ha caracteritzat 
tradicionalrnent, han tingut un paper 
decisiu en el reforgament de la seva 
competitivitat durant el darrer penode 
de reajustament econbrnic. 

1 Una ciutat ben comunicada 

El port de Barcelona és un dels més 
actius del Mediterrani i constitueix un 
dels elements impulsors del 
desenvolupament econbrnic de l'iuea 
metropolitana i de Catalunya. Hi passa 
una part considerable del trafic de 
mercaderies que es dirigeix cap a 
Espanya i la resta d'Europa, i és un 
element d'atracció per a l'emplagament 
d'indústries i serveis. L'increment de1 seu 
dinamisme en els anys vuitanta ha donat 
lloc a un augment de trific molt superior 

al d'altres ports de 17Europa 
mediterrania. El port de Barcelona i el 
port veí de Tarragona, especialitzat en 
petroli i productes químics de la zona 
petroleoquímica de la regió, tenen, 
conjuntament, un trhfic d'uns quaranta 
milions de tones de mercaderies l'any. 

L'aeroport, situat tot just a deu 
quilometres del centre de Barcelona i 
amb unes comunicacions excel-lents per 
carretera i ferrocarril amb tota l'area que 
l'envolta, té unes condicions 
meteorologiques magnífiques durant tot 
l'any. Gracies al seu emplagament, en un 
terreny pla a tocar del mar, és un 
aeroport molt segur i esta obert al trhnsit 
durant mes del 95% de les hores 
disponibles. Presenta un moviment de 
més de 9 milions de passatgers l'any, i 
més de 100.000 vols regulars el 
connecten anualment amb les grans 
ciutats del món. L'entrada en 
funcionament de tres noves terminals 
amb motiu dels Jocs Olímpics del 1992 
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de España, la comunican con las 
principales ciudades del país. Cataluña 
tiene en total más de 600 km de 
autopistas. La misma Barcelona está 
rodeada de un sistema de cinturones de 
circunvalación que facilitan las 
comunicaciones entre las áreas perifericas 
de la ciudad, el centro urbano y distintos 
puntos claves, como el puerto y el 
aeropuerto. 

En lo que respecta al transporte urbano, 
Barcelona dispone de 70 km de líneas de 
metro, utilizadas por 270 millones de 
pasajeros al año, que conectan el centro 
de la ciudad con los distritos de los 
alrededores y las poblaciones industriales 
más próximas. El servicio de autobuses 
transporta unos 200 millones de 
pasajeros al año dentro de la ciudad y 
35 más en el área metropolitana. 





Barcelona en el temps 

1 
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d'aigua d'un camr de 
Barcelona. Elr vestigis del 
t r m  de I'antiga ciutat es 
poden contemplar 
nciualment al s u M  del 
Museu B'HistoBn de la 
ciutat, al costat de la pkpl  
del Rei del Bam. Gotie. 

3 
PantoeMtor de I'esglásia de 
Sant CIiment de Taüfl, que 
es tmba al Museu NPcional 
d'Art de Catalunya, a 
MonGuiir. Aquest mnseu is 
consideral el més imporant 
del món en pintura 
rondnica. 

4 
El  monestir de Sant Pau 
del Gmp, dksfü *iJigOtic i 
romiinic, va ser fundat al 
priner'pi del *le X, fora de 
les mnmllcs de Bumelona, 
al camí cap a Moniju2. 

1 Dels romans a la ciutat dels comtes 

Al segle I aC, els romans van fundar al 
mont Tiiber -un turó que aleshores 
formava un promontori a la~costa- la 
colbnia Júlia Augusta Paterna Favencia 
Barcino, que va acabar donant nom a la 
ciutat actual. Barcino s'alqava en una 
zona d'aiguamolls i de llacunes que els 
romans no van trigar a aprofitar com a 
port, en substitució de l'antic port iberic 
de Laie, situat al peu de Montjuic. 
Biircino va créixer molt riipidament, i al 
segle ri dC ja era un mercat important 
del Mediterrani occidental, que 
rivalitzava arnb Tarraco (Tarragona) i 
Massalia (Marsella). 

Al segle nI, la ciutat va entrar en un 
període de crisi i inestabilitat, degut a les 
dominacions successives dels visigots, 
musulmans i francs. 

Les primeres invasions barbares van 
obligar a fortificar la ciutat arnb unes 

noves muralles protectores. L'expansió de 
l'islam cap a Europa, per la península 
Iberica, al segle VIII, va topar arnb la 
defensa organitzada dels francs. El seu 
emperador, Carlemany, va establir, a 
cavall dels Pirineus, la Marca Hispanica, 
denominació dels temtoris que formaven 
la línia divisoria fluctuant entre els 
dominis musulmans i els cristians, i que 
foren l'origen del que més endavant 
esdevingué Catalunya. 

A la fi del segle x, els comtes de 
Barcelona van trencar el lligam de 
vassallatge arnb els francs i, arnb el 
reforqament del seu poder per la unió 
arnb el regne d'Aragó, el 1149, van 
governar els seus dominis com a reis 
independents. Va ser en aquesta epoca 
que es va desenvolupar l'art rominic, el 
qual assolí una gran esplendor, 
especialment en els nuclis de resistencia 
a l'islam i en els centres de civilització i 
cultura dels Pirineus. Els monestirs de 
Ripoll, Sant Cugat del Valles, Sant Pere 
de Rodes, Sant Martí del Canigó i Sant 
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Miquel de Cuixd, i les esglésies de Taüll 
i Boí, són les mostres més importants del 
romhnic catala. 

Amb la consoiidació de la corona 
catalano-aragonesa i a partir, sobretot, 
del regnat de Jaume 1, al segle XIII, 
Catalunya va iniciar un procés 
d'expansió comercial i militar pel 
Maditerrani. Durant aquesta epoca van 
sorgir institucions politiques importants: 
les Corts Generals (1 2 14), considerades 
per alguns historiadors com el primer 
parlament &Europa; el Consell de Cent 
(1265), assemblea consultiva del govern 
municipal de Barcelona, i la Generalitat 
(1 359), que era una delegació permanent 
de les Corts amb funcions de govern. 

L'expansió catalana pel Mediterrani i 
l'erirfortiment de les institucions 

autbctones van coincidir amb el període 
de desenvolupament de l'art gbtic. 
Barcelona conserva beíles mostres 
d'edificis religiosos i civils en els quals 
prevalen la lluminositat i l'esveltesa 
caracteristiques de Sarquitectura gbtica, 
com, per exemple, I'església de 
Santa Maria del Mar (bastida entre el 
1329 i el 1383 per iniciativa dels 
mercaders, menestrals i gent de mar que 
poblaven el bani de la Ribera), el 
monestir de Pedralbes, la Catedral, els 
palaus del carrer de Montcada, la Llotja 
o les Drassanes. Aquests edificis tenen 
equivalents en altres indrets de 
Catalunya, com ara la seu vella de Lleida 
i els monestirs reials de Poblet, Santes 
Creus i Vallbona de les Monges. 

A partir dels últims anys del segk xv, 
després de la unió de les corones de 
Castella i Aragó per mitja del matrimoni 
entre els seus reis respectius, Isabel i 
Femn, la ciutat entra en una etapa de 
decadbncia economica que es va 
prolongar durant els dos segies del regnat 
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a Espanya de la casa #Austria. Arnb el 
descobriment &America, el 1492, el 
Mediterrani va perdre la seva 
importancia comercial en benefici dels 
ports de l'AtlAntic. La Guerra de 
Successió (1 702-1 7 14), que va acabar 
amb el triomf del pretendent borbonic, 
Felip V, obrí una nova etapa en la 
historia de Catalunya i &Espanya. 
D'aquesta epoca són el castell de 
Montjiüc i la fortalesa militar que 
ocupava l'actual parc de la Ciutadella. 
Durant la segona meitat del segle XVIII, 
la ciutat es reviscola gracies al comer9 
amb America i els kxits de la seva 
indústria incipient. Són una mostra de la 
prosperitat de l'hpoca els edificis 
neoclassics que es conserven a la 
Rambla, la facana del palau de la 
Generalitat, l'església de la Merce i 
l'edifici del Govem Civil (l'antiga 
duana), situat a la plaga del Palau. 

I De la ciutat dels menestrais a la ciutat 
dels industrials 

El procés d'industrialització que es va 
produir al llarg del segle XIX va provocar 
un dels creixements més espectaculars de 
la historia de la ciutat. Amb la revolució 
industrial va aparhixer la nova classe 
burgesa, i amb ella van sorgir els 
moviments culturals, artístics i literaris 
de la Renaixenga i el modemisme, que 
duien l'empremta del catalanisme polític. 
L'evolució experimentada per la ciutat 
durant el segle XIX va ser extraordinaria: 
l'any 1832 s'hi establí la primera fabrica 
que funcionava amb vapor; dos anys més 
tard s'hi construí el primer vaixell de 
vapor; el 1842 la ciutat ja disposava de 
llum de gas; el 1848 s'hi inaugura la 
primera línia de ferrocarril de la 
península Iberica, que unia Barcelona i 
Mataró, i a la fi del segle ja hi circulaven 
els primers tramvies i la ciutat bullia 
amb l'activitat de la seva indústria. 
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A partir del 1854, amb l'enderroc 
definitiu de les muralles medievals que 
envoltaven la ciutat i l'aprovació del Pla 
de Reforma i Eixample de Barcelona 
d'Ildefons Cerda el 1859, la ciutat va 
iniciar l'expansió pel pla que la separava 
dels pobles més propers. El primer 
esdeveniment internacional que es va 
celebrar a la Barcelona moderna, 
lYExposició Universal del 1888, fou 
transcendental per a la consolidació 
d'algunes vies urbanes importants, com 
el Paral-lel, el passeig de Colom i la 
rambla de Catalunya, i per a la creació 
d'un dels espais públics més grans de la 
ciutat, a l'antiga ciutadella militar, 
constnüda el 17 16. En aquesta epoca 
d'expansió va comenqar el procés 
d'annexió a la ciutat dels pobles veins 
del pla de Barcelona, que en l'actualitat 
encara constitueixen barris ben 
diferenciats. 

D'aquesta epoca d'activitat intensa i 
empenta innovadora, que es prolongii 
duant el primer terq del segie xx, daten 

els edificis modernistes d'Antoni Gaudi 
(la Sagrada Familia, el parc Güell, la 
Pedrera, can Batlló), Lluís Domenech i 
Montaner (la Casa Albert Lleó i Morera, 
el Palau de la Música Catalana, 
l'Hospital de Sant Pau) i Josep Puig i 
Cadafalch (la Casa de les Punxes, la Casa 
Amatller), i les obres de pintors com ara 
Ramon Casas, Santiago Rusiñol i Isidre 
Nonell, d'escultors com ara Josep 
Llimona, d'orfebres, de fmers, de 
vitrallers, d'ebenistes i d'altres artesans. 
Tots expressaven amb un caracter 
marcadament aut6cton els corrents 
artístics que fermentaven a I'Europa de fi 
de sede. 

1 La dntat al segle xx 

El primer terq del segle xx va estar 
marcat per l'activitat dels pensadors i els 
artistes adscrits al noucentisme i per 
l'acció política de la Mancomunitat de 









La Barcelona cultural i artística 
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Barcelona té una tradició cultural molt 
arrelada, que es palesa en la seva 
aportació al món de l'art, la cultura i la 
cibncia. Entre els nombrosos museus de 
la ciutat hi ha el Museu Picasso, amb 
més de 4.000 obres de l'artista 
malagueny; la Fundació Joan Miró, 
museu i centre d'estudis d'art 
contemporani projectat per l'arquitecte 
Josep Lluís Sert; la Fundació Tapies, i el 
Museu de la Ciencia; el Museu d'Art 
Modern, que acull les mostres rnés 
rellevants del modernisme i el 
noucentisme catalans, i el Museu 
Nacional d'Art de Catalunya, situat al 
parc de Montjuic i seu de la col-lecció 
d'art romgnic més important del món. 

Perb el patrimoni histbric i artístic de 
Barcelona no s'ha de buscar només entre 
les parets dels museus, ja que també es 
troba viu als carrers. Barcelona és una 
ciutat reconeguda arreu del món pel seu 
sentit de l'estetica innovadora. La bellesa 
de les construccions romaniques i 
gbtiques que han anat deixant a la ciutat 

l'empremta de la historia té el brillant 
coronament dels edificis modernistes 
d'Antoni Gaudi o del pavelló alemany 
dissenyat per Mies van der Rohe per a 
l'Exposició Internacional del 1 929, 
batejat amb el nom de pavelló Barcelona, 
que ha estat considerat una de les obres 
més importants de l'arquitectura 
del segle xx. 

La vocació artística de Barcelona es 
reflecteix també en la importancia 
creixent que va adquirint com a centre 
de disseny i moda. A més del disseny 
textil, ja tradicional, el disseny industrial 
i el disseny de mobles i objectes tenen, 
també, actualment un paper preponderant. 

Barcelona té una llarga tradició musical, 
representada sobretot pel Gran Teatre del 
Liceu, inaugurat el 1847, i el Palau de la 
Música Catalana, constniit el 1908 com a 
seu i sala de concerts de SOrfeó Catala. 
Grans compositors com Isaac Albéniz, 
Enric Granados, Ricard Viñes, Pau 
Casals, Frederic Mompou, Robert 
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Gerhard i Xavier Monsalvatge; intkrprets 
de fama com Alícia de Larrocha o Tete 
Montoliu, i figures destacades de l'bpera 
o m  Francesc Viñas, Victoria de los 
Angeles, Jaume Aragall, Montserrat 
Caballé i Josep Carreras han representat 
Catalunya a les sales de concerts i als 
escenaris de tot el món. 

Les manifestacions folldoriques més 
antigues pemiuen en les festes populars 
de la ciutat. A més de les Festes de la 
Merce, patrona de Barcelona, i de les 
festes majors de molts barris, com, per 
exemple, Sarrii, Gracia i Sants, s'hi 
celebren fues tan tradicionals com Ia de 
Sant Ponq, revetlles amb coets i fogueres 
la nit de Sant Joan, camestoltes i 
corre-focs amb la participació de dracs, 
diables i altres monstres foguers. Els 
castells humans i la tradicional dansa de 
la sardana no falten en moltes 
celebracions ciutadanes. 

El panorama teatral de la ciutat esti en 
una fase de consolidació, gracies als dos 

teatres administrats per la Generalitat de 
Catalunya (Poliorama i Romea), el 
Teatre Lliure i la construcció del Teatre 
Nacional de Catalunya. Al comenqament 
de la decada dels vuitanta es va establir 
la tradició de la temporada d'estiu del 
Teatre Grec, amb produccions 
intemacionals de gran qualitat, i del 
Festival de Tardor. La tradició teatral 
catalana triomfa avui per m i  de diversos 
gmps en molts escenaris mundials. 

A Barcelona hi ha cinc universitats: la 
Universitat de Barcelona, la més antiga, 
fundada l'any 1533; la Universitat 
Politecnica de Catalunya; la Universitat 
Autbnoma de Barcelona, que té la seu al 
municipi de Cerdanyola, i la Universitat 
Pompeu Fabra, que va obrir les portes el 
1990. El 1991 es va fundar la primera 
universitat privada a Catalunya, la 
Universitat Ramon Llull. 
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1 La liengua catalana 

El catala és la llengua propia de 
Catalunya i, amb el castell?, té el 
caricter d'idioma oficial. Es la llengua de 
comunicació habitual de la majoria dels 
seus habitants des de fa segles. Hi han 
vestigis escrits que daten del segle XII. 

El mallorquí Ramon Lluli, ja va utilitzar 
el catala per expressar les seves idees 
fdosofiques al segle xm, com també es va 
fer les Quatre Grans Crdniques (segles 
XIII i mv), que ens han llegat la vida i els 
fets dels comtes-reis catalans. Les figures 
il-lustres d'Arnau de Vilanova, Francesc 
Eiximenis, Bernat Metge, Ausias Marc i 
Joanot Martorell -autor de Tirant lo 
Blanc- van contribuir durant l'edat 
mitjana a la formació i el 
desenvolupament d'una riquíssima 
tradició literaria. 

A mitjan segle XIX, la llengua catalana 
prengué embranzida amb el moviment de 

la Renaixenqa, la figura cabdal de la qual 
va ser el poeta Jacint Verdaguer. Entre 
les personalitats literaries importants 
anteriors a la normativització de la 
llengua catalana duta a terme per 
Pompeu Fabra a1.comenqament d'aquest 
segle, destaquen Angel Guimera, Narcís 
Oller i Joan Maragall. Aquests noms han 
tingut continuitat amb Josep Camer, 
Carles Riba, J. V. Foix, Josep Maria de 
Sagarra, Josep Pla, Merce Rodoreda i 
Salvador Espriu. 

Barcelona constitueix el principal centre 
productor de la indústria editorial en 
castellh i és. alhora. el nucli 
dinamitzadbr d'uná creixent producció 
editorial en llengua catalana. L'augment 
considerable de la producció literaria 
autoctona i de les edicions en catala ha 
estat afavorit per l'ús de l'idioma en 
revistes i diaris, com Mvui i el 
bicentenari Diari de Barcelona, i per 
l'entrada en funcionament, al principi 
dels anys vuitanta, de dos canals de 
televisió que emeten íntegrament en catala. 





La transformació de la ciutat 
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Gravat de I'obm Ctntats 
Orbis Terranim, publht a 
Colonia el 1597. A k í  u 
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lWon?i~~K al seglc XVI. 

2 
P- de San2 Felip Neri, 
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de Ikircelontl. 

1 Les etapes del creixement 

L'actual conurbació de Barcelona 6s el 
multa€ de la juxtaposició de l'extensió 
urbana de I'Eixample, iniciada a mitjan 
segle m, a I'antka ciutat romana i 
medieval, de l'annexió deis rnainicipis del 
pla de Barcelona a la ciutat des del 
tombant de sede fins al comenpment 
dels anys vint i del creixement accelerat 
dels anys seixanta. L ' h  urbana 
barcelonina ha tingut, doncs, quatre 
etapes bbiques de desenvolupament. 

La primera dkquestes etapes correspon 
al poblat roma primitiu, situat al 
promontori del mont Taber i envoltat de 
muralles, que van ser ampliades i 
reforqades posterioment. La població de 
la eiiiaat al segle IV oscil-lava entre els 
3.50 i els 5.000 habitants, coneguts amb 
el nom de burcinoaerwes o fauentitzi. El 
centre de h ciutat romana es trobava 
prop de l'actual placa de Sant Jaume, en 
la qual avui s'alcen, davant per davant, 

el palau de la Generalitat, seu del govern 
autbnom de Catalunya, i la casa de la 
ciutat, seu del govern municipal. 

La segona etapa del creixement 
urbanístic barceloni correspon al recinte 
medieval situat en el districte de Ciutat 
Vella, amb la Catedral, els palaus reials i 
diversos edificis civils i religiosos d'un 
gran valor histbric. Aquesta area esta 
delimitada per les rondes de Sant Pau, 
de Sant Antoni, de la Universitat i de 
Sant Pere. Sembla que la ciutat va 
arribar a tenir uns 40.000 habitants al 
segle rnv, reduits a 30.000 a la fi del 
segle XVI, a causa de les epidemies. La 
població barcelonina, al llarg del 
segle m~,  va aumentar gairebé un 
lQO%, i es calcula que al f ~ a l  d'aquell 
segle va arribar ais 125.000 habitants. 
L'estructura medieval de Barcelona va 
perdurar fins que es van enderrmr les 
muralles, a mitjan segie xrx; a partir 
d'aleshores, la ciutat es va estendre 
rapidament. 
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mS anys cinqnanta i 
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clr nurnieiys que Z'enwZten 
OCPpCn U M  *rteRSid 
& 600 km=. 

La resposta a la necessitat d'expansió de 
Barcelona va marcar la tercera etapa del 
creixement urba. L'element clau en va , 

ser l'Eixample, constnüt d'acord amb el 
pla d'Ildefons Cerda entre els anys 1860 
i 1930. L'Eixample consisteix en una 
ampliació ordenada basada en un 
entramat regular de carrers paral-lels i 
perpendicular5 al mar, que formen illes 
de cases, quadrades i uniformes, d'un 
centenar de metres de costat. El carrer de 
Balmes el divideix en dues zones: la 
dreta i l'esquerra de SEixample. El 
creixement extraordinari de la ciutat a la 
fi del sede XIX i al comenqament del xx 
obliga Barcelona, que ja tenia mig milió 
d'habitants, a envair els termes 
municipals veins. Després de vencer 
fortes resistencies, la ciutat es va mar 
annexionant els pobles més propers -les 
Corts, Gracia, Sarria, Sant Martí de 
Proven~als, Sants, Sant Andreu de 
Palomar i Horta-, alguns dels quals 
conserven encara una estructura i unes 
característiques peculiars, que es 

reflecteixen en la divisió actual de la 
ciutat en deu districtes. 

Finalment, el perfil de la ciutat es va 
completar en una quarta etapa, centrada 
en la construcció, a la periferia, de barris 
residencials, a partir del final de la 
decada dels cinquanta, per allotjar les 
successives onades immigratbries, 
provinents, en gran part, del sud i el 
centre d'Espanya. Amb aquest increment 
de nouvinguts, la població de Barcelona 
superi el milió i mig d'habitants el 1965. 
Aquest creixement demogrific tan 
notable va originar una situació 
deficitaria quant a espais públics i 
equipaments. Entre el 1960 i el 1975, el 
creixement es va estendre a l'area 
metropolitana de Barcelona, que va 
passar de tenir menys de dos milions 
d'habitants a tenir-ne més de tres. 
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1 La Barcelona dels Jocs 

1 Places i vies urbanes 

Finat el rbgim franquista i implantada la 
democracia als ajuntaments, calia donar 
resposta als problemes sorgits per la 
manca d'una política de planificació 
urbana, a saber, la massificació i 
l'escassetat de sbl per a equipaments i 
activitats de lleure a la ciutat. 

Així doncs, des del 1980 es va posar en 
mama un programa de construcció 
d'espais públics. Durant l'etapa de 
transició a la democracia, ja s'havia 
comencat a adquirir sbl ocupat per 
antigues indústries i magatzems. El 
programa es va concretar en la conversió 
d'aquest sol en espais esportius i de 
lleure, i alhora es va iniciar la reforma 
d'alguns edificis histbrics per destinar-los 
a l'ús dels ciutadans. 

Els nous projectes es van centrar 
basicament en la ciutat vella i els barris 
periferics, les zones més afectades per les 
grans onades immigratories. Es va mirar 
de dotar les obres d'un estil específic i 
d'unes formes estbtiques prbpies. Aquesta 
idea es va concretar a l'hora d'encarregar 
i dur a terme els projectes, i també es 
traduí en la col~locació als nous parcs 
d'escultures realitzades per artistes de 
renom. En són alguns exemples 
l'espectacular obra #Eduardo Chillida, al 
parc de la Creueta del Coll, 
l'emblematica Dona i ocell de Joan Miró, 
al parc de l'Escorxador, i l'original 
disseny del parc de L'Espanya Industrial. 

Les operacions de restauració i 
esponjament de diversos espais del centre 
de Barcelona van fer possible 
recuperar-los i dignificar-los. Com a 
exemples més destacats d'aquests espais, 
cal esmentar la placa Reial, la placa de la 
Mercb i la placa de Sant Agustí Vell, a 
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T i i d  & la Rovim. Aquesta 
obra, inanguradu d final 
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Mig i La Roda & Ddt .  

Ciutat Vella, i les places de Rovira i 
Trias, i de Trilla, al districte de Gricia. 

Tot aixo va propiciar que, el 1991, 
l'Escola de Disseny Urbi de la 
Universitat de Harvard atorgués a 
Barcelona el premi Príncep de Gal-les 
d'arquitectura, en reconeixenca de la 
modernitat i la racionalitat que havien 
guiat la planificació dels nous espais 
creats durant els primers anys de 
democracia municipal. 

1 Les grms intewencions 

Tot i la limitació de recursos, al principi 
dels anys vuitanta es van iniciar una 
serie d'intervencions destinades a 
millorar les comunicacions. Es van 
reprendre algunes obres d'infrastructura, 
com ara el Segon Cinturó -paralitzat des 
de feia més de tretze anys-, la connexió 
entre el Primer i el Segon cinturons a 

través del túnel de la Rovira, el sector de 
Vallvidrera del túnel del Tibidabo i l'eix 
VaUdaura - Llucmajor - via Júlia. 
Aquestes accions es van complementar 
amb un aprofitament més gran de les 
vies existents. 

Fou en aquell moment que es van fer 
diverses propostes concretes de 
transformació física de les estructures i 
infrastructures urbanes que afectaven els 
sistemes generals (transport, 
comunicacions, enllumenat, clavegueres, 
etc.), la realització de les quals es va 
emprendre d'una manera immediata, per 
tal de no condicionar els projectes més 
ambiciosos, que, en molts casos, exigien 
un concert entre les administracions 
públiques o bé la intervenció del sector 
privat. 

L'any 1 986, la designació de Barcelona 
com a seu dels Jocs Olimpics del 1992 
va ser per a la ciutat un revulsiu 
semblant al que van representar les 
exposicions del 1888 i el 1929. Els Jocs 
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han estat el catalitzador que ha permes 
abordar la millora dels sistemes generals 
que afectaven el marc metropolita i la 
realització de grans projectes urbanístics, 
els quals, per la seva localització i la seva 
magnitud, podien modificar les 
tendkncies de creixement de la ciutat. 
Era una situació que no s'havia produit a 
Barcelona des de feia mig segle. 

1 La nova fapna marítima 

L'any 1987, el projecte de reforma del 
m011 de Bosch i Alsina -anomenat 
popularment m011 de la Fusta- i la seva 
connexió amb l'irea de la ciutat vella 
van constituir el primer pas en la 
reordenació del sector central de 
Barcelona situat vora el mar. 
Comencava, així, una profunda 
reconversió del port vell de Barcelona, 
destinada a adequar-lo a un ús 
basicament recreatiu i esportiu. El procés 

de recuperad de la facana marítima es 
va complementar amb les obres de 
millora del bam de la Barceloneta i amb 
la transformació dels terrenys del 
Poblenou ocupats per antigues mbriques i 
magatzems en una Area residencial. 

L'Area del Parc de Mar, on la proposta 
olímpica preveia alqar la Vila Olímpica 
amb motiu dels Jocs, es trobava en 
procés de desindustrialització; les platges 
estaven forqa degradades i les vies femes 
la separaven del mar. La urbanització 
duta a terme ha fet possible que aquesta 
situació canviés. 

La desviació de les vies del tren ja estava 
inclosa en els projectes de transformació 
de la xarxa ferroviaria de Barcelona, que 
~reveien la construcció de dues estacions 
noves als extrems de la ciutat. L'hrea 
residencial es va dissenyar seguint el 
tracat dels carrers de l'Eixample, la qual 
cosa també hauria de permetre que la 
Diagonal ambés fins al mar i facilitaria 
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la integració del nou bani de la Vila 
Olímpica en l'entramat urbh. 

Finalment, la definició urbanística del 
front marítim del Poblenou i la 
construcció del Cinturó del Litoral van 
obligar a plantejar-se solucions definitives 
en relació amb el sistema de col.lectors. 
Així doncs, el Pla de Sanejament del 
1988 tenia en compte el teme de 
Barcelona i tot el seu hmbit hidrogdfic, i 
establia una ampliació de 100 km de la 
longitud total de la xarxa de clavegueres. 

1 Els cintorons de ronda 

El 1988, amb l'impuls oiímpic, es va 
accelerar la construcció dels cinturons de 
ronda, seguint les previsions del Pla 
General Metropolith del 1976, pero 
abandonant la concepció &«autopista 
urbana», adoptada quan se'n van 

comenqar a construir alguns trams, 
durant els anys setanta. 

Amb el nou traqat dels cinturons es 
pretenia donar més fluidesa a les 
entrades i sortides de la ciutat, i miiíorar 
la connexió de la xarxa general de 
carreteres amb els bams i les Arees 
centrals de Barcelona. Per la seva 
configuració, els nous cinturons haurien 
de ser també I'element fonamental de 
comunicació entre les diverses Arees 
olímpiques durant els Jocs del 1992. 

El Segon Cinturó, o Ronda de Dalt, pot 
absorbir entre 130.000 i 140.000 vehicles 
diaris, mentre que per a la Ronda 
Litoral, o ronda de mar, se'n calculen de 
80.000 a 90.000. Tots dos cinturons es 
van dissenyar amb una estructura doble, 
formada per un tronc central connectat a 
la xarxa regional i unes calqades laterals 
comunicades amb la xarxa local. També 
es va preveure que estiguessin dotats de 
sistemes de control del trAnsit, 
especialment als enllaqos i nusos, i es 
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GPIcria de servew. La 
construcció & IcJ ron& ha 
pennzs la raciodtzaci6 
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Túnel de Vallvidrew. El 
1991 es va fer d t a i  
I'antk pmjesfe de 
comrinicar h cintat anrb la 
comarca dcl Val& 
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SO'M de ~~ 
3 
Tram de h Rondrr de Dalt. 
Lrs noves ron& han 
allargerit el trawit al 
u n r n  de h ciutar. 

procura reduir-ne al mínim l'impacte 
ambiental i potenciar-ne la integració al 
paisatge urbi. 

En aquest cas, el retard amb quk 
Barcelona va reprendre la construcció 
dels cinturons de ronda ha permks 
comparar altres experikncies anteriors i 
comprovar els efectes que han tingut 
aquest tipus de vies en altres ciutats del 
món. Aixo ha fet possible adoptar 
mesures destinades a disminuir l'efecte 
de barrera que tenen els cinturons en els 
barris que travessen. Els cinturons 
barcelonins s'han projectat, doncs, com 
unes vies especialitzades de gran 
capacitat i velocitat moderada-alta 
(80 km/h al tronc central), pero 
concebudes també per absorbir el trksit  
local. 

D'altra banda, es va decidir que calia 
aprofitar la inversió economica feta en la 
construcció dels cinturons per 
instal-lar-hi, paral.lelament, unes galeries 
de serveis que facilitessin Saccés a les 

diverses xarxes subterriinies d'aigua, gas, 
ilum i telkfon, d'una manera autonoma i 
sense que en el futur interrompessin el 
funcionament normal de les noves vies. 

Les companyies de serveis -la majoria de 
les quals duien a terme, llavors, una 
Amplia renovació i modernització de les 
seves xarxes- van participar en el 
financament de les galeries i en 
l'elaboració del pla d'ordenació del 
subsol engegat en ocasió de la seva 
construcció. Les galeries constniides 
també tindrien espais reservats per als 
usos que puguin sorgir en el futur. 

1 Les telecomunicacions 

La millora de la situació economica que 
es va produir durant la segona meitat 
dels anys vuitanta va generar 
sobtadament una gran demanda de noves 
íínies de telecomunicacions que supera 
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1 
b s  edificios Trade, 
construidos en 1969 en el 
Área & la Dircgonai, son 
obra & Josep Antoni 
Cbdcrck. 

2 
Torre & telecomunicacio~~~ 
& Couscale Proyect& 
por Norman Poster y 
situada cerca & la cima 
&l Tibid& &S& el 
mirador abierto en la 
p h t a  décima se pude 
contemplar una espldndida 
panoránrica & Barcelona y 
de todo el Va&. 

3 
ZOM Unimitada. Las 
f<~<:ultaL&S de la 
Universidad & Bamlona 
wtún situadas a lo largo 
d¿ltranrofiMC&la 
Diagonal. 

torre de telecomunicaciones de 
Barcelona, en la sierra de Coliserola. La 
torre, obra de Norman Foster, se 
complementa con un edificio de servicios 
de 7.500 m', semisoterrado para respetar 
el entorno del parque. En el piso décimo 
de la torre, a 11 5 m de altura, se ha 
instalado un mirador público. La 
construcción, que se alza en la cima de 
la sierra de Collserola -el telón de fondo 
de la ciudad- se ha convertido en uno de 
los símbolos más espectaculares de la 
nueva Barcelona. 

1 La definición de la ciudad central 

El centro de servicios de Barcelona ha 
tendido, históricamente, a trasladarse del 
núcleo de Ciutat Vella hacia el Ensanche 
y, en los últimos tiempos, hacia la parte 
alta de la avenida Diagonal. Por elio, los 
grandes proyectos de 1992 se han situado 
sobre todo en áreas periféricas y poco 
activas de la ciudad, que servirán de 
contrapeso a la tendencia a concentrar 

las actuaciones en el suroeste de la 
ciudad, a partir de la Diagonal. 

En e1 Dossier de Candidatura de 
Barcelona se proponían unas actuaciones 
importantes que afectaban cuatro áreas 
situadas estratégicamente alrededor de la 
ciudad: Montjuic, la Diagonal, la Val1 
d'Hebron y el Parc de Mar. Las 
denominadas áreas olímpicas de 
Barcelona, además de acoger las 
principales instalaciones de los Juegos de 
1992, han sido objeto de operaciones 
urbanísticas destinadas a estmcturarlas 
más allá del acontecimiento olímpico. 

&os efectos de la acción urbanística en el 
Area del Parc de Mar, con la 
implantación del uso residencial y la 
apertura al mar, han sido el elemento 
más innovador del conjunto de 
transformaciones que Barcelona ha 
experimentado con motivo de los Juegos, 
a causa del cambio que se ha producido 
en un sector considerable de la ciudad. 

La actuación en el Área de Montjuic ha 
representado la finalización de la 





1 
k dues torres const~iiies 
al final del passeig & 
C a r h  I donen accés al 
Port Olimpic i dibuixen 
U M  M Y ~  silueta a la Iínia 
& la costa. 

2 
Els &cionats al ckIisme 
tenen en el VeIodrom un 
mrc idoni per a la 
practica d'aquest csport. 

3 
Vista 3r ia  de I'AneIla 
Otimpica Des &l primer 
moment, el pmjecte oliapic 
ja va proposar & situar-la 
a Monfiuk 

4 
Vista a%a & 12rea & la 
Diagonal, amb h 
instal~iacions del Rcal Club 
& Polo a primer terme. 

5 
Le urbanitmció & l>Arep 
&l Parc & Mar ha p e d s  
la continuacid &l posseig 
Marr'tim, que u& Ics 
platges que se succeeixen al 
Ilarg & la costa. 

contrapks a la tendencia a concentrar les 
actuacions al sud-oest de la ciutat, a 
partir de la Diagonal. 

En el Dossier de Candidatura de 
Barcelona es proposaven unes actuacions 
importants que afectaven quatre irees 
situades estratkgicament al voltant de la 
ciutat: Montjuic, la Diagonal, la Vall 
d'Hebron i el Parc de Mar. Les 
anomenades drees olímpiques de 
Barcelona, a més d'acollir les principals 
instal-lacions dels Jocs del 1992, han 
estat objecte d'operacions urbanistiques 
destinades a estructurar-les més enlli de 
l'esdeveniment olímpic. 

Els efectes de l'acció urbanística a l ' h a  
del Parc de Mar, amb la implantació de 
l'ús residencial i l'obertura al mar, han 
estat l'element més innovador del 
conjunt de transformacions que 
Barcelona ha experimentat amb motiu 
dels Jocs, a causa del canvi que s'ha 
produit en un ampli sector de la ciutat. 

L'actuació a l 'kea de Montjuic ha 
comportat l'acabament de la urbanització 
del parc del mateix nom, comencada al 
principi de segle, i ha consolidat la seva 
funció de gran parc central de la ciutat. 

L'kea de la Diagonal, situada a cava11 
dels termes municipals de Barcelona, 
1'Hospitalet de Llobregat i Esplugues de 
Llobregat, ha estat dotada d'un pla 
d'urbanització i s'hi han constniit 
infrastructures que complementen i 
estructuren el conjunt d'equipaments 
esportius ja existents, a més de nous 
equipaments, hotels i zones d'oficines i 
comerc. El nou eix del carrer Tarragona 
proporciona a aquesta area una coqnexió 
rapida amb la placa d'Espanya i l'Area 
de Montjuic. Tot aquest conjunt 
constitueix el que s'ha anomenat Eix de 
Ponent. 

Amb la urbanització de ~Area  de la Vall 
d'Hebron s'ha aconseguit conv~rtir en un 
gran parc una zona que abans estava 





S& Oval del Palnu 
Nacional de Montjaiir. 
El P& ha estat refonnat, 
segons un pmjede de Cae 
Aulenti, per convertir-se en 
seu permanent del Musa 
Nacional d'Art dc 
Catalunyn 

2 
Escultura de C. Oldenburg, 
a l ' heade la  v<JI 
d'Hebron. Un important 
nombre d'artiartistes de remm 
han contribuft a embcllir la 
ciutat amb les seves obres. 

3 
Emblaa de la campanya 
«Barcelona, 4 s  que mai», 
que ha figurat en difrents 
iniciatives m u n i c i ~  de 
divalgacid i tmnsformaciid 
de la cfutat. 

4 
Grafits, a lu torres e . 
ventilució de la Via Julta 

5 
Maqueta de I'Audifori 
Municipal, projFat per 
Rafael Momo, z del Teatre 
Nacional de Gtalunyq 
obra de Ricard Bofia 

ocupada per esplanades i desnivells que 
separaven els barris d'aquest sector de la 
ciutat; s'hi han fet un conjunt 
d'instal-lacions esportives i una zona 
residencial, i s'hi han emplacat una serie 
de serveis que articulen els barris de la 
Teixonera, els Penitents, Horta, Montbau 
i el Carmel. 

1 La inhstructura cultural 

Ap-an de la designació de Barcelona com 
a seu olímpica, es van posar en mama 
diversos projectes i obres d'imbit 
cultural, alguns dels quals s'han de 
completar després del 1992. Cal destacar, 
per exemple, la reforma del Museu 
Nacional d'Art de Catalunya, 1'Auditori 
Municipal, el Teatre Nacional de 
Catalunya, el Centre de Cultura 
ContemporAnia, el Museu d'Art 
Contemporani i el nou Jardí Botinic, 
situat al parc de Montjuic. 

El desembre del 1990 es va encarregar a 
l'arquitecta italiana Gae Aulenti el 
projecte de reforma del Palau Nacional 
de Montjuic, destinat a adaptar-lo a la 
funció de seu permanent del Museu 
Nacional d7Art de Catalunya. El juny del 
1990, YAjuntament, la Generalitat i el 
Ministeri de Cultura van ambar a un 
acord per financar-ne les obres. 

Pel que fa a 17Auditori, el setembre del 
1989, es va establir un acord de 
financament conjunt de l'edifici i, el 
desembre de l'any següent, se'n van 
comencar les obres, prop de la placa de 
les GlQries, segons un projecte de 
l'arquitecte Rafael Moneo. S'ha previst 
altar-hi al costat el Teatre Nacional de 
Catalunya, un projecte arquitectbnic 
encarregat a Ricard Bofffl, la construcció 
del qual ha estat assumida per la 
Generalitat. 





1 
Obren tnbalhnt en el nou 
Centre & Cultura 
ContmporPnia. 

2 
La nxupeoció & k s  
pCngrs ka pmporeionat 
MKI & Uevw per a 
petits i grans. 

3 
GPlcria & la casa & la 
caritat. Aquest rceinte, 
antigamente &diea a h 
hwfiZnCia, és la sur &l 
nou Centn? de Cultum 
Contenporonin ti¿ 
ibucdana i del Museu 
d%rt Contentporani., 

4 
Moqntluñ:, a m& d'müir 
dvemnts mums i 
atmecions i & ser un 
indret per a & prrietica de 
I'esport, és fMlbC un esprupru 
d'art u Paiw II'Rw. 

L'any 1980, la Diputació i I'Ajuntament 
van acordar destinar a usos culturals els 
edificis de la Casa de la Caritat, que 
havien estat dedicats a l'assistencia 
benefica. Es va decidir situar en el seu 
recinte el Centre de Cultura 
Contemporania i el Museu d'Art 
Contemporani. Pel que fa a la primera 
d'aquestes entitats, el projecte 
arquitectbnic va ser realitzat per Helio 
Piñón i Albert Viaplana; les obres es van 
iniciar al comengament del 199 1. D'altra 
banda, el mes d'abril del 1988, la 
Generalitat, l'Ajuntament i la Fundació 
del Museu d'Art Contemporani van crear 
un consorci per emprendre la construcció 
d'aquest museu. L'octubre d'aqueií any 
es va encarregar el projecte corresponent 
a Richard Meier, i les obres comengaren 
l'any següent. 

cívica integrada per representants de la 
Generalitat, l'Ajuntament, les universitats 
catalanes i l'Institut Botanic. Les obres 
s'iniciaren el 199 1. 

També a Montjuic, en un dels pavellons 
de l'antic Mercat de les Flors, s'instal-lara 
la nova seu del Teatre Lliure, cridat a 
compartir amb el futur Teatre Nacional 
de Catalunya el protagonisme teatral de 
la ciutat. 

Amb tot plegat, a conseqü2ncia de la 
presentació de la Candidatura 
i de la designació de Barcelona com a 
seu dels Jocs Olímpics del 1992, la 
ciutat, només en deu anys, ha fet un 
canvi espectacular, que, en una situació 
normal, hauria trigat a produir-se unes 
quantes decades. 

Finalment, l'any 1989, amb motiu de la 
reforma del parc del Migdia, situat a 
Montjuic, es va fer un projecte per 
traslladar-hi el Jardí Botanic. Per tal de 
dur-lo a terme, es constituí una comissió 

5 
Ofieína municipal de 
nhob i l i t d  uróana & 
cinta  Y& 





2. Els iocs olím~ics - 









1 
Escena de h i t a  entre dos 
concursants. El pugilista de 
l'esquerrn niuea 1'iDdcr en 
senyai d'abandonoment. Lo 
mdnica omamentai i 
votiva de I'art grec recollia 
e¿zenea dCIS diferents 
roncursos gúnnies. hípPIcs i 
nrthties, anontc~ts agones, 
que componim el programa 
deis jocs. 

Els jocs olímpics a la Grecia 
clissica 

La mitologia i la llegenda expliquen els 
diferents significats del motiu que genera 
els jocs olímpics, perb tot sembla indicar 
que es tractava d'un acte ritual celebrat 
en honor de Zeus, pare dels déus grecs, 
al santuari d'olimpia. Tot i les diferents 
versions sobre la data en que es van 
celebrar els primers jocs olímpics, la més 
acceptada generalment és la que els situa 
al 776 aC. 

Gradualment, aquesta cita va anar 
prenent importancia, fins que els jocs 
olímpics es van convertir en un punt de 
referencia per a tot el món grec. Així és 
com es va instaurar el calendari 
quadriennal establert a partir dels 
períodes de quatre anys que separaven 
dos jocs olímpics consecutius. Una 
olimpíada, des d'aleshores, és l'espai de 
temps compres entre uns jocs olímpics i 
els següents. 

Molt probablement, els jocs olímpics al 
principi devien ser simplement una 
trobada dels joves de les ciutats veines 
per asistir als actes religiosos i mostrar 
les seves habilitats esportives. Amb 
l'expansió grega, es convertiren en un 
fenomen molt rnés ampli, en que 
participaven atletes d'arreu del 
Mediterrani. S'explica que tres mesos 
abans de la festa s'establia una treva 
sagrada, durant la qual s'interrompien les 
guerres entre les polis. 

Perb, tot i que els jocs olímpics eren els 
festivals esportius rnés antics, no eren 
pas els únics de l'antiga He1-lade. A rnés 
dels que se celebraven a Olímpia, n'hi 
havia tres més en que prenia part tot el 
món grec; aquests també es consideraven 
sagrats, perque tenien lloc en santuaris 
importants: els jocs ístmics, al santuari 
de l'istme de Corint; els jocs nemeus, a 
Nemea, i els jocs pítics, a Delfos. Els 
olímpics i els pítics se celebraven cada 
quatre anys, mentre que els nemeus i els 
ístmics eren biennals. Al marge d'aquests 
quatre festivals panhel-lenics, n7hi havia 
d'altres d'abast rnés local, organitzats per 
algunes ciutats en ocasió d'una festa. 

Els diversos jocs panhel-lenics se 
celebraven durant els mesos de 
primavera (ístmics) o d'estiu (la resta), i 
les competicions es classificaven en 
eqüestres, gimnastiques i musicals. Els 
premis que es concedien en els quatre 
festivals sagrats eren purament 
honorífics: una corona d'olivera a 
Olímpia, de llorer a Delfos, de pi a 
Corint i d'api silvestre a Nemea. Perb la 
recompensa rnés gran dels guanyadors en 

cada disciplina, els l'atorgava la seva 
propia ciutat natal: entrades triomfals, 
estatues, premis en diners, etc. Alguns 
escultors, com Miró, o poetes, com 
Píndar o Baquílides, van prosperar 
modelant estatues de bronze dels atletes 
guanyadors o component odes en honor 
seu. Els jocs panhel-lenics eren reservats 
tan sols als homes, tot i que hi havia 
concursos (curses a peu) dedicats a les 
dones. A Olímpia, sols hi podia accedir 
una dona: la sacerdotessa de Demeter, 
que, d'altra banda, ocupava el lioc d'honor. 

1 L'escenari dels jocs olímpics 

El santuari d'olímpia es trobava a la 
regió de l'Elide, al nord-oest del 
Pelopones, en la confiukncia dels rius 
Alfeu i Cladeu, a 340 km d7Atenes. 
A partir de les restes trobades en les 
excavacions arqueolbgiques iniciades 
l'any 1875, es va poder reconstruir 
l'aspecte original de totes les 
construccions que formaven l'escenari 
dels jocs olímpics. Totes aquestes 
construccions es trobaven enquadrades 
dins el perímetre sagrat, l'Altis, d'on 
sobresortia I'Olimpeion, el temple on es 
guardava l'estitua monumental de Zeus 
esculpida per Fídias, considerada una de 
les set meravelles del món. Les principals 
instal-lacions per a les competicions 
esportives eren l'estadi, la palestra, el 
gimnas i I'hipbdrom. 

L'estadi era un rectangle pla de 21 1 m 
de llarg per 32 m d'ample. Al seu voltant 
es va construir una canalització de pedra 
per on corria aigua per refrescar-se. D'est 
a oest hi havia una travessa de marbre 
solcada per dues ranures paral-leles, on 
els atletes recolzaven els peus per 
donar-se impuls. Aquesta travessa estava 
dividida en vint seccions, una per cada 
concursant. L7estadi d'olímpia no tenia 
grades. Els espectadors se situaven a la 
gespa en un seguit de terrasses laterals. 
Tan sols hi havia una tribuna, al costat 
sud: se suposa que era l'indret on es 
col-locaven seients per a les personalitats 
que presidien els jocs i per als jutges. 

La palestra era l'edifici destinat a les 
diferents modalitats de lluita. El tracat 
del conjunt formava un quadrat quasi 
perfecte de 66 m de costat. A la part 
interior hi havia un altre recinte quadrat 
d'uns 40 m de costat. En l'espai entre les 
columnes interior5 i el mur exterior hi 
havia un seguit de compartiments i 
dependencies d'ús divers. 



El gimnis era el iloc on habitualment 
s'entrenaven els corredors i concursants 
del pentatló (competició que constava de 
cinc proves: salt de llargada, lluita, 
llanqament de disc i javelina, i cursa de 
velocitat). Es tractava d'un espai 
rectangular envoltat de columnes. 
A l'interior hi havia dues pistes de curses 
de 192 m de longitud cadascuna. Aquest 
espai estava cobert per un sostre de fusta 
sostingut per una doble filera de 
66 columnes dbriques. 

A l'hipbdrom tenien lloc les competicions 
eqüestres i de carros. Era una gran 
esplanada amb dos pilars separats 
per una distAncia de dos estadis 
(1 estadi = 192,27 m). Els pilars 
assenyalaven l'inici de la cursa i el lloc 
on s'havia de girar quan calia fer 
diverses voltes al circuit. Les proves 
d'hípica tancaven sempre la competició 
dels jocs olímpics. 

Un grup de missatgers (espondolfors) 
s'encarregava d'anunciar a les diferents 

ciutats l'arribada de la treva sagrada i 
l'inici dels jocs, que se celebraven entre 
el julio1 i l'agost, i s'ailargaven durant set 
dies. En la primera jornada, els qui 
volien participar en els jocs havien de fer 
un jurament que acredités la seva 
condició d'homes lliures i de sang 
hel-lenica. Havien de declarar també que 
no pesava sobre ells cap pena per delicte 
o sacrilegi, i que no emprarien cap 
metode il-legal per assolir el triomf. 

El reglament de cada prova era molt 
precís, i els jutges (hel.1anddic.s) tenien 
cura que les normes que la regien fossin 
respectades escrupolosament. Si un atleta 
no estava d'acord arnb el veredicte d'una 
prova, podia recórrer al Senat Olímpic, 
que estudiava el seu recurs. 

A Olímpia es van arribar a celebrar 
293 jocs: 194 jocs abans de la nostra era 
i 99 després. Aixb demostra l'arrelament 
en la cultura grega d'un sentiment de 
col-lectivitat i el valor que hi tenia la 
tradició esportiva. 

El món g m  al segle V aC 
En groc s'indica i'irea 
d'infiuencia de la civilització grega. 
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Rutadelpnssad&&la 
cnpra O porta ~ ~ t n g o d n  a 
Otimpia. Comtruit a 
mi*n aél segk 11 dC, 
d o m a  aecés a I'estadi d a  
del neinte & I'Alt& srrgnit. 

2 
Repnsentacic5 d'una 
quadriga en una hrnfom 
pa~icnm~ca &l 
S& VI ac .  

3 
V h  p ~ o h i c a  & I'antic 
estadi d'OIimpia. A p h r  
terme, es n?u la tmvcssa de 
marbn & IlQscs aermrJndRs 
que marcava la tinia & 
sortida &ls wnrdors. 

4 
Maqueta que reprodueix 
I'antic santuari d901impia 
Al centre, hi ha el temple 
& Zais, on es gurudnva 
I'wtatua monumentai 
d'aquest dirr grce, escuípida 
per Fidiar. 

5 
Conrdors amb tomes. L'ús 
ritual dcl f oe~  estava 
vinculat des & I'origen a& 
jocs olúnpics 

La crisi del món grec també influí en els 
jocs olímpics, la decadencia dels quals 
s'accentua sota la dominació romana. 
Finalment, després de l'adopció de la 
religió cristiana per l'imperi roma, 
l'emperador Teodosi 1 promulgii un 
edicte l'any 393 dC pel qual s'abolien els 
jocs olímpics, com totes les altres 
manifestacions paganes. 

La recuperació dels jocs en l'era 
moderna 

Amb el moviment de la 11-lustració i de 
l'enciclopedisme, el segle XWII va donar 
un impuls definitiu als valors basats en 
el coneixement de l'home. En aquest 
context histdric, l'interes per coneixer 
i estudiar el món grec es va estendre 
rapidament. Es van iniciar excavacions 
per descobrir i analitzar les formes de 
vida d'aquella antiga civilització. En els 
textos classics, especiallnent en l'obra de 

Pausanias, s'havia testimoniat l'existencia 
del santuari d'olímpia. A poc a poc es 
va anar recollint documentació fins que, 
el 1875, un gmp d'arqueblegs alemanys 
va comenqar un seguit d'excavacions 
sistematiques entorn de l'antic santuari 
grec. Les troballes van permetre el 
coneixement físic exacte de la 
urbanització d'olímpia, i es va estendre 
l'interes pels jocs que s'hi celebraven en 
l'antiguitat. 

Paral-lelament, la revolució industrial que 
vivia Europa, la concentració de la 
població a les ciutats i les noves formes 
d'organització social van motivar les 
reformes dels sistemes educatius. 
A mitjan segle xrx, va apareixer un 
moviment que preconitzava la 
generalització de l'ensenyament a tota la 
població infantil i la readaptad dels 
programes escolars a la realitat social de 
l'kpoca. Amb més o menys intensitat 
segons els paisos, va augrnentar, 
paral-lelament a aquests canvis, l'interks 
per la practica esportiva. Es van publicar 



obres sobre I'esport i es crearen 
associacions de caracter privat que 
impulsaven la practica d'algunes 
disciplines esportives noves. 

La confluencia en el temps d'aquestes 
dues realitats -el redescobriment 
d'olímpia i l'auge de l'esport- va generar 
un gran interes pel coneixement dels jocs 
olímpics. De totes les persones i tots els 
grups preocupats per aquesta qüestió, cal 
destacar, per la seva tenacitat, el pedagog 
i pensador francks Pierre de Fredy, 
baró de Coubertin. 

El 25 de novembre de 1892, a la 
Sorbona de París, el bar6 Pierre de 
Coubertin va proposar formalment 
davant l'Associació Francesa d'Esports 
Atletics el restabliment de la tradició 
olímpica de l'antiga Grecia en la societat 
moderna. Havien passat mil cinocents 
anys des de la desaparició dels antics 
jocs olímpics, i la recuperació dels ideals 
classics que va caracteritzar el pensament 
del tombant de segle a Europa confluí 

amb l'exaltació del valor pedagogic i 
social de l'esport que propugnava el 
mateix Coubertin. 

La perseveranca del baró de Coubertin 
va fer possible, dos anys després, 
el 23 de juny de 1894, la constitució del 
primer Comitk Olímpic Internacional 
(COI). En aqueil moment s'hi van 
integrar quinze membres escollits 
directament per Coubertin entre 
personalitats rellevants de l'aristocricia, 
la noblesa o l'estament militar de tretze 
paisos diferents. 

Des de la fundació del COI, els membres 
integrants no representen el seu país; són 
representants d'aquest organisme en les 
seves nacions respectives. Així, 
Alemanya, l'Argentina, Bklgica, Bohemia, 
els Estats Units, Franca, la Gran 
Bretanya, Grecia, Hongria, Italia, Nova 
Zelanda, Rússia i Suecia foren els 
primers paisos que van tenir membres 
pertanyents a aquest organisme 
internacional. La primera tasca a que es 

1 
Alpns &ís q u i .  
components del pnmer 
Comiti Otimpic 
ZntWMCwd qW? V M  
oqpnitzcv e& Joes d'Afenes 
del1896, eís primen joes 
0timpicJ & I'em d n u i  
(d'esquerra a dreta i drets) 
I'alcnrony mIñcInc 
Gebhardt, d bo-i J m  
Guth-Jarkovsky, l'úongads 
Fercne Kemeny i el general 
suec Vieior &Je& 
(issegub) el f m 2 s  Picrrc 
& Coukrtin, ei gree 
ikmetrius V & ~ S  -primer 
presidenr del COI, de11894 
EI 1896- i el general rus 
von Borrtowsky. 

2 
El CMteau & Vidy, a 
Lorrsana, CI &a dcl1915 &a 
sai &I COZ prr &U% & 
Piem & Cou&rhrhn. 

3 
Piem de Coubertin - 
(1863-1937). pehgog i 
p.a$or j%mcU, l'impuísor 
pnnc~pal& &a mstauració 
&ís joñs olimpics. 
Coubemrtcn va establir t a d d  



ei3 fonaments del tnoviment 
olímpic i 94 crcnr I'i9nn' 
& I'olimpisme, que va 
exposar i desenvolupar en 
els scus lloolórosos escrits. 
Va ser pnsident &l COZ 
entre el 18% i d 1925. 

4 
Dcspotx &l praUlcnt &l 
COZ a Lmisana 

5 
Antiga rdieig' & h Carta 
Olimpicu, d o e u ~ t  que 
wnté Iw regks i els textos 
d'aplicac~ &l moviment 
otimpic, i totw les 
imt~ccions reMipcs a 
l'org~~~tzacig' dLls jocs. 

6 
El 23 & juny & 1894, 
da94nt & duw mil 
praonalitats i &kg& & 
13 paijos, Piem & 
Coubertin proc- 
pciblicament a P d  h seva 
w h t a t  & restaurar ei3 
jocs dímpics & l'antigu 
Grkia. Dos anys d w p ~ ,  
van tenir lloe els Jocs & h 
l a  Olimphda & I'em 
mo&rnaaAtcu.ambh 
pwticipació & 
295 esprtistw i 13 p a h  
inscrits. 

van dedicar els membres del COI va ser 
l'aprovació de la Carta Olímpica, 
document que conté les regles i els textos 
d'aplicació del Moviment Olímpic, i totes 
les instruccions i informacions 
necessiries per a l'organització dels jocs 
olímpics. 

Coubertin, tot i haver estat l'impulsor del 
Moviment Olímpic, declina la 
presidencia del COI en favor del grec 
Demetrius Vikelas. 









Atenes 1896 
(Ia Olimpíada) 

1 
En oeasió &b pnmers jocs 
otimpics de I'em moderna 
M es va editar cap cartelr; 
en aquella Zpoeq aquest 
mi@ d'expressió, que seria 
tan important en el futur, 
encm estava molt poc 
difós. El  que es reprodueix 
a l'esquerra ¿S la coberta de 
la meinoria ofuid H i  
destaquen la dcessa Atena, 
que porta la C O ~ M  

dJolivera per al venceakr, el 
reconst~~t  estadi 
pa~fcnaic, amb l'Acr6poli 
al fons, i i¿s Xifres 
777 aC-18% dC, pw fan 
rcfe&ncia a I'any de la 
celebració &b primers jocs 
olímpics de i'antiga Gr2eia 
de qui es t l  noticiri i a 
I'any de la seva restmtració, 
respecthament. 

El primer objectiu del COI acabat de 
constituir era fer realitat el somni que 
l'havia generat: organitzar la celebració 
d'uns jocs olimpics. El debat se centra en 
l'elecció de la seu que els havia d'acollir. 
Tot i que el pare de la idea intenta que 
els primers jocs se celebressin a París, es 
va decidir finalment que aquests es 
restablissin en el mateix país que els 
havia vist néixer. Aixi, la ciutat d7Atenes 
va tenir l'honor de ser la primera ciutat 
olímpica de l'era moderna. 

Aquells primers jocs olímpics, 
l'organització dels quals estava encara 
a les beceroles, van aconseguir la 
realització de la idea original: reunir 
esportistes de diferents paisos i donar un 
resso important a les competicions que 
s'hi celebressin. Per a l'ocasió, l'antic 
estadi atenes erigit el 350 aC va ser 
reconstniit com a estadi olímpic gracies 
a donacions particulars, especialment les 
del banquer grec resident a Aiexandria 
Georges Averoff. Aquest mecenes va 
donar un milió de dracmes de l'epoca 

per a i'organització dels Jocs. Fet de 
marbre blanc, en forma de U allargada, 
l'estadi panatenaic reconstniit tenia una 
pista de 250 m i una capacitat per a 
60.000 persones. 

Les invitacions van ser trameses amb 
retard i, a causa de la novetat de 
l'esdeveniment, l'afluencia d'esportistes 
internacionals no va ser gaire important. 
Els Jocs van ser inaugurats un Dimecres 
de Pasqua, el 6 d'abril de 1896, pel rei 
Jordi 1. Van tenir una durada de deu 
dies i hi van participar un total 
de 295 competidors, tots homes, que 
representaven 13 paisos. Després de 
Grecia, amb 197 esportistes, Aiemanya i 
Franca hi van aportar les delegacions 
més nombroses, amb 19 particip_ants 
cada una. Aiemanya, Australia, Austria, 
Bulgaria, Dinamarca, els Estats Units, 
Franca, la Gran Bretanya, Grecia, 
Hongria, Suecia, Suissa i Xile van ser els 
protagonistes d'aquests jocs, amb equips 
heterogenis i, de vegades, amb esportistes 
improvisats. No hi va haver proves de 

Amb m t i u  dcls Jocs 
dytencc es va emetre UM 

si r2 commemorativa de 
segdb que wnsta de dohc 
valors, amb vuit moíius 
diferents, basats en escenes 
&ls jocs de I'antiguitat. El  
segdl de 10 dracmes (2) 
representa I'Acro'pIi i d 
Partenó; e& 25 i 
60 leptp (3). UM qaiuíngu 
timaíz pm cavalls b h s  i 
la VictoM alada, inspirada 
en UM moneda grega 
antiga que wmmemorava, 
justament, la vietOria en 
uns jocs olhpics. Aquests 
segells enn obra &b 
pmfessom Swmnos i 
Gui&mn, i del gmvodor 
EugZm Moucbon. Les 
ncdirUes d'nquests primers 
jocs otimpics de I'em 
moderna, que eren de plata, 
duien un motiu al-lcgaric 
d'olímpia a I'anvers (4) i 
I'Ac&poli al revers (5). 



selecció; per aixb alguns esportistes eren 
estudiants de vacances inscrits a darrera 
hora. El guanyador de íianqament de 
disc, per exemple, va ser un estudiant de 
la universitat nord-americana de 
Princeton, Robert Garrett, que havia vist 
un disc reglamentari per primera vegada 
només tres dies abans de la competició. 

En aquests primers jocs es van disputar 
43 especialitats corresponents 
a 9 disciplines, moltes de les quals ja no 
es practiquen. Els esports que s'hi van 
incloure eren: atletisme, ciclisme, 
esgrima, gimnhstica, halterofília, h i t a ,  
natació, tennis i tir. El primer campió 
olímpic va ser el nord-america James 
Brendan Connolly, vencedor de la prova 
de triple salt amb una marca 
de 13,71 m. Els nord-americans van 
guayar la majoria de les proves 
atletiques. En la marató, una cursa 
emblematica per als grecs, va vencer un 
dels seus atletes, el pastor Spyridon 
Louis, que va fer els darrers metres 
escortat pel príncep hereu Constantí, 

enrnig de l'exultació general. El vencedor 
va rebre per aquest triomf un vestuari 
complet, un semei d'afaitar 
i l'estada gratuita en un hotel atenes 
durant un any. 

En els Jocs d'Atenes es van celebrar 
proves de natació i de ciclisme, encara 
que ben poc semblants a les 
competicions actuals: les proves de 
natació es realitzaven mar endins; els 
nedadors se submergien a l'aigua des de 
barques ancorades. Les proves ciclistes, 
en les quals van destacar els francesos, 
es van celebrar al velbdrom de Nou 
Faleron, als dores d'Atenes. 

En la prova ciclista de 100 km es va 
palesar l'esportivitat que defensava el 
precepte olímpic: quan el ciclista fraces 
Léon Flameng s'adona dels problemes 
mecanics del seu contrincant grec, es va 
aturar per esperar que el seu adversari 
reparés la bicicleta abans de continuar la 
cursa, en la qual, finalment, Flameng es 
va imposar. 

1 
U n ~ ~ m r n t a b a m d c k  
SO- & k ~ ' D U M  fid 
olímpica dcls 100 m I&os, 
w c  va gu- CI 
nd-mn~riea 
Burkc. Encara no s ' b i a  
wtabkrt una posM dc 
sortida nglnnvntii~ i cls 
~ ~ ~ r s d c i a p k t a e s t a p c n  
scparats pcr &. 
2 
Laprova d'cnfIcv-scpr 
una wrdq inclosa cn k 
gimnostiur, w va &quitar 
d'una manera imgnúarfins 
a& J o a  &11932. Ea 
aqucik primera oeatió, cl 
guanyador va ser d gne 
NiwIPos A ~ p o u l o s .  



3 
Els cicIUtes fmncasos Lmn 
Flamen~, v e d r  dels 
100 km en pista, i Pml 
Mason, g u e r  dcLP 
333.33 m, els 2.000 m i e& 
1o.m m. 

5 
E1 reconstraiit d i  
oIúnpic pamttenaic va ser 
l 'esce~n~ principal dcLP 
Jocs del 18%. Fet de 
&re b h  com 
I.OtigincJ, engii el 350 aC, 
i amb UM c&u& d'uns 
seiwnia mil eqeduhrs, 
aquest estadi ranibc va 
ucoliir cls Jocs 
PanLeIlinics del 1906. 

En els Jocs d'Atenes, els vencedors de 
cada especialitat van rebre medalles de 
plata, ja que no s'aconseguiren els diners 
suficients per confeccionar-les d'or. Amb 
tot, el més important d'aquests jocs va 
ser la recuperació de l'esperit olímpic. 
Encara que no tkcnicament, quant a la 
participació van ser un exit total i una 
consecució clau per al renaixement de 
l'olimpisme. El resso que va tenir 
l'esdeveniment en la premsa 
internacional va ser forca notable. 

Atenes tancava amb un kxit inesperat el 
restabliment dels jocs olímpics, amb un 
nivell forqa alt, que tardaria anys a ser 
igualat. 





1 
Per aL3 loes de Parh M es 
va editar cap carte4 ped sí 
que se'n van fer prr a 
olguns &ls CJports dek 
(Aneours Znternathmwu 
d'Eurciees Pkysiques et de 
S ' r t s ,  que b el nom que 
van rebre eLr Jocs de I'ony 
1900. El cartcU reprodvrl a 
l'esquerra, dulieat a 
I'esgngnmq fC d sabor 
d 2 p a  propi d'una 
espedaiitof artbtien que 
estava tot just a lu 
beceroies. Ei fet que hi 
apangui una esportiSta b 
&gut a la partieipació, p r  
primer cop, de dones en uns 
jocs oiímpics, tot i que a 
Parb encara no van ser 
neowgudes ofieialment. 

París 1900 
(IIa Olimpíada) 

El 1900, l'instaurador dels nous jocs 
olimpics, el bar6 Pierre de Coubertin, va 
veure complert el desig de celebrar-los a 
París i iniciar d'aquesta manera un torn 
rotatiu entre diferents ciutats i continents. 

Aquells jocs, pero, van tenir un 
desenvolupament desigual. La 
coincidencia amb la celebració de 
l'Exposició Universal a la capital francesa 
va motivar que els Jocs de París 
quedessin deslluits, entre la multiplicitat 
d'actes i escenaris diversos. Aquest fet, 
afegit a la decisió dels organitzadors que 
les proves es disputessin al ilarg de sis 
mesos, del 20 de maig al 28 d'octubre, 
sense cerimonies oficials d'inauguració ni 
de clausura, va diluir la festa olímpica. 
Fins i tot molts participants m eren 
plenament conscients que participaven en 
uns jocs olímpics, ja que aquells jocs 
s'anomenaven Concours Internationaux 
d'Exercices Physiques et de Sports. Els 
primers jocs del segle són els Únics dels 
quals no hi ha resultats oficials. Un altre 
detall va ser que les medalles es van 

lliurar als vencedors per correu anys més 
tard. 

La participació, pero, va ser més 
nombrosa que a Atenes. S'hi van 
inscriure 1 .O77 esportistes pertanyents a 
21 paisos i, per primer cop, les dones 
van participar en els jocs en 
competicions específicament femenines, 
en les proves de golf, de tir amb arc i 
tennis -on destaca la britanica Charlotte 
Cooper-, tot i que no van ser 
reconegudes oficialment. En canvi, a 
París no es va concentrar la quantitat de 
públic que hi havia hagut a Atenes. La 
manifestació esportiva més 
multitudiniria, una competició 
d'atletisme, no va ambar als 3.000 
espectadors. En les proves eliminatones 
de la resta d'esports, l'assistencia de 
públic va ser molt reduida. Es va 
competir en 17 esports, 8 més que en 
els primers jocs. 

A París no hi havia un estadi olímpic on 
es poguessin celebrar les proves 

Contraricuncnt ai que havk 
paswt a Atem. per crls 
Jms de Par& M es van 
emetre segefi 
commemorohrohus. Lk fet, 
aquests jocs van pnssar mig 
&sam?rcebuts enire eLr 

Úniversal, e6segelLI de la 
quai (2 i 3) ens transporten 
a aqucila Lpoea En vista & 
la W r s i ó  i la manca 
d 'o rgun iW &LI Jms del 
1900, res no podia fer 
pensar que ILIimpisme 
mo&m fos un moviment 
m b  tant de futur. 



esportives. Aquestes es van repartir entre 
més de quinze escenaris, alguns no gaire 
adequats per a la practica esportiva. La 
pista de curses del Racing Club de 
Franqa, al Bois de Boulogne, era molt 
dura, i els saltadors d'alqada i de llargada 
havien d'excavar ells mateixos els fossats. 
La competició de natació es va dur a 
teme a Asnieres, població als afores de 
París, a la riba del Sena; la de vela, a 
Meulan; la d'esgrima, a les Tulieries; la 
de tennis, a l'iiia de Puteaux; la de 
gimnastica, a Vincennes; la d'hípica, a 
Breteuil, i la de ciclisme, al Parc des 
Princes. Aquesta dispersió va deslluir la 
festa olímpica. Tanmateix, d c i e s  a 
l'esforq personal de molts esportistes es 
van superar tots aquests entrebancs i els 
Jocs es van poder dur a teme. 

Un dels aspectes que van cridar més 
l'atenció va ser que les competicions de 
natació i waterpolo es van disputar al riu 
Sena. El partit de waterpolo entre Franqa 
i la Gran Bretanya va ser bastant 
accidentat, perque tots dos equips feien 

servir unes regles de joc diferents, la qual 
cosa va demostrar la necessitat imperiosa 
d'establir uns reglaments esportius 
validats internacionalment. En rem, 
Holanda va guanyar la modalitat amb 
timoner; el timoner era un nen d'uns deu 
anys, escoliit entre el públic moments 
abans de comencar la prova. En el 
programa oficial s'incloien altres 
competicions, que no van tenir 
continuitat en el programa olímpic, com 
el criquet, el croquet o la pesca amb 
canya al Sena. 

A París van destacar alguns noms 
il-lustres. El nord-america Alvin 
Kraenzlein va obtenir quatre títols 
individuals (60 m ílisos, 110 i 200 m 
tanques, i salt de llargada), fet que cap 
esportista no ha superat en les edicions 
olímpiques posteriors. El també 
nord-america Ray C. Ewry va aconseguir 
tres medalles d'or en salt de ilargada, salt 
d'alqada i triple salt sense impuls, tot i 
que de petit havia sofert una pardisi a 
les carnes. Ewry va assolir tres medalies 

1 
ies proves & ciclbme es 
van disputar al veWmm 
&l Pare dcs Ph'nees. Al 
fens&hfolograJ%7espot 
veure un globus captiu, una 
& les atruccions que 
formaven put & 
I'Eqodció Universal. Per 
ais organitzabrs &h J m  
dc Par&, Les pmves 
esportrirw wtaven 
Supcditades al gran 
espezrack quc era 
I'EqwJieió. 

2 
El mrd-ame& AIvia 
KraenIlciu. esporrirrista quc Ed bu I'rínie #uaayat 

quatre tndaiies d'or en 
pmves at12tiprres individuais 
en ans matrixos joes: 
(60 m Ilisos, 110 m i 200 
m tanquw, i salt & 
aarSada). 

3 
i'crtieia fian& Ém& 
Champion beu d'nna 
amplia que 8 oferruC un 
Seguidor amb bificleta, 
dirrant ha pmva & la marató. 



4 
Dues partic&nts & la 
wmpeticid & golf acnbmt 
un rewrmgut. ies  dones 
-exactament onze- ja van 
competir en olgunes proves 
de.% Jocs & Pariá, encara 
que no d'una manera ojicial. 

5 
Un moment de la 
wmpeticid de tir. Molts 
dclP eoncursunts eren 
mfitars & camrrr En 
aguesta segona edicid dcls 
j m  M es va Unir gens en 
wmpte el cadcter 
professionai o amatenr &ls 
pnrtiEipMts. 

6 
El noni-lamerid R<ry c. 
Ewry va ser un pcrsonatge 
Ucgdn de ~'wport de 
principis de ~ c g k  entre cls 
Jocs del 1900, dcl1904 i 
del 1908 va awnsegnir vuit 
mehiles d'or en proves & 
saits sense impu&. Pen5 el 
d r i t  més gran d ' E q  Is 
que va ser* desupera? 
la poIiomietiris que havia 
m-t de menut. 

més en els Jocs de Saint Louis del 1904 i 
dues en els de Londres del 1908. En 
conjunt, els nord-americans es van endur 
disset dels vint-i-tres títols atletics en joc. 
L'espanyol Pedro Pidal, marques de 
Viilaviciosa, es classifica en segona 
posició en la competició de tir amb arc, 
pero la seva medalla no figura en cap 
document, ja que aquest esport no era 
oficial. 

Coubertin, després dels Jocs de París, es 
retira a Lausana, per preparar amb més 
calma i menys pressions les edicions 
olímpiques posteriors. Havia apostat fort 
perque els jocs fossin itinerants 
i passessin d'Atenes a París, tot i 
l'oposició inicial dels membres grecs, que 
volien mantenir-los al seu país. 





Saint Louis 1904 
(IIIa Olimpíada) 

1 
ELs loes de Snint Louh 
tampoc no van tenir carteZZ 
i,cumeLs&Pcuis,van 
coincidir amb & cclcbrtuw 
a & mateixa ciatat d'una 
urposició nnivers4 & 
coberta del progrcuna de & 
quai es nprodveir al 
costat. LU wncepció 
d'aquesta coberta no t i  un 
earacter gmm decoratia, 
contriirionunt a & 
tendi?nciP general & 
Z'2pca, sind queja s'hi veu 
un pmdsit 
intencionadaanent 
pubZicitad 

El 1904 els jocs olímpics van travessar 
l'ocei Atlantic per primera vegada. El 
desig de Coubertin, ara com a president 
del COI, de concentrar a cada edició dels 
jocs olímpics les diferents disciplines 
esportives en ambits internacionals 
distints esdevenia una realitat. Malgrat 
els indicis de crisi del Moviment Olímpic 
suscitats després dels Jocs de París, es 
tornava a celebrar la cita quadriennal, 
aquest cop a Saint Louis. Chicago també 
s'havia ofert com a amfitriona, pero la 
intervenció del president Theodore 
Roosevelt va fer decantar la nominació 
de la seu dels Jocs del 1904 cap a la 
ciutat del Mississipí. 

A Saint Louis es va repetir una situació 
semblant a la de París. Els Jocs 
coincidien amb la celebració de 
l'Exposició Universal, amb motiu del 
centenari de l'adhesió de Louisiana als 
Estats Units, i també, un cop més, el 
calendari de les competicions comprenia 
un llarg període, de 1'1 de julio1 al 23 de 
novembre. Com quatre anys abans a 

París, aquesta vegada tampoc no es va 
celebrar cap cerimonia inaugural. 

La distancia #Europa va motivar una 
reducció considerable del nombre de 
participants: hi assistiren solament 
554 esportistes en representació de 
12 paisos. Els paisos europeus que hi van 
ser presents només foren Alemanya, la 
Gran Bretanya (amb un sol representant), 
Grecia, Hongria i Noruega. En moltes 
proves, només hi van participar 
esportistes d'universitats i clubs 
nord-americans. Tampoc no s'unificaren 
els criteris a l'hora de mesurar marques; 
mentre que en les proves d'atletisme es 
va usar el sistema metric decimal, en 
altres competicions es van utilitzar les 
iardes. 

El programa oficial contenia 15 esports. 
Els Jocs de Saint Louis van aportar el 
basquetbol, el roque i el lacrosse com a 
esports d'exhibició, i per primera vegada 
es van oficialitzar els combats de boxa i 
lluita. En canvi, no es van celebrar 

Cbnr quc es van eclcbrar 
junhnrnnt amb Z'E*posicid 
Univenúl, eZs J m  & Saint 
Louis hi van atar noli 
supcdtats. Fins i tot a Zes 
i n c d a U u d e z s v e ~ r s &  
lu diversa pmves w 
OPmJkven & dos 
es&venimenis, tal w m  
mostren Z'anvers (2) i d 
rcscrs (3) d'aqamta tnedaZ& 
& bronze. 



regates de vela. Les diferents disciplines 
olímpiques van experimentar algunes 
innovacions. En el camp de l'atletisme es 
va introduir la prova combinada 
-antecedent directe del decatló- i el 
llancament de pes de 25 kg, prova que 
només es va tomar a celebrar en els Jocs 
del 1920. En gimnistica es va reintroduir 
la prova per equips, i en esgrima es van 
ampliar les especialitats. 

L'heroi d'aquesta edició va ser el 
nord-americi Archibald Hahn, conegut 
com el Meteor de Milwaukee. Va obtenir 

'tres medaiies d'or en els 60, 100 i 200 m 
llisos. En aquesta darrera cursa, Hahn va 
fer un temps de 21,6 S, record olímpic 
que no es va poder batre fins vint-i-vuit 
anys després. La cursa de la marató va 
mar acompanyada de l'escindol provocat 
pel nord-amerid Fred Lorz, que, després 
de ser aplaudit com a triomfador i de ser 
felicitat per la mateixa Alice Roosevelt, 
filla del president dels Estats Units, es 
demostri que havia fet una part del 
recorregut en automobil. El guanyador 

real, el també nord-america Thomas 
Hicks, va arribar a la meta en estat 
d'embriaguesa, a causa de l'estricnina i el 
brandi que havia pres durant la cursa. 

Un altre triomfador en els Jocs de Saint 
Louis va ser el nord-america James 
Lightbody, com a corredor de mig fons. 
Es va adjudicar el primer lloc en 800 i 
1.500 m llisos, i en 2.500 m obstacles. 
Harry Hillman, també nord-america, va 
ser el guanyador dels 400 m liisos, dels 
200 i els 400 m tanques. En aquesta 
darrera prova, va batre el record mundial 
amb un temps de 53 S, que no va ser 
homologat perque l'atleta va fer caure la 
darrera tanca; aleshores aquella falta 
impedia el reconeixement del record. En 
aquella epoca, les tanques feien 76 cm 
d'alcada, en líoc dels 90 cm de les actuals. 

La reduída participació europea va 
destacar amb l'equip alemany de natació, 
que s'endugué tres medalles d'or. 
L'irlandes Thomas Kiely, en la prova 
combinada d'atletisme, i el canadenc 

1 
El n o r d e  Ralph 
Rose va obtenir lo m d z h  
d'or en el Ihpment  de 
P S ,  .prMI)t & seus 
wmpatriota. 18asc. wncgnt 
m b  d sobreaom 
d'Eiephant Baby per lo 
SCM wmplusó gmssa i lo 
sevaccvodencn,~ 
dominar ea oquesta 
M t a t  dnront clr Jocs 
del 1904, del1908 i del 
1912. MakanMcícMunt, lo 
nrort, ei  1913, p a n  no& 
tenia r in t -Cm anys, va 
truncar lo seva camm 

2 
El ~ r d - ~ ( c r i Ü i  Harry 
Hillituan, que va awnscguir 
la nvdoik d'or en durs 
nrnu de fxwcterúiqncs 
tan diferents w m  els 400 m 
Uisos i clr 400 m tanques. 

3 
L4aprmdeloinruotdva 
estar cinvoIrada de poi2mica. 
El primer atleta a t m s a r  
la Knia d'ruribridq d 
aord-MICriCd Fnd Lo- 
buda fctunap~rtdei  
morngvt amb antoinobil. 
un w p  dweobert I'engpiry, 
lo d i k  d'or va passar ai 
Segen ~ h s r f i a t ,  d se* 



compatriota Thomas Heks 
(a la fotogrnfin). 

4 
L'olcmany Emil Rausch, 
guaqador & dcpmves & 
ia milla i les 880 iardes 
iíiure, va ser un &k poes 
&m M 
Mrd-amenfnns que van 
acol~pcguir una &lo d'or. 

5 
En ek Jocs & Saint Louk 
van tenir Uoc CLP ammenats 
Antbmpobgical Days, unes 
pmves paral.kdc per a 
ugortktes & r q  no 
bianca, al marge & Ics 
eompetkions of~finLP. ies 
pmíesies d'rJguns dirigents 
olhpics M van poder 
evitar ia cekbració 
d'aqueates pmves. 

Étienne Desmarteau, en el iiangament de 
pes de 25 kg, van ser els dos únics 
medallistes d'or de les proves d'atletisme 
que no eren nord-americans. 

La prova de iiangament de pes la va 
guanyar Ralph Rose, un gegant que pesava 
11 5 kg, que va ilangar la bola a 
14,81 m de distancia. Rose tornaria a 
guanyar la medalla d'or en els Jocs de 
Londres del 1908 i la de plata en els 
d'Estocolm del 19 12. 

En els Jocs de Saint Louis, pero, l'esperit 
olímpic es va veure entelat per la 
celebració dels Anthropological Days, 
unes proves fora de programa reservades 
a esportistes de diferents races excepte la 
blanca. Hi participaren pigmeus, ainus 
del Japó, patagons, turcs, füipins i indis 
sioux, alguns dels quals treballaven als 
pavelions de l'Exposició. Les protestes 
del COI, del mateix Coubertin (que no 
assistí als Jocs) i d'alguns periodistes no 
pogueren evitar-ho. 

Amb tot, la premsa de l'kpoca dedica 
poca atenció als Jocs de la 
IIIa Olimpíada. Els mitjans informatius 
tenien els ulls posats en el conflicte 
b&l-lic russo-japonks, que en aquell 
moment ocupava les primeres planes dels 
diaris de tot el món. 





1 
Els Joes & Londres van ser 
organirrots d'una manera 
molt d s  rigorosa que &S 
duea edieMns anteriors i 
van wnstituir un gran pus 
endnvant en el 
dwcnmlupument & 
l'olimpisme. A la wberta 

proanunq P W  es 
rcarodveu: -4 P6ym d 
non & l'cstndi oünrpic de 
Shepheds Bush, sifwf 
pmp & Londres, escemMIT 
delanuynuyoria&Icr 
wmpeticbns i el primer 
que es m construir 
espeialment pcr a uns jocs 
olimpics. 

Londres 1908 
(IVa Olimpíada) 

Els Jocs Olimpics del 1908 s'havien de 
celebrar inicialment a Roma, perb 
l'erupció del volci Vesuvi, els importants 
problemes econbmics i els recels d'altres 
ciutats, com Mili i Torí, van motivar 
que la capital italiana hi renunciés dos 
anys abans. Tot i la manca de temps, 
que va fer pensar a ajornar els Jocs, 
Londres s'oferí com a candidata a 
darrera hora. 

La Gran Bretanya havia estat el bressol 
de l'esport modern. Havia reglamentat la 
majoria de les disciplines, havia llanqat a 
la palestra mundial distingits esportistes, 
havia creat moltes federacions 
internacionals i disposava de les millors 
instal.lacions esportives del moment. Tot 
semblava, doncs, contribuir a la 
celebració d'uns grans jocs; i, de fet, els 
Jocs de Londres van ser molt 
beneficiosos per al Moviment Olímpic. 
Es va establir la connexió entre el COI, 
d'una banda, i els incipients comitks 
olímpics nacionals (CON) i les 
federacions internacionals dels esports 

que figuraven en el programa olímpic, de 
l'altra. 

Els Jocs de Londres, que comenqaren el 
27 d'abril i es clausuraren el 31 
d'octubre de 1908, van comportar un 
canvi de to important en l'olimpisme. 
Per primer cop s'aixeci un estadi 
especialment condicionat per als jocs, 
amb una pista de ciment per al ciclisme. 
A prop es van construir una piscina i 
una torre de salts desmuntable. L'estadi 
era el de White City, al barri de 
Shepherd's Bush, als afores de la ciutat. 

Els Jocs de Londres es caracteritzaren 
per una organització meticulosa. Per 
primera vegada, els equips i els 
participants comenqaven a representar 
paisos i no clubs o esportistes 
individuals. A Londres es va instaurar la 
desfrlada per paisos en la cerimbnia 
inaugural. A l'estadi, la majoria de les 
proves esportives es van caracteritzar per 
la rivalítat entre la Gran Bretanya i els 
Estats Units. 

2 En principi, ecls Jocs & la 
W a  OlimpPi& s'havh 
w d i t  a Roma, p d  la 
primavera dcl1956, a 
Aicnw, dnmnt la ceikbmció 
&di jocs pankclRnics 
-d¿stinrifs, en m, a 
esborrar el nriJ record & 
Icr competicions & Smnt 
Louis-, eh orgunitzahrs 
itdians van dir que hi 
renunciaven. Ahhom,  el 
COZ va haver de recónr a 
Lodies, de manera que la 
capital britilirica va ser 
&s&muh sni dhph a 
drvnra kora Tot i aixd, 
grdcUsaiatrodieiQ 
&ten2 a la Gran Bretanya 
en l'organitreeió & pmves 
esporfrrfrma, ela Jocs & 
Londreavantenirungran 
Lrit i hi va @ &finit 
per sempn I'esperit que 
havln & regnar en una cita 
olímpica A &S 
i l l u M n s ,  l'anvers (2) i 
el nvers (3) & Icr me&&$ 
for atorgades en w e s h  
JWS. 



Pel que fa a la participació, es va fer un 
pas endavant importantíssim: s'aplegaren 
2.034 participants, que representaven 
22 paisos. Es va competir en 21 esports, 
d'acord amb un programa coherent i en 
unes instal-lacions molt prbximes les unes 
a les altres. Per primer cop hi 
participaren oficialment dones, 36 en total. 

En els Jocs de Londres tan sols es dubta 
respecte als esports que havien de 
configurar el programa. Es continuaven 
mantenint l'atletisme, la natació, la boxa, 
l'esgrima, la gimnhtica, el rem, la vela i 
el futbol. Hi va haver esports, com el tir 
amb arc, el polo, el rugbi i les curses 
amb canoes de motor que deixaren de 
ser olímpics després d'aquests jocs, tot i 
que alguns van tomar en edicions 
posteriors. L'hípica, esport d'innegable 
arrel brititnica, no es va incloure dins el 
programa oiímpic. En canvi el patinatge 
artístic sobre gel, antecedent del que 
haurien de ser els jocs oiímpics d'hivern, 
l'hoquei i la lluita grecoromana van fer 
la seva primera aparició. De nou la 

marató es convertí en el centre d'atenció: 
l'italia Dorando Pietri va fer la darrera 
volta a l'estadi de White City caient i 
tentinejant; alguns jutges el van ajudar a 
creuar la meta, motiu pel qual els 
americans -que tenien l'atleta John 
Hayes com a segon classificat- van 
impugnar la victoria i Pietri va ser 
desqualificat. Arnb tot, la reina 
Alexandra el premia amb una copa d'or 
com a distinció especial, sense saber, 
perb, que el maratonia s'havia drogat 
abans de la cursa amb un compost 
d'estricnina. El Comite Organitzador va 
fixar la distancia de la marató en 42 km 
i 195 m, la distancia des del casteíl de 
Windsor fins a la línia de meta, que a 
partir dels Jocs de París del 1924 va 
esdevenir oficial. 

Hi va haver altres fets remarcables en 
aquells jocs. La britanica Sybil Queenie 
Newall va ser la primera classificada en 
tir amb arc, una de les poques proves en 
que hi hagué participació femenina. El 
saltador de tanques Forrest Smithson, 

1 
Moltw de IcJ pmws 
atGtiques que u m 
disputar a b n d m  M 
s'@ustmen encma rJs 
regúments &u&. A la 
fotognifin m h  una a.tli?tcs 
t r a v u s ~ t  el fmsai d'lUgW 
en la cuma d'obstadea, que 
u va fer sobre una 
disOncia de 
3.200 m. 

2 
El I"-; a Hedky, va ser 
I'eSceRari de kS proves de 
mn, que m rrtrrirn un 
pmu lMIf aombrh. 
D'@ hl1829, se d b r a  
en oquest riu h tmdicioaai 
regata enfn e& 
univemrntarik dlOdord i & 
Cmbridge. 

3 
~0111#id fenicni~ de 

tir amb are, en la qud 
Mm¿a m partic& 
eoncurnrurrp britriniiqpcs, la 
va guaapr WiI Qneenie 
N 4  Lcs BoMJ -36 en 
total- partieipnren pr 
ptimera vega& de nlallera 
ojiciai en a m  jocs, encara 
que nome5 ha f&n en 
tenida, tir amb me, i 
patinatge a h t i e  sobn gel. 



4 
El patinatge a& sobre 
gel va ser un BrlP espnrts 
d'exhibició. 

5 
L'itdiri Doiumdo Pietri, a 
punt & perdre el 
coneixement, ammba en 
primer IIoe en lo prova de 
h marat6. L'ajuda rebuda 
deis ~ U ~ C S ,  uns instnnh 
abans de travessar h olctn, 
va n w t i w  h 
desq~di$auib posterior 
d'oquest correabr. Amb tot, 
h mina Akxandra va 
recompensar el seu esforq 
amb una copa simMIict1. 

6 
Eis eiclistes francesas 
Mauriee Schülcs i Andrd 
Auf fw ,  ~ r y y o d o r s  de 
prova de 2.000 m amb 
tandc~i, que va ser 
suprimida del pmgMmn 
olimpie &ap& deis Jocs 
del 1972. 

que guanya l'or en la prova de 110 m, va 
córrer amb una biblia a la mh per 
protestar contra les competicions 
celebrades en sabat. Reginald Walker, un 
sud-africi de dinou anys, s'imposii en la 
cursa de 100 m llisos. La final dels 
400 m llisos va tenir una histbria poc 
esportiva: la va guanyar, literalment en 
solitari, el britanic Wyndham Halswelle, 
després d'haver-se de repetir la final 
perque el día abans el nord-america 
Carpenter el tanca diverses vegades 
durant la cursa; desqualificat Carpenter, 
tampoc no es presentaren a la nova final 
els seus dos compatriotes, Robbins i 
Taylor, per la qual cosa va ser una cursa 
sense competencia. D'altra banda, el 
corredor de mig fons Melwin Sheppard 
guanyA les curses dels 800 i els 1.500 m 
ilisos. Els triomfs brithnics es repetiren 
en rem, waterpolo i natació; en aquest 
Últim esport, Henry Taylor va destacar 
en les proves de 400 i 1.500 m lliure. 

El balanq dels Jocs de Londres va ser 
enormement positiu. La idea olímpica 

havia pres cos. Els dirigents olímpics van 
quedar satisfets i es pronostica un 
brillant futur per als jocs. En una missa 
celebrada a la catedral de Saint Paul, 
com a preludi a la inauguració dels Jocs, 
l'arquebisbe de Pennsilvania va 
pronunciar la frase més celebre del 
Moviment Olímpic: «En els jocs olímpics 
el més important no és guanyar, sinó 
participar.» 
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1 
Aquest és el primer cartell 
oIúnpic pr6piament dit. És 
obra & I'artista suec Oüe 
Hjortzberg (1872-1950). 
pmfwsor a2 l%corlemia 
Reiai de B&s Arts 
d'Estocolm, entitat & la 
qual va arribar a ser 
dineior. L'edieid d'aquest 
carteU va originar algunes 
contmvLmies, pcrqu2 es va 
conri&rar massu atrcvit. E l  
cartel1 de Hjortzberg 6s un 
b o n ~ l e W p e ~  
inicial d'aquesf mitia 
artútic -en el qual havien 
cxcd.lit piniorJ com ara 
Toulouse-iautrce-, que 
wmenqava a ser utiiitzat 
Mtplhnent en b publicitat 
comercial. 

Estocolm 1912 
(Va Olimpíada) 

Els Jocs de la Va Olimpíada van tenir 
lloc a Estocolm del 5 de maig al 22 de 
julio1 de 19 12. A Suecia i als altres 
paisos escandinaus s'havia iniciat un segle 
i mig abans un moviment gimnastic molt 
difós a tot el món; aixb va ajudar els 
suecs a guanyar-se la confianca del COI 
per organitzar els Jocs del 1912. 

A la capital sueca es van produir 
innovacions tecniques importants i es 
procedí amb molt més rigor en el 
compliment de les normes establertes pel 
COI. Va ser la primera vegada que es 
van utilitzar el cronbmetre electrbnic i la 
fotografia d'arribada (photo Jinish). La 
qualitat de les pistes i els equips s'anava 
perfeccionant, fet que va repercutir en la 
millora de les marques assolides. 

i un perfil d'estil escandinau, tenia una 
cabuda de 30.000 espectadors. 

Els Jocs d'Estocolm van ser un exit en 
tots els sentits. El nombre d'esportistes 
que hi van participar va ser superior 
amb relació als jocs olímpics anteriors: hi 
van concórrer 28 paisos dels cinc 
continents -entre ells, i per primer cop, 
el Japó- amb un total de 
2.504 esportistes. En aquests jocs es van 
inscriure 57 dones, que per primera 
vegada van poder participar en la 
competició de natació. Els organitzadors 
van excloure la boxa del calendari oficial. 

D'altra banda, van ser uns jocs que 
reportaren beneficis econbmics a la 
capital sueca. A més, els mateixos suecs 
van ser els qui acapararen més medalles. 
A Estocolm, el COI va autoritzar la 
participació dels equips de Finlandia i 
Bohemia, tot i que el Gran Ducat de 
Finlandia pertanyia a Rússia i Bohemia 
es trobava sota el domini de l'imperi 
austro-hongarks. 

Estocolm tingué també un estadi fet 
expressament per als Jocs, el Djungarden, 
que encara es conserva. S'aixeca en els 
terrenys del zoolbgic reial, donats pel rei 
Gustau V, que va inaugurar els Jocs. Fet 
amb pedra rogenca, amb una arquitectura 

3 En eels Jocs d'Ésfocolm no 
hi va haver emissió de 
segelfs commmoratius; 
només es van editar una 
targetu postal oficial amb 
la Ilegenda «Jocs Olimpics 
d%soco1m 191.2~ i un 
mata-segells, que servien de 
propaganda. Les 
il.lustracions corresponen a 
I'anvers (2)  i el revers (3) 
d'una medalla d'or 
d'aquests jocs, en els quals 
se'n van concedir vinr-i-sis. 



Entre els esportistes més destacats, 
sobresortí l'indi pell-roja Jim Thorpe, 
amb el nom tribal de Wa-Tho-Huck 
(~Sender Brianb), que es va imposar 
amb autoritat en les proves de pentatló i 
decatló, acabades d'instaurar. No obstant 
aixo, l'any següent, l'Amateur Athletic 
Union comunicava al COI que Thorpe 
havia estat professional del beisbol amb 
anterioritat. D'aquesta manera es va 
veure obligat a tomar les medalles, que 
els seus rivals no van acceptar, pero. 
El 1982, dinou anys després de la seva 
mort, el COI decidí rehabilitar-lo i 
retomar les medaíies als seus hereus. 
La gesta de Thorpe va quedar 
immortalitzada en la pel4ícula Man of 
Bronze de Michael Curtiz, amb Burt 
Lancaster de protagonista. Avery 
Brundage, futur president del COI i gran 
defensor de l'amateurisme, participa en 
la mateixa prova de pentatló que el seu 
compatriota Jim Thorpe. 

Un dels tres germans finlandesos 
Kolehmainen, Hannes el Poderós, va 

guanyar les proves de 5.000 i 10.000 m 
llisos, la de 3.000 m liisos per equips i la 
cursa de camp a través. En natació, va 
irrompre el hawaia Duke Kahanamoku, 
el rei del crol. En la liuita grecoromana, 
que havia estat inclosa en el programa 
olimpic per primera vegada a Londres 
quatre anys abans, es va produir un 
episodi curiós: dos lluitadors, i'estonia de 
I'equip rus Martin Klein i el finandes 
Alfred Asikainen, van tenir un veritable 
combat de titans en una de les 
semifinals, que va durar onze hores 
seguides; finalment, Asikainen es va 
enfonsar, pero Kiein, esgotat, va 
renunciar a combatre en la final. 

També, a Estocolm, la marató va ser 
noticia, ja que i'atleta portugues 
Francisco Lázaro no va poder suportar la 
calor que feia durant la prova i va sofrir 
un defalliment que li va causar la mort, 
la primera ocorreguda durant uns jocs 
olímpics modems. Es va organitzar un 
acte d'homenatge a l'estadi per recaptar 
diners per a la familia de l'atleta. 

1 
El nord-america P&m 
A b ,  en el salt & 
~ a d a  sense impuki, en 
que vu ohtenir &a me&lúa 
& plata A Estou,lm, 
precisameni, es va disputar 
per última vegada aqnesta 
medalitat &l salt. 

2 
J ~ U  semifinal & categorio 
&l pcs miga & IIsrifo 
grceoromana entre l'estonia 
& I'equip rus Marfui Klein 
i el finlami& A r f d  
Asiúainen, Aquest wmbat, 
que dani oryc hores, e1 va 
guanyar KIrin, que, esgotat 
per 19csfoo>r, m renunciar a 
úa final. Per aquuta 4, ha 
meda& d'or va ser 
atorgada al Suec C h s  
Jokanson. 

3 
EI mrd-america ~ v c r y  
Brundage, h tur  presidcnt 
&l COI entre el 1952 i el 
1972. Brumiage va eompctir 
en el decathí, on va 
coincidir amb el sen 
compatriota Jim Tborpc, un 
&ls hemis deis Jocs 
d'EstoeoIm. 



4 
Uns jutgw, a la Iínia 
d'pmPmbadq a l ' d  
olimpic. A Est~~~im es van 
u t i l i t y  per primera v e g d  
el cmnonrcin eMrOnic i la 
foto d'arrióad<i. Fins 
oksñom el te- dels 
concursants es mesurma 
manuolmcnt. Aqricsts jocs 
van dOMT un gran impuh 
a la tknica aplicada a 
I'esport. 

5 
L'eguip femení bn'tdnie di 
natació, guanyaáor de la 
medaíla d'or en ni p m a  & 
relkus 4 x 100 m iíiure. 
Era & primera v e g d  que 
&S dones participaven en 
pmves de IWtbCid. 
Coukmrfrn M veia de bol8 
u11 la presZncia f m n i n a  en 
els jocs olímpics. 

6 
ELP eomponents de l'equip 
suce & t ir amb pistola en 
pkna competició. 

Pierre de Coubertin buscava la unió 
entre i'esport i la cultura, i amb aquesta 
finalitat crea concursos de música, 
pintura i poesia inspirades en l'esport; 
aquestes activitats van ser precursores 
d'alíd que anys més tard fou el festival 
olímpic de les arts, simultani a les 
celebracions olímpiques. Curiosament, 
perd, el guanyador dels dos premis de 
poesia va ser la mateixa persona, el 
mateix baró de Coubertin, que hi havia 
participat amb pseuddnim. En pintura, el 
premi principal va ser per a Giovanni 
Peliegrini, pel seu oli Esports d'hivern; en 
música, l'or va ser per a Riccardo 
Barthelemy, per la seva composició 
titulada Marxa triomfal olímpica. 

Els Jocs de 19 12 van marcar la 
consolidació de l'olimpisme modern i 
van establir unes bases tecniques que 
s'han seguit fins als nostres dies. S'hi 
constituí la Federació Internacional 
d7Atletisme Amateur (IAAF), que a partir 
d'aquell moment va poder jutjar els seus 
atletes seguint un codi estricte. 





1 
Lo Primera Guerra 
Mundial va impdir la 
ceLebració &ls J m  &I 
1916. L'edicid scgi-ent, que 
va tenir &c a Anvers 
(BilpPca) d 1920, va 
comptar mnb un carttU, 
obm dcls dibuixants 
beIgacs Marih van Kuyck i 
Waiger van &r Ven. Aquest 
cartel1 es h a  en CLI 
ma2ei.w~ e&ments te&s 
que el &ii Jocs &l 1912: 
I'atlciP nu i les ban&ras 
flmnrants. ia reaíització, 
pero, ás menys au* 
po-r pcr aix2 M va 
provocar la poIeniica que 
úavia surnJEItat d &ii Jocs 
d'EstowIm. 

Anvers 1920 
(MIa Olimpíada) 

Havien passat vuit anys des dels Jocs 
d7Estocolm, ja que la celebració del 191 6 
prevista a Berlín es va haver de 
suspendre a causa de la Primera Guerra 
Mundial. Anvers, que el 1914 ja s'havia 
presentat com a candidata, va rebre 
l'encarrec d'organitzar els Jocs del 1920, 
com una manera de compensar les 
penalitats sofertes per aquesta ciutat 
durant el conflicte bkl-lic. Per causa de la 
recent guerra, el COI no convida 
Alemanya, Austria, Bulgaria, Hongria ni 
Turquia, és a dir, les nacions que 
l'havien iniciada i els seus aliats. Tampoc 
no hi participa Rússia, que no ho 
tornaria a fer fins al 1952, aleshores ja 
integrada a la Unió de Repúbliques 
Socialistes Sovietiques. 

Com que l'economia de Bklgica havia 
quedat malmesa per la guerra, els Jocs 
d'Anvers van tenir problemes financers 
importants, tot i la intervenció decidida 
del monarca belga, Albert 1, i el suport 
de mecenes privats que hi van aportar 
contribucions en metal-lic. Per aconseguir 

una gran participació, es van donar 
facilitats als competidors, perb, en canvi, 
es van posar uns preus alts per als 
espectadors. L'assistkncia maxima a una 
prova no va superar mai les 
6.000 persones. D'altra banda, molts 
esportistes no van poder assistir-hi 
perquk estaven encara allistats als 
exercits, i aixb va rebaixar el nivell dels 
rkcords, molt inferior als dels jocs 
precedents. 

En els Jocs d'Anvers es van instaurar la 
bandera i el jurament olímpics. Les cinc 
anelles de colors, ideades per Coubertin, 
simbolitzen els cinc continents units 
sobre un fons blanc, símbol de la pau 
que ha de regir l'ideal olímpic. L'honor 
de pronunciar el primer jurament 
olímpic va correspondre al jugador de 
waterpolo i esgrimidor belga Victor Boin, 
futur president del comitt olímpic del 
seu país i de l'Associaci6 Internacional 
de Premsa Esportiva. El jurament va ser 
pronunciat en nom de 2.59 1 esportistes, 
que representaven 29 paisos. Una altra 

Per wmmemorar e& Jocs 
de la VIIa OI impW es va 
fer una mi& de tres 
segclb. Zguai que a A t w s  
d 18%' a Anvers a van 
utüitzar +nts esheta & 
I'antige GI@& wm d 
DisoBboI & Miró (2), pcr 
ai valor & 5 ehrtims, i una 

""Pde1"an?DUX r 
I'mmrs & la nrcdirllcr d'or 
(4). a m *ture. finament 



novetat a Anvers va ser l'envolament de 
milers de coloms en la cerimcinia 
inaugural, com a símbol de pau entre 
tots els paisos. 

A la ciutat belga es van incloure 
definitivament en el programa olímpic 
l'halterofília, la boxa i la lluita lliure, i es 
van eliminar algunes proves singulars 
com la d'estirar la corda i la natació amb 
obstacles. 

Finlandia va donar la gran sorpresa 
d'aquests Jocs. Després d'una guerra 
esgotadora que l'havia dut a proclamar la 
independencia, va atenyer quinze títols 
olímpics. Les seves figures van ser els 
corredors de fons Hames Kolehmainen, 
guanyador de la marató i participant 
dels Jocs de Londres i Estocolm, i Paavo 
Nurmi, el Finland6s Volador, que 
va vencer en els 10.000 m llisos i en 
les proves de cros individual i per 
equips. Destaca també la nedadora 
nord-americana Ethel Bleibtrey, amb 
tres medalles d'or. Entre les altres 

figures que participaren en aquells jocs, 
cal esmentar el britanic Philip 
Noel-Baker, subcampió olímpic de 
1.500 m llisos, que trenta-nou anys més 
tard va ser premi Nobel de la pau; i 
també John Kelly, que no havent pogut 
participar en les regates reials a Henley 
-el reglament només permetia la 
participació de gentlemen, teme emprat 
aleshores per designar la categoria 
amateur-, es va proclamar campió 
olímpic en esquif. Anys més tard, la seva 
filla, l'actriu Grace Kelly, es va convertir 
en la princesa de Mcinaco, i el seu fiíl 
John, en atleta olímpic i president del 
Comite Olímpic dels EUA. 

Els nord-americans van destacar en les 
proves atletiques de velocitat, on 
sobresortí especialment I'esprintador 
Charly Paddock, famós pel seu salt 
heterodox abans de creuar la meta. En 
natació, el hawaia Duke Kahanamoku 
torna a ser el rei de la velocitat a la 
piscina, com ho havia estat en els jocs 
olímpics anteriors. 

1 
Dos importants debs s i ¡  de l'oiimpism me3 

-ia bandem de cine anelles 
i el jumment olímpic- es 
van intmduir a AA-. E1 
primer ju-t olinipic el 
va Urgir I'esgrimidor i 
jugador de waterpolo belga 
V i i r  Boin, que m& turd 
va ser president del wmiti 
olímpic del swr *. 
2 
iu f k m s a  Suzanne 
iengien, una de les m i h n  
tennistes & lspoea, m 
guanyar ins nwhlles en 
els Jocs d X n m :  daw dbr, 
en individua& i cloblw 
mirtos, i una de bmnze, en 
dobles femenins. 

3 
Paaw Nunni, el Finland&s 
Volador, va ser una figura 
llegedbia en lu cunu de 
fons deis anys vint. A 
Amen M iniciar una drie 
sensacional de rictories i 
segons lloes que el va 
portar a aconseguir nori 
nrsdollwd'oritreade 
phta, en tm rdifions 
eglue~utim debs jocs. 



4 
El nord-america Patrkk 
Ryan va ser el guan-r 
de la pmva de l ~ a m e n t  
de inivfrL 

5 
L'equip de la Gmn 
Bmtanya -integral 
exsiusi-nt per pdicirs- 
stimpOsa a l'cgur'p de& 
Ejuds Units en la pmva 
d'wlrwlrmr la mrda Era 
r Ú Z ~  vegada q. es 
disputava en uns jors 
olin,pies aquesia curiosa 
compezicid. 

Els Jocs d'Anvers significaren el debut 
oficial #Espanya. En aquesta primera 
participació oficial, l'equip de futbol i el 
de polo van guanyar ambdós la medalía 
de plata. La delegació espanyola tenia, a 
més, equips de nedadors, tiradors, atletes 
i tennistes. 

En un moment en que la pau semblava 
restaurada a Europa, l'olimpisme sortí 
d'Anvers amb unes perspectives 
excel-lents de futur; miilor que les que 
Coubertin albirava el 1916. 



PARIS - 1 



1 
El Earrcll anuuchabr &ls 
JLUS & Pariá del 1924 va 
ser sekcwuai mi~anqmt 
un eoneun w n w a t  pel 
Comit¿ OUmpic Fmnc,?s, ai 
@.es van presentar 150 
orig1na.5. L'autor n'h 
I'PrtUta fmLs JCM Dmit 
(1884-19ól). EL( Jocs & ha 
VZZZa Olimpchdn es van 
akbrar a lo capraprtai & 
Fmncp per volunt<it 
crpmsa &l bcud & 
Coubertin, que wüa fm 
oiiüdru l'cseri h i t  drls 
loca dcl1900, &m de 
&ixar ha presidLncia drl 
coz. 

París 1924 
(VIIIa Olimpíada) 

El 1924, per primer cop, els jocs es van 
celebrar en una ciutat que ja els havia 
acoliit una altra vegada. El desig de 
Coubertin era que la capital francesa 
pogués esborrar el mal record que havia 
deixat en la IIa Olimpiada. Ho 
aconseguí, pero no pas sense esforqos. 
Fins i tot, un any abans, no hi havia 
encara ni acord ni pressupostos; la 
possibilitat que els jocs passessin a 
celebrar-se a Los Angeles va fer que el 
president de la República Francesa 
concedís a darrera hora un crkdit que va 
permetre construir l'estadi olímpic. 

Els Jocs de París van significar un salt 
endavant pel que fa a la participació. 
S'hi van aplegar 44 paisos i 3.075 
esportistes; d'aquests, 136 eren dones. Es 
va competir en 17 disciplines esportives. 
Eren molts els paisos que desitjaven 
participar en els jocs, queja es trobaven 
plenament arrelats en el calendari 
internacional i havien motivat el 
naixement d'altres campionats semblants 
d'aimbit geograific més restringit, com els 

Jocs Llatinoamericans o els Jocs de 
l'Extrem Orient. Tot i els aires de pau 
que es respiraven a Europa, Alemanya i 
Austria estaven excloses encara dels jocs 
olímpics. El 5 de juliol, el cap d'estat 
frances, Gaston Doumergue, va inaugurar 
uns jocs que adoptaren el lema, a w i  
encara vigent, Citius. altius, fortius. 
Algunes competicions, pero, ja havien 
comenqat al principi del mes de maig. 

El programa oficial s'anava modificant 
entre uns jocs i els altres: s7excloien 
proves que s'havien celebrat amb 
anterioritat i es modificava el reglament 
d'unes altres. Aixi, es van eliminar del 
calendari oficial les proves 
de 3.000 m llisos i el Uanqament de pes 
de 25 kg. El tennis feia la seva darrera 
aparició oficial fins als Jocs del 1988, en 
quk seria recuperat. Per contra, van 
augmentar les disciplines de gimnaistica i 
de natació. 

Els Jocs de París van ser els primers a 
disposar &una vila olímpica on residien 

Per commemorar eh scgom 
jouprcsecelebrmnra 
Pdk ,  es van &re a 
F m q a  quatn segeur anró 
morias dánpics, entre eiis 
ei de 30 dntims (2), 
dcdicat a MI% & Cmfona, 
un dIcbre UI<ita&r & 

G&ia, i ei de 10 
dnhms (3), que 1110Jtnr un 
afkta *cnccdor saludant. 
L'Uragum rPDLBC va editar 
U M  S* & v&~s, 
amiihaVictaMde 
samotrdeia (4), per 
Eommemomr ei tntnomf del 
s n  CPUW & futbol en 

3 aquel& jeu. -io nledahk 
d'or que es n p d  aquí 
narfm, a I'anvers (5), un 
atkta que n ' d i a  un dtre 
l, ai nvcn (6), un 1110th 
d@Oric a.mb U M  U e g c d a  



els participants. Coubertin va aconseguir 
gixí la realització d'un dels seus ideals: 
que els esportistes convisquessin en un 
mateix centre, per tal de promoure la 
solidaritat i la coneixenga mútua que 
propugna I'olimpisme. D'altra banda, la 
celebració d'uns jocs comencava a ser 
motiu d'actuacions urbanístiques 
importants a la ciutat que els acollia. La 
capital francesa aixeci l'estadi olímpic de 
Colombes, en uns terrenys cedits pel 
Racing Club de Franca. La competició de 
natació va tenir lloc en una piscina 
olímpica feta expressament per als Jocs, 
la de Les Tourelles. També la tecnologia 
caracteritzi els Jocs de París, ja que van 
ser retransmesos per primer cop a través 
de la xarxa de radiodifusió, de nova 
creació. Aixb va permetre a diversos 
paisos coneixer els resultats de les proves 
esportives dia a dia. 

100 m liiure) i que més tard va esdevenir 
famós gdcies al paper cinematogrific de 
Tarzan. Pero l'estrelia dels Jocs va ser, 
un altre cop, el finlandhs Paavo Nurmi. 
Va aconseguir la gesta mai igualada de 
guanyar en set dies cinc de les proves 
més dures de l'atletisme: els 1.500 i 
5.000 m llisos i els 10.000 m camp a 
través en proves individuals, i els 
3.000 m llisos i els 10.000 m camp a 
través en proves per equips. El seu 
compatriota Ville Ritola va guanyar la 
medalla d'or en els 10.000 m llisos, en 
els 3.000 m obstacles i també en els 
3.000 m liisos i en els 10.000 m camp a 
través per equips. En alguns esports 
col4ectius hi va haver grans sorpreses: en 
rugbi, els Estats Units van guanyar el 
potent equip frances i, en futbol, una 
selecció desconeguda, l'uruguai, s'imposi 
a Suissa en la final. 

1 
En ek J m  del 1924 es va 
construir per  prime^ 
vegada una vil0 olimpica 
per host<rtj<ir & espoinpoinstes 
que hi participaven; estava 
f0tIlUh m C O ~ ~ S ~ N E C & A ~  
de fkta prefabricada. A 
Pan3 tumbé es va cuioptw 
el iema olimpic: Citius, 
altios, fortills. 

2 
El nod-amerien Joihnny 
WeissmuIier donant lo inri 
a un dtre gran Mdodor, el 

Duke Kahammoüu. 
Weissmaüer -el futur i 

frunós Tarran &a cinema- 
va ser el grianyudor & 
100 m Iliure. Dos anys 
abans, el 1922, hmia batut 
el h d  nurndial d'apuesta 
prova, amb un tcmps que, 
per primer wp, era infirior 
d minut. 

3 
El brithic Eric E. Liildcll 
va ser el vencrdor drLr 
400 m Risas, amb un MU 
h r d  olBnpc i mnndiai. 
La particiipnió de LiddeU 
en apuesta prova en Iioc &l 
seu conrprny d'eqllip 
HamM M. Abmhams, que 
va comptir en & 100 m 

Cal destacar 17actuació del nord-america 
Johnny Weissmuller, que va acaparar tres 
medalles d'or en natació (va ser el 
primer home que baixi del minut en els 

Els Jocs del 1924 han merescut ser 
recordats en la pel.lícula Carros de foc, 
de Hugh Hudson, director de la pel-iícula 
oficial dels jocs del 1992, que relata la 



Uisos, és un &ls temes & 
la peCiúula Carros de foc 

4 
L'aixecodor & p o s  
austriác Franz Aigner, 
me&lla&plataenla 
cougoh W pes pesant. fa 
una danostracid & forf 
oiamant 97 kg amb una 
sola nth 

5 
Ei bRranie Haroid M. 
Abrirñarns mMba primer, 
ill~~pemdamat, en la final 
&& 100 m Ilisos. 
Abrirñarns, que va eórrer en 
IIoe & Liádeü, es va 
imposar al mrd-america 
Jachon Scholz i al 
nwvInnd2a Artkur Pom*tt. 

6 
L'cqrrip a¿ I'UrUguai & 
firibol, gu~yador & la 
medaila d'or. Els 
uruguaians, que van 
clcrrotar cLs auusoJ en la 
fi.;iornarenaqudaren 
pnmr üoc en els jocs 
scgrrcgrrents, a Amstenium. 

franca rivalitat entre l'escocbs Eric H. 
Liddell i l'angles Harold M. Abrahams. 
El primer, que era seminarista, es negh a 
córrer els 100 m llisos, la seva 
especialitat, en diumenge. Ocupa el seu 
lloc Abrahams, que conquerí l'or davant 
els favorits nord-americans. En canvi, 
Liddell s'adjudica els 400 m llisos, cursa 
en que havia de córrer, en un principi, el 
seu company d'equip. 

La delegació espanyola va acudir a París 
amb un equip de 106 esportistes, entre 
ells una dona, pero no aconseguí guanyar 
cap medalla. 

Recollint l'experikncia dels Jocs del 19 12, 
els Jocs de París van promoure la 
integració de l'art en l'esport. Escriptors, 
músics i pintors d'arreu del món van 
ser-hi presents en celebracions artístiques 
i culturals paral-leles als Jocs. 

En els Jocs del 1924 es va constatar la 
millora tbcnica dels esportistes i de les 
instal-lacions, i també la ~om~plexitat 

creixent de l'organització d'un 
esdeveniment d'aquesta índole. Hi van 
acudir més de 625.000 espectadors i més 
de 1 .O00 periodistes. L'increment del 
nombre d'esportistes i de disciplines va 
fer necessaria la delimitació explícita del 
terme amateur. De fet, a París, hi van 
participar esportistes que havien estat 
remunerats com a entrenadors o 
instructors, pero rarament com a 
competidors. D'aquest problema, se 
n'ocupi el congrés del COI que va tenir 
lloc a Praga el 1925. Hi va ser escollit 
nou president el belga Henri de 
Baillet-Latour. 

Coubertin, amb 62 anys, havia dimitit el 
seu carrec de president del COI. S'havia 
complert el seu desig de veure uns jocs 
brillants a la capital del seu país, pero 
deixava el seu carrec desmoralitzat pel 
camí errat que, al seu parer, seguia 
l'olimpisme. ~L'enemic comú és el 
professionalisme», va a f i a r  en el 
moment de la seva retirada. 





Amsterdam 1928 
(Ma Olimpíada) 

1 
E l 4 d s l r J o ~ s  
dll- obni& 
l'ariiata hoh& Jarc;p) 
Joilonnrr hura, ii~sart a 
Utmñt el 1893. Al fors, 
aMmr kj&pm d'rn - plc d o %  a#-qprclr. 
d p r r f l ü u ~ & k t o m  
h Z'rdtadi & k &tpuil dcb 
P a k a ~ e r h p c r l ,  
F ~ M  nb* va 
cIYanardfmolhpkLP 
cita dYnulr&m m ser k 
& Z a ~ o n a d ~ d e z  
Movhwnt Olálpic, que 
ka?h csr)s l'uport per tot 
J ndr ki van obtcnir 
ntawza ape* 
pmdents d ' i i k m  
Ainirica,&&Rfnerri 
0E.rUirr 

Desprds de dos intents frustrats, 
Amsterdam va ser fmalment, el 1928, 
seu d'uns jocs olimpics, els de la 
IXa Olimpiada. Havia estat escollida en 
la sessió del COI del 1920, on es va 
atorgar simulthiament la seu dels Jocs 
del 1924 a París i la dels Jocs del 1928 a 
la ciutat holandesa. 

L'organització dels Jocs va haver 
d'afrontar serioses dificultats. El Govern 
holandes es va negar a subvencionar-los, 
i fins i tot la reina Guillemina, no gaire 
entusiasmada per la idea, refud de 
presidir-ne la inauguració. Aquesta 
situació era ben estranya en comparació 
de les celebracions anteriors, en que les 
famílies reials havien col-laborat 
estretament amb l'organització, 
convenqudes dels avantatges que els jocs 
reportarien al seu país. Les limitacions 
financeres van obligar l'organització a 
dur a terme una actuació comercial molt 
imaginativa. L'equip nord-america es 
traslladii als Paisos Baixos en un vaixell 
que li serví de residencia durant els Jocs. 

Els drets de fotografia es van vendre a 
una firma comercial, en conseqütncia, els 
espectadors van ser escorcollats en la 
recerca de cheres  ocultes, mesura que, 
lbgicament, va resultar forqa impopular. 

Els Jocs d'Amsterdam van presentar 
diverses novetats. Per primer cop el foc 
olímpic va cremar durant uns jocs. La 
flama que l'encengué havia estat portada 
directament d'olímpia, des d'on va 
viatjar per tema fins a la capital holandesa. 

En aquests jocs, és interessant destacar la 
presencia de 290 dones, moltes de les 
quals van intervenir en les proves 
d'atletisme. Finalment, el COI, amb nou 
president, els va permetre participar en 
aquest esport. Coubertin sempre s'havia 
mostrat poc predisposat a obrir els jocs 
olímpics a la participació femenina. &ls 
jocs~, deia, «han de ser l'exaltació 
solemne i peribdica de l'atletisme 
masculi, amb l'internacionalisme com a 
base, la lleialtat com a metode, l'art com 
a marc i l'ovació femenina corn a 

E n o r c u i d & k J o u ~  
1928, u m emem cils 
Paka&dtosunarhlr& 
ruit mgdb amb moiiua que 
rrplwmtncn dkraes 
~ * o l f m p i e r , -  
<irtnr k *Ch (2), l'esgrha 
(3) i Z'm (4). A 
Aindmlonea?aadopar 
perpanC~ nbilod 
D I o d c l & ~ d i u c n y o t  
pcr /lomnifrir0fcsm 
íhsiol& a d  una f i p m  
d w h ( % e a ~  
conaamr en ~ I M I U  
poatehdcbjou.  



recompensa.» Les proves femenines 
d'atletisme consistien en curses de 100 i 
800 m llisos, relleus 4 x 100 m, salt 
d'algada i llangament de disc. 
La manca d'habitud de les atletes i la 
duresa de la prova de 800 m llisos 
-moltes arribaven exhaustes a la meta- 
van fer que aquesta prova no es tornés a 
celebrar fins trenta-dos anys més tard. 

L'organització va instalalar per primera 
vegada un gran tauler per informar els 
espectadors dels resultats de les proves, a 
causa de l'aflukncia creixent de públic i 
l'augment de la capacitat dels estadis. Els 
esportistes van resultar perjudicats per la 
manca d'entrenaments previs, perquk la 
pista no va estar acabada fins 
quaranta-vuit hores abans de la 
cerimbnia inaugural. Durant aquesta 
cerimbnia es produí un incident quan la 
delegació francesa es va negar a desfilar. 
El motiu va ser que el dia anterior, un 
porter de l'estadi, massa zelós, havia 
barrat el pas a l'equip francks, que volia 
entrar-hi per visitar-lo. 

El nombre d'esports que s'hi van 
incloure va ser inferior al dels Jocs de 
París, ja que van desaparkixer el polo, el 
rugbi, el tennis i el tir olímpic, tot i que 
se'n recuperaren d'altres, corn l'hoquei. 
El nombre de paisos participants va ser 
de 46, amb 2.971 esportistes inscrits. 
Entre aquests paisos hi havia, per primer 
o p  després de la guerra, Alemanya i 
Austria. Aixb va contribuir a donar més 
projecció als jocs, tant des del punt de 
vista esportiu -els alemanys van guanyar 
31 medalles- com h u d .  Alguns paisos, 
com Haití, Cuba i Panama, hi van 
participar amb un sol representant. 

Paavo Nurmi va continuar sumant 
triomfs en la cursa de 10.000 m llisos. 
Havia aconseguit en tres jocs olímpics 
successius nou medalles d'or i tres de 
plata. El nedador Johmy Weissmuller va 
guanyar a Amsterdam la seva darrera 
medalla olímpica. L'equip nord-america 
d'atletisme va fer una reculada general, 
per comparació als seus kxits precedents. 
A Amsterdam, hi va participar un dels 
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futurs dirigents més importants de 
l'esport contemporani, el marques 
d'Exeter, lord David Burghley, que va 
triomfar en els 400 m tanques; 
posteriorment va ser elegit president de 
la IAAF i dues vegades vice-president 
del COI. 

La presencia de nous paisos va permetre 
un repartiment més gran de les glories 
olímpiques. Els canadencs van entrar 
amb forca en les proves de velocitat, i 
van trencar la supremacia dels Estats 
Units. En futbol, els sud-americans van 
viure una edat d'or: els uruguaians 
guanyaren la final davant dels argentins. 
En hoquei, l'India va iniciar el seu 
regnat, que duraria sis jocs olímpics 
consecutius. 

La delegació espanyola que va mar a 
Amsterdam era més reduida que en 
l'edició olímpica anterior. Malgrat tot, 
aquesta vegada va aconseguir una 
medalla d'or en hípica, en salt per equips. 





Los Angeles 1932 
(Xa Olimpíada) 
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Una altra vegada, els jocs van tomar a 
America. Tal com havia succeit a Saint 
Louis, la distancia d'Europa va provocar 
una davallada sensible del nombre de 
pdsos inscrits i d'esportistes participants. 
A la ciutat californiana, només hi va 
assistir l'elit esportiva de 38 paisos, arnb 
1.331 representats. També es va 
mantenir el nombre d'esports oficials 
en 14, arnb 1 17 proves. 

S'havia temut que els Jocs de 
Los Angeles no se celebrarien, ja que el 
crac borsari del 1929 era molt recent. 
Perd els Estats Units havien entrat en 
una etapa de redrqament imparable. 
Com a París el 1924, els Jocs de 
Los Angeles volien esborrar la mala 
imatge que havien deixat els de Saint 
Louis en la IIIa Olimpíada. La vila 
olímpica, construida arnb xalets 
prefabricats d'estil colonial, era un 
allotjament molt cdmode per als 
esportistes. L'organització va obsequiar 
els participants arnb detalls mai vistos 
fins aleshores: sabons, tovalloles i serveis 

de sauna, massatges, bugaderia i 
autobusos. Perd a la vila olímpica 
solament es van allotjar els homes; les 
dones es van hostatjar en hotels. 

Als Estats Units es van fer campanyes 
publicitaries massives per promoure els 
Jocs entre la població. Més d'un milió 
d'espectadors van assistir a les 
competicions atlktiques, en un estadi, el 
Coliseum, de 105.000 places, totes amb 
seient; l'estadi nhutic de Long Beach 
tenia una cabuda per a 17.000 
espectadors. Les instal-lacions i els 
equipaments sintetitzaven els progressos 
tkcnics que i'esport exigia. La mateixa 
inauguració, arnb 300 músics i 
150 cantants, va marcar la pauta dels 
jocs olímpics posteriors. Cal recordar que 
els Jocs de Los Angeles eren els del país 
de les estrelles de Hollywwd, de la 
tramoia i l'espectacularitat, arnb el 
cinematdgraf com a mitja de 
comunicació de més impacte i la radio 
arnb una audiencia cada vegada més gran. 



L'anima d'aquells jocs fou l'empresari 
William May Garland. Va aconseguir 
l'ajut d'industrials i polítics convenquts 
dels beneficis que podia reportar aquell 
projecte. Més tard es va calcular un 
superavit per al comite organitzador d'un 
milió de dolars. Van ser els primers jocs 
que es van saldar amb un benefici tan 
elevat. 

A Los Angeles es van introduir tecniques 
noves: per exemple, es filmaren les 
arribades de les diferents competicions. 
Gricies a aixb, es va poder determinar 
sense cap mena d'error l'ordre d'arribada 
dels competidors. També en aquests jocs 
s'utilitd per primer cop el podi 
característic-de tres nivells per a la 
cerimbnia de proclamació dels vencedors. 

En els Jocs de Los Angeles també hi va 
haver anecdotes dignes de recordar. En la 
cursa d'obstacles, els jutges que 
cronometraven la prova es van equivocar 
en la distancia i els corredors van fer 
460 m de més. Quan es descobrí l'errada, 

es va acordar que els llocs es calcularien 
a partir de la distancia real de la cursa: 
3.000 m. Aixo va alterar els llocs segon i 
tercer: la medalla de plata havia de 
passar al nord-america Joseph 
McCluskey, que es negh a acceptar-la, 
al-legant que corresponia al britanic Tom 
Evenson. En els 5.000 m llisos el 
corredor nord-america Ralph Hill va ser 
obstaculitzat, segons sembla, pel 
guanyador de la cursa, el finlandks Lauri 
Lehtinen, cosa que va provocar que el 
públic fes ostensible la seva protesta. Un 
cop al seu país, Lehtinen va tallar en 
dues parts la medalla d'or i va enviar-ne 
una al corredor nord-america. També en 
la cursa dels 100 m llisos hi va haver 
controversia. Eddie Tolan i Ralph 
Metcalfe, dos corredors de r q a  negra, 
van arribar junts a la meta. El reglament 
no era clar en aquest cas i la medalla 
d'or es va concedir al primer, solament 
perque, pel fet de ser més prim, es 
considera que havia acabat de creuar 
abans la línia de meta. 
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Els atletes nord-americans es van prendre 
la revenja de l'actuació que havien tingut 
a Amsterdam. La seva supremacia en 
proves curtes va ser evident. Destaca 
també una noia nord-americana: Mildred 
Babe Didrikson, que triomfa en els 80 m 
tanques i en el llan~ament de javelina, i 
que va obtenir, a més, la medalla de 
plata en salt d'alcada. 

Els japonesas, que ja havien debutat en 
els Jocs Olímpics del 19 12, van ser els 
triomfadors en natació, amb cinc 
medalles d'or sobre vuit de possibles. Els 
nord-americans van poder salvar l'honor 
del país davant els seus conciutadans en 
les proves de trampolí i palanca, i en la 
prova de 400 m lliure, que va guanyar 
Clarence Buster Crabbe -el segon Tarzan 
del cinema. L'fndia va guanyar de nou 
en hoquei i Hongria ho va fer en 
waterpolo. La marató va tenir un 
triomfador argentí, Juan Carlos Zabala. 
El gran absent va ser Paavo N&, 
d e s q ~ a ~ c a t  perque havia estat provat el 
seu professionalisme uns anys abans. 

La rediiida representació espanyola (un 
regatista i cinc tiradors de pistola) es va 
endur una medalla de bronze, la del 
barceloní Santiago Amat, en la classe de 
monotips, després de dis~utar set regates. 

La ciutat nord-americana va organitzar 
uns grans jocs. El clima benigne de 
Califdrnia hi va ajudar. Totes les 
instal-lacions eren de primera qualitat, 
cosa que va contribuir a l'obtenció d'uns 
resultats finals excel-lents: setze records 
mundials i més d'una trentena d'olímpics. 
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Beriín 1936 
( M a  Olimpíada) 

En l'XIa Olimpiada els Jocs van tomar a 
Europa. Berlín'36 és un punt decisiu en 
la historia de l'olimpisme. Es considera 
que hi va comenqar el colossalisme i la 
instrumentalització política dels jocs 
olímpics. Era un procés que s'havia 
iniciat abans, pero que sota el regim nazi 
d'Adolf Hitler va tenir la seva mkima 
expressió. No es pot negar als alemanys 
una gran perfecció en l'organització i el 
desenvolupament dels Jocs. També fou 
notable el protagonisme de la simbologia 
nacionalsocialista, present pertot. 

La cerimonia inaugural es va dur a terme 
amb una disciplinada solemnitat. Milers 
d'alemanys victorejaren el Führer amb el 
braq alqat. Es van deixar anar deu mil 
coloms en direcció al dirigible 
Hindenburg, que sobrevolava l'estadi, 
mentre música de Wagner, interpretada 
per una orquestra dirigida per Richard 
Strauss, acompanyava la desfilada dels 
esportistes. La pel-lícula oficial dels Jocs, 
Olympia, de la directora Leni 
Riefenstahl, fou també una mostra clara 

de com el nazisme entenia aquesta 
manifestació esportiva. A partir d'una 
idea de Carl Diem, secretari general del 
comite organitzador, la flama olímpica 
va ser transportada, per primer cop, des 
d'olímpia per una skrie d'atletes, com si 
fos el testimoni &una prova de relleus, 
fent 3.000 km per sis paisos. 

Els nord-americans van estar a punt de 
no assistir a aquests jocs per la pressid 
que la comunitat jueva del seu país havia 
exercit sobre els dirigents esportius. Pero 
les garanties donades pel canceller 
alemany a Avery Brundage, aleshores 
president de l'American Athletic Union 
i futur president del COI, els van acabar 
de convencer. No obstant aixo, i tot i la 
brutalitat dels esdevenirnents posteriors, 
a Berlín s'imposh l'olimpisme sobre la 
política i les discriminacions racials, 
politiques o religioses. Els alemanys van 
incloure en el seu equip esportistes jueus, 
com la tiradora de floret Helene Mayer, 
que va obtenir la medalla de plata en 
aquesta disciplina. 



Altres esdeveniments polítics van enrarir 
la situació internacional. Italia acabava 
de conquerir Etidpia. El Japó havia 
abandonat la Societat de Nacions i el seu 
exercit havia entrat a Manxúria. Grecia 
vivia moments polítics tensos. Austria 
sentia propera la política de l'Anschluss i 
el canceller Dollfuss acabava de ser 
assassinat. Franca era dirigida pel Front 
Popular. Espanya iniciava una guerra 
civil que havia de durar tres anys. 

Barcelona havia presentat la candidatura 
per organitzar aquesta edició olímpica. 
Com que els Jocs van ser atorgats a 
Berlín, s'organitzA a la capital catalana 
Solimpíada Popular, que tampoc no es 
va poder celebrar a causa de l'alcament 
militar del general Franco contra el 
Govern republica. La delegació 
espanyola, doncs, no va assistir als Jocs 
de 1'XIa Olimpíada. 

En els Jocs de Berlín es va batre de nou 
el record de participació, amb 3.980 
esportistes i 49 delegacions nacionals. 

També s'incrementa el quadre esportiu 
fins a un total de 19 esports, amb la 
incorporació del basquetbol, el futbol, 
l'handbol, el piragüisme i el polo. 

Perd el més important, per la 
transcendhncia que tindria en el futur, és 
que l'any 1936 la televisió va apareixer 
en els jocs olímpics, encara que aquella 
primera vegada, amb els mitjans tecnics 
de l'epoca, la difusió es va limitar a la 
ciutat de Berlín. En locals preparats amb 
aquesta finalitat, un gran nombre 
d'espectadors van poder contemplar la 
retransmissió de les proves esportives, 
fetes per &eres amb objectius de llarg 
abast. 

Són coneguts a bastament els triomfs de 
l'atleta Jesse Owens, amb quatre medalles 
d'or en 100 i 200 m llisos, relleus 
4 x 100 m i salt de llargada. Una altra 
esportista important de Berlín'36 fou la 
nord-americana Majorie Gestring, que, 
amb 13 anys, va ser -i 6s encara- la 
guanyadora olímpica més jove (va 
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obtenir la medaila d'or en salt de 
trampolí). Nova Zelanda, amb el record 
de Jack Lovelock en 1.500 m llisos, 
inicia una tradició d'exits en les curses 
de mig fons. En natació femenina, regna 
l'holandesa Hendrika W. Mastenbroek, 
amb tres medalles d'or. Els alemanys van 
ser els que es van endur més medailes; 
van destacar sobretot en rem, hípica i 
gimnastica. 

En els Jocs de Berlín es van batre setze 
records en atletisme i es van superar 
altres marques esportives. Un milió de 
persones van presenciar la cursa de la 
marató. Es van vendre quatre milions i 
mig d'entrades en els quinze dies de 
competició. Els espectadors van 
deixar una recaptació en taquilla 
de 2.800.000 dolars. Es construí un 
estadi olímpic fet de pedra, amb 110.000 
localitats, i un complex per a les proves 
nhutiques amb 20.000 seients. 
La dietktica, la medicina, la tecnica i, 
fins i tot, la psicologia van entrar 
plenament en el món de i'esport i van 

obrir noves fronteres en totes les 
disciplines. 

La cita oiímpica posterior havia de ser la 
de l'any 1940, a Toquio. Aquesta vegada 
Barcelona també volgué presentar la seva 
candidatura com a seu olímpica, després 
d'haver-ho fet en els Jocs del 1924 i del 
1936. Pero en esclatar la Segona Guerra 
Mundial, es va obrir el segon parentesi 
en la historia de l'olimpisme; aquesta 
suspensió es va allargar durant dotze anys. 
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Londres 1948 
@IVa Olimpíada) 
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El 1945 les armes havien deixat de 
sonar. Després de l'armistici, el COI es 
va tomar a reunir i ratifica que Londres, 
designada per organitzar els Jocs del 
1944, que no s'havien celebrat, fos la seu 
de la XIVa Olimpíada. Un altre cop, 
com havia succeit a Anvers el 1920, una 
ciutat castigada per la guerra tomava a 
ser escollida. 1, en aquest cas, per segona 
vegada. Durant aquells anys, va morir el 
tercer president del COI, Henri de 
Baiiiet-Latour. El va substituir el suec 
Sigfrid Edstrom, ex-atleta, organitzador 
dels Jocs del 1912 i vice-president del 
COI des del 193 1. 

En aquests jocs es va establir un nou 
record de participació: 58 paisos hi 
aportaren 4.062 esportistes. La capital 
britanica es trobava en una situació 
precaria, abocada a la reconstrucció dels 
edificis bombardejats i amb el menjar i 
la roba racionats. Perb, malgrat aquestes 
dificultats, els Jocs van tenir un alt nivell 
d'organització. Una organització que no 
es va correspondre amb els exits 

esportius, ja que no s'hi va batre cap 
record olímpic. Els efectes de la guerra i 
les limitacions de la postguerra van 
contribuir a deslluir-ne els resultats. 

A Londres, no van assistir-hi 
ni Alemanya ni el Japó, perb sí Itilia. 
Alemanya no tenia comite reconegut i el 
Japó no va fer cap gest per acudir-hi. Per 
la seva part, SURSS, tot i rebre la 
invitació del COI, preferí no 
participar-hi. El nou Estat #Israel hi 
prengué part amb dos esportistes, perb 
sense lluir l'estrella de David. El comite 
organitzador no volia contribuir a 
l'agreujament del conflicte iirabo-israelia. 

La preshncia femenina en els jocs 
olímpics anava in crescendo: a Londres, 
van participar-hi 385 dones. Entre elles 
destaca l'holandesa Fanny Blankers-Koen, 
que, als trenta anys, va aconseguir quatre 
medaiies d'or (100 i 200 m llisos, 80 m 
tanques i relleus 4 x 100 m). 
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w r w  d'olivem i I'efígic 
dcl m Jorrli VI (3). 
Lu medalb contenicn a 
I'ruvera (5) d mateix 
mriu que lcJ & lu diciom 
anteriors. 



Entre els participants masculins també 
van ressonar els noms d'esportistes que 
s'han fet llegendaris. En la seva tercera 
participació en una prova de decatló, 
Bob Mathias, un jove esportista 
califomia de disset anys, va guanyar la 
medalia d'or amb un domini 
extraordinari sobre els seus rivals. Només 
la magnífica actuació del corredor de 
fons txecoslovac Emil Zátopek, la 
Locomotora Humana, li féu ombra; la 
seva manera turmentada de córrer, amb 
una ganyota de dolor permanent al 
rostre, comprimint-se el costat o 
doblegant-se endavant com si un pes 
insuportable li dificultés la mama, 
resultava anguniosa per als espectadors. 
Zátopek va obtenir Sor en els 10.000 m 
llisos i la plata en els 5.000. El rei de la 
velocitat dels jocs va tornar a ser un 
atleta de raca negra: el nord-america 
Harrison Dillard. 

La delegació que Espanya va enviar a 
Londres estava formada per cent 
esportistes. En hípica va tornar a 

aconseguir una medalia, en aquest cas de 
plata, amb un equip format per Jaime 
García Cruz, José Navarro Morenés i 
Marcelino Gavilán y Ponce de León, en 
salt d'obstacles per equips. En pistola 
lliure, Angel León ocupa el sise lloc. 

Londres'48 van ser els jocs de 
l'austeritat. Una austeritat superada per 
l'esperit esportiu que sempre ha animat 
els britanics i per la voluntat d'aprofitar 
els avantatges que poguessin reportar els 
Jocs per al redrecament del país. Les 
casernes provisionals de la RAF van 
servir d'aliotjament per als participants 
masculins, mentre que les esportistes 
femenines van ser allotjades en col-legis. 
El problema de l'alimentació es va poder 
solucionar gracies al pont aeri que feien 
diariament uns avions nord-americans 
duent articles de primera necessitat. Els 
italians hi van aportar una tona de pasta 
asciutta. 

L'estadi de Wembley va ser el marc 
principal de les competicions. La 

1 
El 29 & julio1 & 1948, 
m b  l'amiba& a l'eatadi l& 
W-bhflmrui  
olzmplca, portada pd 
brithic John Mark, w 
npmnguenn els jocs 
olimpics, &sp& dei lrUt i 
llarg pnrZntwi @t a h 
Srgona Guerra MundhaL 

2 
El jovenúsim &leía 
mrd-americii Bob MaLUU 
w va wnrcrtir en una de 
I u f i u m  dclr Jws & 
Londres en proclamar-se 
cmnpid olhpie l& &&Id, 
amb un gran avantatge ptr 
sobre &b sew tivals. 

3 
iu ceridnia & c h n r a .  
SigF.id EdrtrOni. prwidont 
&l coz, hkl'd lk batlU¿~ 
dfmpica a l'ahide 
d'íSbinRi, que h va 
guardar fins als joes 
següents, cekbrats a la 
capital & Finhdia el 1952. 



4 
L'hohdesa Fanny 
Bianken-Koen, en h final 
&b 80 m mquw 
(a l'extrem dret de is 
f o ~ ~ a ) .  Aqucsta atlctrr 
& trCUtri MyS f0u U M  dC 
&S flgum rna dutriwlcs 
&Lv Jocs & Londm. Hi va 
obtenir q u e  medailu 
d'or: en 1200 m nism, 80 m 
fcinguw, 2200 m l k  i 
d k u s 4 x 1 0 0 a  

5 
L'atieta jamaicit Arthur 
Wint va edr -se  h 
medalld d'or en h pmva 
&&400mUWar.Toti 
IZrir & participació, en cls 
Jow & Londres no es van 
establir mrquw inrportanh. 

6 
El  boxador hngads U& 
Papp va w d  primer 
wportista & 4% seva 
wpeeialifat que va gwnyar 
u~meda l ld  d'or en trw 
joes olímpica consecutiua 
(1948,1952 i 1956). 

cerimbnia inaugural, transmesa per 
televisió, la van veure mig milió de 
britbics. Un dels esportistes que havia 
participat en la guerra va ser l'encarregat 
de llegir el jurament olímpic; es deia 
Donald Finlay i era tinent coronel de la 
RAF. La competició de natació es va 
celebrar a l'Empire Pool, una piscina 
acabada de construir per una empresa 
privada al costat de l'estadi. El rei 
Jordi VI va cedir els jardins de Windsor 
perquh hi tinguessin lloc les proves 
ciclistes. 
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Helsinki 1952 
@Va Olimpíada) 

1 
El carteü &k Jaca 
Olíinpiw d'RL6inúi &l 
1952 va aer el mateir que 
s'hvia edita2 do&c mys 
abam,guaía Jocsdd 
1940. que s ' b i e n  d'haver 
cekbrat a h capital & 
F i n l h & .  Aquwto 
aapimció M aer fnistnda 
prr l'ucht & la Segoiip 
Guerra Mu& L'cwtor 
&l cartel& Ilnicui 
Sysinutsd (1912-1955). va 
n>lcr komM1J-ar 1 ' 0 i  
wacbnrrl, el gran fondlsta 
Paaw Nunni, que, a& 
55 onys, M aer l'encawegd 
d'entrar amb h fkma 
0iÚopiCa a I'uiadi, en h 
ceritnanicr d'okrtum. 

Els Jocs d'Hklsinki simbolitzaren la 
superacid de la confrontació mundial. 
Alemanya i el Japó tornaven a la palestra 
olímpica. L'URSS, com a tal, enviava 
per primer cop una delegació oficial, 
després que el COI reconegués el seu 
comite olímpic nacional l'any 195 1. El 
COI, fins i tot, va adoptar una moció 
que permetia la participació dels xinesos 
de la nova República Popular i dels 
nacionalistes de Taiwan. Tan sols els 
primers van assistir-hi, peró no tornarien 
a uns jocs olímpics fins al 1984. 

Tot i el clima de guerra freda -feia dos 
anys que havia esclatat la guerra de 
Corea-, Hklsinki va preparar uns jocs 
que es van distingir per la meticulositat 
de l'organització i la sintonia entre tots 
els implicats: esportistes, públic i 
organitzadors. Es va demostrar que l'kxit 
d'uns jocs no depkn tant de la 
grandiositat i el luxe de les instal-lacions 
com de l'arnbient creat entre tots els 
participants. Aixo es féu palks en la 
confratemització que hi va haver entre 

els participants soviktics i la resta 
d'esportistes, tot i que els primers 
s'hostatjaven, per voluntat propia, fora 
de la vila olímpica, aílunyats dels equips 
occidentals. 

A Hklsinki es van utilitzar per primera 
vegada quatre llengües oficials, les del 
COI (francks i anglks) i les de la seu 
organitzadora, ja que a Finlandia el suec 
és llengua cooficial amb el finks. 
L'organització va tractar aquest aspecte 
amb una gran sensibilitat. 

Seguint un procés continuat de 
creixement entre jocs, els participants 
tornaren a augmentar i s'establí així un 
nou record d'assistencia. La xifra final va 
ser de 5.867 esportistes integrats en 
69 comitks olímpics nacionals. A .  
Hklsinki, hi assistiren 5 18 dones. Els 
membres del COI continuaven 
esforqant-se a mantenir les disciplines 
esportives en un nombre limitat, d'acord 
amb els principis de Coubertin. En 
aquella ocasió es competí en 17 esports. 

Lu t o M  OHmpiCa (2) 
csfm fea d'rn ah@e & 
j&taidoiLueaa& 
jÜ&&badolC. Enela Jaca 
d'BWnki u r m  uuriu 
d r L I d n C S & ~ &  
dor nlon caducum(3). 
Amb iMtii d9.(lratr joca 
u ior ~ ~ y ~ v p c r p r i a u  
aop l l l ~ d  

c o ~ ~ ~ i * a ;  &?'a rcu 
f s r b  emisaio~ unb el 
nrrrrcur rrilor (500 nuvu), 
&*(4). mgrrin- 
-.Hm- 
K o i ¿ h m n n r n d r c d  
-: -is 
1.C- dsl páblie 
msraiwt (5). L?a incdPllcs, 
aoai¿aonteriom,dniua 
l'anwra (6) el motiu ja 
mdiciod 



Si normalment el daner relleu de la 
flama olímpica esta reservat a atletes 
amb un renom especial, sent Finlandia el 
país amfitrió, aquests no podien ser 
altres que Paavo Nurmi i Hannes 
Kolehrnainen. Fins a l'últim moment 
s'havia guardat el secret de la intemenció 
de Nurmi, i quan el gran atleta va entrar 
a l'estadi portant la torxa, va provocar el 
deliri del públic Mandes. Aquell heroi 
nacional, a qui el COI havia impedit 
participar en els Jocs del 1932 pel seu 
suposat professionalisme, no havia estat 
oblidat. Kolehmainen va encendre el 
pebeter que presidia l'estadi olímpic. La 
flama va cremar-hi des del 19 de julio1 
fins al 3 d'agost. 

Com tots els jocs olímpics, els d'Helsinki 
també van tenir els seus herois. Emil 
Zátopek, que aleshores era tinent coronel 
de l'exercit txecoslovac, es va consagrar 
definitivament. Va obtenir tres medalles 
d'or i va batre tres records oiímpics, en 
5.000 i 10.000 m Esos i en la marató, 
prova en que participava per primera 

vegada. Pero hi havia un altre Zátopek 
en el palmares olimpic: la seva muller, 
Dana, que aconseguí la medalla d'or en 
javelina el mateix dia que el seu marit 
guanyava la marató. 

Els esportistes sovietics van sortir airosos 
de la seva primera participació olímpica. 
En total s'endugueren vint-i-dues 
medailes d'or. Els nord-americans van 
obtenir catorze victdries en les 24 proves 
atlktiques disputades i, com ja era 
habitual, van destacar en natació, 
basquetbol i rem. 

En les curses de velocitat en pista es va 
distingir Harrison Dillard, que guanyi 
dues medalles d'or, una en els 110 m 
tanques i l'altra en els relleus 4 x 100 m. 
En la categoria femenina, l'australiana 
Marjorie Jackson va guanyar les dues 
proves de velocitat, els 100 i els 200 m 
llisos. A aouesta atleta li va caure el 
testimoni de les mans en la prova de 
relleus 4 x 100 m, quan el seu equip 
tenia el triomf a l'abast. El decatló, el 

1 
El txecoslo9ac Emil 
ZÚtopcR(aiadreCa),enla 
final &ii 5.000 m llims. 
Aquuf [ondista es M 
mnrcrhr en Pkm. 
dJE&nki. Va gacuyor eia 
5.000 i eii 10.000 m llisos, 
ilamamtó.Elsarestil 
ioriurai de cémr amagaw 
un gran ~u~veli tacnic. 

2 
L'irPIid Gimepp Dordoni, 
gucuv<rdordeisSOkm 
I M I X ( I d ~ n 1 0 * r v e o r d  
olímpie d'agnesta 
C S ~ E C ~ .  Aqcust ailcfrr 
M (~coaseguir imposur-se al 
treeoslovac Joscf D o W  
@lata) i a l'üongds Antol 
RaRP (ltkdalh de 0 1 0 ~ ) .  

3 
L'anstraüaaa Mdorie 
Jackwn, que va gnanyar la 
mnidla d'or en eia 200 m 
Urws. A Eeiainki es va 
batm un MU h r d  de 
parh¿ipació femenina.- Li 
van awistir SI8 dones. 



d'a&esta pr&, d 
n o n í d i i  Hanison 
Dilhrd, fmnbi va obfniir 
I'or en els rellars 
4 x l W a  

5 
Ei luxrniburgu2s Joseph 
Barthl cm& & meta en 
primer ICoc. sornricnt, en Icr 
prora d& 1.500 m I I h .  
Per prinlem vegada, un 
a i k  dc iuxemburg 
conque& una medalla d'or. 

6 
El detall emotiu 
d'dnlsinki, el va posar, sens 
dubtc, Gaston Boitari; que 
no partieipllva en cap 
provc era ei pair dei 
nullndorfiands Jean 
Lbiteux, guanyador 
i ~ p e r a t  deh 400 m Riure. 
Sense pcnsw-s'hi gens, i 
anlb In boina posa&, es va 
l k a r  a l'aioIgua pcr ser ei 
pnpnmcr a abrapr el .fbnant 
ccunpió. 

torna a guanyar Bob Mathias, que ja ho 
havia fet en els Jocs de Londres. Després 
d'Helsinki, Mathias -un atleta ben 
plantat- es va retirar i es va introduir en 
el món del cinema. Joseph Barthel 
conquerí la primera medalla d70r per a 
Luxemburg, en els 1.500 m liisos. 

Un nedador frances, Jean Boiteux, va 
conquerir per primer cop l'br per al seu 
país en els 400 m lliure. En la final 
d'aquesta prova, en tocar Boiteux la 
paret de la piscina en la darrera bragada, 
el seu pare, ple d'emoció, es va liancar 
vestit a l'aigua. La nedadora hongaresa 
Eva Székely, or en 200 m braca, amb la 
seva thcnica de recuperar els bravos per 
sobre de l'aigua -permesa el 1952- va 
ser la precursora de l'estil papallona. 

En boxa succeí un fet insblit. En la final 
del pes pesant, el nord-americh Hayes 
Edward Sanders s'imposh al suec 
Ingemar Johansson, que va ser 
desqualificat per la seva falta de 
combativitat. Posteriorment, Johansson 

es va passar al professionalisme i 
esdevingué campió mundial del pes pesant. 

En ciclisme participa, sense gaire exit, el 
frances Jacques Anquetil, que després va 
aconseguir el record de victories en la 
Volta a Franca. En esgrima sobresortí el 
seu compatriota Christian d'oriola, que 
va guanyar la medaila d'or de floret 
individual i per equips. 

La delegació espanyola torn? a conquerir 
una medalla de plata, la &Angel León, 
en la prova de pistola lliure. La 
representació estava formada per 
29 esportistes. Entre aquests hi havia el 
gimnasta catala Joaquim Blume; era la 
primera vegada que participava en uns 
jocs olímpics i no va poder fer-ho mai 
més, perque Espanya s'afegí al boicot que 
van sofrir els Jocs del 1956. Blume tenia 
en aquesta nova cita olímpica 
possibilitats reals de guanyar una 
medalla. Malauradament, poc després va 
morir en un accident d'aviació. 
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Melboume 1956 
(XVIa Olimpíada) 

1 
El crvtcll de& Jocs 
OIin,pplcs dc Mrlbonrne del 
1956 ro te! nr a ran Mlb 
eap clcls autcrion. Tmt dc 
l o i ~ l u i d I l u r i i i . u c S  
ofhpiqma i de l'cscrit de k 
cbtut amf*.nq Iirnecl 
amb d sidohame qne 
kavh mnuteriízut clr 
ccuteua pmcadcnta, d'uconl 
amb 1'nOl.cid que aegnh 
rn aquella cuys el lisscny 

hfLit pr k pintam 
M &ntrntrw Va su 
miilitzat b r i W  
Richard Bed. 

La superació dels conflictes polítics que 
afectaven el Moviment Olímpic i que 
semblava haver-se assolit el 1952 a 
Helsinki es trenca en la XVIa Olimpiada. 
Era la primera vegada que els jocs es 
feien a l'hemisferi sud, a Melbourne. 
AustraIia era un país amb una gran 
tradició olímpica, fet que havia decidit el 
COI a concedir l'organització dels jocs a 
aquesta ciutat. Una altra de les cinc 
anelles olímpiques agafava el relleu. Val 
a dir, pero, que Melbourne havia sortit 
elegida davant de Buenos Aires en una 
disputada votació, en que no hi havia 
cap candidatura europea. 

La decada dels cinquanta era una epoca 
de crispació política en el panorama 
internacional. La guerra freda estava en 
el punt culminant. La recent invasió 
&Honda per les tropes sovietiques 
provocii la protesta de molts paisos 
occidentals i la retirada dels Jocs 
d'alguns, entre eiis Espanya. Aquest, 
tanmateix, no era l'únic punt de 
conflicte: la guerra del canal de Suez 

incrementa la tensió internacional i la 
Xina continental no va assistir a 
Melboume perque hi participava l'equip 
de Taiwan. Al boicot, a més &Espanya, 
s'hi van afegir Holanda, Suissa, el Líban, 
Egipte i l'Iraq, aquests tres darrers a 
causa de la inte~enció franco-bntanica a 
Suez. 

Amb tot, van ser 67 els paisos 
participants i 3.342 els esportistes 
inscrits. Com els altres cops que els jocs 
no s'havien fet a Europa, el nombre de 
participants va disminuir sensiblement. 
Els Jocs de Melboume van marcar l'inici 
de la rivalitat esportiva entre sovietics i 
nord-americans, que acapararen l'atenció 
dels espectadors en moltes de les 
competicions. Disset esports formaven el 
programa olímpic del 1956. 

Els Jocs es van celebrar entre el 22 de 
novembre i el 8 de desembre -i no al 
julio1 i l'agost, com era tradicional-, 
perque coincidissin amb la primavera 
australiana, i van tenir dos escenaris 



diferents. Les estrictes lleis relatives a la 
quarantena imposada per Australia a 
l'entrada dels cavalls hi impediren la 
celebració de les proves hípiques, que 
van tenir lloc a Estocolm. Els herois de 
Suecia van ser l'alemany Hans-Günter 
Winkler, que va actuar malgrat tenir una 
costella trencada, i els germans italians 
Piero i Raimondo d'Inzeo, que 
dominaren el Gran Premi de les Nacions. 

Les proves atlktiques es van dur a terme 
en un gran estadi, el Melbourne Cricket 
Ground, que va acollir 1 10.000 
espectadors. La piscina de l'olympic 
Park, constniida expressament per a la 
competició olímpica, era molt harmbnica 
de línies i cbmoda per al públic. Els 
australians tenien moltes esperances en 
l'actuació del seu equip de natació. La 
vila olímpica constava de 841 casetes 
amb un ambient molt acollidor. Hi van 
conviure tots els esportistes, sense 
exclusions. 

En la cerimbnia de clausura es produí un 
fet nou, fruit del suggeriment d'un 
escolar xines: tots els esportistes van 
desfilar barrejats, sense estar agmpats per 
equips ni alineats sota cap bandera. 
Aquesta clausura informal ha quedat ja 
incorporada al ritual de tots els jocs 
posteriors. 

De les figures d'aquells jocs cal destacar 
el corredor de fons sovietic Vladímir 
Kuts, que s'imposa en els 5.000 i els 
10.000 m llisos. Kuts va posar de 
manifest que l'atletisme sovibtic estava 
viu i en progrés. De l'equip nord-america 
sobresortiren dues figures: l'esprintador 
Robert Morrow, en 100 i 200 m llisos i 
en reileus 4 x 100 m, i el perxista Bob 
Richards. La marató, la va guanyar 
l'algeria Alain Mimoun, que en el 
crepuscle de la seva vida esportiva va 
inscriure f111aiment el seu nom en els 
annals d'aquesta cursa, després 
d'haver-ho intentat en tres jocs 
consecutius. 

1 
El br<uürr Adhemar 
Perreira da Silva, fent un 
&Ir sms sdts 
espcctrrulars, en la prova 
de trtpk salt. Aqrust atIcra 
va guanyar la medalla d'or 
a Melbourne, tai w m  ja 
kvia fet a Feiiinki, quatre 
anys abans. 

2 
L'rilcnuuy Hans-GÜntLr 
Winkler va aconseguir la 
mcdUllP d'or en la prova de 
sait dtbstoeles individual a 
Estocolm, seu & &S proves 
d9hrS>ica, tot i wmptir  amb 
una &Sid. 

3 
L'atlctn txccosbvaca Olga 
Fikotová, campiona de 
llanqament & d k ,  va ser 
la protagonista, juniament 
amb el uunpid de 
Ua~ament de marteü, el 
Mrd-amea Ha@d 
conmuy, del detall 
rodntie de MeZbmcrne. Un 
m y  *&S de l'-t 
deii jocs es van casar a 
Praga, dcsprés & superar 
iwmbrosos o~~ de 
tipus polític. 



4 
EZ nord-ameried Bob 
Richamk, entrenant-se en el 
sdt  & pcrm a la vila 
orinpiur & Melbourue. 
&esta wadq 
wntrrfriament al que kavia 
p s a t  a IBIsinki, eh 
sovi2iics tanlb¿ es van 
Ouogjar a la vi& d g m t  
les foms tellsions pzítiques 
internacionaZs. 

5 
Una & les figures 
indiscutibles & Melboum 
va xer el f ods ta  IICMI~& 
V&dimrmr Knts, vencedor en 
els 5.000 i els 10.000 m 
Zlisos. EZ seu gran R v 4  el 
briranic Gordon Pirie (que 
apareix immediatament 
darrere I'atleta soviitic, a 
la fotograoa), va awnseguir 
la me&l& & plata en els 
5.000 m. 

6 
Lycquip & ltfndia va 
obtenir la ndaiia d'or 
d'hoqaei en &matar d 
Pakistan pcr 1 a O. El 
capitd & I'equip vencedor 
saiudadu &lpodi, el 6 &  
duembre & 1956. 

La nota romantica, la van posar un 
nord-america i una txecoslovaca que 
s'enamoraren durant la celebració dels 
Jocs. Ell, Harold Connolly, aconseguí i'or 
en el Ilancament de martell, i ella, Olga 
Fikotová, en el ilancament de disc. Un 
any després, superant diversos problemes 
de caracter polític, es van casar a Praga. 

Els nedadors australians no van decebre 
el seu públic i van guanyar cinc de les 
set finals en que van participar. En la 
categoria femenina, Dawn Fraser va 
triornfar en els 100 m lliure; en homes, 
Murray Rose va vencer en els 400 i els 
1.500 m iliure. En els 100 m liiure els 
australians coparen els tres primers llocs 
tant en la categoria masculina com en la 
femenina. 

El waterpolo va tenir una fmal 
URSS-Hongria plena d'incidents dins la 
piscina. En rem va destacar Viatxeslav 
Ivanov, que va imposar el seu domini en 
esquif durant foqa anys. En hoquei, 

l'Índia va poder competir finalment amb 
un rival de la seva talla, el veí Pakistan. 

La celebració dels jocs a I'hemisferi sud i 
en un nou continent va reportar un gran 
exit esportiu a l'olimpisme. La millora 
tecnica de tots els esports, l'entrenament 
dels esportistes i la superació de les 
marques (es van batre divuit r h r d s  
olímpics i dos de mundials) van preparar 
l'entrada en una nova era esportiva. 



XVII OLYMPIADE 



Roma 1960 
(XVIIa Olimpíada) 

1 
Armando Tea@ un aitki. 
ton* m d 1917, va 
arrdpanyadordd 
w m u n  w n ~ c a t  p 
d r  d carlcll ofiEW 
&la Jocs&Ronu. Teata 
va r.' Lgnaru 
art&muunfurPdcIcr 
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La ciutat que havia estat el centre d'un 
imperi dividit en dos, quan Teodosi 1 
abolí els jocs olímpics de l'antiguitat, es 
prepara amb entusiasme per acollir la 
celebració dels Jocs de la XVIIa 
Olimpíada. A Roma hi va haver un nou 
record de paisos inscrits (84), perb no de 
participants (5.396). Les dones, 610, ja 
eren més del deu per cent del total. 
Aquesta participació va donar als Jocs de 
Roma una clara dimensió universal, 
ampliada per les més de cent cadenes de 
televisió que van retransmetre les 
competicions. 

Roma es va abocar, 1.567 anys després 
de l'edicte de Teodosi, a l'organització 
d'uns jocs plasticament excel-lents. 
Napols, amb la competició de vela, 
compartí amb Roma l'honor de la 
celebració. A més del Stadio dei 
Marmori, amb les imposants estatues 
blanques de les 60 disciplines esportives, 
la capital italiana oferí altres marcs de 
competició: les termes de Caracalsla per a 
la gimnistica, la basílica de Maxenci per 

a la lluita, el llac d'Albano per al rem i 
un nou palau d'esports per a la boxa. 
Abans de la inauguració, a la placa de 
Sant Pere del Vatica es van reunir 
300.000 persones, entre esportistes, 
tecnics i espectadors, juntament amb el 
poble roma, per escoltar l'al-locució de 
benvinguda del papa Joan XXIII. En la 
cerimbnia d'inauguració, totes les 
campanes de la ciutat van repicar quan 
el president de la República va declarar 
oberts els Jocs. 

Es fa dificil destacar algun dels cinc mil 
esportistes participants, perque molts van 
fer un paper briilant. Es remarcable, per 
exemple, l'actuació de l'etíop Abebe 
Bikila en la marató: va ser el primer a 
passar per sota de l'arc de Constantí 
després d'haver corregut els 42,195 km 
descalc. Era l'inici del domini africa en 
les curses de fons. La nord-americana 
Wilma Rudolph, la Gasela Negra, va 
vencer en els 100 i 200 m llisos i en els 
relleus 4 x 100 m. La gesta encara és rnés 
meritbria si es té en compte que havia 
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tingut la poliomielitis de petita. Pel que 
fa al salt de llargada masculí, l'or va ser 
per al nord-americh Ralph Boston, 
l'home que va superar el record olímpic 
de Jesse Owens. En la prova dels 100 m 
llisos, l'alemany Armin Hary va guanyar 
la medalla d'or. En aquesta prova, l'or 
no havia tornat a Europa des de París'24. 

La mort va endur-se un esportista en la 
competició: el ciclista danes Knud Jensen 
va morir a causa de les substhncies 
estimulants ingerides en la prova dels 
100 km contrarellotge per equips. Aquest 
esdeveniment desgraciat va fer que els 
organitzadors dels jocs olímpics 
posteriors donessin molta importancia als 
controls del dopatge. 

També hi va haver situacions 
conflictives, tant en l'hmbit esportiu com 
polític. El problema de les dues 
Alemanyes planava en tots els fbrums 
internacionals. Perb el COI hi trobi una 
solució equhnime. Tots els esportistes 
alemanys, de l'una banda i de l'altra, 

actuaren integrats en un sol equip, amb 
un mateix uniforme i sota una sola 
bandera. Aquesta tenia les franges negra, 
groga i vermeiía, comunes als dos estats, 
perb amb les cinc anelles olimpiques de 
color blanc al centre. Els himnes 
respectius foren substituyts per l'Oda a 
I'Alegria de Beethoven. També es van fer 
paleses les diferencies entre el COI i la 
Xina nacionalista de Taiwan, que per 
imposició de l'organisme olímpic va 
desfdar amb el nom de Formosa, tot i les 
reclamacions dels participants de Taiwan, 
que en la desfilada de la cerimbnia 
inaugural van penjar sota el nom de 
Formosa un reto1 que deia: ieer  

En una prova de natació es va donar per 
guanyador un nedador que, segons van 
demostrar després les filmacions, no 
havia estat el primer. Des d'aleshores, el 
cronometratge electrbnic s'ha generalitzat 
a totes les proves olímpiques. Els 
australians van tornar a demostrar la 
seva superioritat en aquesta disciplina. 
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Les gelmanes soviaiques 
Tarnara i I r i ~  Press. 
Tarnara (a ia dreta) va ser 
primera en Ilaqament de 
pu i segona en Z ~ a m e n t  
de disc; IriM va guanyar ia 
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El nord-amerieil Ra&h 
Bostm va batm el r¿eord 
dímpic de sdt & Ziargada, 
superunt In marca &Z 
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Carsius Clay d pdi, 
<-prrS & v2nccr en Za 
categoria de scnr@ant. 

7 
Vista aeM de I'estadi 
olúnpic de Roma. 

Els Jocs de Roma van veure néixer una 
llegenda del ring: Cassius Clay, que va 
derrotar en la categoria semipesant el 
polon&s Zbigniew Pietrzykowski. En 
hoquei, l'equip espanyol aconsegui pujar 
al podi amb la medalla de bronze, 
darrere el Pakistan i l'India, que, en 
passar al segon lloc, va perdre la seva 
hegemonia. 

Itilia, com sol passar amb els paisos 
amfitrions, va fer un paper digne: 
aconseguí un total de tretze medalles. El 
públic roma. es va integrar plenament en 
la festa olímpica. En la cerimbnia de 
clausura, durant la desfilada final, els 
milers i milers de ilumins i encenedors 
que va encendre el públic van fer pujar 
l'emoció del moment. 
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Tdquio 1964 
W I I a  Olimpíada) 

La capital japonesa hauria d'haver 
organitzat els Jocs del 1940, any del 
266 centenari de la fundació de l'imperi 
ni&, pero hi va renunciar a causa de la 
guerra sino-japonesa del 1936. Finalment, 
a causa de l'esclat de la Segona Guerra 
Mundial, la celebració olimpica del 1940 
no es va portar a terme. 

Amb l'organització dels Jocs del 1964, 
els japonesos no volien deixar passar 
l'ocasió de mostrar al món occidental els 
avenqos assolits des que havien estat 
derrotats l'any 1945. 

La XVIIIa Olimpíada va ser l'ocasió que 
la capital nipona es transformés 
urbanisticament per acollir els Jocs. 
L'equip de l'arquitecte Kenzo Tange va 
dissenyar una piscina coberta, un palau 
d'esports i un pavelló per al judo, que 
van mer6ixer els elogis dels visitants 
estrangers. En aquell equip hi havia un 
arquitecte jove, Arata Isozaki, que més 
endavant havia d'intervenir en els Jocs 
de Barcelona'92 projectant un dels 

edificis emblematics de l'Anella 
Olímpica: el Palau Sant Jordi. L'estadi 
olimpic de Tdquio va ser reformat. En 
aquests jocs es va construir, per primera 
vegada, una vila olímpica per ais 
penodistes. La dels esportistes era un 
exemple de l'hospitalitat nipona: petits 
xalets amb jardins, units per amples 
carrers amb flors. 

Amb 94 paisos, que sumaven 5.586 
esportistes, hi va haver un nou record 
d'assistencia de delegacions a uns jocs. 
Els nous estats africans s'anaven afegint 
a la celebració olímpica. En canvi, hi va 
haver dues absencies notables: Sud-ifrica, 
descartada per la seva política racista, i 
la Xina comunista, que tomava a no 
ser-hi present per la inclusió de Taiwan 
en la llista de participants. En la situació 
internacional tampoc no s'albirava un 
panorama tranquil-litzador. La Xina feia 
explotar la seva primera bomba atdmica, 
i s'iniciava una espiral de tensions entre 
aquest país i l'URSS. Feia poc que 
s'havia desencadenat la crisi dels missils 
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entre els EUA i Cuba, mentre al 
Vietnam continuava la guerra. A Tbquio 
va ser el darrer cop, abans de la 
reunificació, que les dues Alemanyes 
pasticiparen sota una mateixa bandera. 

El fet més commovedor ocorregut en els 
Jocs de Tbquio va ser l'entrada a 
l'estadi, durant la cerimbnia d'obertura, 
del jove Yoshinori Sakai, de dinou anys, 
nascut a Hiroshima el mateix dia que 
aquesta ciutat va ser destruida per una 
bomba atbmica. Amb aquell gest de 
doble significat, el Japó demostrava que 
havia renascut de les cendres i que, 
alhora, apostava per una necessaria 
reconciliació internacional. Abans, una 
esquadrilla d'avions va dibuixar al cel, en 
colors, el símbol olímpic de les cinc anelles. 

En l'ambit esportiu, l'etíop Abebe Bikila 
guanyava per segona vegada consecutiva 
la marató, aquest cop, pero, calcat. Per 
primera vegada, els saltadors utilitzaven 
penes de fibra de vidre. La nova tecnica 
no afecta la supremacia nord-americana, 

i Fred Hansen aconseguí la quinzena 
victoria olímpica consecutiva del seu país 
en aquesta prova atletica. 

Per la seva banda, el neozelandes Peter 
Snell va guanyar les proves de mig fons 
de 800 i 1.500 m llisos. Com en els Jocs 
de Melbourne, a Tbquio es va formar 
una parella entre dos medallistes 
olímpics. Ann Packer, que va obtenir el 
primer or per a la Gran Bretanya en la 
prova de 800 m llisos, es casi amb 
Robbie Brightwell, un dels atletes de la 
mateixa delegació que van guanyar la 
medalia de plata en els reileus 4 x 400 m. 

La pagina més brillant la va escriure el 
nord-america Bob Hayes. En 100 m llisos 
guanyi la medalla d'or i establí un nou 
record olímpic en 10,OO s. Cal recordar 
que en aquells jocs es corria en pistes de 
cendra i al niveíl del mar. 

A Tbquio també succeiren fets curiosos. 
L'aixecador de pesos sovietic Alexei 
Vakhonin celebra la seva medalla d'or en 
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L'estndi nacional, e s c e ~ r i  
&is esdeveniments esportius 
principuis deLP Joes & 
Toquw. 
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El sovi2ric V&ri Brand 
supera el 1lW eolJocat a 
2.18 m.. oovwt salt li va 
&nar 10 &daZla d'or. 
Brnml va ser l'últim gran 
saltador d'alqoda que 
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El d-ame*  Bob Huyes 
paasa la línía de meta en la 
final deis w&us 4 x 100 m. 
Huyes ra guanyar tanibí la 
prova &is 100 m llisos, 
amb 10.0 S; amb aquesia 
marca igualava el b r d  
mundiai i estpblia un nou 
ricord olímpic. 
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&sait&pemambuna 
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primera vega& en uns jm, 
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A Toqnio, I'atlctume 
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nod-<rnuie4 Pns i toten 
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SOrprW(I va arribar en e.% 
10.000 m, amb un 
guanyador illcspvrit, Biüy 
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L'hokbdh Anionius 
Gtesinú va &nviar el 
j4~0ni.r Akio K ~ ~ ~ ~ n a g a  en 
la fina¡ ak judo. S'ka dit 
que iiquwt fct va pmvocnr 
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la categoria de 56 kg aixecant els pesos 
tot aguantant-se amb un sol peu. També 
va sobresortir el llancador de disc Al 
Oerter, que -tot i sofrir una dislocació al 
coll- conserva la medalla d'or 
aconseguida en els dos jocs anteriors. 
Encara li quedaven uns altres jocs per 
continuar mantenint un ceptre que mai 
ningú no ha detingut tant de temps. En 
salt d'alcada es va imposar el soviktic 
Valeri Brumel; amb eli va culminar la 
tkcnica del salt ventral. En boxa aparegué 
una nova estrella: Joe Frazier. Els 
combats entre Cassius Clay i Frazier van 
esdevenir kpics en els anys setanta. En 
natació, l'australiana Dawn Fraser va 
guanyar, als vint-i-set anys, la seva 
tercera medalla olímpica en els 100 m 
lliure. 1 ho féu baixant del minut. Era la 
primera vegada que una dona igualava la 
gesta de Johnny Weissmuller del 1922. 
Fraser ha estat, a més, l'única nedadora 
que ha encadenat el triomf en una 
mateixa prova durant tres jocs olimpics 
consecutius. 

Els japonesos van tenir una gran 
desil-lusió en el seu esport nacional: el 
judo. El seu ídol Akio Kaminaga, el 
favorit en la categoria oberta, era 
derrotat per l'holandks Antonius Geesink. 

La delegació espanyola va tomar de 
Tbquio sense cap medalia. En atletisme 
l'equip espanyol havia ambat a diverses 
finals. En hoquei Espanya va atknyer la 
quarta placa, després de perdre el bronze 
davant Australia. En ciclisme van 
competir homes com José López 
Rodríguez, José Manuel Lasa, Mariano 
Díaz i Jordi Mariné, que posteriorment 
van donar molts kxits al ciclisme 
espanyol com a professionals. 

Al final, l'URSS va obtenir més medalles 
que cap altra delegació. En segon i tercer 
llocs quedaren els Estats Units i el Japó. 
Perb el més important és que 42 pasos 
van pujar al podi. Pel que fa als resultats 
esportius, els jocs s'intemacionalitzaven 
de veritat. 
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Mexic 1968 
(XMa Olimpíada) 

L'any 1968 el món continuava trasbalsat 
per nombrosos fets de gran 
transcendencia, tant de caracter bel-lic 
com de tipus polític i social. Aquel1 any 
van ser assassinats Martin Luther King i 
Robert Kennedy. Els tancs sovietics 
havien entrat a Txecoslovaquia i havien 
posat f i  a la Primavera de Praga. A 
Franca es van viure amb intensitat les 
revoltes obreres i estudiantils del Maig 
del 68, un maig frances que també va 
encendre el descontentament dels 
estudiants d'arreu del món. Deu dies 
abans de la inauguració dels Jocs, es va 
produir la tragedia de la Plaza de las 
Tres Culturas, a la capital mexicana. 
L'exercit, per ordre del president Díaz 
Ordaz, va reprimir bmtalment els milers 
d'estudiants que es manifestaven contra 
el Govern; l'acció va causar trenta morts 
segons les xifres oficials i més de 
tres-cents segons testimonis presencials. 

La ciutat de Mexic havia estat escollida 
com a seu en l'assemblea del COI 
celebrada a Baden-Baden (Alemanya) el 

1963, on per primer cop cada 
candidatura va ser present amb un 
estand promocional. 

El dubte que es plantejava era saber com 
influiria l'altitud de Mexic (2.250 m 
sobre el nivel1 del mar) en el rendiment 
dels esportistes. El cert és que aquesta 
altura afavoreix els esforcos intensos pero 
breus, de menys de dos minuts; en canvi, 
dificulta els de durada més ílarga. Pero 
els equips de les grans potencies van 
saber preparar-se a consciencia, en llocs 
situats a gran altura. Tot i aquests 
temors, els Jocs de Mexic es van cloure 
amb disset records mundials i vint-i-nou 
d'olímpics. 

Els Jocs es van inaugurar el 12 d'octubre 
i es van clausurar quinze dies després. 
Van prendre part en les competicions 
6.626 esportistes, 78 1 dels quals eren 
dones, en representació de 113 paisos. A 
Mexic es van fer per primer cop proves 
per al control del sexe. 

MEXICO 



Els Jocs de Mexic també es recorden per 
alguns fets reiievants. El primer va tenir 
lloc en la mateixa cerimbnia inaugural: 
per primer cop, una dona, Enriqueta 
Basilio, encenia el foc olímpic. A més, 
per primera vegada les dues Alemanyes 
acudien a uns jocs amb delegacions 
separades. La gesta més impressionant va 
ser, sens dubte, la de l'atleta Bob 
Beamon, que amb un salt de 8,90 metres 
establí un record que no va ser miílorat 
fins al cap de vint-i-tres anys. 

Un altre nord-americii revolucionii 
l'estadi olímpic amb el seu salt, en 
aquest cas en l'especialitat d'alcada. Dick 
Fosbury es va endur l'or superant el 
liistó d'esquena, amb el cap per davant 
i les espatlles paral-leles a terra. S'havia 
instaurat un nou estil batejat amb el 
cognom d'aquest atleta. Un estil que era 
possible gtacies a la incorporació del 
matalis de caiguda de liitex. En els 
100 m ílisos, Jim Hines s'endugué l'or 
amb un temps de 9,95 S, un nou record 
olímpic. Al Oerter aconseguí la medaila 

d'or per quarta vegada en la mateixa 
prova: el llancament de disc. Solament 
els soviktics Viktor Saneiev, en triple 
salt, i Janis Lusis, en ílancament de 
javelina, i l'hongarks Gyula Zsivótsky, en 
ílancament de martell, van poder trencar 
la supremacia deis nord-americans en les 
proves d'atletisme. 

Més que en el medailer, els atletes negres 
nord-americans van ser noticia per una 
acció de reivindicació racial. En l'acte de 
proclamació deis vencedors, Tommie 
Smith i John Carlos, or i bronze en els 
200 m llisos, van alear el puny enfundat 
en un guant negre i acotaren el cap quan 
va sonar l'himne del seu país. Amb 
aquest gest feien ostensible la seva 
protesta per la tensió racial que es vivia 
als Estats Units. Més tard, tots dos van 
ser expulsats de la vila olímpica. També 
els velocistes de la prova de relleus 
4 x 400 m van acudir al podi cofats amb 
una boina negra i enlairant el puny; 
perb, en sonar l'himne dels Estats Units, 
van adoptar la posició de ferms. 
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Fosbury va hposar a 
M2ne un CStU 
r c * o f n ~ b d  & ~ d t  
d'll&ada -aabpw & 
segai& p r  la majoria de13 
atlctc-, m b  el qud u va 
endur la medidla d'or. 

3 
ELr n o r d - ~ ~  & M g  
nrgnr Tonvnie Smith i 
John Chños, primer i fnwr 
en la pmva ddr 200 m 
U h ,  aken d puny i 
acoten el eqp dalt &l podi 
en sentir Z'himne del sar 
prdc d'crqrrwfn InaneM 
wlien protestar 4 a n t  dei 
ntdn senecr- wntm la 
t d  miai que -va en 
els EItritJ Un*. 

ia gimnasta tmmalovaca 
VJm &&vsk4 la Novia 



quatre d i e s  d'or i &ea 
& pida Feia pow mesos 
que eis tnires sovi¿ties 
ñrn,ien entrat a Pnrgn. 

5 
Eiá Jocs & MLrif eren cLc 
quarts jocs olímpics en @ 
participava Al Ckrter, cl 
gran Ihtpabr & disc 
nord-america. Oerter va 
aconscguir el que semblam 
impossibIc: gwnyar la 
qnaM d l a  d'or. 

6 
La gran altitud & la cilltoi 
de Mbcic -2.250 m sobre el 
nivel1 dcl mar- <dm& 
eiá esforp breas i 
pcriudica e& mic UnrgJ. 
Airo explica que m produís 
unaal~&nZeordsnics 
propis -com es m 
comentar- u& segk XXh, 
que & Pany 1972. 

7 
A Ics 12.51 bons dcl 
12 d'ochcbre & 1968, 
Enriqueta BUSIZO entrava 
d gambada scym a 
I'estadi astcea La 
fotogrrafirc rceuu el momcnt 
en @puja eiá graons de 
la torre central pcr 
encendre la j kna  dcl 
pebeter. 

L'altura va afavorir alguns corredors de 
fons africans, avesats a córrer en altituds 
similars a la de Mkxic. En els 10.000 m 
líisos va guanyar el kenyi Naftali Temu. 
En els 5.000 ho va fer el tunisii 
Mohamed Gammoudi (bronze en els 
10.000 m llisos), i en els 1.500, el kenyA 
Kipchoge Keino, que havia guanyat la 
plata en els 5.000. En els 3.000 m 
obstacles també va triomfar un kenyi, 
Amos Biwott, que dos mesos abans no 
sabia que era una cursa d'obstacles. La 
francesa Colette Besson conquerí els 
400 m llisos per al seu país; en la cursa 
dels 100 m llisos, la nord-americana 
Wyomia Tyus va guanyar per segon cop, 
després de Tdquio, la medalla d'or. 

El públic mexici va poder veure com un 
esportista del seu país, Felipe Muñoz, el 
Tibio, guanyava els 200 m braca. 

La gímnistica es va consolidar a Mkxic 
com el tercer esport olímpic en 
importincia. La txecoslovaca VEra 
Cáslavská va aconseguir quatre medalíes 

d'or i dues de plata, tot i el gran paper 
que van fer les soviktiques, que ni la 
saludaren dalt del podi. Feia dos mesos 
del final violent de la Primavera de Praga. 

Pel que fa a la representació espanyola, 
el saltador Ignacio Sola va superar els 
5,20 m en salt de perxa, altura que 
durant alguns minuts va ser record 
olímpic. Al final, Sola va quedar en 
novena posició. Mari Pau Corominas es 
convertí en la primera nedadora 
espanyola que arribava a una final 
olímpica. Va ser en els 200 m esquena i 
quedi en setk lloc. Santiago Esteva, en la 
mateixa prova, va aconseguir la cinquena 
posició. L'equip de relleus 4 x 100 m 
lliure va obtenir la vuitena placa. Pel que 
fa als esports d'exhibició, en tennis 
Manuel Santana i Manuel Orantes 
dominaren els individuals -aconseguiren 
l'or i la plata, respectivament-, mentre 
que en dobles van ser subcampions. 





1 
Deis 2.333 originols que 
s'haviu presentat al 
conenn & carta% &is jocs 
& Munic dei 1972, es va 
wcollir corn a oficial d que 
ha& dissenyat d gm&ta 
&nwny Otl H. Aicker, 
nascut a Uim d 1922. És 
un carteII d'un gmn 
rrfinruncnt formal, que juga 
amb la ( i n e i a  & les 
cobertes suspwcs & I'estadi 
oümpic i lu ins@Incions 
a&uuts, i 4 d pe@I & 
h torre & Ubmmunicacions, 
ai fona. 

Munic 1972 
(XXa Olimpíada) 

Amb vista a la celebració dels Jocs de la 
XXa Olimpíada, els bavaresos van 
aprofitar l'antic aeroport de Munic, 
l'obenweissenfeld, per aixecar-hi les 
instal.1acions olímpiques. La silueta de 
l'estadi olímpic amb la coberta suspesa, 
de plastic translúcid, ha passat a la 
historia de l'arquitectura esportiva. Els 
organitzadors van bastir un palau 
d'esports i una piscina. A la rodalia de 
les instal-lacions es van construir una vila 
olímpica amb una cabuda per a 12.000 
esportistes i un centre de premsa per a 
4.000 periodistes, amb una comodidat i 
uns mitjans informAtics que no s'havien 
vist mai. Els enviats especials disposaven 
d'un ordinador central amb 60 terminals 
que recopilava i ordenava les dades. 
Seixanta cadenes de televisió van oferir 
en directe imatges de les competicions, 
captades per cent cameres en color. 
Finalment, van ser 7.894 els esportistes 
presents, que representaven 122 paisos, 
un nou record d'assistkncia. 

Els muniquesos es van abocar als Jocs. 
Es va construir una línia de metro i es 
va ampliar l'aeroport. També, com ja era 
habitual, es va organitzar un interessant 
programa de manifestacions artístiques i 
culturals. A MunicY72 es va presentar la 
primera mascota oficial d'uns jocs 
olímpics, el gos Waldi, un teckel acolorit. 

Una setmana abans de l'obertura dels 
Jocs, el COI va decidir retirar la 
invitació a Rhodesia (avui Zimbabwe), 
en vista del boicot anunciat per diversos 
paisos africans contraris al rhgim racista 
d'aquesta antiga colonia britanica. A més 
de Rhodhsia, van faltar a la cita olímpica 
Líbia, Jorddnia, Sud-Africa i la Xina. 

La velocista alemanya Heidi Schüller, de 
vint-i-dos anys, va prestar el jurament 
olímpic. Era el primer cop que ho feia 
una dona en uns jocs d'estiu. El darrer 
reíleu de la torxa, el va fer Günther 
Zahn, acompanyat de quatre atletes 
d'altres paisos, com a símbol de la unió 
entre els cinc continents. 

La toma á Munic (2) va 
ser f i r icada per l'empresa 
h p p ,  la mateha que 
he& fct la & üe&r l'any 
1936. Era d'acer 
i t m ~ k ,  i un cartufr & 
gas liqriid garantia una 
durada & combustid & 
20 mDUmts. L'alrmany 
Gi intkr  Zahn, encarmgat 
d'cncendn la j h w  del 
pebeter amb la torxa (3), va 
entrar a I'estadi escortat 
per q u e  atietes, que 
representaven e& altns 
quatn continents: Aftica, 
Amirica, Ask i Owonin. 
Per primer cop, uns joes 
olfmpics van tenir una 
mascota oficIw,. es va 
&I)u)s~M~ que Un 
ekment & comunkació i 
& suport comercial mdt  
e f ~ q ;  a Munic, lu mascota 
va ser Waiüi (4), un 
simpdtic gos teckeL Entre 
e& segel& emesos amb 
motiu && l o a  & la 
XXa Olimpíedq destaca un 
bloc, els divrrsm vaiors &l 
qual coincideLrni amb les 
pnPRndpols inslo~loeions 
oliinpiques (5). A les 

figuren tu& aquestes 
instai.kions (6). La 
m&üa & Munic es 
canicimmtzo per un dhseny 
nwlt estilitzat (7). 



Els Jocs de Munic comprenien 21 
disciplines esportives. L'esquí aquatic i el 
badminton hi van ser esports de 
demostració, i en el programa oficial es 
van tomar a incloure el tir amb arc, 
absent des del 1920, el judo, que havia 
estat olímpic només a Toquioy64, i 
l'handbol, present tan sols l'any 1936. 
Abans de la inauguració dels Jocs, Avery 
Brundage, de vuitanta-cinc anys, va 
deixar la presidencia del COI en mans 
de l'irlandes Lord Kiilanin. 

A Munic772 es va revelar un altre 
corredor finlandes, Lasse Viren, que 
assoií la doble victoria en 5.000 i 
10.000 m Usos. L'URSS va obtenir dues 
medalles d'or en proves de velocitat, 
gdcies al corredor Valeri Borzov, 
considerat un velocista de 
característiques físiques ideals. 

Els ilorers de la fama olímpica estaven 
reservats en aquella edició a un nedador, 
el califomia Mark Spitz. Spitz va 
conquerir quatre medalles d'or en proves 

individuals i tres en proves de relleus: set 
medalles en total i altres tants records 
oiímpics. 

Les gimnastes sovietiques Olga Korbut i 
Ludmila Turistxeva van captivar el 
públic i l'audiencia mundial per la seva 
destresa sobre la lona i els aparells. Un 
domini acompanyat, en el cas de Korbut, 
d'una coqueteria innata. Entre les atletes 
femenines sobresortiren la velocista 
alemanya oriental Renate Stecher, 
guanyadora dels 100 i 200 m ilisos, i les 
alemanyes occidentals Heidi Rosendahl, 
en salt de llargada, i la jove Ulrike 
Meyfarth, que, amb setze anys, aconseguí 
superar la marca mundial de salt 
d'alqada, saltant 1,92 m. L'alemany 
oriental Wolfgang Nordwig va ser el 
primer esportista no nord-america a 
assolir l'or en salt de perxa. 

En basquetbol, l'or se'l va endur 1'URSS 
davant l'equip dels EUA, amb una 
polemica cistella en els darrers tres 
segons, quan els nord-americans ja 

1 
Lea i d i a c i o n s  esportves 
olimpiques wnstruiiies en 
el9 trrnnys & I'mtic 
aemport & h eiutat, a 
I'Obenweisseirf~ fonncn 
un admimbC; eonjrnt hi arquitwtnie destaea 

I 'esM olimpk, amb h 
seves eobcrtes & pIestic. 

2 
El eom&r soriztie Valcri 
B4mv (al - námero 5) 
va mncar h suprcmuck 
noni-americuna en &a 
pmves & veloeitat, en 
guanyords 100 m i e h  
200 m U h .  L'URSS i eh 
m a s  units, ndxiolarinr~ rival9 
en e& Jocs Olimpies & 
Mude, v a n  obtenir 
101 me&&s (50 d'or) i 91 
(33 dbr) or)~-vUment.  

3 
El fonrds aixeccidor & 
pwoJ soviztie Vassili 
Alckseiev alcbm el h n  
rcsultat d'un cirrceanint. 
Dunmt eh mys setanta, 
AlcRscin va ser h figura 
mlsdutacudn&h 
caicgoriu &ima di? 
I'kaltemffnca 



4 
El Acdador nord-amerki 
Mark Spitz va scr I'cstreiia 
indiscutible & Munic. H i  
va aconseguir scf victories 
(quatre en pmvm 
individn&), que van 
npmentar scf kordr 
mundu.  

5 
Ccridnia & cbsura, a 
I'estadi & Munic. 
L'aitIrsim n i d  esporfirfiu 
asmlit, el &ord & 
participnb i eIs miqans 
tiniics empnits van fer &h 
J o e ~  & Munic -malgrat la 
tragicn mataqa 
d'csgortistex ismeiians i 
temristes paktins- un 
punt & rcfehcia per aia 
fiimrs joes olínpie. 

6 
Lu gimnasta soMca  
Ludmila Turistxep4 a la 
barra d'cprilibri. Ludmiia i 
la seva compatriota OIga 
Korbut van ser Irs reines 
indisclltibb &h Jocs & 
Munic m aquestia scva 
wpceialiitat. 

festejaven el triornf, creient que s'havia 
acabat el partit. Dolguts, no anaren a 
recollir la medalla de plata. 

L7equip espanyol assolí una medalla de 
bronze en boxa: Enrique Rodriguez Cal 
la guanyA en la categoria minimosca. El 
fondista Mariano Haro es classifici en 
quarta posició en els 10.000 m liisos, 
mentre, a la piscina, l'equip de relleus 
4 x 100 m lliure quedava en vuite íloc en 
la final. En aquests jocs hi va haver un 
participant espanyol d'excepció: el 
p ~ c e p  Joan Carles, que formava part de 
l'equip de vela. 

Munic, pero, va allotjar l'edició més 
dramitica d'uns jocs olímpics. En plena 
competició, un comando palestí 
pertanyent a l'organització terrorista 
Setembre Negre va segrestar una part de 
la delegació israeliana a dins mateix de 
la vila olímpica. Aquest grup demanava 
l'alliberament de dos-cents presoners en 
mans del govern de Golda Meir a canvi 
de la líibertat dels ostatges. Les autoritats 

israelianes es van negar a fer l'intercanvi. 
Les negociacions no donaren resultat, i la 
situació va desembocar en un tiroteig 
sagnant a i'aeroport de la capital 
bavaresa. El resultat final de la tragedia 
va ser de disset morts: onze esportistes 
israelians (dos ja havien estat assassinats 
a la vila olímpica), cinc dels vuit 
terroristes i un policia alemany. Israel va 
demanar que es clausuressin els Jocs, 
pero les competicions es van reprendre 
després dels funerals. Solament s'havien 
ajornat vint-i-quatre hores. Egipte, Síria i 
Kuwait, a més #Israel, van optar per 
retirar-se. 

En el moment de la clausura dels Jocs, 
tothom estava convencut que, a despit 
dels tristos esdeveniments, Munic'72 
havia marcat una nova pauta en la 
historia de l'olimpisme. Unes grans 
instal-lacions, una participació record, 
uns mitjans tecnologics de primer ordre i 
una audiencia televisiva més amplia 
havien marcat el camí per a futures 
edicions. 





Mont-real 1976 
@XIa Olimpíada) 

1 
El cartel1 ojkial && Jocs 
& & XXIP Olinrprádn, a 
Mont-rml, desiaca per & 
simplicitat i fina i tot per 
I'au&rh,- la a n e k  
oiimpiqucs -siDlbol dcls 
cinc continenh i de la unió 
&Iwnac iOmp~rmi t ja& 
I'eqwrt- m són Púnic 
clnncnt. Lea es mn 
difyminant Jb a 
desapanhkw en el b h  W 
fom; & un rceyrs pIartie 
queddnaaieartellana 
UTM dimemió cinLrica 
Aqucata obm & una c& 
dfErnst Roch i Rolf 
Hanlcr, &grqfwtw & I'equip 
dirigit per Geom Huel i 
Picrre- Y w  Peiktkr. 

Els Jocs Olímpics de Mont-real van sofrir 
el primer boicot en bloc d'una part dels 
comitks nacionals inscrits en el COI. La 
presencia de Nova Zelanda va provocar 
el rebuig i la retirada de 27 paisos del 
continent africi, un cop les delegacions 
ja eren al Canadi. El motiu adduit va ser 
que un equip de rugbi neozelandks 
(esport no olímpic, d'altra banda) havia 
fet una gira esportiva per Sud-africa. 
Solament la Costa d'Ivori i el Senegal no 
es van afegir a aquella actitud. F i s  i tot, 
alguns esportistes africans van sol-licitar 
al COI de participar individualment, 
proposta a la qual l'organisme olímpic no 
podia accedir. D'altra banda, el primer 
ministre del Canadi, Pierre Elliot 
Trudeau, es va oposar a la participació 
de Taiwan en els Jocs si ho feia sota el 
nom de Xina. Els participants i els 
dirigents esportius d'aquesta illa també es 
van retirar de la competició. 

Mont-real havia celebrat una exposició 
universal el 1967, el mateix any que la 
capital del Quebec havia obtingut la 

nominació olímpica, a Teheran. L'artífex 
d'aquelia exposició i dels Jocs Olímpics 
del 1976 eren una mateixa persona: 
l'alcalde Jean Drapeau. Aprofitant els 
jocs olímpics, la municipalitat, sense 
obtenir el suport ni del Govem de l'Estat 
ni de la província del Quebec, va fer 
grans obres a la ciutat. La va dotar de 
metro, hi va construir un nou aeroport, 
va obrir nous accessos a les autopistes i 
va fer una nova ciutat al subsbl, amb 
botigues i establiments comercials calids i 
confortables, en un país on l'hivern no 
invita a sortir al carrer. La vila olímpica, 
l'estadi, el velbdrom i el palau d'esports 
van ser constniits també per 
l'Ajuntament. L'organització va haver 
d'afrontar dos problemes importants: 
l'augment dels costos, que s'estimaven 
inicialment en 3 10 milions de dblars 
canadencs i que van pujar finalment a 
1.500, i els conflictes amb els sindicats 
de la construcció, que amenacaven de fer 
una vaga si no es concedien millores 
laborals. 

La torm dc Mont-real(2), 
concebuda per Gmrges 
Huel i Michel M, era 
d'alumini i utilitzava com a 
combustible oli d'olim 
tractat ~ ' U M  manem 
especial per misiir el vent i 
& pluja El semi a% 
correus W Glnado m 
emetre diverses S* & 
segells per ceIcbmr aquest 
esdeveniment; en destaquen 
els que repmdueixen 
estdtues d'atlrtcs (3). Les 
medalks lliuradrs eren 
espcfiques per a cada 
esport (4). La toma va fcr 
una pan dcl rccorregut en 
canoa, a cavall i m 
biciclcro (5). El C a d a  va 
encunyar 31 monodrs amb 
motiu &ls Jocs (6). Un 
castor  mal packnt i 
trebalh'or per exceCIincia-, 
anomenat Amik, en va ser 
la mascota oficial (7). 



Finalment, el 17 de julio1 de 1976 es va 
celebrar la cerimhnia d'inauguració dels 
Jocs de la XXIa Olimpiada. Dos atletes 
joves, un noi i una noia, van fer alhora 
el darrer relleu de la toma olímpica i van 
encendre, també plegats, el pebeter, 
simbolitzant així la fraternitat entre les 
dues comunitats lingüístiques presents al 
Quebec: la franchfona i l'angibfona. La 
reina Elisabet de la Gran Bretanya (la 
seva filla Anna estava inscrita com a 
participant) va declarar inaugurats els 
Jocs en les dues llengües, fet que 
significa el reconeixement de la 
importancia de les dues comunitats 
lingüístiques. A Mont-real, hi van assistir 
6.189 esportistes, dels quals 1.251 eren 
dones, representant 88 paisos. 

ser desposseits de la seva medalia. Un 
detall no gens esportiu es va donar en la 
prova d'esgrima del pentatló modern. Al 
sovietic Borís Onixtxenko, medalla de 
plata a Mexic'68 i Munic'72, se li 
descobrí un giny electric a l'empunyadura 
de l'espasa que encenia a distancia el 
llum de tocat de l'adversari. 

1 
L'utadi & Mont-m& el 
17 & jnlid & 1976 El 
boicot ddi poijos gfxcans, 
deculit a 1'- monwnt, 
M va dcsIhrir h c&td& 
d'inanganuid dcb loes de 
h C r a  OrUnpiádk, que va 
pn?.?idir h &M El*ribrt & 
la Gran Brctanycr. 

2 
El en& Alberto JYantonM 
(amb el dorad 217). 
panpuibra l a I p & &  
800 m U h .  Aqnc~t atba 
tamMwrcip1oek7mar 
uiinpd ddi 400 m Riaos: 
Y M  Seme p d f J  
en h hWM &ls jocs 
olimpies. 

L'estrella dels Jocs va ser la gimnasta 
romanesa Nadia Comgneci. Amb catorze 
anys, 1,53 m d'alcada i 39 kg de pes, 
l'anomenada novia de Mont-real va ser la 
precursora d'un nou estil en gimnastica. 
Comheci participava en competicions 
des dels dotze anys. La jove romanesa no 
tan sols va aconseguir cinc medalles -tres 
d'or-, sin6 que amb la seva actuació va 
fer pujar dos deus al marcador, una 
puntuació que els jutges sempre s'havien 
resistit a atorgar en les competicions de 
gimnastica. La piscina també va ser 
l'escenari de grans proeses. L'alemanya 
oriental Kornelia Ender va superar el 
record dels 100 m lliure i va fer palesa la 
superioritat de les gemhiques. En la 

En aquells jocs es va portar a teme un 
exhaustiu control del dopatge. Es van fer 
unes 1.500 comprovacions en quinze 
dies, per mitja d'un sistema integrat i 
automatitzat. Gracies a aixb, alguns 
esportistes que havien pres alguns dels 
noranta productes prohibits pel COI van 
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4 
N a d i a C o ~ a h  
barra d'eqniübri. L'esvelúa i 
jovdwima romanesa, 
C ~ M  d'un nw atil de 
gintdarica, va@qucper 
primer cop els j u g a  
wncedissin h qnai@ació 
de 10 puna. Coadwti  w 
ser Z'eatr~üa indiscutibie 
dcls Jocs de M o n t - d .  

5 
L'atlctp pnzamQs Lauc 
Vinn, en el momeni de 
griMyCrr ~h 5.OOo ni  OS 
SUpCMd U C O Z e h d &  
Dick @tu i l'akmany 
occ&ntd glrus-Peter 
H i l d c n b d  V i m  va 
obtenir tumbé & oicllnUn 
d'or en & 10.000 m. 

categoria masculina, destacaren els 
nord-americans John Naber i James 
Montgomery -aquest va baixar, en els 
100 m lliure, dels cinquanta segons-, 
que, juntament amb tot l'equip del seu 
país, es van endur vint-i-set de les 
trenta-nou medalles en joc. 

En atletisme, va sorgir una nova figura: 
el cuba Alberto Juantorena, el Caballo, 
que va triomfar en les proves dels 400 i 
800 m llisos. Una gesta que cap corredor 
no ha igualat. També altres esportistes 
famosos guanyaren en les seves proves 
respectives. El nord-america Edwin 
Moses, en 400 m tanques; el discobol, 
també nord-america, Mac Wikins; el 
llancador de javelina hongares Miklós 
Németh; la polonesa Irena Szewinska, 
que en la seva quarta participació 
olímpica va guanyar l'or en 400 m llisos; 
el finlandes Lasse Virén, triomfador en 
els 5.000 i en els 10.000 m llisos; el 
boxador cuba Teófilo Stevenson, 
guanyador de Sor en la categoria del pes 
pesant, o el nord-america Bruce Jenner, 

campió del decatló. En basquetbol, els 
nord-americans van tornar a guanyar l'or 
després de la humiliació soferta a Munic. 
L'hoquei, on triomfa inesperadament la 
selecció de Nova Zelanda, es va jugar per 
primer cop sobre herba artificial. 

L'equip espanyol, amb 1 3 1 esportistes, 
assolí dues medalles de plata: la primera 
en vela, en la classe 470, gracies a 
Antonio Gorostegui i Pere Lluís Millet, i 
la segona en piragüisme, en K-4 1.000 m, 
amb un equip integrat per Luis Gregorio 
Ramos Misioné, Herminio Menéndez, 
Josd Esteban Celorrio i José Díaz Flor. 
Mariano Haro va ser sise en els 
10.000 m llisos. En piragüisme, la parella 
formada per José Seguín i Guillermo del 
Riego entrava en quart lloc en la fmal. 
La mateixa classificació va obtenir el 
piragüista Herminio Menéndez, en K-l. 
En judo, amb José Luis de Frutos i Juan 
Carlos Rodríguez, s'aconseguiren un 
quart i un cinque llocs. Finalment, 
Antonio Campos es classifid en vuitena 
posició en els 3.000 m obstacles. 





1 
DcXs 26.000 o r i g i d  
presentats pcr 8.500 
dissenyadors, e8 va escollir 
com a cartcU o fxa  &I5 
Jocs de MOSCOU del 1980 el 
que kwia d t z o t  
YlndLniir Aneniicv; naacut 
I'any 1951 a G h ,  al 
KazakMan, alwhores era 
estudiant de la fmuW 
d'rrrts opI2Ude.9 de R¿zeklIe, 
a Lcfonia. És una obra & 
concepcid mlt e s ~ c a ,  
resolta amb trqms 
gmdtdcs: representa ks 
cinc d l u  oKnrpiquw i &S 
iíniar dcLP comn d ' u ~  
pista d'at lc luq que 
convetgeZrcn en I'estreüa 
reja & cinc puntes. 

Moscou 1980 
(XXI Ia  Olimpíada) 

En la 75a Sessió del COI celebrada a 
Viena l'octubre del 1974 es va escollir la 
candidatura de Moscou per als Jocs de la 
XXIIa Oiimpíada. Per primera vegada 
els jocs anaven a parar a un país del bloc 
de l'Est. Pero aquella elecció havia de 
comportar, anys més tard, seriosos 
problemes als organitzadors. 

El president nord-america, Jimmy Carter, 
anuncia el 20 de gener de 1980 la decisió 
del seu país de boicotejar els Jocs de 
Moscou si les tropes soviktiques no es 
retiraven de l'Afganistan en el termini 
d'un mes. Aquella decisió, presa en any 
electoral, arnb el suport del 85% de la 
població nord-americana, va trobar resso 
en altres paisos, com la República 
Federal d'Alemanya, el Japó, la Xina 
-tot i que el COI havia reconegut el seu 
comitk olímpic nacional, així com el de 
Xina Taipei (Taiwan), el 1979-, el 
Canada i Kenya. En total van ser 38 els 
paisos absents. Altres, com la Gran 
Bretanya, Italia, Australia i Franca, van 
participar desfilant sense la seva bandera 

ni el seu himne, que substituiren per la 
senyera i l'himne olímpics. Espanya, que 
tampoc no va secundar el boicot, va 
desfilar darrere una bandera blanca arnb 
l'escut del Comitk Olímpic Espanyol. La 
resta de paisos de l'Europa occidental ho 
van fer arnb una pancarta arnb el seu 
nom, darrere la bandera olímpica. 
Logicament, la participació va ser menor 
a Moscou que en jocs anteriors. 

A la capital soviktica, hi van anar 
81 comitks olímpics nacionals arnb un 
total de 5.923 esportistes. Un cop més, la 
treva olímpica de la Grkcia clkssica no es 
respectava. 

La cerimdnia d'inauguració va ser 
espectacular. Va durar més de quatre 
hores. Sobre la gespa van evolucionar sis 
mil soldats que amb mocadors de colors 
componien figures d'una gran plasticitat. 
Serguei Belov, el jugador de bhsquet que 
havia donat l'or a I'URSS en els Jocs de 
Munic arnb la seva cistella, va ser 
l'encarregat d'encendre la flama olímpica. 

Lo toma & Mosmyl (2) va 
ser ideada pcr un equ* 
d'enginginyom de Lrningrad 
dirigit pcr Borii Tum-u, i 
era fa d'un -e 
d'aiumini. Iia co&lcceió & 
m~commemor( l t i *CS 
encunyodw amb motiu 
d'aquests jms va ser la m& 
vmIyl& i nombrosa fctn 
finskkwrspcr un* en 
el q d  se cclcbrava h eiUi 
olímpica (3). L'ós Mixn 
(4), la mascota rkds Jocs 
&¡ 1980, P obra & Y i r  
Tx@kov. Y i r  Soneiev va 
fer ei pc~~y'uim nlbu & la 
toma olímpica i ei jugador 
& bprqaetbol Scrgrcei B e b  
va ser l'encarqat 
d'encendre h flnnia &l 
gran pebzter de I'estadi ((5. 
L'URSS tu& va ser el 
pIú que va emcrtn nris 
segclh en mmió de& joa 
olhpics (6). 



Per minimitzar l'impacte del boicot, els 
organitzadors van sufragar els viatges i 
l'estada dels representants de diversos 
paisos africans i Ilatinoamericans. 

Tres dies abans de la inauguració dels 
Jocs, Joan Antoni Samaranch va ser 
elegit nou president del COI. Era el 16 
de julio1 de 1980. Barceloní de 
naixement, membre del COI des del 
1966 i ambaixador d'Espanya a l'URSS 
en aquells moments, va substituir el 
diplomatic Lord Killanin, que havia 
presidit el mkim organisme olímpic 
durant els vuit anys precedents. 

Sense la presencia dels nord-americans ni 
d'altres potencies occidentals, els Jocs 
van ser dominats pels sovietics i els 
alemanys orientals, especialment en les 
proves de natació. El nedador Viadirnir 
Salnikov va obtenir tres medalles d'or. 
L'alemanya Barbara Krause va ser la 
primera dona que va baixar dels 55 s en 
els 100 m lliure i la seva compatriota 
Rica Reinisch va guanyar tres medalles 

d70r. Hi va haver un heroi sovietic, el 
mestre de gimnastica Aleksandr Ditiatin, 
que va aconseguir un total de vuit 
medalles. 

En atletisme, el domini dels sovietics i 
els alemanys es va trencar amb el duel 
brithic entre els fondistes Sebastian Coe 
i Steven Ovett. El primer s'endugué l'or 
en els 1.500 m iíisos, mentre que el 
segon ho va fer en els 800. Un altre 
brithic, Alan Wells, va triomfar en els 
100 m llisos, pero l'italih Pietro Mennea 
el relega a la segona posició en la prova 
dels 200. Una altra actuació atletica 
sensacional a l'estadi moscovita va ser la 
de l'etíop Miruts Yifter, que, als 
trenta-set anys i amb un aspecte d'home 
desnodrit, va aconseguir l'or en 5.000 i 
10.000 m llisos. Sense l'oposició dels 
alemanys occidentals ni' dels 
nord-americans, el britanic Daley 
Thompson no va tenir problemes per 
imposar-se en el decatló amb 
8.495 punts, lluny de la seva maxima 
puntuació, 8.743 punts. 

1 
La ~crimania que TU obrir 
eñc Jocs & Moscov fou h 
m& expectacular & ka gue 
s'havicn fdflns Ih*orx. 
L'abdneia & 38 pa&s 
useritx pravionvnt no va 
tmm dri tx  exportiua cils 
piuthpcnts d'aqvuts jow. 

2 
iu ghnaxta mi)rica Nclli 
Kim, que havk esta ia 
gran rivai de N& 
Codneci a Mont-rmi, en 
e& uymicix & tcnu En 
clr Joes & MOSCQU, toUJ 
a b  csportistea van 
compartir la nmitlua d'or 
en aquata prom. 

3 
Mirutx Y&, en p&aa 
enrxri. E#% mnta-aet MyS 
que tcnh k m  rrqvexi 
atleta etbp no li van 
-ir p t v e ~ s e  
campUdcLc5 .000mi~  
10.000 m uuox. 
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El nedahr s o v W  
W i m i m i r  Sdnikov va 
guMyar les pmm dcls 
400 m, i e& 1.500 m UUln 
i J s 4 x 2 W m I ü u m .  

6 
Lufigunl del'& Mira 
w n g u d  '3 IcJ m, 
duran2 h cerimania 
d'inanguracid. í b m  en 
a l m  ulcbracions 
olímpipuw, en els Joca de 
Moswu h mascota va ser 
present ama. 

7 
Sebastian Ca (amb el 
dorsd 254) va guanpr els 
1.500 m Uhs.  El d d  
mrn Js c o ~ m  b r i W  
Ca i O*cit (370) rilarea un 
&& punta cuh~Mnts  && 
Jou &l 1980; el n d r  
&&8WmUisosvassr 
Sten?n Orett. 

Nadia Comheci, ja sense aquella figura 
infantil que havia mostrat a Mont-real i 
amb la responsabilitat que comportava 
ser el punt de mira de tothom, va 
obtenir dues medalles d'or i dues de 
plata. A Moscou va brillar una altra 
gimnasta joveníssima i formidable: la 
sovietica NeUi Kim, que va ser or en els 
exercicis de terra. 

Els Jocs del 1980 van estar marcats per 
la parcialitat dels irbitres i l'ús de 
productes estimulants i anabolitzants per 
molts esportistes. Les ansllisis posteriors 
van indicar que un 15 % dels esportistes 
controlats havien pres testosterona o 
algun altre producte prohibit pel COI. 

A Moscou, Espanya va tenir una actuació 
meritoria. El mslxim guardó, se l'endugué 
la parella formada per Alejandro Abascal 
i Miguel Noguer en vela, en la classe 
flying Dutchman. Hi va haver també tres 
medalles de plata: la de Jordi Llopart, en 
els 50 km mama; la de l'equip de 
piragüisme, format per Herminio 

Menéndez i Guiilermo del Riego, en K-2 
500 m, i la de l'equip d'hoquei, que va 
perdre la final enfront de l'India. A 
aquestes, se n'han d'afegir dues més de 
bronze: la de David Mpez Zubero, en els 
100 m papallona, la primera medalla 
d'un nedador espanyol en uns jocs, i la 
de Luis Gregorio Ramos Misioné i 
Herminio Menéndez, també en 
piragüisme, en K-2 1.000 m. En total es 
van aconseguir sis medalles, la qual cosa 
va suposar la millar actuació espanyola 
en una celebració olímpica. 

La mascota dels Jocs, l'ós Mixa, va ser 
reproduida pertot arreu. El dia 3 d'agost 
es va apagar la flama olímpica al 
grandiós estadi Lenin. Al pannell 
electrdnic aparehia un d d é u ,  fins a Los 
Angeles 1984~. Mentre sonava l'Oda a 
ZAlegria de Beethoven, s'hissaven les 
banderes de l'URSS, de Grecia i de la 
ciutat de Los Angeles. Quedava en l'aire 
la decisió dels dirigents sovibtics respecte 
a la seva assistencia als Jocs del 1984. 
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El  carie11 & Los Angeles 
s'npnrfn & la norma, com 
ja ho havia fd d & M~n'c: 
sidcrvtclldeiaJocsdei 
1968 era quadrat, el 
&l19%4 dcJtclarpr la 
fonna cípmjndP. N'ls 
protagonista absoluta 
Z'csfmllrr nord-UmericURa, 
que mprcwnta tofJ eis 
esiata & Unió. iu 
iñtcrrupció &b tlps&p fa 
U M  ¡~IPIVSS% & i n o v i ~ w  
i expmsa d dinamisme 
deia jocs olhpics. Aquest 
cartell és obra del pintor 
Roberi R m s c h e ~ ;  
nasevt a Port Arthur 
(Tcrpp) el 1925, CJ un dcrs 
eapnPvonrcrJ &l pop art 

Los Angeles 1984 
(XXIIIa Olimpíada) 

Com alguns mitjans de comunicació 
havien pronosticat, l'URSS i els paisos 
del seu bloc van tomar el boicot que 
Moscou havia sofert el 1980. Els motius 
adduits per no acudir a Los Angeles van 
ser la manca de seguretat que s'hi 
observava pel que feia als seus esportistes 
i la invasió de Grenada pels Estats Units. 
Romania i Iugoslhvia van decidir anar-hi. 
Tot i la no assistencia del bloc socialista, 
els Jocs de la XXIIIa Olimpíada van 
tenir el nombre més alt de paisos 
participants, arnb 140 delegacions i 7.055 
esportistes. Per primer cop hi prenien 
part paisos com Gambia, Qatar, les illes 
Salomó i Maurici, i hi retornava la 
República Popular de la Xina. després de 
vint-i-vuit anys d'absencia. Finalment, 
Líbia va abandonar Los Angeles tres dies 
abans de comencar els Jocs, a causa de 
la denegació del visat a tres libis 
acreditats com a periodistes. 

L'organització d'aquells jocs es va deixar 
en mans de la iniciativa privada, ja que 
ni la municipalitat ni el Govem federal 

no hi van aportar diners dels seus 
pressupostos. Es van aprofitar les 
instal-lacions existents, com l'estadi 
olímpic, que havia estat bastit per als 
Jocs del 1932. Tan sols es van fer la 
piscina i el velbdrom, que van ser 
constniits, respectivament, per una 
cadena d'hamburgueseries i una empresa 
de supermercats. Amb aquest model 
d'organització s'obria una nova via en el 
món de l'olimpisme. En els Jocs de Los 
Angeles, els drets de televisió, una de les 
principals fonts d'ingressos, van pujar a 
la xifra record de 276 milions de dblars. 
Una novetat d'aquella edició olímpica va 
ser la creació d'un cos de voluntaris 
olimpics, un cop es va haver atorgat 
l'organització dels Jocs a la ciutat; hi 
participaren 28.742 persones de les 
45.000 que havien presentat la inscripció. 
Els voluntaris ajudaren en diverses 
tasques, especialment en l'assistencia a 
les competicions esportives 
i en hrees com la sanitat, la premsa, 
l'acompanyament, les acreditacions, etc. 
El seu esperit cívic i entusiasta va ser 

Lutorxa&LosAllgezes 
(2). concrQu& per 
Panpmsa Newhart, Turner 
Zndudriu Znc. i fabrica& 
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U M  UUfo11i0111i(l& 
combustid & 45 minuts. 
En ocasi6 d'(rqrcsts jocs, 
divera85 @os van 
cncunyar m o ~ ;  Jamaicu 
en va clllcfrr UM - 1 0  
dolprs (3). E b  supaa 
p~JtPb  Esiats UniiJ 
d9AdrtCU VUR pDSW 611 
circnlaecd cinc S Z h  & 
q u e  segeas &cuna, en 
& qu& w representawn 
vini discipiill~~ dímpiquau 
(4). iu mwwta & 
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C. Robert Moon i 
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GiM HemphiU, &a & 
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3 JOCS & Balín dcl1936. 



una nota original dels Jocs del 1984. El 
comitt organitzador va aconseguir uns 
beneficis de 225 milions de dblars sobre 
unes despeses de prop de 650 milions. 

Les cerimbnies d'obertura i clausura van 
tenir la fastuogtat d'una festa de 
Hollywood i la repercussió televisiva 
propia dels grans esdeveniments. Un cor 
de 1.000 veus, una orquestra de 
100 músics i 84 pianistes, 2.500 coloms i 
també un home sobrevolant l'estadi en la 
cerimbnia inaugural van ser alguns dels 
elements integrants del show. La ciutat 
californiana, amb prop de dotze milions 
d'habitants, tenia creada ja d'entrada tota 
la infrastructura necesdria. L'extensió de 
la ciutat, pero, implicava recórrer llargues 
distancies entre les diferents 
instal-lacions, que a voltes estaven 
separades per més de doscents 
quilbmetres. La seguretat dels esportistes, 
periodistes, Arbitres i acompanyants 
anava a drrec de 20.000 agents i 100 
helicdpters, repartits entre les tres viles 
olímpiques. 

Un nerviós Edwin Moses va ser 
l'encarregat de pronunciar el jurament 
olímpic. En la cursa dels 400 m tanques, 
pero, va oblidar els nervis per imposar-se 
amb autoritat. 

En el terreny esportiu, i tal com es 
preveia, Carl Lewis va ser el principal 
centre d'atenció. Tothom, i ell mateix, 
creia quelno tindria rival. 1 així va ser. 
Va guanyar l'or en els 100 i 200 m llisos, 
en el salt de llargada i en els relleus 
4 x 100 m. Amb aquests triomfs, va 
igualar el palmares de Jesse Owens als 
Jocs de Berlín del 1936. 

El britanic Daley Thompson va 
demostrar un cop més que era l'atleta 
més complet. Tonia a repetir l'exit 
obtingut en la prova de decatló a 
Moscou, davant del seu etern rival, 
l'alemany occidental Jürgen Hingsen. 
Sebastian Coe va aconseguir un altre cop 
la medalla d'or en els 1.500 m llisos i la 
de plata en els 800. En la marató, la 
victoria se l'endugué, inesperadament, el 
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Lyrr Doreste i RoQvto 
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nihcloaae470&& 
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Mo~nent del pmtit & la 
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portuguks Carlos Lopes, que d'aquesta 
manera va poder oferir per primera 
vegada una medalla d'or al seu país. 

En la marató femenina -que se celebrava 
per primer cop en uns jocs olímpics-, el 
públic de l'estadi va viure una escena 
emotiva. La sdssa Gabriela Andersen va 
entrar tentinejant al Memorial Coliseum. 
Els espedadors, angoixats, es van adonar 
que amb prou feines podia avangar. Arnb 
les cames vinclades, el rostre desencaixat, 
sense saber ben bé on dirigir-se i a punt 
de caure rodona per l'esgotament i la 
deshidratació, feia signes ostensibles 
perque ningú no l'ajudés a arribar. Va 
defallir sobre la línia de meta. No va 
guanyar cap medalla, perb va donar una 
lli@ de coratge. 

A la piscina va destacar la jove 
nord-americana de quinze anys Tracy 
Caulkins, vencedora dels 200 i 400 m 
estils, que a més va col-laborar en 
l'obtenció de l'or per al seu país en els 
relleus 4 x 100 m estils. En la categoria 

masculina, va irrompre amb una forga 
espectacular l'alemany occidental Michael 
Gross, batejat IAlbatros. Gross va 
guanyar l'or en 200 m lliure i en 100 m 
papallona, en tots dos casos amb record 
olímpic. En salts va destacar el 
nord-america Greg Louganis, tant en 
trampolí com en palanca. El seu darrer 
salt, un mortal de tres tombarelles i 
mitja, va ser una autentica proesa. 

La representa& espanyola va tenir una 
de les seves rnillors actuacions en uns 
jocs. Luis Doreste i Roberto Molina van 
obtenir una medalla d'or en vela, en la 
classe 470. L'equip de basquetbol, 
derrotat en la final pels amfitrions, va 
aconseguir la plata. En piragüisme, en 
C-2 500 m, amb Enrique Míguez i 
Narciso SuiIrez, i en rem, en l'especialitat 
de dos sense timoner, amb Fernando 
Clirnent i Luis Lasúrtegui, s'obtingué una 
medalla de bronze i una de plata, 
respectivament. Finalment, José Manuel 
Abascal s'endugué la de bronze en els 
1.500 m Esos. 





1 
LYat& dkseny del 
carteu ofieinldc S& va 
correspondre a I ' d  niveil 
espartia i oganitvotiu 
assalit en e13 Jms del 1988. 
Es va demostrnr que el 
temar que aigriw kavien 
expressat sobre la 
possibilitat de conflicta 
polities o & xofs nrltrrmla 
no tenia cap fonament. 

Seül 1988 
(XXIVa Olimpíada) 

Seül va ser escollida com olímpica en la 
84a Sessió del COI, que va tenir lloc a 
Baden-Baden el setembre del 198 1. 
Malgrat els pronostics sobre la 
conflictivitat internacional que podia 
implicar l'elecció de Seül, els Jocs de la 
XXIVa Olimpíada van tenir el grau de 
participació més alt de tota la historia 
olímpica, tant pel que fa al nombre de 
paisos com al d'esportistes: hi va haver 
9.417 participants, dels quals 2.471 eren 
dones, representant 160 paisos. 

Corea del Nord també aspirava a 
organitzar el Jocs amb la seva homonima 
del sud. Joan Antoni Samaranch va 
oferir la neutralitat que el seu cirrec 
simbolitza per salvar les diferencies 
polítiques en favor del Moviment 
Olímpic. Pero, malgrat la seva mediació, 
finalment, Corea del Nord no va voler 
participar en els Jocs. A aquesta actitud, 
s'hi van afegir Albania, Cuba, Etidpia, 
Nicaragua i les illes Seychelles. 

L'organització va anar bisicament a 
cirrec de 1'Estat. Amb els Jocs, Corea del 
Sud va dur a teme una gran operació 
d'imatge. Les cerimdnies d'inauguració i 
clausura, d'una gran beilesa plistica, van 
ser un intent de mostrar al món sencer la 
cultura i la sensibilitat del país. 

Els Jocs es van celebrar del 17 de 
setembre al 2 d'octubre. Els periodistes 
acreditats que hi van assistir, prop de 
cinc mil, van ser ailotjats en una vila de 
premsa. Els drets de televisió també van 
assolir una xifra record: 407 milions de 
dolars. Es calcula que els Jocs van ser 
vistos per 3.000 milions de telespectadors 
de tot el món. 

Les instal-lacions més importants 
-restadi, la piscina, el palau d'esports, 
l'estadi de beisbol i el canal 
de rem- es van concentrar a l'irea de 
Chamsil, a la vora del riu Han. 
L'estadi tenia una capacitat per a 
100.000 espectadors, amb una coberta 
circular que l'envoltava totalment. 
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& lo uniwnitcit f w a i i n c r  
&?  un& w*8a fctrr 
&nntiplirrtie.Aimnsdeh 
Jacsitamb¿dEDnntlo 
ceiebmció d'aquestq ama 
&i Sud va a n m ~  diverses 
s2riea & scgcllc nfemtr ah 
Jac~)ambomtiiw&dieafsa 
tm clr csports OIÍI>(PIGP (33. 
i a ~ t a & b " I v a s e r  
cl m nodon ( 4 ~  s í ~ ~  
& mi¿& i gmnhsq. n'& 
I'mctor el dissenyador Kim 
Hyun. Yint-i-cine pnUos, 
entre eiIs I'amfitrid, van 
encunyor en @total 162 
m a d  e o m m e m o h  
(5). EIs atktes eltcnmgats 
d'enccndn lojkllla deh 
Jma & b - 1  van ser 
&raEsjinsdpbcfcr& 
I'wtodi oünrpif mnb un 
eloadar. Aqnestn imatge 
C J - U ~  (6). ha qvrdot 
gmvaak en lo &ria & 
tata ek qui la van veum 



Per als Jocs de Seül es va realitzar per 
primer cop el programa de patrocini 
TOP-1 (The Olympic ProgrammQ. 
Aquest programa, creat pel COI i 
gestionat per l'empresa Intemational 
Sports Leisure (ISL), permetia 
a un conjunt d'empreses comercialitzar a 
escala mundial una categoria de producte 
arnb l'autorització de poder utilitzar en 
exclusiva els símbols dels comiths 
organitzadors dels Jocs d'estiu (Seül) i 
d'hivem (Calgary), i les melles 
olímpiques, durant els quatre anys que 
durava l'olimpíada. En aquell primer 
programa TOP-1, hi participaren un total 
de nou empreses. 

A Seül, el tennis de taula i el tennis van 
esdevenir esports oficials, mentre que el 
taekwondo, el beisbol i el judo femení 
van ser esports de demostració, i el 
bkdminton i les bitlles ho foren 
d'exhibició. En taekwondo, la 
participació espanyola, tant masculina 
com femenina, va ser molt destacable: 
s'aconseguiren un total de nou medalles. 

La nord-americana Florence Griffith, 
amb tres medalles d'or i una de plata en 
atletisme, l'alemanya oriental Kristin 
Otto, sis vegades or en natació, i el 
nedador nord-america Matt Biondi, amb 
cinc medalles d'or, una de plata i una de 
bronze, van ser les figures més relievants 
de Seül'88. 

Un dels esports que es va viure amb més 
intensitat va ser la gimnhstica femenina. 
Elena Xuixunova, de l'URSS, i Daniela 
Silivas, romanesa, van disputar una 
competició d'una espectacularitat només 
comparable a l'actuació de Naclia 
Comheci a Mont-real'76. 

En els Jocs del 1988 va tenir lloc la 
desqualificació del canadenc Ben Johnson, 
després d'haver batut el record mundial 
dels 100 m llisos amb 9,79 s. Al cap de 
setanta-dues hores de la celebració de la 
cursa es va produir la commoció a la vila 
olímpica: en el control del dopatge es 
descobrí que havia pres anabolitzants, per 
la qual cosa va ser desposseit de la 

1 
Ccrimanh d'inauguració, a 
l'wtndi de Seük cLs 
3.000 milions de tWvidenb 
que es cakula que vcrn 
seguir-nc la trmsmissid van 
podcr wntempiar un 
e s ~ t o c l e  de grcm Ml&a 

2 
Un wmbat & taeklvondo. 
UlW&kdROlcirrtadcLc 
Joes & Swl va ser la 
i ~ l u s i d  del taekwonh en 
el programa e ~ p o r n ~ ~  w m  a 
CSport de dcmostmci6. 

3 
L'ahxador nxin He 
Yingqiang, medah de 
plata en la caregorirr 
& 56 úg. L'haiteqfüici ha 
estar prwuit en el 
pmgrama dclr joes oliinpies 
dw de la ia Olinpicida 

4 
Lu sovilticcr ElCM 
Xlrianovq a IP barra 
d'rqriilibri. Un w p  meá, lu 
grcuu gimaasíes dcLc puhs  
de I'Europa de I'Est van 
cdmrm l ' a t d  dcl públie 
i van obtenir els mibrs 
multats. 



5 
Par& de c w F o a d  en* 
dr equipa defntbol de lo 
República F d m i  
dYlemanyrr i Tuniáia. En 
riqrntcl~nrpctició,lo 
DlarlrJlrrd'orvaserperah 
Unid S o ~ a ,  h de plata 
per al Brcuil i h Cr b t v w  
per a h ( Ib l i co  Fe&mi 
d'Akmanya 

7 
A e t u d  de balhwins 
eotalanrenh&nia& 
Jownnz dcls Jocs de h 
XXiVa Oüaphk, a S d .  
Amb rrqnut espdacle i 
mnó el niummeni de h 

ohpico  a 
1'- de Bamba, 
Ppsqrd MrvcynU. 
mo?iment olirnpie se citriw 
a lo repirepitrd c a t h  I'cuy 
1992. 

medalla d'or. Aquesta es va adjudicar a 
Carl Lewis, que havia corregut en un 
temps de 9,92 s. 

La participació espanyola es va saldar 
amb quatre medalles. José Luis Doreste 
va obtenir una medalla d'or en vela. La 
parella formada per Emilio Sánchez 
Vicario i Sergio Casal va guanyar la plata 
en tennis. Sergi Upez conquerí el bronze 
en els 200 m braca i Jorge Guardiola va 
fer el mateix en tir. 

La cerimbnia de clausura dels Jocs de 
Seiii marcava l'inici de la XXIVa 
Olimpíada, els quatre anys durant els 
quals Barcelona havia de custodiar els 
colors oiímpics. En acabar l'actuació que 
un grup de ballarins catalans va oferir 
davant milions d'espectadors de tot el 
món, Pasqual Maragall, l'alcalde de 
Barcelona, va rebre la bandera olímpica 
de mans del president del COI. El 
Moviment Olímpic s'acomiadava de la 
capital coreana i, alhora, se citava a 
Barcelona, l'any 1992. 



1 VI. Noesvanailelnir 

1 VII. 20.1~-12.1~ A n w  1920 2.527 64 2.591 29 n 
1 VIlL 4.V-27.Vll ParLP 1924 2.939 136 3.075 44 17 

1 a 17.v-la.vl11 A ~ W ~ J B ~  1928 2.681 290 2.971 46 14 

1 X. V I - 1 4 V l  Los m 1932 1 .204 127 1.331 38 14 

1 mi. 25.~111-11 .lx Roma 1960 4.786 610 5.396 84 17 

1 XVIU. 10.X-24.X TOquio 1964 4.903 683 5.586 94 19 

XUL 12X-27.X MBXiC 1968 5 . W  781 6.626 113 18 

1 mi. 
- 

19.V11-3.Vlll Moecou 1980 4.835 1.088 5.923 81 21 

1 XX#I. 28.Vll-12.Vlll Los Angeles 1984 5.435 1.620 7.055 140 21 

[ x ~ n r .  17.IX-2.X !Mil1988 7.179 2.471 9.650 160 23 

1. La mmpetiQó d'hipica es va 
celebrar a Estocdm del 10 al 17 
de juny, amb 29 CON 
prWpmts, 145homesi 13 
donas. 

Fait:Rgpertaiebrmwvrn>ent 
CIO, 1991. 
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Font: Wdechinsky, David. 
The complete óook of the 
oiy mpics. 
Londres: Aunrm Press Ltd., 
1992. 













I 
Detall d'un rnosaic m& 
del segle IV dC, trobat a 
üurcelo~ i consewat al 
Museu ArqueoIogic & la 
ciutut, on es representa U M  
cysa & quadrigues en un 
crm. 

2 
Rmfom srega pmcedent 
d'Ernpupu&, wrrespnent al 
seg& VI aC. La decomcid 
repmenta dos atietes que 
participen en uns jocs 
olimpics, en un n m n t  & 

cursn. 

3 
Peanya &dicada u Lud 
Minid N d .  S'bi recull el 
seu futament i s'hi 
mmrrngna el scu origen 
barccloni: UAIs w&ns 
bamclonins de la HisNnia 
Citerior entre e& qu& vmg 
mrLrer..» Luci Miniei, que 
va ocupar divemos Cpmcs 
públics en temps de 
I'emperador Trqti, va 
guanym la c o m ~  & llorer 
a Olimpiu en Ca cursa & 
quudrigucs & la 
CCXXVIia Olimpúuia, 
I'any 129 dC. 

1 La tradició esportiva de Barcelona 

Barcelona és una ciutat amb una historia 
esportiva important, l'inici de la qual es 
remunta al període de la presencia romana. 

Els romans que s'establiren a la 
península Iberica mantingueren la 
tradició esportiva dels fundadors dels 
jocs olímpics, els grecs, que havien 
arribat a les costes catalanes al 
segle VI aC i hi havien fundat la petita 
colonia d7Empúries. A partir dels mosaics 
i de les cerimiques que es conserven de 
l'epoca romana es pot tenir una idea de 
la practica esportiva dels fundadors de 
Barcino. Hi ha testimonis que alguns 
ciutadans feien donacions de diners 
perquk s'invertissin en competicions 
esportives. Aixi ho féu, per exemple, el 
centurió Cecili Optat al segle 11 dC; dona 
7.500 denaris perque, amb els interessos 
anuals, cada 10 de juny es poguessin 
celebrar unes competicions de lluita a 
l'amfiteatre de la ciutat. 

A la Barcino del segle 11 dC destaca la 
família de Luci Minici Natal. El pare, 
amb el mateix nom que el filí, era un 

-- polític i militar conegut que arriba a ser , membre del senat roma en temps de 
l'emperador Traja. Els Minici Natal 
fundaren unes termes a Barcino. 

El fill, Luci Minici Natal Quadroni Ver, 
va ser un viatger incansable. És l'únic 
barceloní del qual se sap positivament 

= que va participar en uns jocs olímpics de 
l'antiguitat. Amb només disset anys va 
ser nomenat tribú militar. Quan en tenia 
dinou ja era oficial i comenta una 
carrera militar per terres africanes al 
costat del seu pare. Va exercir els carrecs 
de qüestor i augur abans de ser nomenat 
tribú popular de Roma, als trenta-dos 
anys. També va ser governador de les 
~rovíncies de la Mbsia Inferior i de 
PAfrica. Sempre manifesta haver nascut a 
Barcino, tal corn ho indiquen els cinc 
monuments erigits en honor seu, que 
encara es conserven a Li%ia, Bulgaria 
(l'antiga Mksia, on fou tribú de la legió), 
Londres (Londinium) i Roma, i a la 
mateixa Olímpia, on es conserva una 
lapida commemorativa 
de la quadriga amb que va ser campió en 
la CCXXVIIa Olimpíada, l'any 129 dC. 
Una placa conservada al Museu 
Arqueolbgic de la ciutat de Barcelona 
recorda també aquella gesta. 

A l'edat mitjana, les armes i les 
practiques esportives estaven molt 
;nidesi tal corn recull la literatura de 

l'kpoca en obres corn el Registre 
d'ordinacions, del segle XIV. Aquest llibre 
regulava les qüestions derivades del 
veinatge dels predis i les edificacions 
rurals o urbanes, i de les servituds que hi 
requeien. Els torneigs medievals, en les 
diferents modalitats de la lluita, no 
deixen de ser -salvant totes les 
distancies- les competicions esportives de 
l'kpoca. A la Barcelona medieval, fora 
ciutat, es feien competicions de tir de 
ballesta, concretament al monestir de 
Santa Clara, situat a l'actual parc de la 
Ciutadella. El mateix Cervantes, en El 
ingenioso hidalgo don Quijote de la 
Mancha, quan retrata un combat entre el 
seu heroi i el Caballero de la Negra Luna 
a les platges de Barcelona, reflecteix els 
torneigs que es feien a la ciutat al segle 
m, molt populars entre els barcelonins. 

1 La practica de I'esport modern 

La practica esportiva moderna, tal corn 
l'entenem avui, no va arribar a Barcelona 
fins a la segona meitat del segle xrx. 
Iniciatives individuals, corn la d'un 
mariner que tenia el sobrenom de 
Fornells i que va promoure 
l'ensenyament del rem i les competicions 
d'aquest esport al port de Barcelona a 
mitjan segle, o col-lectives, corn la creació 
del gimnas Garcia Aisina el 1868, van 
preparar la ciutat per al gran esclat de les 
associacions esportives que es va viure al 
principi del nostre segle. 

Efectivament, a la ciutat van anar sorgint 
clubs i gimnasos que seguien els nous 
preceptes educatius provinents d'altres 
paisos europeus, que preconitzaven la 
introducció de la girnnastica a les escoles 
i la practica esportiva a l'aire lliure. 
Aquests corrents entroncaven amb el 
moviment excursionista i d'aproximació 
a la natura molt arrelat a Catalunya des 
del darrer quart del segle xrx, quan es 
funda l'Associaci6 Catalanista 
d'Excursions Científiques (1 876), que al 
cap d'uns anys va donar pas al Centre 
Excursionista de Catalunya (1890), avui 
encara existent. 

Els gimnasos van ser la base de molts 
deis clubs esportius que s'anaven 
constituint. Del gimnas Garcia Aisina, ja 
esmentat, van sortir molts monitors que 
van crear nous centres: Vila, Montiño, 
Tiberghien, Bricall, Solé, Ramis, Gibert i 
Tolosa, entre d'altres, freqüentats 
principalment per membres de les classes 
benestants, estudiants i tkcnics estrangers 
residents a Barcelona. 



ParaElelament, els esports de mar 
s'obrien camí: es van constituir el Club 
Catala de Regates (1879) i el Reial Club 
Nautic (188 1). El 1907, Bemat Picomell, 
amic del restaurador dels jocs olímpics, 
el baró Pierre de Coubertin, va fundar, 
junt amb d'altres companys, el Club 
Natació Barcelona, amb una secció de 
waterpolo que jugava els partits a la 
platja de la Barceloneta fins que s'hi va 
construir una piscina, una de les 
primeres #Espanya. 

Un dels esports que més seguidors havia 
de tenir a la ciutat, el futbol, va iniciar 
la seva vida associativa el 1899, quan 
Joan Gamper, un suís establert a la 
capital catalana, funda el Futbol Club 
Barcelona, l'equip que rnés ha passejat el 
nom de la ciutat arreu del món i que 
actualment té més de cent mil socis. Un 
any després es va fundar el RCD 
Espanyol, i rnés tard, l'Europa (1907), el 
Martinenc (1909), el Júpiter (1909) i el 
Sant Andreu (1 9 10). 

També en aquel1 temps es van fer les 
primeres proves automobilístiques a 
l'esplanada del que avui és el passeig de 
Sant Joan. El 1906 es va fundar el 
RACC (Reial Autombbil Club de 
Catalunya), que el 1908 va promoure la 
primera competició automobilística 
disputada a Espanya, al circuit 
Sitges-Vallmoll-Vilafranca, a rnés d'altres 
curses, com la Copa de Catalunya dels 
anys 1908 i 1910. El 191 6 va néixer una 
entitat molt activa, la Penya Rhin, que 
també va organitzar diversos 
esdeveniments del món del motor, a 
vegades juntament amb el RACC. Cal 
assenyalar, per exemple, la primera cursa 
automobilística a Montjuic, el 192 1, i la 
inauguració de I'Autbdrom de Sitges, el 
1923. 

La vida esportiva es completava amb 
clubs com la Unió Esportiva de Sants 
(1882) i l'Esport Ciclista Barcelona 
(1929), en ciclisme; la Real Sociedad 
Colombófda de Cataluña (1890); el Club 
de Tennis Barcelona (1899) i el Tennis 

1 
Una alumna dcl girnnas 
Garcia ALIiM fenf eIS scus 
primrs passos sobn una 
barra d'cpuüibri. Aquest 
ghrias, fundat d 1868, va 
ser el pmursor d'un s-*t 
dc centres d'aqumt tiprrs 
que wrgirginn a la &veelona 
del final dcl S@ XIX. 

2 
El  pmfessor Tolosa, 
funándor d'un girnMs que 
duia d sw non, enwltat 
per un gmp d'alumnes. 
Molh alumnes dcbs primera 
gimnasos bamlonins solien 
fundar, al sal  torn, altm 
eentm per a la pnktka 
esportiva No és estmny, 
d o n e  que al prim-pi 
d'apriest scgk Barnlow 
tingués diversos clubs i 
instal~lacions on es podien 
proefie~ GIS P~IIE* 
esports dc I'Lpoca 

3 
Un m ' t  dc fannis a ks 
instal-lacions &l CIub dc 
Tennis Barcelona, als anys 
vint. El  fannis, ngiamentat 
per primm pcgadu el 1877, 
es va intmduir ben miat al 
món esporth barerloni. 



4 
Gberta del primer número 
de h revista Los Deportes, 
apareguda 1'1 de gener del 
1899. L'estil de h 
ilJustració reflceteix el gust 
mistic &l moment, 
dominni pcl moviment 
modcrnIkta. 

5 
Reproduceió del dibuix de 
h eap~nlcm del primer 
número de h revista El 
Ciclista, &l 16 de julwl 
del1891, drgan & h 
Sociedad VekipaUca 
(Unión V e ~ ~ a  
Esparlolo). Va ser una & 
&S primeres revistes 
espnrhrhves espanyolea i va 
apndLrer, com moltes 
aitres, a Earcelo~.  

6 
Primer número d'El Mundo 
Deportivo, aparegut l'any 
1906. De toa cb diar i~  
esp0rtrrtrus que encara es 
publiquen a Europq aqueat 
¿S el segon en untiguitat. 
d u p h  de La h t t a  dello 
Sport, de Mils. 

Barcino (1 9 17), en tennis; el Real Club 
de Polo (1900), en esports eqüestres; el 
Barcelona Boxing Club (1 91 3), en boxa; 
la Societat de Sport Vasco (1903), nucli 
del Club Vasconia (1924), en pilota. En 
natació,després del pioner Club Natació 
Barcelona, se'n van anar fundant d'altres 
com el Femina Natació Club (191 2), el 
Natació Atlbtic (1 9 13), el Barceloneta 
(1929), el Mediterrani (1931) i el 
Catalunya (1931). Alguns d'aquests clubs 
incloyen seccions d'atletisme, ciclisme, 
basquetbol i rugbi, i molts estan encara 
en activitat. Tots ells van ser la base del 
moviment esportiu catala. 

En conjunt, doncs, Barcelona disposava 
ja, en aquells anys, de diverses 
instal-lacions esportives, entre les quals hi 
havia un hipbdrom, un velbdrom, una 
piscina, pistes de tennis i camps de 
futbol, que demostraven la permeabilitat 
catalana a les innovaciones esportives. 

Paral-lelament, sobretot a partir del 
darrer quart de segle, la premsa esportiva 

r)ño I I I  ~anreionn 1.  nano 189s 

va comenqar a interesar els barcelonins. 
Periodistes i financers promogueren 
publicacions com El Cazador (1 856), El 
Ciclista (1 89 1 ), La Velocipeda (1 892), La 
Bicicleta (1896), El Pelotari (1 896), Los 
Deportes (1899). En total, al principi del 
segle xx, s'editaven a Catalunya 
vint-i-quatre publicacions de caracter 
esportiu. Una d'elles, El Mundo 
Deportivo (1906), és el segon diari 
esportiu més antic d'entre els que encara 
s'editen, després de La Gazetta dello 
Sport, de Mila. 

Així doncs, al principi del nostre segle, 
les activitats de caracter esportiu van 
prendre una forta volada, a la qual no va 
ser estranya la generalització del fenomen 
del lleure. Un clar exemple dels principis 
que s'anaven introduint en la societat és 
l'eslbgan propugnat els anys vint per la 
Mancomunitat de Catalunya a les 
escoles: «El noi que salta, corre i neda 
assoleix una fermanca de la prbpia salut 
i és, a més, un bon ciutada.~ 



No és estrany, doncs, que Barcelona fos 
l'exponent principal del desenvolupament 
de I'esport espanyol al final del segle m. 
Més tard, aquests antecedents van fer 
possible l'esclat de figures molt 
conegudes de l'esport barceloní i catalk, 
entre les quals cal assenyalar: Bemat 
Picornell, en natació; Joan Serrahima i 
Pere Prat, en atletisme; Santiago Amat, 
en vela; Eduard Flaquer i els germans 
Sindreu, en tennis; Josep Canudas, en 
aviació; Mari& Cañardo, en ciclisme; 
Ricard Zamora i Josep Samitier, en 
futbol; Joaquim Blume, en 
gimnkstica, etc. 

El planter dels dirigents també era 
nombrós. N'és un bon representant Josep 
Elias i Juncosa, Corredisses, periodista 
esportiu que col-laborava a La Veu de 
Catalunya i a La Publicitat, i que va ser 
director del Boletín de la Unibn 
Velocipédica i de Stadium; fou un dels 
promotors principals de la participació 
espanyola en els Jocs Olímpics del 1920 i 
de la candidatura barcelonina per 

organitzar els Jocs del 1924. També van 
destacar en el moviment esportiu Josep 
Maria Co i de Triola, un dels promotors 
dels Minyons de Muntanya i de 
I'Aeroclub de Catalunya; Eusebi 
Bertrand, impulsor del golf i president 
del primer Saló de l'Automdbi1; Antoni 
Martínez Domingo, alcalde de Barcelona 
l'any 19 19; Joan Ventosa i Calvell; 
Jaume Messalles, i Narcís Masferrer, tots 
ells, a més, figures de la intel-lectualitat, 
la indústria o el catalanisme polític. 

La difusió de l'esperit esportiu en totes 
les capes de la societat va desvetllar el 
desig de participar en uns jocs olímpics i, 
ben aviat, d'acollir-ne uns a Barcelona. 
Així, el 19 13, un grup de periodistes i 
ciutadans il-lustres van decidir iniciar 
gestions per aconseguir la participació 
d'esportistes barcelonins en els jocs. El 
projecte va quedar ajornat per la Primera 
Guerra Mundial, pero després es va 
tomar a plantejar. En aquells moments 
l'esport ja estava plenament arrelat en la 
vida de la ciutat. Així, per exemple, l'any 

T. 'Y' 1 
+-+ 

1 
Moment de 1'arnMQada dels 
participants de I'edicid de 
la Jean Bouin de l'any 
1928. La Jean huin,  una 
de IBS curse8 atIetiques amb 
m> tradicid a la cinta$ es 
va instituir el 1920 en 
mer&ria d'aquest atleta 
fruncls mort S& anys 
abans, drirant la Primera 
Guewu Mundial. 

2 
El nrnrrador G u m  
Garcin da mmpanyat ptr 
uns a$ixbnats muntats en 
bieiclera peLF c m  de 
Barcelona Garcin vu ser un 
gran especiPItsta de la 
mam atI)ticc va ser 
campid absolut d9EPpanya 
entre el 1927 i el 1943. 

3 
E1 p r t  de Barcelona ha 
estat un escenari Mitual 
per a la prktica del cem i 
el piragüisme de mirjPn 
s e g l e X I X e ~  La 
participacid f c m e n i ~ ,  emn 
en la mjoria de ks 
disciplines esgorhrhves, també 
hi ha estat pment dcs d'un 
bon principi. 



4 
Santiago Güell, bard & 
Güell, membn &l COI des 
del 1922, va ser el primer 
president &l Comit2 
Olímpic Espanyol, Jündat a 
Barcelona el 1924. 

5 
El motociclista Fernando 
Amada amb el seu utaüer 
ambuiant» a ia Diagonal 
de B~rcelonu, I'any 1927. 
Aran& va ser si& cops 
campw daEuropa El 
motociclisme ha tingut una 
gran traáicui i una 
extraordidh ppularitat 
al mstre pars. 

6 
Una cursa d'autondbils de 
Ibny 1923 a I'Autodrom & 
Terrmar, a Sitgm, un dcls 
primeru que es van 
construir a Espuya. 

7 
Un gran gol &l fatkhkta 
del FC Barceiona Joseg 
Samitier, a I'antic camp de 
Ics Corts, I'any 1925. 
Aquest club de futbol, 
Jündict el 1899,td 
actualment m& Be cent mil 
so&. 

19 18 es va celebrar el 1 Congrés 
d'Educació Física a les Escoles, en que 
participaren persones de gran prestigi, 
com August Pi i Sunyer, Rosa Sensat, 
Narcís Masferrer, Eladi Homs, el ja 
esmentat Josep Elias i Juncosa, i 
Francesc Canto i Arroyo. Aquest congrés 
demostra la preocupació que ja se sentia 
aleshores per la incorporació de l'esport a 
l'itmbit escolar. 

Finalment, el 1924 es va fundar a 
Barcelona el Comite Olímpic Espanyol 
(COE), que havia estat reiteradament 
sol-licitat des de la premsa esportiva. El 
seu primer president va ser el baró 
Santiago de Güell, que des del 1922 era 
membre del COI. Moltes federacions 
espanyoles es van crear també a la 
capital catalana. 

rnés important va ser el Centre 
Autonomista de Dependents del Comerc 
i de la Indústria (CADCI), que facilitava 
als seus associats la practica de gairebé 
tots els esports d'aquells moments. Un 
altre club notable, encara que amb una 
vida més efímera, va ser el Club Femení 
d'Esports. La forqa del moviment 
esportiu féu que, el 1934, el president de 
la Generalitat de Catalunya, Lluís 
Companys, signés un decret pel qual es 
va constituir la Unió Catalana de 
Federacions Esportives. 

El 1939, acabada la Guerra Civil, 
iniciada tres anys abans, aquest estat de 
coses es va alterar. A partir d'aleshores, 
va ser el nou rkgim franquista qui va 
marcar la direcció esportiva que s'havia 
de seguir, més que no pas 
l'associacionisme i la iniciativa dels 
ciutadans. Amb tot, d'aquesta epoca cal 
remarcar alguns esdeveniments esportius 
de gran res&, com ara la celebració de 
dos campionats mundials d'hoquei sobre 

En aquells anys, les organitzacions de 
treballadors anaven incorporant la 
practica esportiva entre les activitats dels 
seus associats, i van formar les seves 
prdpies entitats dedicades a I'esport. La 



patins (1951 i 1954) i la dels 11 Jocs 
Mediterranis (1955), tots a Barcelona. 

Entrats els anys seixanta, la liberalització 
del rkgim i la disposició més favorable 
de les autoritats esportives permeteren 
que la societat civil recuperés de mica en 
mica el seu protagonisme. Els clubs 
podien treballar practicament sense 
entrebancs i les federacions anaven 
recuperant la importancia que havien 
tingut anteriorment. 

1 L'esport en els darrers anys 

Amb el retom de la democracia, a finals 
dels anys setanta, les administracions van 
iniciar una política de construcció de 
noves instal.lacions i nous equipaments a 
les escoles i als bams amb la finalitat 
d'incorporar els sectors més joves de la 
societat a la practica esportiva. La 
construcció d'aquests equipaments es va 
fer procurant garantir-ne l'ús més ampli 
possible i, al mateix temps, assolir un alt 

nivell de qualitat que n'assegurés la 
perdurabilitat i el manteniment. Totes 
aquestes actuacions han contrib~it al fet 
que avui dia un trenta per cent de la 
població de Catalunya practiqui 
habitualment algun esport. 

Durant els anys setanta i vuitanta, fruit 
d'aquest treball i de la tasca duta a teme 
pels clubs i les federacions, amb el suport 
de nous tkcnics i gracies a la millora de 
la dotació d'instal.lacions, l'esport 
experimenta un fort creixement 
quantitatiu i qualitatiu a Barcelona i a 
tot el país. Aquest progrés esportiu arriba 
a molts indrets de Catalunya amb una 
llarga tradició esportiva, que van adquirir 
un nou protagonisme en determinats 
esports o van reforcar el paper queja hi 
tenien. En alguns casos, els clubs de 
diverses ciutats catalanes assoliren títols 
continentals, com en hoquei (Terrassa), 
hoquei sobre patins (Reus, Sant Sadumí 
d'Anoia i Igualada), basquetbol 
(Badalona), handbol (Granollers), natació 
(Sabadell), etc. 

1 
Una imatge colpiakm de 
I'Zptk eombat & boxa entre 
el basc P~wlino Uzcudun i 
l'<Jnnany Max Schmeling 
per ai campwnat d'Eumpa 
deis pesos pesants, a 
['Estadi & MontiuU:, l'any 
1932. Van pnsencicu oquut 
combat m& & quaranta 
mil espe&hrs. 

2 
Una instanthia curiosa & 
la Volta Ciclista a 
Catalunya, I'any 1920. 

V O ~  b la UreCM CUrSa 
P etUpeS NI&. ~ t i g ~  
d9Eumpa, &sp& del Tour 
& Fmwa i el Gim d9Ztdlia 

3 
Moment d'un partit & 
basquetbol femení disputat 
entre el RCD Espanyo1 i la 
Secció Femenina & la 
&&R@, a& MYS q~ir<vnnfa. 
Lo practica &l basquetbol 
es va introduir a Espanya a 
través & Barcelona, ai 
principi && anys vint. 
El 1924, arran & la 
constitució & la Fsdcm.6 
C a t a h a  & Basquetbol, es 
van disputar els primera 
partits oficials a Gatalunya 



4 
E1 gmn cmpió Tu& 
Nuwlati en una & ks 
curses d'automobilisme que 
tenien per escem' el 
circuit & MontjuP, l'any 
1936. En opuest circuit 
urba es van disputar proves 
&l ~ p i o ~  &l Mdn & 
F~rmuIP 1 els anys 1969. 
1971, 1973 i 1975. 
 uny ya no *a tomar a 
tenir un circuir pcrmanent 
per a cursa d'opuesia 
categoria fin8 al 1991, m b  
la inaugura& &l Circuit 
de Gatalrcnya, a Monhcld. 

5 
Arribada de& jnw&pants 
d'una edicid de& anys 
trenta & la tmdiciod 
Travessa drl Port & 
üamdona & NaaW, que el 
Club NPtoeid BarcebM, 
funaki per Bernat PicorneU 
l'any 1907, org1~1~t7.a dw 
&i 1927. 

En aquests anys, Barcelona mantingué el 
prestigi que havia guanyat amb 
l'organitzaci6 de grans esdeveniments 
esportius, i que havia arrencat, en aiguns 
casos, de molts anys enrere: la Volta 
Ciclista a Catalunya (1 9 1 l), la cursa 
atletica Jean Bouin (1920), la Travessa 
del Port de Barcelona de Nada1 (1927), 
el Torneig de Reis d'Hoquei (1948), el 
Trofeu Comte de Godó de tennis (1953), 
el Ral-li Barcelona-Sitges de cotxes 
d'bpoca (1959), l'escalada ciclista ai 
castell de Montjuic (1965), el Trofeu 
Joan Gamper de futbol (1967), el 
Memorial Joaquim Blume de gimnastica 
(1968), etc. 

Les institucions també han posat interes 
en l'esport d'alt nivell. En aquest terreny, 
cai esmentar el Centre d'Alt Rendiment 
(CAR) de Sant Cugat, una de les 
instal-lacions noves més singulars, creada 
per la Generalitat de Cataiunya i el 
Consell Superior d'Esports, i concebuda 
per fomentar l'esport d'ait nivell. 
Inaugurat l'octubre del 1987, disposa de 

mitjans tecnics, científics i pedagogics 
d'alta qualitat per formar i preparar els 
esportistes d'elit que han de participar en 
les grans competicions i que són un 
estímul per a la practica majorititria de 
l'esport. El CAR té pistes d'atletisme, 
piscina coberta, camp de gespa, pistes de 
tennis, pavellons coberts, pistes 
polisportives, sales polivalents i sales per 
a esports específics. L'any 199 1 va acollir 
180 esportistes en regim intern i uns 
150 més a mitja pensió. Hi treballen més 
de 50 persones, entre professors, 
entrenadors, metges i tbcnics. 

Durant els Úitims anys, la perspectiva 
dels jocs olímpics ha enfortit l'esport 
federat. L'ajut de les institucions, les 
federacions i els clubs s'ha traduit en una 
projecció puixant de l'activitat esportiva 
i del nombre de practicants. L'any 1986, 
les federacions esportives catalanes tenien 
afiliades 5.079 entitats, mentre que l'any 
1990 en tenien 8.617. 



En definitiva, la millora de les 
condicions econbmiques i socials i 
l'augment de la popularitat de l'esport 
-sobretot per l'impuls dels mitjans de 
comunicació, especialment de la 
televisió- han contribuit d'una manera 
decisiva a l'increment de la practica de 
l'esport i de la seva difusió a Catalunya. 

1 La vocació olímpica 

1 La primera temptativa 

En la 18a Sessió del COI celebrada a 
Anvers durant els Jocs del 1920, 
Barcelona va formalitzar la petició 
d'organitzar els Jocs del 1924. Les altres 
ciutats candidates eren Amsterdam, 
Roma, Los Angeles, Praga i París. 

En aquella sessió, a la qual van assistir 
Josep Elias i Juncosa, i Santiago Garcia 

Alsina, no es va nomenar cap ciutat 
organitzadora, i l'adjudicació s'ajorni per 
a la sessió de Lausana, prevista per al 
juny del 1921. 

Durant aquell any d'espera, es va crear 
una comissió per a la candidatura 
barcelonina, encapgalada pel rei 
Alfons XIII com a president d'honor, i es 
comenga a construir 17Estadi de la 
Foixarda, acabat el 1923, i que avui 
s'utilitza com a camp de rugbi. 

Tanmateix, la candidatura de Barcelona 
es va trobar davant d'un obstacle 
insuperable: Pierre de Coubertin, per 
mitji d'una carta, va demanar als 
membres del COI el seu vot per a París, 
amb l'argument que calia celebrar el 
trente aniversari de la recuperació dels 
jocs i amb la intenció d'esborrar el mal 
record que havien deixat els Jocs del 
1900 a la capital francesa. A la carta es 
reconekia el bon nivell de la candidatura 
d'Amsterdam, i per aixb es demanava 
també el vot perque aquesta ciutat acollís 

1 
Couberiin antb diverm 
personaiitats i dirigents dcl 
Chb GimnaPtie & 
Tarmgona, un de13 més 
antics & íútalunya, Jkndilt 
el 1868. L'ccny 1926, Pierre 
& Coukrtin, promotor 
principal &l twtabliment 
&Ir jocs olimpies i 
p&nt dcl COZ fins a 
l'any anterior, vu visitar 
Barcelona i aitm indrets 
& C ~ u n y < L  Lu seva 
vuita obcm ai fet que uns 
anys <iáMJ la ciutat &vio 
prucntat la primera 
soCIicitud per ser seu 
oti~1pica. - 

2 
Aquest carteU anunciahr 
& les competicions 
esportives organitza&s en 
masid & I'Erposi&í 
Internacional & Barcelona 
del 1929 &mstra que 
CatPlunya ha tingut. 
exeel.&nts crcndors en el 
camp &l carfeIüsme 
esportiu. 



3 
El tercer president del COZ, 
el belga Henri de 
Bailkt-Latour, durnnt &a 
visita que vu fer a 
Barcelona arran dc la 
inauguracid de I9Estadi de 
Montiuik, el 1929. Dos 
anys abans, aquest dirigent 
del Moviment Olimpic 
havia assistit a la 
col-locacid de lii primera 
pedra d'aquesta instal.lacid, 
recuperaáa per nls Jocs del 
1992. 

4 
L'Estadi de Montjuii: el 
1929. A primer terme, un 
dels dos genets esculpits per 
Pau Gargallo que 
coronaven I'Estadi. 

els Jocs del 1928. Poc després, la 
recomanació de Coubertin (un veritable 
coup d'état, com el1 mateix va reconkixer) 
demostra la seva efectivitat: París i 
Amsterdam van ser escollides per 
organitzar els Jocs de la VIIIa i la IXa 
olimpíades, respectivament. A la carta 
del dignatari olímpic es podia liegir: 
~L'elecció de la ciutat a qui incumbira 
l'organització dels propers jocs revesteix 
aquest cop una importancia especial pel 
fet que la VIIIa Olimpíada coincidir& 
amb el trente aniversari del restabliment 
dels jocs olímpics. S'han presentat 
nombroses i atractives candidatures. Si 
sospesem les qualitats de les ciutats, 
sembla que predomina el nom 
d'Amsterdam. Pero, d'altra banda, i al 
mateix temps que es jutja la seva obra 
personal a punt de ser acabada, ningú no 
discutiri al renovador dels jocs olímpics 
el dret de demanar que es faci un favor 
excepcional a la seva ciutat natal. París 
va ser el íloc on es va preparar amb cura 
i on es va proclamar solemnement, el 23 
de juny de 1894, el restabliment de les 

olimpíades. Voldna, doncs, prevenir-vos 
honestament, estimats companys, que en 
la nostra prbxima reunió us demanaré 
que en aquesta gran circumstancia 
sacrifiqueu les vostres preferencies i els 
vostres interessos nacionals, i accepteu la 
concessió dels Jocs de la IXa Olimpíada 
a Amsterdam (1928) i proclameu París 
seu de la VIIIa Olimpíada (1924).» 

Los Angeles fou la ciutat candidata per 
organitzar els Jocs del 1924 que va 
manifestar amb més forga el seu disgust 
per la decisió del COI, ja que, com en el 
cas de Barcelona, havia iniciat la 
construcció d'instal.lacions olímpiques. 
Com a deferencia per la tenacitat dels 
dirigents barcelonins, l'Associació 
Esportiva de Catalunya va rebre, aqueñ 
mateix any, la Copa Olímpica. 

El marg del 1922, l'organització de París 
no anava gaire bé i el Cornite Olimpic 
Frances va estudiar la possibilitat de 
renunciar als Jocs. Aix6 va fer que 
Coubertin mantingués contactes amb 



Los Angeles arnb vista a un possible 
canvi de seu per als Jocs del 1924. Per 
aixb, en tirar definitivament endavant 
l'organització de París, els Jocs de la Xa 
olimpíada foren adjudicats a Los 
Angeles, arnb una antelació de nou anys. 

1 La gran il-lusió fallida 

Després d'aquestes nominacions, 
Barcelona va presentar per segona vegada 
la seva candidatura per a l'organització 
d'uns jocs, els que s'havien de celebrar 
l'any 1936. La Barcelona de la segona 
decada del segle, fabril i esportiva, que 
havia consolidat el maridatge entre la 
ciutat i l'olimpisme, és la que va visitar 
el baró Pierre de Coubertin l'any 1926. 
D'aquella visita, n'ha quedat una frase 
que s7ha fet celebre: idbans de venir a 
Barcelona, creia que sabia que era una 
ciutat esportivm (7 de novembre de 1926). 

La segona petició de Barcelona va ser 
acollida pels ciutadans arnb un gran 

entusiasme, i va coincidir arnb un 
moment d'esclat econbmic i cultural. El 
1929 es va celebrar l'Exposició 
Internacional, i arnb aquest motiu es van 
inaugurar a Montjuic dues instal.lacions 
esportives que testimoniaven novament 
la determinació olímpica de la ciutat: 
l'Estadi de Montjuic i la Piscina de 
Montjuic, l'única d'Espanya que en 
aquells moments podia acoliir 
competicions olímpiques. 

El 5 d'abril de 1927 es va col.locar la 
primera pedra de l'Estadi de Montjuic. 
Va assistir a aquest acte el comte Henri 
de Baillet-Latour, president del COI, que 
va fer una detallada visita a Barcelona: 
en un mateix dia, va anar de Miramar a 
la Foixarda, al Palau Nacional i a les 
oficines de l'Exposició del 1929, on va 
poder examinar els planols de l'Estadi; 
l'endema visita el Club Marítim, va fer 
una volta arnb barca fms al Club Natació 
Barcelona i visita les pistes de tennis del 
Reial Club de Tennis Barcelona i les del 
Club de Tennis del Turó; per acabar, va 

1 
El 20 de maig de 1929, d 
rei AIfons Xi iZ  va 
inaugurar ofiialment 
I'Ejtadi dc Montjul  

2 
Els csports de mantanya, 
molt ~ n u f s  m b  h 
&swberta de ia I n m  i el 
üeure, han tingut un pan 
nombre d'@bnats i 
p~etieants. ida secció 
d'csports & nurntanya del 
Ccntre Ererrrsionhtu & 
ikfairnryu, wnsfitnit el 
1890 a pampamr & ia /mi6 de 
l'Ilrs0~1~aeid Gztuiunista 
d'Ereumsions CkAtipqrus 
(1876) i de IVssoeiació 
ikfaiauu d'Ereursions 
(1878), va orgmritzar 
aquests camphnats d'csqur; 
luges i bobsleigbs & 
Pnineus, d 1912. 



3 
Ei cartel1 anunciador de Ics 
curses d'autombbiis i 
ciclmotors a IXutMrom 
de Ter-r de Sitges, el 
1923. 

4 
E1 24 d'abril de 1931 va 
tenir i k  a Bambna la 
298 Sessid del COI, en la 
qual s'hvia d'escollir 
la Outut seu a215 Jocs 
del 1936. En honor dcf 
presiresident del COI, Hem' 
de Baillct-Lutour, es va 
organitzar un de 
firtb0I.a 1'Estadi de 
Mon@tii: entre eis q u $ s  
de la RepábIica dYIrlanda 
i á e l a ~ h ' e n  
Espluiyo4 IMW- feia 
uns dies. Hi assistiren, 
entre al- perso~lituts, 
N W o  A&& Zmnora, 
pmi&nt &l Govern de la 
Rqúbíiw, FrrrnEUc MaciB 
p m h t  de la recuperada 
GcnerrJitat de cidalunya, 
i -Y% 
Govemador Civil de 
Eamhna. 

visitar el Real Club de Polo, el Cercle 
Eqüestre i la Real Sociedad de Carreras 
de Caballos. 

Alexandria, Berlín, Budapest, Buenos 
Aires, Colonia, Dublín, Frankfurt del 
Main, Helsinki, Nuremberg, Roma i 
Barcelona van ser les candidates que 
fmalment es van presentar per organitzar 
els Jocs del 1936. La nominació s'havia 
de decidir a Barcelona, el 24 d'abril de 
1931, amb motiu de la 29a Sessió del 
COI, i les perspectives per a la ciutat 
catalana no podien ser millors. 

Pero la situació política espanyola era 
difícil; deu dies abans s'havia instaurat la 
Segona República i el rei Alfons XIII 
s'havia exiliat &Espanya. Malgrat tot, 
dinou membres del COI van acudir a 
Barcelona. La delegació olímpica va 
quedar gratament sorpresa de l'atenció de 
les autoritats catalanes i de la resposta 
del públic barceloni. L'alcalde de 
Barcelona, Jaume Aiguadé, i el president 
de la Generalitat, Francesc Macii, no 

estalviaren esforcos per acollir els 
visitants. Després d'un partit de futbol 
entre les seleccions de 17Estat Lliure 
&Irlanda i de la República Espanyola, en 
un Estadi de Montjuic ple de gorn a 
gom, el comte de Baillet-Latour, en unes 
declaracions a la premsa, va afirmar: «La 
vocació olímpica de Barcelona no admet 
cap mena de dubte. Després d'haver 
visitat aquest esplendid Estadi de 
Montjuic, orgull de l'esport espanyol, no 
dubto que aquesta ciutat té forca, 
capacitat i esperit per organitzar uns jocs 
olímpics. La presencia dels presidents de 
la Segona República Espanyola i la 
Generalitat de Catalunya a la llotja 
d'honor demostra que tot el país 
participa dels seus actes esportius.~ 

A causa de la manca de qubrum, la 
decisió sobre la seu dels Jocs del 1936 
s'ajorna, i es va decidir fer la votació per 
carta. L'escrutini es va fer a Lausana un 
mes després: Berlín, la guanyadora, hi va 
obtenir 43 vots; Barcelona, 16, i hi hagué 
8 abstencions. 



1 L'Olimpíada Popular 

A causa del desencís sofert el 193 1 i dels 
esdeveniments polítics del moment, a 
Espanya i a Europa, ani  prenent forma 
la idea de convocar a Barcelona una 
demostració atletica d'oposició als Jocs 
de Berlín del 1936; havia de ser una 
resposta a la concepció que de l'esport 
tenia el regim nacionalsocialista d7Adolf 
Hitler, en el poder des del 1933. 

El Govern de la República Espanyola va 
decidir no participar en els Jocs de 
Berlín, i de tot arreu van sorgir grups 
disposats a promoure una concentració 
alternativa als jocs oficials. La influent 
Amateur Athletic Union nord-americana 
va condicionar la seva participació en 
aquells jocs a una declaració oficial del 
govem alemany de respecte als 
esportistes jueus. En el mateix sentit 
s'expressi el president del COI, el comte 
Henri de Baillet-Latour, que exigí que el 
Comite Olímpic Alemany s'acolíís 
estrictament a la reglamentació de la 

Carta Olímpica. A molts paisos 
d'Europa, i especialment a Franca, les 
forces d'esquerra i els sindicats 
preconitzaven el boicot als Jocs de 
Berlín, encara que, finalment, el govern 
de Léon Blum decidí que Franca havia 
de participar-hi; alhora, pero, va concedir 
una subvenció de 600.000 francs per a la 
delegació que acudís a l'olimpíada 
alternativa. El 6 i 7 de juny de 1936 es 
va celebrar a París la Conferencia 
Internacional per a la Defensa de 
l'Esperit Olímpic; a Praga es van 
organitzar competicions alternatives, i a 
Amsterdam es va muntar l'exposició 
«&'Olimpíada sota la Dictadura. 

Les competicions esportives de 
Volimpíada Popular -el nom que va 
rebre la concentració alternativa als Jocs 
de Berlín- es van convocar a Barcelona 
per a la setmana del 19 al 26 de julio1 de 
1936. El Govern de la Generalitat havia 
promogut un comite? organitzador; les 
instal-lacions inaugurades a Montjuic 
l'any 1929 havien de servir d'escenari 

Competicions esportives 
que tenen Uoc annalment 
a Barcelona 

1 GENER Torneig Internacional de Reis d'hoquei sobre Sortida Ral- li de Montedo 
herba 

FEBRER Trial lndwr Solo Moto i Dirt Track Gran Premi Ciutat de Barcelona de Nata& 

MARC Tomeig Internacional de Polo d'hivem Setmana Catalana de cidisme 
Ral.li Internacional de wtxes d'm Campionat de Barcelona de tir al plat 
BarcelcmaSiges Marató Catalunya 
Ral. li Lloret-Costa Brava d'autornobilisme Trofeu Ciutat de Barcelona d'esgrima 

ABRIL Cursa mundial Vivicitta Trofeu Comte Godó de tennis 

MAlG Gran Premi d'hipica de Barcelona Cursa de patins 
Cursa Popular El Corte Inglés Ciutat de Ciutat de Barcelona de gimnastica ntmica 
Barcelona d'atletisme Ciutat de Barcelona d'esquaix 
Tmeig lnternacional de tennis 

JUNY Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de Campionat de Cataiunya de poio 
petanca Tomeig Internacional d'hoquei base 

JULIOL Trofeu Ciutat de Barcelona d'atletisme Trofeu Ciutat de Bardona de tir amb arc 
Trofeu Ciutat de Barcelona de pentatló Trofeu Ciutat de Barcelona de vela 
modern 

AGOST Torneig Internacional de salts de trampolí Trofeu Joan Gamper de futboi 
Regata Internacional de windsurñng Trofeu Ciutat de Barcelona de futbol 
Barcelona Medieerrani 

SETEMBRE Vdta Ciclista a Catalunya Open de golf 
Gran Premi Fórmula Motor de motonautica Cursa de la Mer& 

OCTUBRE Escalada Internacional al Castell de Montjuilc Ral- li Segura-Viudas 
de cidisme Ciutat de Barcelona de tennis de taula 

NOVEMBRE Copa de judo Ciutat de Barcelona Criterium Internacional Ciutat de Barcelona 
Campionat Internacional Ciutat de Barcelona aMemorial Joaquim Blumen de girnndstica 
de taekwondo artística masculina 
Supercross 

DESEMBRE Trofeu Internacional de gimnastica attistica Copa Nadal de natació 
femenina de Catalunya Trofeu Ciutat de Barcelona d'handbol Font: b a  d'Espats. 
Gran Premi Jean Bwin Ajuntament de üarcekma. 



1 
El  19 & julio1 & 1936 ols 
duiris e- anunciaven la 
ceridnia inangural & 
I'Olinpiáda Popular. 
Aquesta manifestoeió 
espon'va s'bavia org~itzat 
per respondre a la 
politit@wid creiunt &k 
Jocs Olúnpics & &rIín, 
que luzvien & tenir Iloc d 
me8 scgu-ent. 

2 
L'OIimpuida Popular 
s'havia & ceiebnu 
&í22d26&juüol ,pnO 
19(Jcament a B&M & 
tropes wntn3rie.s al r2gim 
republic& el dia 19, 
I'cndead & I'inici át la 
Guem Civil wpcuyola, va 
obligar a suspendre-h 

per a les competicions esportives i 
d'allotjament dels participants, i 
s'encarrega a l'escriptor Josep Maria de 
Sagarra un himne, al qual va posar 
música l'exiliat alemany Hans Eisler. 
Segons uns calculs posteriors, es van 
inscriure a les proves uns 6.000 
competidors: eren majoritariarnent 
espanyols (4.000) i francesos (1.500), 
pero hi havia delegacions d'Alemanya, 
Algkria, Belgica, el Canada, Dinamarca, 
els Estats Units, Finlandia, la Gran 
Bretanya, Grecia, Hongria, Irlanda, Italia, 
el Marroc, Noruega, els Paisos Baixos, 
Palestina, Suecia, Suissa, Txecoslovaquia 
i l'URSS. S'hi esperaven uns 20.000 
visitants. 

la legalitat republicana, dos dies abans, 
que va marcar l'inici de la Guerra Civil, 
va impedir la celebració de les 
competicions. El mateix dia 19, els 
titulars de les portades dels diaris encara 
deien: d v u i  comenga l'olimpíada 
Popular.» Davant del caire que prenien 
els esdeveniments, només hi va haver 
temps per fer el discurs inaugural i 
perque els esportistes participants 
formessin el colom de la pau, de Picasso, 
a la gespa de 17Estadi de Montjuic. Un 
cop venguda la sublevació a Barcelona, 
els esportistes estrangers van ser 
evacuats. Alguns, per0, es quedaren a la 
ciutat per allistar-se a les Brigades 
Internacionals, que van defensar la 
legalitat republicana durant la Guerra 
Civil. L'organització es va preparar en un 

temps record de dos mesos i amb un 
ampli suport social i popular. El 19 de 
julio1 tot estava disposat per a la 1 Un intent oblidat 
celebració inaugural d'aquells jocs 
alternatius i de la Setmana del Folklore En la 30a Sessió del COI, a Los Angeles, 
Popular, que els havia d'acompanyar. durant els Jocs del 1932, Barcelona, 
Pero la revolta del general Franco contra superant el fracas de l'any anterior, havia 

O L I M P I A D A  PO PUL&^^ 
A les 4'30 da la tardq 

Gran destilada dels equips concursants 
Certmbnia inaugural 
Parlament de I'honorable President de la 

Generalitat 
Folklore 
Proves atl6tiques 

Llotges I prtferencies Preos popalars m -  - 1 
= Enlrada general: 1 pesseia 

A les 10 de lo nit 

Grandiós Festival 
5000 executants 

OLIHtPlAM POPULAR, 22-26 JULK) 
OLYMPlADE POPUWRE.22-26 JUllLET 

aoiniauanuol I-,,,VOLKS OLYMPIADE, 22 - 26 JULl 



tornat a presentar la seva candidatura 
per organitzar els Jocs del 1940, la seu 
dels quals s'havia de decidir a Berlín el 
juliol del 1936, abans de la inauguració 
dels Jocs. També hi concursaven les 
ciutats de Roma, Helsinki, Budapest, 
Alexandria, Buenos Aires, Rio de 
Janeiro, Dubiín, Toronto i Mont-real. 

La constancia i la tenacitat eren les 
cartes que jugaven, en aqueii moment, 
dues ciutats europees, Barcelona i Roma. 
No obstant aixb, va sorgir una altra 
competidora imprevista, Tdquio, que va 
enviar una representació a Roma per 
parlar amb Mussolini i comunicar-li els 
seus plans. Roma es va retirar i Tbquio 
va presentar la seva candidatura. Els 
arguments que utilitzava eren que encara 
no s'havien fet mai uns jocs a l'Asia i 
que es commemorava el 266 centenari de 
la fundació de l'imperi nipó. El Consell 
Municipal de Tbquio, fins i tot, havia 
decidit per unanimitat concedir un cr6dit 
d'un milió de iens per contribuir a les 
despeses de desplacament dels esportistes. 

Malgrat la forga de la candidatura de 
Tbquio, Barcelona no va renunciar a les 
seves aspiracions; pero l'esclat de la 
Guerra Civil, quinze dies abans de la 
data de la designació, va impedir que la 
delegació espanyola, encapgalada per 
August Pi i Sunyer, president del COE, 
acudís a la cita de Berlín per formalitzar 
la candidatura. 

Finalment, Tdquio va ser escoiiida; el 
juliol del 1938, perb, va presentar la 
renúncia a causa de la guerra 
sino-japonesa. Aleshores els Jocs es van 
atorgar precipitadament a Helsinki; no 
obstant aixb, la Segona Guerra Mundial 
va obligar a suspendre'n la celebració. 

Els jocs oiímpics, ajornats durant dues 
olimpíades consecutives a causa de la 
situació b6l.lica7 es van reprendre l'any 
1948 a Londres. 

1 
La primera MI)I@U 
internucionai que va tañir 

a &wya dcsprds de 
la Guerra C M  va ser e1 
Campionai Mundiai 
~ ' H o ~ u c I ~  sobre Patim, que 

M r~h?b#W h e b ~  
el 1951. Tres anys m& 
rcud, el CUmpbMt u va 
tornar afcr a la capital 
wuím~ ,  r, e~ tnoiirfdc 
I'cpa& mnfihsd, del qual 
era sd¿c&MBOr Joan 
Antoni Samuranch 
(el segon de In drcta). 

2 
C d  anuneicrdor dclr 
II Joes Mcm'ircrronis, que 
van tenir Uoc a Barcelona 
l'cstiu dcl1955. Amb la 
ceiebraeió d ' m t a  
manifcsfaeid uprtiw, la 
ehtat M denwsimr un 
&N cop la snn capacitat 
pm oeollir ~ompeticbrw 
esportives internacbio~.  



ñ Polau d9Esports & 
Barcelona situnt a 

4 
Una novetat & carrers & 
Barcelona- anuncis 
llrrminosos al centrc & b 
ciutat durant b cclcQracid 
dcLr ZI Jocs Mediterranis. 

5 
Znaugnmeió dcLr IZ Jocs 
Mediterranis, a I'Estadi & 
Montjuic. Una h f o r a  
plcM d'aigia & mar 
pmvincnf & I'antic port 
grec d'EmgpmgPn'es, a b Costa 
Brava, va ser transportada 
per *S d9atL?tes fins al 
recintc esportiu. 

El 195 1, Barcelona va organitzar el 
Campionat del Món d'Hoquei sobre 
Patins, el primer esdeveniment esportiu 
internacional celebrat a la ciutat després 
de la Guerra Civil; el va tomar a 
organitzar el 1954 i el 1964. 

El julio1 del 1955, es van celebrar a 
Barcelona els 11 Jocs Mediterranis. En 
aquesta edició, la ciutat va tomar a 
mostrar la seva capacitat organitzativa i 
l'afecció per l'esport dels seus habitants, 
que no tan sols van omplir l'Estadi de 
Montjuic, sinó també els altres escenaris 
de competició dels 2 1 esports que 
figuraven en el programa, com ara el 
Palau d'Esports o l'Estadi de la Foixarda. 
Era la primera oportunitat que tenien els 
membres del COI de visitar la ciutat des 
de la sessió de l'any 193 1. 

La idea de sol-licitar l'organització dels 
11 Jocs Mediterranis havia estat d'Epifani 
de Fortuny i de Salazar, bar6 
d'Esponelii. D'altra banda, van destacar 
especialment les gestions de Joan Antoni 

Samaranch, que va aconseguir la 
col-laboració de les diferents federacions 
olímpiques dels esports inclosos en el 
programa. 

La inauguració d'aquests jocs va anar 
precedida de l'arribada d'una imfora 
amb aigua del Mediterrani procedent de 
les platges d'Empúries, I'antiga colonia 
grega. Des d'alií va ser transportada per 
relleus d'atletes fins a Barcelona, tot 
imitant el recorregut tradicional de la 
toma olímpica. Aquesta idea original, 
atribuida a Carles Pardo, cap de premsa 
dels Jocs, ha tingut continuitat en les 
edicions posteriors dels Jocs 
Mediterranis, que s'han celebrat a Beirut, 
Nipols, Tunis, Esmima, Alger, Split, 
Casablanca, Latakia i Atenes. 

En el discurs pronunciat a l'acte de 
clausura, el frances Armand Massard, 
representant oficial del COI, va dir: 
«¿Després de dues setmanes de conviure 
amb vosaltres, puc afirmar que Barcelona 
mereix l'organització d'uns jocs olímpics. 



Els vostres directius, els esportistes espanyol de la Copa Davis. Altres 
d'aquest país, l'entusiasme correcte del membres catalans del COE estaven de 
públic, les instal-lacions esportives, tot ha viatge o bé de vacances, per la qual cosa 
demostrat que Barcelona és una ciutat no pogueren assistir a la reunió en qub 
capac de dur a terme l'organització es va decidir el canvi. La capital 
olímpica més important. Així ho diré en espanyola va forrnalitzar la seva 
el meu informe.» candidatura davant el COI el 30 de 

desembre de 1965, pocs dies abans que 
acabés el termini oficial. També 
aspiraven a l'organització d'aquells jocs 
Detroit, Mont-real i Munic. En la 64a 
Sessió del COI, celebrada a Roma l'abril 
del 1966, els Jocs es van adjudicar a la 
ciutat bavaresa. 

L'any 1965, l'Ajuntament de Barcelona 
va presentar una nova petició per 
organitzar uns jocs olímpics, aquest cop 
els del 1972. La proposta es va presentar 
al COE per obtenir-ne el vist-i-plau. Al 
final del mes de desembre del 1965, el 
president del COE, José Antonio Elola 
Olaso, sense cap raó aparent, va canviar 
la candidatura de Barcelona per la de 
Madrid, tot proposant de reservar per a 
la ciutat comtal les proves dels esports 
nautics i aquatics. Joan Antoni 
Samaranch, aleshores delegat nacional 
per a l'Esport a Catalunya, era de viatge 
a Australia, acompanyant l'equip 

Durant els Jocs Olímpics de Munic, Lord 
Killanin va ser elegit president del COI. 
En una visita a Barcelona, el mes 
d'octubre del 1972, l'alt dirigent olímpic 
va manifestar: «Les instal-lacions 
esportives d'aquesta gran ciutat situen 
Barcelona entre les ciutats més 
privilegiades per poder organitzar, quan 
ho demani, una edició dels jocs'olímpics. 
Des de fa molts anys esta molt ben 
acreditada per poder fer-ho.» 

1 
El  simncuta cata& Joaquim 
Blume en una actuacid a 
Iw anellcs, on dcstacuva per 
una cu~uc id  perfceta 
d'aquwt cxcrciei. BIivme, 
campió absolut d'Ecpanya 
de gimdstica entre eh 
anys 1949 i 1958, i campid 
eumpur el 1957. no m 
pmk?r participar en ek Joes 
Olímpics & MeIbourne &l 
1956, en eia quah era un 
fem candidor a manyar 
una meaWa, a causa dcI 
boicot espanyo1 a aquells 
Joes. Tres anys dnrprCs va 
morir en un accident 
d'aviaeió. 

2 
L u t o r x n q u e d u ~ & ~  
olímpica &h Joes & 
MZuric &11968 va fer una 
ese& a & ciutat & 
Barcelona, en el sen camí 
dw d'Olímpia fins a & 
cn~~~tal  DICT~~M(I .  Dw & 
Barcelona m sortir 
transportada pcr reUcrrs 
d'atletw fins a P&s & la 
Fmntera, on m ser 
emóarcada en vaixcil cap al 
país amfihid. 



1 3.2. La idea: neix Barcelona992 





1 
Inauguració &l Campionat 
&l Mdn & Futbol, el juny 
&l 1982 a I'estadi del 
FC Barcelona. Sobre la 
gespa, centenars de 
voluntaris van fonnar el 
wlom de la pau & Picasso, 
&l qual sortien iea 
bandcnrs deis paiios 
participants. 

2 
El  31 de gener del1981, 
durant el sopar & 
proclammMd &ls miüors 
esporti3tw & I'any que 
organitza anualment el 
dimi El Mondo Deportivo, 
19akal& N d s  Sena va 

fer públie per primer cop, 
aávant el preaidcnt &l 
COZ, Joan Antoni 
Samaranch, el seu áesig & 
presentar la candidatura de 
Barcelona per aLP Jocs 
Olímpics &l 1992. 

3 
Del t&r &l pintor Antoni 
Tcrpies va sorhrhr aquesta 
litogr&fur, rcproduülrr en la 
wberta & la primera 
publicació editada per 
I'Ajuntament de la ciutat 
amb mt iu  & la 
Candidatura & Barcelona, 
Barcelona pret6n els Jocs 
de 1992. 

El pas següent havia de ser proposar 
l'aprovació d'un acord en un ple 
municipal de SAjuntament per demanar 
oficialment l'organització dels Jocs 
Olímpics del 1992. En aquell primer 
consistori democratic, hi havia 
representades cinc forces polítiques: PSC, 
PSUC, CiU, UCD i ERC. Del debat 
entre els representants d'aquests partits 
en el ple del 30 de juny de 1981, en sortí 
el primer acord pres per unanimitat pel 
nou ajuntament democratic: presentar 
novament la candidatura olímpica de 
Barcelona. 

1 De la idea al primer text 

A mitjan 1980, l'alcalde de Barcelona, 
Narcís Serra, amb el concurs dels tinents 
d'alcalde, Josep Miquel Abad, Josep 
Maria Cullell i Pasqual Maragali, va 
comencar a estudiar la possibilitat de 
celebrar uns jocs olímpics a la ciutat. El 
3 1 de gener del 198 1, en el sopar de 
proclamació dels millors esportistes de 
l'any, que organitza anualment el diari El 
Mundo Deportivo a l'Hotel Princesa 
Sofia, Narcís Serra va anunciar 
públicament el seu desig d'oferir la ciutat 
com a seu per a la celebració dels Jocs 
Olímpics del 1992. En aquell acte hi 
havia Joan Antoni Samaranch, que el 
julio1 del 1980 havia estat nomenat 
president del COI. Hi van assistir un 
miler de persones, entre esportistes i 
dirigents de federacions esportives i 
clubs, que van acollir la proposta amb 
una gran ovació. Aquella noticia, 
llancada per sorpresa davant dels 
assistents i de l'opinió pública, era rnés 
que una simple idea; els esdeveniments 
posteriors ho van confirmar. 

Justament un mes abans, al Saló de 
Cent, l'alcalde havia aprofitat la visita 
del rei a Barcelona, amb motiu de la 
Setmana de les Forces Armades, per 
presentar-li solemnement la proposta de 
sol-licitar l'organització dels Jocs 
Olímpics del 1992. Tot i que aleshores el 
rei Joan Carles no va donar cap resposta 
oficial, sí que va palesar la seva 
complaenqa per les aspiracions de la ciutat. 

Un decret de l'alcaldia del 14 de gener 
de 1982 va oficialitzar els treballs duts a 
terme per Roma Cuyas des de l'estiu del 
198 1; a més, li va encarregar la direcció 
d'un estudi sobre la factibilitat dels Jocs 
i la confecció d'un dossier destinat als 
mitjans de comunicació que van venir a 
Barcelona amb motiu de la inauguració 
del Campionat del Món de Futbol, el 12 
de juny de 1982. Així va néixer la 

publicació Barcelona pretén els Jocs de 
1992, que es va editar amb unes cobertes 
creades expressament pel pintor Antoni 
Tapies, on s'explicaven les raons i els 
mkrits de Barcelona per acollir uns jocs 
olímpics. El llibre va ser ben rebut pels 
mitjans de comunicació; es va editar en 
cinc idiomes i es va lliurar als periodistes 
acompanyat d'un clauer, unes postals, 
paper de carta i sobres. Aquells dies, 
SAjuntament va editar també la Guia de 
l'esport, obra en que es feia una 
enumeració exhaustiva de les més de 
1.300 instal-lacions i 250 espais 
condicionats per a l'esport, i les més de 
1.200 entitats esportives que hi havia a 
la ciutat. 

1 Les primeres aproximacions 

Paral-lelament, s'anava avancant en la 
preparació d'un estudi sobre les obres 
que calia fer a la ciutat i les possibilitats 
reals que tenia d'obtenir la nominació. 
Aquest estudi, titulat Projecte de Jocs 
Olímpics Barcelona 1992. Primeres 
aproximacions, va ser presentat als 
mitjans de comunicació 1'1 1 de 
novembre de 1982. S7hi valoraven la 
utilitat i les possibilitats de la 
Candidatura i s'hi plantejaven cinc 
preguntes: 

1. És desitjable per a un país organitzar 
uns_jocs olímpics? 
2. Es interessant el projecte per a 
Barcelona, per a Catalunya i per a 
Esppnya? 
3. Es possible aconseguir els jocs 
olímpics per a Barcelona? 
4. Estem preparats per assumir-los? 
Que ens manca? 
5. Es assumible el seu pressupost? 

La resposta a la primera pregunta era 
clarament positiva; la ciutat seria el 
centre d'atenció mundial durant quinze 
dies, amb tots els efectes derivats que 
implicava una celebració olímpica: 
atracció de visitants, millora de les 
telecomunicacions, increment de la 
practica esportiva entre la població, etc. 
S'hi afirmava també que els jocs eren la 
manifestació pacífica mundial més 
important. 

En segon lloc, l'informe constatava que 
els compromisos de l'organització 
olímpica podien ser un bon instrument 
de suport per a les decisions polítiques i 
una manera d'accelerar l'aplicació de les 
propostes de millora de la qualitat de 



vida dels ciutadans. Mrmava també que 
uns jocs olimpics havien de permetre 
dotar d'equipaments la ciutat i el país, i 
planificar-ne la promoció esportiva global. 

Pel que fa a la tercera qüestió, l'informe 
avaluava les possibilitats reals que la 
nominació correspongués a Barcelona: 
concorrien en la Candidatura del 1992 
unes condicions idbnies, com el fet que 
cap de les dues edicions anteriors no 
s'havia celebrat a Europa, i el fet que 
Espanya no havia organitzat mai uns jocs 
olímpics, tot i que ho havia sol-licitat 
reiteradament. 

D'altra banda, l'informe esmentava que 
el nou president del COI havia nascut a 
Barcelona i que aixb constitula una 
excel-lent carta de presentació per a la 
candidatura de la ciutat. Recordava que 
la capital catalana demanava per quarta 
vegada d'esdevenir seu olímpica, i 
assenyalava també que la infrastructura 
de Barcelona era apta per acollir-hi un 
esdeveniment d'aquesta envergadura, i 

que hi havia l'experikncia de 
l'organització de certimens, concursos i 
torneigs esportius internacionals. 

Amb relació a la quarta qüestió, 
l'informe explicava l'esquema bksic de la 
preparació dels Jocs, basat en un projecte 
molt concret, aplicable a la ciutat i valid 
per als deu anys següents. Es proposaven 
les krees on calia concentrar les 
actuacions urbanístiques, sobre la base 
d'una voluntat evident de reequilibrar la 
ciutat i de reforgar les artkries de 
comunicació viaria. Respecte a les 32 
instal-lacions esportives necessiries per a 
les competicions, s'assenyalava que 
Barcelona ja en tenia 27. D'altra banda, 
calia aprofitar l'ocasió per fer un seguit 
d'obres que, sense la perspectiva dels 
Jocs, dificilment es podrien dur a terme 
els anys posteriors. 

Tenint en compte la tradició esportiva de 
Montjuic, s'hi proposava la construcció 
d'un palau d'esports al costat de lYEstadi, 
que s'havia de reformar. També es 

1 
Durant la visita dCLp reis 
d'Espany0 a Bareclo~, el 
maig del 1981, I'Plcalde de 
Barcelona va mmtew el 
pmposit de la ciutat de ser 
seu olímpica, i sol.licit&el 
patwnatge reinlper a la 
Candi&tura 

2 
L'll de novembre de 1982 
es va presentar als ma$ans 
de c o ~ n i c a c I d  I'estudi 
Projecte de Jocs Olúnpim 
Barceiona 1992. Primeres 
aproximaáons. En aqucsf 
informe s'ex~iinaven per 
primer cop Lea pssibilitats 
que tenia la ciutat de 
presentm-sr amb garant2s 
a la notninaeió olfmpica 



3 
Volum que formaven 
l'estudi Projecte de Jocs 
Olimpics Barcelona 1992. 
Primeres apmximacions. 
En aquest informe ja es 
feia una pmposta & 
locdització & Ics a- 
olímpiques de Bamiona i 
es preveis la participacid 
d'altns ciutats en el 
PWgMma csporfk 
com a subseus. 

4 
La p h a  & Prancesc 
Mac& i n  deLc ptinci* 
centres cotnerciah i & 
seweis & h ciutai, esta 
situaak a l'accb principal 
& 1'Area & la Diagonal. 

preveia construir pistes d'atletisme per 
a escalfament, i fer un remodelatge de les 
Piscines Bernat Picornell i del Palau 
d'Esports, a més de crear nous 
aparcaments i accessos. 

L'informe assenyalava la importancia de 
la zona de la Diagonal i feia notar la 
gran concentració que hi havia en 
aquesta area d'instal-lacions esportives 
privades que es podrien utilitzar durant 
els Jocs. També recomanava l'eliminació 
de la via de ferrocarril que travessava el 
Poblenou, cosa que permetria deixar 
íliure una gran extensió de terreny on es 
podria emplacar la Vila Olímpica. 

A l'informe es proposaven també altres 
ciutats de l'entorn de Barcelona per 
acollir diverses competicions olímpiques. 
El procés transformador de la ciutat 
s'enfocava des d'una perspectiva 
metropolitana, amb un seguit 
d'actuacions urbanístiques, d'eixos viaris 
i de sistemes de transport. S'hi 
esmentaven, per exemple, la construcció 

de l'autovia del Llobregat, d'un cinturo 
litoral i dels túnels de Vallvidrera i la 
Rovira; l'acabament del Segon Cinturó; 
la prolongació de l'avinguda Diagonal 
cap al mar; l'ampliació de l'aeroport i la 
prolongació del metro fins al parc de 
Montjuic, etc. 

En darrer lloc, quant al model 
pressupostari, l'informe ponderava la 
capacitat de financament de 
l'organització. Proposava seguir un model 
de fmancament semblant al que ja 
s'insinuava aleshores en els Jocs Olímpics 
de Los Angeles, on la iniciativa privada 
va tenir un paper reílevant. Més tard, la 
majoria de les previsions fínanceres es va 
anar complint amb escreix. 

El 12 de novembre de 1982, l'alcalde de 
Barcelona, Narcís Serra, i el director 
general d'Esports de la Generalitat, Josep 
Lluís Vilaseca, representant del Govern 
de Catalunya, que havia donat des del 
primer moment el seu suport a la 
iniciativa barcelonina, van presentar 



aquestes primeres aproximacions a Joan 
Antoni Samaranch, president del COI. 
Les dues personalitats esmentades es van 
desplagar a Lausana, expressarnent, 
acompanyats del regidor d'Esports de 
Barcelona, Enric Truñó, i de l'autor de 
l'estudi, Roma Cuyas. 

1 
Les PLPeines Bernai 
PicorneIl, a 1'heu & 
MonjPSE, e.v van construir 
amb motiii && Cmnponats 
d'Europa & Nirtacw & 
I'any 1970. En e& p r i ~  
informes qw recoUirn In 
viabilitat d'organi&ar e& 
Jom &Z 1992, ja se'n 
p m i a  lo rcfonnrr peque 
pogrressin amZIir In 
wmpctipcti& olímpica & 
natananó. 







1 
vista PCM dCI 61yn' 
mmrItim del PoblcMu al 
final deis anys setanta. La 
Candidatura de Barcelona 
va proposar k reforma de 
tot aquest sceioc de k 
ciutat per edifur-hi & 
Yiúr Olímpica, on s'kavien 
d'allotiar eb esporrUtes i 
eis acompanyants que 
acudissin als Jocs. Amb 
I'en&muament de Ics 
antigua fabriques i deis 
ve& niqgatzems, nwlts deb 
quals ja M es feien servir, i 
el soterrament de Ics vies 
del femcammI pna&ldcs a 
k costa, Barcelona 
recuperarha quatre 
quiIonuira i mig de plolges 
que posatien f i  a la secular 
tradició que k feia viure 
ud'esquena m>>. 

2 
EI 2 de duw>bre de 1982, 
I'alcalde N d s  Sem, 
intpubr inicial de la 
Candkhiura olíntpica, va 
d e b  el c h c  a muns de 
Pasqual Maragll, fins 
&hom primer tinent 
d'alcnlde de IXjuntament. 

1 L'Oñcina Olímpica i el Conseil Rector 

Immediatament després de la presentació 
de l'informe Primeres aproximacions, on 
es demostrava la viabilitat del projecte 
olímpic, es va iniciar una cursa intensa 
per arribar arnb les mhimes garanties 
d'kxit a la data de la nominació, que era 
al cap de quatre anys. Abans que res, 
calia formalitzar la creació de les 
estructures que havien de donar cos a la 
Candidatura. 

Així, el 26 de novembre de 1982, 
l'Ajuntament de Barcelona va aprovar la 
creació de l'oficina Olímpica, arnb Roma 
Cuyas com a comissionat. Aquesta 
decisió va ser una de les darreres 
iniciatives municipals de l'alcalde Narcís 
Serra, ja que després de les eleccions 
legislatives d'aquell any va ser cridat a 
ocupar la cartera de Defensa del Govern 
espanyol. L'Alcaldia, la va ocupar 
Pasqual Maragall, que aleshores era 
tinent d'alcalde d'Hisenda. El nou alcalde 
assumí la idea arnb tanta empenta com 
ho havia fet el seu predecessor: 
precisament, en un dels primers actes 
oficials a que va assistir, al cap d'uns 
dies de ser nomenat, va liiurar 
personalment al rei Joan Carles 1 el llibre 
Barcelona pretén els Jocs de 1992. 

El marc operatiu per al fmcionament de 
la Candidatura va quedar formalrnent 
establert el gener del 1983, quan 
l'Ajuntament de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya van signar el 
conveni per constituir el Conseli Rector 
de la Candidatura de Barcelona per als 
Jocs Olímpics del 1992. El Consell 
Rector, on s'havien d'aplegar totes les 
institucions que havien de fer possible la 
consecució dels Jocs de la 
XXVa Olimpíada, va esdevenir l'brgan 
de m i h h a  representativitat i decisió. La 
seva funció principal era fmar les 
directrius del projecte olímpic i 
coordinar-ne totes les accions. 

L'Oficina Olímpica havia de ser l'brgan 
encarregat d'executar les decisions del 
Consell Rector i, alhora, el seu mediador 
i assessor tecnic en totes les actuacions 
previstes. Així doncs, 170ficina assumia 
una doble actuació. D'una banda, havia 
de coordinar els projectes i els estudis, 
tant els urbanístics i d'adequació de la 
ciutat, com els que es referien 
específicament a l'organització dels Jocs, 
i elaborar l'Avantprojecte i la versió 
definitiva del Dossier de Candidatura. De 
l'altra, havia d'impulsar accions 

promocionals davant l'opinió pública i 
davant les institucions i els dirigents 
olímpics, arnb l'objectiu de crear les 
condicions més favorables per a la 
nominació. 

El 4 de febrer de 1983, Armand Carabén 
va ser nomenat comissionat de la 
Candidatura en substitució de Roma 
Cuyas, el qual el 15 de desembre de 
1982 havia estat nomenat secretari 
d'Estat per a l'Esport del Govem 
espanyoI. Armand Carabén tan sols va 
exercir el cirrec durant uns mesos, del 
febrer al maig del 1983. Després 
d'Armand Carabén, passa a exercir el 
cirrec de comissionat Joan Mas Cantí, 
fins que Barcelona va ser nominada seu 
olímpica. Simultiniament a l'elecció de 
Mas Cantí es va crear el chrrec de 
director de I'Oficina Olímpica, que fou 
ocupat per Jordi Serra. Els darrers mesos 
del 1983, I'Oficina Olímpica abandona el 
despatx que ocupava a l'Ajuntament de 
Barcelona i es va traslladar a un dels 
immobles del Consorci de la Zona Franca. 

Inicialment, el pressupost de l'oficina 
Olímpica es va fornir de l'aportació 
municipal, ben aviat, perb, els ingressos 
s7anaren incrementant arnb les 
aportacions de la resta d'institucions 
representades en el Consell Rector i arnb 
les contribucions empresarials. 

El novembre del 1983, l'alcalde Pasqual 
Maragall es reuní arnb un grup 
d'empresaris en el marc de la Cambra de 
Comerc, Indústria i Navegació de 
Barcelona, i els demani la seva 
participació en la gestió i el financament 
de la Candidatura. Era la primera vegada 
que es plantejava una col~laboració 
d'aquest tipus arnb les empreses locals; 
els precedents cal buscar-los en la gestió 
de l'alcalde Francesc Rius i Taulet per 
financar l'Exposició Universal del 1 8 8 8. 
Els empresaris van acollir la idea arnb 
una gran receptivitat, i d'aquella primera 
trobada sortí el compromis Cuna 
col-laboració economica en el pressupost 
de la Candidatura i la integració d'un 
representant del sector empreSarial en els 
seus brgans rectors. 



1 La ciutat es prepara 

Els projectes de futur 
i les realitzacions immediates 

La presentació de la Candidatura per 
organitzar uns jocs olímpics obligava a 
actuar en dos fronts ben diferenciats 
quant als terminis d'execució. D'una 
banda, calia planificar, descriure i 
dissenyar 'totes les propostes 
organitzatives i de funcionament que 
havien de fer possible el 
desenvolupament dels Jocs, és a dir, 
preparar 1'Avantprojecte; alhora, pero, 
calia comencar a actuar en els projectes 
més urgents, com les infrastructures i les 
instal-lacions principals que haurien de 
servir de marc a l'esdeveniment olímpic, 
i que Barcelona no tenia a punt. S'havia 
d'actuar amb celeritat i iniciar la 
planificació i, en algun cas, i'execució de 
certs projectes molt abans de la 
nominació olímpica. Des del moment en 

que es van fer públiques les aspiracions 
de Barcelona de ser la seu dels Jocs de la 
XXVa Olimpíada, es van iniciar els 
primers estudis tecnics i jurídics per 
possibilitar l'adequació de la ciutat a les 
necessitats urbanístiques i esportives que 
exigia aquest esdeveniment. 

D'aquesta determinació, se'n desprenen 
dues interpretacions ben positives. En 
primer iioc, la Candidatura ja actuava 
com a estímul per afrontar alguns deficits 
histbrics d'infrastructures i equipaments 
de Barcelona, i desencadenava una 
d inhica  engrescadora, al marge del 
possible exit final de la nominació. En 
segon ííoc, la Candidatura podia 
demostrar al COI que la ciutat estava 
decidida a preparar-se i que no tan sols 
es planificava, sinó que ja s'actuava en 
algunes de les Arees decisives per als 
Jocs. 

1 
El VeIbdrom, a 12rccr & la 
Vd1 d'Hebma, va ser la 
primera itwtallació & 
cMterer olúnpic que es va 

a Bando= abam 
& la nominació. Ea va 
inaugurar amb mofiY &i 
Campionat Mundial & 
Ciciisme, que ki va tenir 
Iloc l'& &lI984. 



2 
Maqueta de I'Estadi 
Olímpic. iu Candidatura 
proposava conservar, a 
causa dcl seu vrrlor 
simbblic, la fp de 
l'antic Estadi inaugumt el 
1929 en masid & 
I'Exposicid Internacional i 
refrr tot I'interior, amb una 
nova tribuna i amb més 
cnpoeitat. 

3 
Ei conveni per a la 
constitucid aél Consell 
Rector de la Candidatura 
de Barcelona pcr ah JOCS 
Olimpic8 del 1992 i la 
creneid I IJ0fiena 
Olímpica va ser signat per 
la Generlitat de Catalunya 
i 12juntament de Barceiona 
e1 gener de 1983. 
Posterionnent, s'hi afegregrren 
el Govem cspanyol i el COE. 

4 
L'Estadi de Montjuii: abua.9 
de comen~ar-hi his obra de 
reforma. 

1 Un velbdrom a la Val1 d9Hebron dYHebron. Situat a l'extrem nord del 
bani dWorta, es distingeix per la seva 

Barcelona, per exemple, no tenia cap gran qualitat estetica. 
instal-lació per celebrar competicions 
d'alt niveil de ciclisme en pista, un 
equipament que seria imprescindible per 1 L'Aneila de Montju'ic 
a les proves dels Jocs Olímpics. La 
construcció d'un velbdrom es va Una de les primeres decisions preses en 
plantejar quan la Candidatura de l'etapa embrionttria de la Candidatura va 
Barcelona era només una idea incipient. ser situar a Montjuic les instal-lacions 

que havien d'acollir les proves més 
El mes de julio1 de4 1981 s'hcivien iniciat . emblemtttiques del cdendari olímpic. 
els estudis previs per construir un Tant la seva situació, al costat del mar i 
velodrom, amb l'objectiu que fos possible a prop del centre de la ciutat, com la 
celebrar-hi el Campionat Mundial de seva tradició esportiva -ja s'hi havien 
Ciclisme del 1984. constniit diversos equipaments- van 

pesar decisivament a l'hora de l'elecció. 
D'aquesta manera, la Candidatura de 
Barcelona ja podria mostrar a la Familia A Montjuic ja hi havia l'Estadi, 
Olímpica un dels equipaments més inaugurat l'any 1929, que s'havia anat 
moderns en el seu genere, i a punt per deteriorant pel desús i la falta de 
als Jocs del 1992: el nou Velbdrom, obra manteniment. La proposta olímpica de 
dels arquitectes Esteve Bonell i Francesc Barcelona consistia a recuperar l'Estadi, 
Rius. Aquesta instal-lació esportiva va completar la urbanització del parc de 
esdevenir la mostra pr$cipal del que en Montjuic i integrar-lo a la ciutat per 
el futur havia de ser 1'Area de la Vall crear un espai públic aprofitat 



íntegrament. El caracter simbolic de 
l'Estadi i la voluntat de destinar-lo a la 
funció per a la qual fou construit van ser 
els arguments adduits per emprendre'n la 
recuperació. L'Ajuntament de Barcelona, 
el 6 d'octubre de 1982, va anunciar la 
intenció de convocar un concurs 
internacional per reformar l'Estadi i 
urbanitzar 1'Anella Olímpica de Montjuic. 

L'Oficina Olímpica va comencar a 
redactar el Pla Director de l'Anella 
Olímpica de Montjuic, que s'enllesti 
l'abril del 1983. Fou aprovat pel Consell 
Rector en la reunió del mes de juliol, i 
posteriorment per l'Ajuntament. 

El Pla Director establia amb precisió 
quines eren les instal-lacions esportives 
que s'havien de construir a l'Anella 
Olímpica de Montjuic: 1'Estadi Olímpic, 
el nou palau d'esports (el futur Palau 
Sant Jordi), les Piscines Bernat Picornell 
i la seu de 1'Institut Nacional d'Educació 
Física de Catalunya (INEFC), i suggeria 
una determinada manera d'ordenar-les 

-mitjancant una amplia avinguda que 
actués d'element vertebrador. També 
disposava l'ordenació de l'entorn amb un 
gran parc urbi i establia el sistema 
d'accessos a aquest parc i, especialment, 
a les instal-lacions de l'Anella. 

L'agost del 1983, el Consell Rector va 
convocar vuit prestigiosos equips 
d'arquitectes perquk presentessin un pla 
general d'ordenació de YAnella Olímpica, 
on es tinguessin en compte les solucions 
per fer compatible la utilització 
excepcional de les instal-lacions i els 
espais públics durant els Jocs amb el seu 
aprofitament posterior. Els equips als 
quals es formula aquest encirrec van ser 
els de Ricard Bofill, Josep Antoni 
Coderch, Frederic Correa 1 Alfons Mili 1 
Joan Margarit 1 Carles Buixadé, 
Francisco Sainz de Oiza 1 Rafael Moneo, 
Vittorio Gregotti, Arata Isozaki, James 
Stirling i Richard Weidle. Josep Antoni 
Coderch i James Stirling van declinar la 
invitació; la resta d'equips van enviar les 
seves propostes a finals d'any. 

1 
E% difennb elements de 
I'AneIla Olfmpica es van 
repartir entre alguns &ls 
equipa d'arguitectes que 
s'havien presentat al 
wncurs internacional 
wnvocat pel ConseU Rector, 
el gener del1984. L'equip 
integrat p r  Fredcric 
Correa, Arfons Mi&, Joan 
Marganrgant i Carks B u M  
va rebre l'encarree d'aplicar 
el disseny general de 
I'Aneüa i de col.lnborar en 
el remo&&tge de I'E91adi. 

2 
La maquetu presentada pel 
japonis Aratu I s o d  era 
un pmjecte atmit  i 
avantguardista Se'n va 
seieccwnar un edifci 
importantrssim- e1 pa&u 
d'esports. 

3 
El Taller d'Arquitecturn de 
Ricard Boj% va presentar 
un pmjecte d'estil 
cúrrsicista Se'n sdeecwni 
l'edifci de la Universitat de 
I'Esport, qire es va destinar 
p o ~ r i o r i o ~ t  a seu de 
I'INEFC. 



4 
Projecte prcsentat per 
I'arquitecte itolin Yiftorio 
Gregotti, a qui f i ~ l m e n t  
es va adjudicar lo diresció 
de lo reforma de 
I'Estadi Olímpic, 
jantament IMb I'equip 
Corr~(~/MiIrZ/MargaR't/Bulradi. 

5 
A parhrhr dels projectes dcrs 
difcrnts equips 
dbquitectes, I'Ofteina 
Olímpica va elnborar aquest 
primer dibuix de I>AneIlo 
Olímpica. M6s tard, s%i 
afcgrcgrren el c ~ t p  de beisbol, 
situat davant de I'IXEFC, i 
una pkta d'atletisme, a 
tocar del nou estadi de 
rugbi Pau Negre, darrere 
del p a h  d'esports. 

El 16 de gener de 1984, una comissió 
tecnica, delegada pel Consell Rector, va 
fer coneixer els resultats del concilrs i va 
decidir repartir les diferents peces que 
componien l'Anella Olímpica entre la 
majoria dels concursants: s'encomanh a 
l'equip Correa/Mila/Margarit/Buixadé el 
disseny general de l'Anella Olímpica; a 
aquest equip i a Vittorio Gregotti, la 
reforma de l'Estadi Olímpic; a Arata 
Isozaki, la construcció del nou palau 
d'esports, i a Ricard Bofiil, la seu de 
l'INEFC. Les propostes presentades van 
ser exposades al Col-legi d'Arquitectes el 
mes d'abril del 1984. L'exposició es va 
dir «Montjuic Olímpic~ i es va 
completar amb un cicle de conferencies 
dels autors de cada projecte i l'edició 
d'un cathleg que les recollia. 

Durant els mesos següents, del maig al 
juliol, els diferents equips van lliurar a 
lYOficina Olímpica els avantprojectes de 
cadascun dels edificis encomanats i, a 
l'octubre, van acordar amb 1'Ajuntament 
la redacció dels projectes definitius. 

Les primeres obres, és a dir, la reforma 
de l'Estadi Olímpic i la construcció dels 
fonaments del palau d'esports, un cop 
fets els estudis de detall pertinents, no 
van comenqar fins al febrer del 1985. 
Amb tot, l'opinió unhime era que 
s'avancava més rhpidament que la 
majoria de les altres ciutats que també 
volien ser candidates per als Jocs 
Olimpics del 1992. 

1 Una vila vora el mar 

A més de crear instal-lacions esportives a 
l'Anella Olímpica de Montjuic i a la Vall 
d'Hebron, la Candidatura de Barcelona 
havia proposat actuacions urbanístiques 
en la que havia de ser una altra gran 
hrea olímpica de la Barcelona del 1992: 
l'Area del Parc de Mar, al Poblenou, on 
es proposava construir la Vila Olímpica 
per als esportistes i els tecnics que 
participarien en els Jocs. 



Inicialment, la magnitud d'aquesta 
actuació urbanística va suscitar dubtes i 
reticencies, de manera que també es van 
estudiar altres alternatives per als 
allotjaments olímpics. Finalment, pero, es 
va decidir tirar endavant el projecte del 
Parc de Mar, que comportava l'obertura 
de la ciutat a quasi cinc quilometres de 
costa. 

La Candidatura de Barcelona proposava 
enderrocar totes les barreres que 
impedien aquesta obertura al mar. Per 
aconseguir-ho, calia elaborar un ampli 
pla de reforma urbana, modificar la 
xarxa ferroviaria i reformar el sistema de 
clavegueres. 

Per dur a terme aquesta reordenació de la 
fagana marítima, era necessari arribar a 
un acord entre totes les administracions 
implicades: la municipal, la 
metropolitana, l'autonómica i l'estatal. 
També calia establir convenis amb 
empreses de serveis, com RENFE, i, a 
més, expropiar els terrenys ocupats per 

velles indústries, la majoria antiquades, i 
alguns habitatges. 

Els antecedents d'aquest projecte de 
reforma urbana es remunten al desembre 
del 1 98 1 : coincidint amb els projectes 
que estava elaborant RENFE per 
racionalitzar i modernitzar els serveis 
ferroviaris de Barcelona, l'alcalde de la 
ciutat, Narcis Serra, i el president de la 
companyia, Alejandro Rebollo, acordaren 
unes bases de col.laboració per resoldre 
els problemes de desenvolupament 
urbanístic que plantejava la xarxa 
ferroviaria de la ciutat. En aquella epoca, 
l'Ajuntament va comprar els terrenys de 
I'antiga Estació del Nord per 
convertir-los en equipaments. Aleshores 
ningú no podia preveure que durant els 
Jocs del 1992 aquests equipaments 
haurien de ser el marc de la competició 
olímpica de tennis de taula. 

L'Avantprojecte de Candidatura, que 
s'elaborava en aquells moments, recoliia 
més detalladament la proposta, que 

1 
Un deis grms rcptes & La 
Candh%tum era La 
reeupcmció &Z litoral 
óarccloni pcr u usos i 
equlpaments & llerin. EIs 
Wizbtges que formanCn La 
Viiá Olimpica &l Poblenou 
hmien & wnstituir, dcJpds 
&h Jocs. un MU buwi 
residencial & La ciutat. 



2 
L'ofzina Olímpica va 
mmenqar a editar, el n>nrc 
del 1983, el ficIIct 
Barcelona Olympic News, 
en qwctw i d w ~ ) ~ ~ ,  per tnl 
d'anar infonnant 
peribdicameni la Fatníüa 
Olímpica dcLs aveaps & ha 
CIMd&ura. 

3 
El primer carteU publicitari 
que I'Ofdna Olímpica va 
publicar, d'una gran foiyo 
visa4 combinava la silueta 
áe MonGuic amb h 
ane&s olímpiqum 
&spuntant sobre I'üori~' 
marlliim. 

consistia a soterrar parcialment el ramal 
ferroviari de les Glories, que travessava 
la zona del Poblenou, i a aixecar la línia 
de la costa. Tot i que aquests projectes 
es veien necessaris i possibles sobre el 
paper, aleshores no s'acabaven de trobar 
les vies practiques per realitzar-los. 

1 La difusió i la promoció de la idea 

L'Oficina Olímpica, mentrestant, va 
posar en marxa la seva estructura 
administrativa i va dividir la seva 
activitat en diversos fronts. L'objectiu 
principal era elaborar l'Avantprojecte de 
Candidatura. Es volien aprofitar els Jocs 
Olímpics de Los Angeles del 1984 per fer 
conkixer la Candidatura de Barcelona a 
la Familia Olímpica, i per aixb calia 
disposar de l'Avantprojecte i de 
l'aprovació d'aquest a carrec del Govern 
espanyol i el COE. 

L'estiu del 1983 comencaren les reunions 
de coordinació de l'equip de l'oficina 
Olímpica amb els membres de les 
diferents administracions públiques, de 
les federacions i dels clubs esportius, per 
preparar l'Avantprojecte. L'informe 
Primeres aproximacions va servir de punt 
d'arrencada per redactar-lo. 

Paral-lelament a aquests estudis, l'oficina 
Olímpica va dur a teme un seguit 
d'iniciatives per fer públics els seus 
treballs i projectar la Candidatura més 
enlla de la idea inicial, amb l'objectiu 
doble de popularitzar-la entre els 
ciutadans i d'aproximar-la als dirigents 
del Moviment Olímpic. Per tant, la idea 
i el contingut del projecte de Barcelona 
van ser explicats a bastament a 
ajuntaments, barris, partits polítics i 
associacions esportives de Catalunya i de 
tot Espanya. 
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1 La presencia al carrer 

Abans de l'estiu del 1982, és a dir, abans 
que es crees formalment l'oficina 
Olímpica, 1'Ajuntament ja havia publicat 
el llibret titulat Barcelona pretén els Jocs 
de 1992. El 1984 es va publicar el llibre 
Barcelona'92, un resum de 
l'Avantprojecte, en que es concretaven 
les idees inicials. L'Oficina Olímpica no 
deixa de publicar informes, butiletins i 
ilibres de difusió. El marc del 1983 es va 
crear Barcelona Olympic News, una 
publicació amb caracter peribdic i que 
s'editava en els que haurien de ser els 
quatre idiomes oficials dels Jocs 
Olímpics de Barcelona'92: el catala, el 
castella, el francts i l'anglts. L'any 1984 
es va fer un primer Audio-visual amb el 
títol generic Barcelona'92, perque fos 
presentat durant els Jocs Olímpics de 
Los Angeles. 

El marc del 1983 s'inaugura l'exposició 
«Que és Barcelona?», que era l'inici &un 
seguit de mostres que explicaven els 

progressos de la Candidatura. Sovint, 
aquestes mostres es feren coincidir amb 
la celebració d'esdeveniments esportius 
d'ampli ressb, com ara el Campionat del 
Món de Ciclisme, celebrat a Barcelona 
l'any 1984. 

El 16 de juny de 1983 es va celebrar la 
1 Jornada Olímpica, durant la qual 
s'organitza una exposició al Saló del 
Tinell amb els trenta-tres cartells oficials 
dels jocs olímpics d'estiu i d'hivern fins 
al 1984. Era el primer cop que el COI 
cedia els trenta-tres cartells oficials dels 
jocs; a més a més, el seu president va 
cedir temporalment 144 carteils del seu 
fons particular, que completaren 
l'exposició. Durant aquella 1 Jornada 
Olímpica, al Saló de Cent de 
l'Ajuntament, el president del Comitt 
Organitzador dels Jocs Olímpics de 
Mtxic, l'arquitecte Pedro Ramírez 
Vázquez, va donar una conferencia sobre 
l'organització dels Jocs Olímpics del 
1968, i al Palau de la Música Catalana es 
va interpretar l'himne olímpic, obra del 

1 
El S& &l T i d  va ser el 
niare & I'exposicid deXP 
cartrUs o f i W  &k Jocs 
OIímpics, que es w exkibir 
atnb mt iu  & IP 1 Jornadn 
Olímpica, cekbraáu d 16 
& juny & 1983. 

2 
La Orndidatura m 
convidar a Bardona el 
president &l ComDUt2 
Organitzudar &k JOCS 
Olímpics & Mexie, Pedro 
Ramírez Vázqucl: el q d  
en el transcurs & la 
1 Jornada Olínipica, va fcr 
una conferZneia al S& & 
Cent & IIAjuntament sobre 
lbrganitzacw d'aquells IOES. 



3 
Ei president de la IAAF i 
& IYSOZF, I'iralia Primo 
Nebiolo, va donar el seu 
suport a la Candidatura 
Durant In seva estada a 
Barcelona amb m t i u  & la 
ZI Jornuda Olfmpica, 
cclebmuk el 6 & juny de 
1984, va pronunciar una 
confedncia al S& de Cent 
de I'Ajuntament. 

4 
El logotip de la 
Candidatura, obra del 
dissenyador América 
Sánehez. Amb aqaest 
logotip, In Candidatura es 
va dotar d'una imatge 
grGfia particular. 

5 
A la II Jornada Otimpica, 
hi va asistir Loms 
Girandou-N'Diaye, 
&hora vice-pmsident 
primer del COI. El dingcnt 
dímpic va ser prescnt en la 
inauguracid & l'exposició 
sobre lu toíxw olimpques 
que u va fer al P& de la 
Vimina. 

compositor grec Spyridon Samaras, amb interpreta també aquesta vegada l'himne 
lietra d'un compatriota seu, el poeta olímpic al Palau de la Música. 
Kostís Palamas. 

Durant l'etapa de Candidatura, encara es 
La 11 Jornada Olímpica es va celebrar el van celebrar dues jornades olímpiques 
6 de juny de 1984. S'hi van presentar les més, els anys 1985 i 1986. 
torxes de les dotze olimpíades anteriors, 
des dels Jocs Olímpics d'estiu de Berlín 
del 1936 fins als de Los Angeles del 
1984, i també les utilitzades en els Jocs 1 La imatge de la Candidatura 
d'hivern. L'exposició, en la qual es 
presenta el llibre La flama olímpica, va 
tenjr Uoc al Palau de la Virreina i va ser Al comencament de l'any 1984, el 
inaugurada per Louis Girandou-N'Diaye, Consell Rector va decidir dotar la 
vice-president primer del COI. Al Saló de Candidatura d'una imatge grafica que la 
Cent, el president de la Federació identifiqués i li donés un segell propi. El 
Internacional d'Atletisme Amateur mes d'abril, es va constituir una comissió 
(IAAF) i de l'Associació de Federacions que redacta les bases d'un concurs per 
Internacionals Oiímpiques d'Estiu seleccionar-la. Essencialment, es buscava 
(ASOIF), l'italia Primo Nebiolo, que una imatge no gens localista que 
expressa la seva simpatia per la comuniqués el concepte Barcelona 1992 i 
Candidatura barcelonina, va pronunciar fos tan intel-ligible a la ciutat com en 
una conferencia titulada d'atletisme l'ambit internacional. Abans d'aquest 
com a esport basic dels jocs olímpics~. concurs, s'havien utilitzat de manera 
L'Orquestra Ciutat de Barcelona, efímera altres dissenys, com ara el cartell 
acompanyada de l'OrfeÓ Gracienc, que reproduia la silueta de Montjuic amb 
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les cinc anelles olímpiques despuntant 
sobre l'horitzó marítim. 

Les bases del concurs concretaven les 
diverses aplicacions a que es destinaria el 
futur logotip, tant les internes de 
i'Oficina Olímpica (papereria, 
senyalització exterior, publicacions, etc.), 
com les externes (manifestacions 
esportives, campanyes publicitiries, 
instal-lacions, mitjans de transport, 
ambientació de locals, etc.). De les 
diverses propostes presentades, s'escollí 
i'anagrama dissenyat per América 
Sánchez, que va servir per popularitzar 
una estktica determinada liigada a la 
Candidatura. El disseny es basava en les 
cinc anelles olimpiques, que es 
presentaven, pero, aplanades i en 
perspectiva. A sota, fent coixí, hi havia 
una forma allargada i corba, de color de 
plata -els barcelonins la van batejar de 
seguida amb el nom de «palillo»- que, 
segons l'autor, representava el perfil 
marítim o l'horitzó de la ciutat; sobre 
aquesta forma hi havia escrit 

«Barcelona792». El logotip es va 
incorporar ripidament a totes les 
publicacions de l'oficina Olímpica i a les 
diferents activitats on la Candidatura era 
present. 

Ben aviat, la imatge es va fer molt 
popular entre els barcelonins, potser 
grhcies a la seva adaptabilitat i al seu 
carActer neutre. La sintonia creixent 
entre la Candidatura i la població 
barcelonina i catalana motiva una rhpida 
assumpció i popularització del símbol de 
la Candidatura. 

El logotip va ser adaptat a nombrosos 
objectes, com samarretes, tovalloles, 
llapis, boligrafs, encenedors, viseres, 
reilotges, plinols, corbates, postals, 
mocadors o xapes. També se'n va fer un 
ús promocional en publicacions, murals, 
anuncis i rktols, tant en I'imbit de la 
publicitat institucional com en el de la 
privada. 

1 
Dsrents aplicaciom del 
logotip de h Candidatura 
en objestes pronnwwnals i 
d'ús guotidid, cnots per 
1'ofmICIna Otimpica 

2 
Vqgddelrnmode 
Barcelona 4 Z'adkiu 
p r o ~ ~ e i o n a l  a¿ En 
CanaWatura La imatge 
grafifa & h CandClrndidatum 
u va popularitzar 
rrSpidriment entre elr 
barcebnins, que I'ahibkn 
pcrtot. 







1 
Vista dria de l>Area de 
Montjuk, l'any 1985. Amb 
la construccid de I ' A d I a  
Olímpica i I'enjardinament 
del Pare del Migdia es 
compietava la urbanitzacid 
de la muntunya, inicia& 
l'any 1929 amb motiu de 
I'Erposicid Internacional. 

2 
L'emp~ament de Ics 
quatre arees olimpiques en 
dfmnts estrems de la 
ciutat reaponia al &sig dels 
planifipdors urbans de 
corregir la tendtncia de 
B u ~ ~ c ~ M  a cdizcb epp al 
sector de ponent. 

3 
En 1'Avantpmjecte de 
Candidatura, a r a t  al 
final del 1983, ja van 
quedar estdkrts els criteria 
generais de la 
tmnsformació que hauria 
d'experimentar úc ciutut els 
anys següents. S'hi definien 
Ics quatre hees olimpiques 
i les instlilkions que 
havien d'acollir Ics 
competicions dels esports 
&l programa olimpic. 

1 La proposta 1 El programa esportiu i el caiendari 

L'Avantprojecte proposava els llocs on es 
podien celebrar les competicions i 
explicava corn serien els Jocs Olímpics 
de Barcelona. Calia desenvolupar els 
criteris generals de la primera fase, tot 
concretant quin havia de ser el procés de 
transformació de la ciutat per tal que 
pogués acollir uns jocs olímpics. Es 
tractava de definir el que fins aleshores 
havien estat propbsits i idees. 

L'Avantprojecte de Candidatura va 
quedar llest abans d'acabar l'any 1983. 
La seva elaboració va durar sis mesos. 
Durant aquest temps, un equip 
d'especialistes va perfilar les qüestions 
que s'havien de preveure: les necessítats 
esportives i tecnolbgiques, l'adequació 
urbanística, l'allotjament i la planificació 
financera. Les experikncies olímpiques 
anteriors i els contactes amb els 
organitzadors dels Jocs Olímpics de 
Los Angeles34 van constituir una 
primera font d'informació i comparació. 

Les conclusions de l'Avantprojecte 
seguien la línia trwada en les Primeres 
aproximacions. Les xifres del pressupost, 
tot i que s'advertia que només eren 
orientadores, responien a previsions 
elaborades detalladament i confrontades 
amb dades de jocs olímpics anteriors. 
Per tant, van ser una bona referencia per 
a les administracions implicades a i'hora 
de preveure el financament que 
requeririen les infrastructures necessiiries 
per a l'organització dels Jocs. També 
s'analitzii l'esforcj econbmic que la ciutat 
hauria de fer en comparació del que 
havien fet les ciutats organitzadores 
d'edicions olímpiques anteriors, i es va 
arribar a la conclusió que aquest esforc 
estava dins les possibilitats de Barcelona. 

L'Avantprojecte va defuair unes qüestions 
fonamentals per al desenvolupament 
posterior de la Candidatura i de 
l'organització de Barcelona'92: les quatre 
Arees olímpiques, és a dir, Montjuic, la 
Diagonal, la Vaii d'Hebron i el Parc de 
Mar (on s'havia de situar la Vila 
Olímpica); la participació d'altres ciutats 
de l'entorn de Barcelona i de la resta de 
Catalunya com a seus de competicions 
esportives; la creació d'un model mixt de 
financament que preveia aportacions de 
les administracions publiques i el suport 
de la iniciativa privada, i la preparació 
d'una olimpíada cultural de quatre anys 
de durada. 

L'Avantprojecte preveia la celebració de 
les proves corresponents als 23 esports 
oficials que aleshores recoiiia la Carta 
Olímpica, els mateixos que s'havien 
inclds en el calendari dels Jocs de 
Los Angeles784. Les dates proposades 
s'esqueien al principi de l'estiu, entre el 
final de juny i el principi de juliol, i 
comprenien un periode de setze dies que 
comencaria en dissabte i acabaria en 
diumenge, tal com havia estat habitual 
des dels Jocs de Munic del 1972. 

1 Les instal~lacions esportives 

Ates que les instal-lacions esportives de la 
ciutat organitzadora constitueixen un dels 
aspectes biisics de la planificació d'uns 
jocs olímpics, calia, previament, analitzar 
quina era la situació de Barcelona en 
aqueUs moments quant a la 
infrastructura esportiva i comparar-la 
amb les disposicions generals exigides pel 
COI en aquest terreny. Amb aquesta 
finalitat, l'equip de l'Avantprojecte va fer 
una analisi, a partir de la qual va 
elaborar unes propostes concretes 
d'actuació. 

La Candidatura va ampliar ex profeso el 
nombre d'instal-lacions esportives 
requerides, per tal que després la selecció 
en fos més ficil. A més, el criteri 
d'elecció de les instal-lacions donava 
preferencia al patrimoni esportiu ja 
existent. De les 46 instal4acions que es 
van preveure per als torneigs i les finals, 
només calia bastir-ne 13 (incloent-hi 
l'Estadi Olímpic, que havia de ser 
reformat). D'antuvi, es va descartar la 
idea de construir una iirea d'equipaments 
esportius única i monumental, que a la 
llarga constituiria una operació 
excessivament onerosa per a la ciutat. 

L'Avantprojecte constatava que la 
nominació olímpica permetria afrontar la 
construcció d'uns equipaments singulars 
que Barcelona no tenia (estadi olímpic, 
palau d'esports, piscina olimpica, 
velbdrom). Amb tot, per als esports que, 
a pesar de ser rellevants en el$ jocs 
olímpics, no teníen una prilctica 
generalitzada (tir amb arc, halterofília, 
Uuita, etc.), s'havia d'optar per fer 
construccions provisionals. En aquests 
casos, es va considerar més adequat 



utilitzar edificis existents o aprofitar 
espais facilment adaptables. 

Les noves instal-lacions proposades i la 
política de millora de les ja existents 
havien de contribuir a la correcció dels 
deficits i a un reequipament dels 
districtes de la ciutat, i afavorir alhora la 
practica esportiva de la població. 

1 L'aiiotjament dels protagonistes 

L'Avantprojecte preveia que un nombre 
mixim de 15.000 esportistes i oficials, 
uns 3.000 dels quals serien dones, 
acudirien a Barcelona per participar en 
els Jocs del 1992. Aquests participants 
haurien de ser ailotjats en habitatges 
condicionats especialment. 

Per hostatjar els esportistes es proposava 
bastir una vila olímpica al front litoral 
barceloní, al sector de lievant prbxim al 

riu Besbs. Aquesta operació comportaria 
la recuperació de la facana marítima i la 
construcció d'un barri nou que 
s'incorporaria a la ciutat després dels 
Jocs. Als terrenys recuperats es podrien 
crear, a més d'habitatges, nous espais 
esportius i de íieure. 

Es proposava que els jutges i els Arbitres 
s'allotgessin en una irea del teme 
municipal de Cerdanyola del Valles, en 
uns terrenys situats a prop del campus de 
la Universitat Autbnoma de Barcelona. 
Posteriorment, aquesta proposta es va 
modificar, i l'espai en qüestió es va 
destinar a l'allotjament de les forces de 
seguretat. 

Per als periodistes, SAvantprojecte 
proposava la construcció d'una vila 
propia, tot i que no n'indicava la 
situació. D'altra banda, s'hi recordava 
que la capacitat hotelera de la ciutat i les 
localitats de la costa era suficient per 
absorbir una gran part de la demanda 
d'allotjament. 

1 
De Ics quatre lima 
olímpiques pmjectadea, 
l'Rrea de la Diagonal era 
la gac ja dispo~ava üe nrCs 
imtal.lacions esporfirfiircs 
aeabaah. Es preveia tanlb¿ 
que s l i  allotiaden eCLP 
m b m  del coz. 
2 
La urbanilmci6 a% 1'Rrea 
d i  la Vall d'Hebron havia 
de servir per omplir un buit 
u& important i per dotnr 
d'equipaments esportius um 
brvris amb ntoltes 
dcfm2iZneia WfrnetumIs. El  
p s  üel Segon Cinlnró 
pemetrb, a m&, trencar 
I'aiWment d'aquesi sector 
de la ciufat. 

3 
L'esaci6 de F m q a  havia 
& ser wmplctament 
r e ~ e n o c c u i ó d c l s  
J o u  0liarp;Es &i 1992. 
Segons eh pmjectk3 de h 
RENFE, aque~ta ufticid 
se& el pnnt d'awióada 
trem inremacionu& üe lüug 
rreorrryt i dclfvfur tren 
d'crítu docitat. 



4 
V M I  amarrat a un &Ls 
m o h  dcl port dc 
Bnrcclona. L'Avantprojecte 
ja en pmeia I fuiara 
ampliacid. 

Per a la resta de la Familia Olímpica, es 
preveia que, aprofitant I'impuls olímpic, 
es construirien nous hotels a la ciutat, 
especialment de categoria alta. Com a 
detall singular, ja s'apuntava que era 
viable amarrar vaixells de luxe de gran 
calat al port de Barcelona per completar 
l'oferta hotelera mentre duressin els Jocs. 

calia dur a teme els anys següents. Una 
primera conclusió d'aquest estudi va ser 
la necessitat d'ampliar en uns 9.400 m2 

les terminals de l'aeroport; també calia 
crear unes 5.000 places d'aparcament i 
posar en funcionament una tercera pista 
que permetés l'augment del trinsit aeri. 

L'Avantprojecte recollia la iniciativa de 
jocs olímpics anteriors d'organitzar un 
camp internacional de la joventut. 

Pel que fa al port, es preveia la 
necessitat d'ampliar-lo cap a ponent per 
tal d'aconseguir més punts d'amarratge i 
permetre que els vaixells que 
completessin l'oferta d'allotjament 
s'instal-lessin en un punt central situat 
entre les arees de Montjuic i el Parc de 1 Les noves infmtructures Mar. 

La preparació de la ciutat per rebre i 
transportar el gran nombre de 
participants i visitants que vindrien 
durant els dies de competició es va 
estudiar a partir dels diferents sistemes 
de transport existents en aquel1 m.oment, 
l'ús dels quals es va ponderar; a més a 
més, es van preveure les adequacions que 

L'Avantprojecte proposava suprimir el 
tram ferroviari que anava de 1'EstaciÓ de 
Franca a la placa de les Glories i soterrar 
parcialment la iínia de la costa que 
anava des de l'Estació de Franca fins a 
Badalona travessant el Poblenou. També 
indicava la possibilitat de construir un 
baixador a la nova Vila Olímpica. 



Aprofitant les previsions del Pla de 
Metros de Barcelona, 1'Avantprojecte 
proposava allargar les línies transversals 
de la ciutat per connectar el centre urba 
amb els municipis veins, i posar en 
funcionament la linia 2, la infrastructura 
de la qual, iniciada l'any 1975, encara no 
s'havia completat. 

La proposta de transformació de 
l'esquema viari de la ciutat suggeria que 
el transit de pas pogués donar la volta a 
Barcelona sense haver de travesar-la. 
Amb aquesta finalitat, es plantejava la 
necessitat d'acabar els cinturons que 
havien d'encerclar la ciutat i, així mateix, 
les connexions i els nusos que els havien 
d'unir. La proposta de millora dels eixos 
viaris també incloia la prolongació de la 
Diagonal fins al mar i l'acabament 
d'alguns projectes pendents, com la 
construcció dels túnels de la Rovira i 
Vallvidrera, la reordenació de la placa de 
les Glories i l'ampliació de la dotació 
d'aparcaments en unes 3.000 places. 

Amb aquestes obres, l'Avantprojecte 
considerava que es podria alleugerir el 
trinsit interior de la ciutat i millorar la 
connexió entre els bams, especialment 
entre els que acolíirien les arees 
olímpiques. D'aquesta manera, el 
transport de la Família Olímpica podria 
ser puntual, rapid, segur i eficag. 

1 Les telecomunicacions 

L'Avantprojecte feia una atenció especial 
a l'apartat de la tecnologia. La idea 
subjacent era que la ciutat, per mitja de 
la celebració olímpica, s'havia d'adequar 
als nous reptes tecnologics i aprofitar els 
Jocs per mostrar al món l'aplicació dels 
darrers avengos en els camps de la 
informatica, els mitjans de comunicació 
(radio i televisió) i les telecomunicacions. 
Per aixo, s'indicava la necessitat que la 
Candidatura establís convenis amb els 
ministeris i els sectors industrials 

1 
Anella de circumval.lació 
del Segon Cinturó de la 
p k a  Km1 Marx, un &ls 
primers sectors d'aquesta 
important via acabats abans 
& la nominació. La xarxa 
viaria proposada preveia 
que el t r k i t  & p 
circundés la ciutat sense 
haver-la & travessar. 

2 
El pressupost iniciai &l 
Comitk Organitrpdor ja 
preveia que una part 
nnportant dels ingressos 
p roced i~  &ls drets de 
telcvisid, que havien crescut 
d'una manera constant en 
k s  edicions olímpiques 
anteriors. 

3 
Maqueta de la nova torre 
de tekcomunicacions, a la 
serra & Colberola Tenint 
en compte que k s  . 
telecomunieacwns tenen un 
paper importantíssim en 
l'organitzacid d'uns jocs 
oiímpics, & candidatura & 
Barcelona va preveure que 
m% & tres mil milions & 
teIniQnts segui&n en 
directe Ics competicwns 
cspornrn~. 



Pressapost inicial 
del Comite Organitzador* 

interessats, per tal que col4aboressin en 
la investigació de les noves tecnologies 
necessaries per als Jocs. 

L'Avantprojecte feia referencia a totes les 
funcions tecnoldgiques requerides per als 
Jocs. A més, proposava la construcció 
d'una torre de telecomunicacions que 
servís per satisfer les necessitats de 
transmissió. Per coordinar les tasques 
dels mitjans de comunicació 
hudio-visuals, tant les operatives com les 
tecnoldgiques, se suggeria la creació d'un 
drgan especial, l'organisme de 
Radio-televisió Olímpica (ORTO), que 
finalment es va anomenar Radio-televisió 
Olímpica (RTO). 

1 El pressupost i el fineaguoent 

El 1983, el pressupost inicial del 
Comite Organitzador es va avaluar en 
73.250 milions de pessetes. 

El 58 % d'aquest pressupost, 
42.640 milions de pessetes, es destinava 
a l'organització dels Jocs. El 42 % restant 
es distribuya entre les quotes de 
participació del Comitk Organitzador en 
instal-lacions, basicament esportives (el 
18 %), condicionament d'hees (el 14 %) i 
imprevistos (el 10 Yo). 

El model econdmic proposat per als Jocs 
tenia l'objectiu d'aconseguir el grau 
d'autofinanqament més alt possible. El 
capítol d'ingressos propis equivalia a un 
58 Yo del total, i hi destacaven els 
ingressos per drets de televisió. que 
podrien representar uns 32.500 milions 
de pessetes. Aquesta xifra, malgrat la 
seva magnitud, no era gens agosarada, 
perquk aquests drets havien reportat 
28 1,5 milions de ddlars (uns 42.225 
milions de pessetes d'aquell moment) al 
Comite Organitzador dels Jocs de Los 
Angeles'84. 

Els ingressos procedents de l'explotació 
dels símbols olímpics s'estimaven -amb 

Organitzaáó Jocs 42.64 lngressos propis Comíte Organitzador 42.43 
Personal 10,26 Entrades 2.45 
Compra de béns i serveis 21,15 Ailotjarnents a la Vila Olímpica 1.20 
Equipament 11,23 Programes, cartdls i litografies 0.15 

Patrodni 
instal. lacions (quota de paitícipació) 

2.00 
12g80 Drets RTV 32,50 

Esporüves de wrnpetii 7,92 Prestacions de seweis 
Esportives d'entrenament 2,97 

1.63 
Interessos i altres ingresos financen 2.50 

Complementaries (Premsa) 0,97 
Compiementaries (alloijament) 0.94 Parocipació en ingressos 14,20 

Lotenes 2,lO 
Actuacions en Arees 10934 Travesses 8.10 
Costos basics 0.00 Monedes 
Costos d'awnd'inament 10.34 Segells de m u s  1 ,O0 

3,00 

Imprevistos 7347 Transfeiencies i subvencions 11,OO 
Dd sector privat 3,OO 
Dei sector púbii 8.00 

Venda d'acüus 5,62 

---- 

Pro menWa Pro memoria 
Quota de les adrninistracions públiques: Contravalor de la quota d'invenió directa 
Instal. lacions i actuacicns en hrws 14.94 de les adrninistracions ~Úbliiues 14,94 

Font: Ofiána Olimpka: 
Avan4aojecte de Candidatura, 1984. 



un criteri prudent- en uns 2.000 milions 
de pessetes. La resta d'ingressos provenia 
de la participació en travesses i loteries, i 
en l'emissió de monedes i segells (el 20 % 
del pressupost total); de les transferencies 
i subvencions (el 15 %), i de la venda 
d'actius (el 7 %). 

Per avaluar el cost de l'organització dels 
Jocs, els redactors de l'Avantprojecte en 
van dividir els diferents aspectes en 
dotze grans Arees: administració, 
tecnologia, serveis, premsa i pubíicacions, 
imatge, urbanisme, seguretat, viles 
olímpiques, esports, cerimbnies, activitats 
culturals i Camp Internacional de la 
Joventut. Per a cada Ambit s'estudiava el 
cost del personal i dels béns i serveis que 
s'havien de contractar i adquirir, a més 
de l'equipament necessari. També 
s'avancaven les xifres de personal que 
necessitava l'organitzacio unes 1.100 
persones fixes i uns 40.000 col-laboradors. 

Per obtenir el pressupost general dels 
Jocs, s'afegia al pressupost inicial del 

Comite Organitzador la quota d'inversió 
assumida per les administracions 
públiques en instal.lacions i actuacions en 
les diverses Arees, que s'avaluava en 
14.940 milions de pessetes. En 
l'Avantprojecte, es delimitaven el conjunt 
d'actuacions en instal4acions i iirees 
necessAries per als Jocs i la distribució 
del seu cost entre els agents inversors, 
tant del sector púbíic com del privat. 

Finalment, l'Avantprojecte concloia que 
els Jocs Olímpics eren totalment 
aconsellables per a la ciutat de Barcelona, 
per a Catalunya i per a Espanya. Els Jocs 
semirien per projectar a l'exterior una 
imatge moderna de la ciutat i del país. 
Alhora, podrien actuar com a motor 
econbmic, catalitzar la inversió i exercir 
un efecte multiplicador en l'economia 
local i regional i en la presencia 
d'Espanya en el context internacional. 
Fins i tot, es valoraven positivament els 
incentius econbmics i socials que 
comportaria la Candidatura encara que 
no s'aconseguís la designació. 

1 
E1 27 de ~ ~ r n b i e  h 1984, 
el n i  Joan Carlu I va 
rebre en andi2ncia eh 
ntanbrcs del Conseu Rector 
de ia Candkbtura El 
monarcu va apmfitar 
aquesta oea~ió p 
reiierm-los d seu suport. 

2 
S& üe I'antie Musm d'Art 
Modcrn de Bamelo~, on 
s'crposaven k s  obres més 
reprcsc11totrtotrPeS dcl 
modernisnae cata@. Arran 
& ia reestructuraci6 
nweiática quc ka sofert ia 
ciutat, aquest Museu ño 
W s a t  a formar part dcl 
Musea N d d  dYrt de 
Cntalrrnya, situat a 
Mont ja l  



3 
El pare & Montjuii: conti 
tumbé la Fundacid Joan 
Miró, obm & l'arquitccte 
Josep Lluís Sert, que 
guarda un important fons 
artístic del pintor. 

4 
El Gmn Tcnfre &l Lieeu, 
escenari opcrIrfic & f m a  
mundial on actuen sovint 
cls C M ~ M ~ S  i les 
compan&s més 
prestigioses. iu vkúa 
nrtr5tica & Barcelona 
uvalava l'organitzadd & 
I'Olimpíada Cultural & 
quatre anys & dumdq ja 
pmista en I'Avantpmjeete. 

5 
Homenatge a Picasso, 
escultura d'Antoni Tapies. 
Dos nom lligafs 
íntimament u la vida 
artc'sfica di Barcelona. 

I ~i programa cultural 

Tot i que el motiu per organitzar uns 
jocs olímpics és eminentment espoftiu, 
des de l'origen els aspectes artístics i 
culturals sempre hi han tingut un paper 
destacat. En l'Avantprojecte, la 
Candidatura ja va exposar el desig 
d'organitzar una olimpíada cultural de 
quatre anys de durada, el programa de la 
qual es comencaria a desenvolupar tan 
aviat com es designés Barcelona com a 
seu olímpica. 

1 La primera aprovació oficial 

L'Avantprojecte de Candidatura va ser 
aprovat pel Conseli Rector el 13 de 
desembre de 1983. La Junta de 
Federacions Espanyoles d'Esports 
Olimpics va donar-hi el vist-i-plau el 
21 de desembre del mateix any. 

Finalment, el 28 de febrer de 1984, el 
Comitk Olímpic Espanyol també hi va 
donar la seva conformitat. Aquesta 
aprovació implicava l'abandó de les 
candidatures de Jaca i Granada per a 
l'organització dels Jocs d'hivern del 
1992, per tal de concentrar tots els 
esforcos en l'assoliment de la designació 
de Barcelona com a seu dels Jocs 
Olímpics d'estiu. 

El Consell Superior d'Esports, havent 
rebut els informes favorables de les 
federacions espanyoles d'esports olímpics, 
va trasliadar 1'Avantprojecte al Govern 
espanyol. Aquest, reunit en consell de 
ministres el 28 de mar$ de 1984, el va 
aprovar i va donar el seu suport oficial a 
la Candidatura. El novembre del mateix 
any, Pasqual Maragali va comparkixer 
davant la Comissió de Cultura i Esports 
del Parlament de Catalunya per reclamar 
el suport de tots els partits i institucions 
catalans. Uns quants mesos més tard, el 
maig del 1985, l'alcalde de Barcelona va 
fer el mateix davant Ia Comissió 



d'Educació i Esport del Congrés dels 
Diputats. En tots dos fdrums, la 
Candidatura va rebre el suport formal de 
tots els grups parlamentaris. 

1 El debut internacional en un any olímpic 

Al principi de l'any 1984, la Candidatura 
de Barcelona ja havia aconseguit un 
ampli suport institucional i disposava 
d'una propost,a organitzativa i tecnica per 
realitzar el seu projecte. Llavors es 
comenta a plantejar la promoció 
internacional necesdria per donar a 
coneixer la ciutat i la seva aspiració 
d'organitzar uns Jocs. 

L'any 1984 va ser una ocasió excel-lent 
per coneixer d'una manera directa 
l'experiencia de dues ciutats olímpiques 
(Los Angeles i Sarajevo), i per 
presentar-hi, alhora, les aspiracions de 
Barcelona davant de tot el món. 

El febrer del 1984, una delegació 
barcelonina es desplaca a Sarajevo per 
assistir als Jocs d'hivem i promoure-hi la 
Candidatura de Barcelona. També es 
comencaren a aprofitar les reunions dels 
organismes olímpics per fer-hi acte de 
presencia; el mateix any, la Candidatura 
va ser present a Mkxic, a l'assemblea 
anual de 1'Associació de Comitb 
Olímpics Nacionals (ACNO). 

No obstant aixd, no va ser fins el mes de 
juliol, amb motiu dels Jocs de la XXIIIa 
Olimpíada de Los Angeles, que Barcelona 
es va presentar formalment davant el 
Moviment Olímpic i va donar a conkixer 
a la premsa internacional i a la Familia 
Olímpica l'Avantprojecte de Candidatura 
i, així mateix, el logotip que la identificava. 

L'Hotel Biltmore era la seu del Comíte 
Organitzador dels Jocs de Los 
Angeles784; a més a més, hi residien els 
membres del COI. La Candidatura hi va 
muntar una petita exposició que 
mostrava per mitja de pannells i 

1 
Una (~co&* YMge & L 
eerunbnin imaugural dcLs 
Joes Olíntpies & LaP 
Angedrs, l'estiu &Z 1984- 
La CMdidaiura & 
Baree&na va ser-hi preasnt 
per obtenir infonnació 
sobre Z'org~~~irnccó && 
Jacs iperpmmoun Z'opcsd 
& ia eiutat catahan entre 
e& dirigents olhpies que 
s'hien traJZl&t a L 
ciuflrt dfornicwa 

2 
E& E.tegrants & h! 
CandidatuM & Ltarcelona 
que vananaraLosAageLs 
van poder p r a ~ ~ ~ i a r  CZ 
m't en qu2 I'equip 
wp~yolo'e basqueíbol va 
obtsnir L rncdalla &plata 

3 
U n  momeat dc la 
waferincia & prwrisa que 
L CondidatirM de 
Bardona va ofrir al; 
m'uans iafomatius 
&spZaq& a Los Angeles. 
La Carulidrrtnm va ser molt 
ben aeoUida i va fer una 
inipmsid u;alZent entre e& 
intcgrtznts & L Fanrziia 
OZímplmplea. 



4 
A Los Angeh, la deIcgacw 
espanyoia es va instal-iar en 
una casa que es va batqar 
w m  ia Chpa Barceiona i 
que es va convertir en un 
ugraáabk punt de nunw 
p r  rJs seus integrants i per 
a ia resta de ia Famiiia 
Olimpica 

maquetes els aspectes més tecnics del 
projecte olímpic. En aquest mateix hotel, 
es va fer una recepció, a la qual van 
assistir unes 500 persones. Entre elles hi 
havia l'alcalde de Los Angeles i molts 
membres del COI. La delegació de la 
Candidatura que va anar a la metrbpoli 
nord-americana establí el seu centre 
d'operacions en una residencia situada 
prop de Hoílywood, batejada amb el 
nom de Casa Barcelona, que aviat 
esdevingué un lloc de trobada de molts 
membres de la Família Olímpica que 
volien coneixer millor la proposta 
barcelonina. 

A Los Angeles, també hi van ser presents 
altres ciutats que aspiraven a ser la seu 
dels Jocs del 1992; entre elles, 
Amsterdam, la candidatura de la qual va 
mereixer especialment els elogis de la 
premsa local. Amb tot, la Candidatura de 
Barcelona -per a la qual la presencia a la 
ciutat californiana va ser una experiencia 
molt positiva amb vista a la seva 
actuació futura- va causar una impressió 

excel-lent tant als membres de la Família 
Olímpica com a la premsa internacional, 
per la seva serietat i per l'entusiasme que 
demostrava. L'alcalde de Barcelona va 
aprofitar la visita a Los Angeles per 
posar-se en contacte amb els 
organitzadors dels Jocs, a fi de 
coneixer-ne més detalls. 









1 
T i  nZM del fiont 
maritim de Barc&na, dcs 
del @ti de la ciutat fins al 
p0bkRO~. S'M WUN 
ks difcnnb ctaprs de 
cnixement de & ciutat: ei 
puimctre dcl nudi rota& ei 
pe@ del reeúitc medieval 
emmumlht, lhtronud de 
eamr~dePEixumpkide 
la Baruloncflq i 
I'cstNeaura d'algunx &ls 
a& nnclis fabnls, eont 
am el Pobknou. 

2 
El n i  JOM Guka segue& 
atcntmnent les uplicocwax 
de l'aleaide de Barcelona, 
Pasqual Maragll, davant 
la maqueta & I'Ancl& 
Olímpica, dumnt la visita 
que va fu a llQt?Cill(l 
OKmpicIL 

3 
Enrique Tiim Galván, que 
aIcJhom em I'alenldb de 
MadrUI, *anM va visitar 
I'cyicinrr ouinpien, 
a e o m p a a y a t d e ~ n  
Medozu i T i  
Cakkrdn, els prcxidents 
d& &S club8 de fitbol 
inrportaab de & mpitcrl 
-la 

1 Les adhesions institncionals 

La Candidatura de Barcelona, un any 
abans que el COI decidís quina de les 
ciutats candidates organitzaria els Jocs 
Olímpics del 1992, havia aconseguit tots 
els compromisos de suport institucional 
que se li demanaven. A aixb, s'hi afegia 
la creixent sensibilització favorable de 
l'opinió pública, no solament a 
Barcelona, sinó a tot Espanya; una 
primera enquesta entre la població, 
encarregada per l'oficina Olímpica, 
constatava que ja en aquells moments el 
64% dels espanyols consideraven que 
l'adjudicació dels Jocs Olímpics a 
Barcelona seria beneficiosa per a Espanya. 

L'any 1985 va ser un any clau en la 
consolidació no solament d'una idea i un 
projecte, sinó també de l'entorn 
institucional i social que els acabaria fent 
realitat . 

El 9 de marc, per mitja d'un conveni 
signat per l'alcalde de Barcelona, el 
president de la Generalitat de Catalunya 
i el ministre de Cultura, es va 7 * reestructurar el Consell Rector, que dos 
anys abans havia estat creat per 
l'Ajuntament i la Generalitat. Amb 

1 aauesta reestructuració. el 2 d'abril de 

3 
expressat el seu vist-i-plau a 
I'Avantprojecte, va ratificar el seu suport 
el 28 de febrer; uns mesos després, el 13 

I de juny, també s'incorporii a l'estructura 
I organitzativa del Consell Rector, amb la 
1 qual cosa el mbim brgan de decisió de 

la Candidatura va assolir la unanimitat i 
la corresponsabilització de totes les . . .  
ntsWumms que havien d'estar implicades 
en l'organització dels Jocs. El mes de 
maig, el rei Joan Carles 1 va visitar 
oficialment l'oficina Olímpica de 
Barcelona i va acceptar la presidencia del 
Conseli &Honor de la Candidatura. 

L'adhesió institucional havia anat 
acompanyada de la de diversos sectors 
empresarials que, a més de donar el seu 
suport a la Candidatura, hi van fer 
importants aportacions econbmiques. Al 
principi del 1985, aquesta adhesió es va 
reforcar amb una iniciativa conjunta de 
1'Ajuntament de Barcelona i de 
determinats cercles empresarials, que va 
conduir a la creació de l'associació 
d'empresaris Barcelona Olímpica'92, en 
la qual s'integraren 92 empreses, 

cadascuna de les quals va aportar a la 
Candidatura deu milions de pessetes. El 
25 de marc, Carles Ferrer Salat, que 
havia actuat com a cap visible d'aquest 
suport empresarial, fou elegit president 
de l'associació Barcelona Olímpica'92, la 
vice-presidencia de la qual va 
correspondre a Leopold Rodés. Pocs 
mesos després, el juny, Carles Ferrer va 
ser nomenat membre del COI en la 90a 
Sessió d'aquest organisme, que va tenir 
lloc a Berlín. 

La participació empresarial no es va 
limitar a l'aspecte econbmic, sinó que 
també va ser decisiva en la promoció 
exterior de la Candidatura i en la imatge 
de solidesa i col.laboració que s'oferia al 
COI. Les empreses col-laboradores van 
poder exterioritzar aquesta entesa 
incorporant a la seva publicitat i als seus 
productes el logotip de la Candidatura, 
amb la qual cosa van contribuir a la seva 
difusió. 

La sol-licitud formal i el reforgament 
de I'estructora 

El 13 de maig de 1985, el president del 
COE, Alfons de Borbó, i el comissionat 
de la Candidatura, Joan Mas Cantí, van 
presentar formalment al COI la sol-licitud 
de Barcelona per ser candidata a 
l'organització dels Jocs Olímpics del 
1992. El ple de l'Ajuntament havia 
aprovat per unanimitat la presentació de 
la Candidatura un mes abans, 1'1 1 
d'abril, i el COE acabava de decidir la 
seva integració en el Consell Rector. 
Mentrestant, s'havia fet pública una 
segona enquesta que confirmava les 
bones expectatives del projecte olímpic i 
el suport creixent que tenia entre la 
població espanyola. 

La complexitat progressiva i 
l'envergadura dels treballs de la 
Candidatura van obligar a reforcar-ne 
l'organigrama general. Així, el 15 de 
julio1 de 1985, Pasqual Maragali proposa 
Josep Miquel Abad com a conseller 
delegat, maxim Carrec executiu de la 
Candidatura. En aquells moments, Abad 
era director general de la Fira de 
Barcelona, i des de l'inici havia estat 
liigat al projecte olímpic essent tinent 
d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona i 
membre del primer Consell Rector de la 
Candidatura. 



Uns dies després, per indicació del 
conseller delegat, es crearen dos 
organismes més: el Comitk Executiu i el 
Comitk de Relacions Internacionals. El 
Comitk Executiu, on estaven 
representades totes les institucions que 
formaven part del Consell Rector, havia 
de fer el seguiment dels acords que 
prengués aquest brgan. La dimensió de 
les tasques que calia dur a terme va 
exigir que el Comitk Executiu es reunís 
un cop per setmana. 

El Comith de Relacions Internacionals 
havia de promoure la Candidatura a 
l'exterior, sobretot entre els membres del 
COI: calia trametre'ls informació del 
projecte i atendre'ls quan visitessin 
Barcelona. Carles Ferrer Salat, que fou 
nomenat president del nou brgan, i 
Leopold Rodés van assumir aquesta 
responsabilitat. 

El mes de novembre del 1985, l'Oñcina 
Olímpica es traslladi de la Zona Franca 
al pavelló que l'Institut Nacional 

d'IndÚstria (INI) tenia al recinte de la 
fira de Montjuic, a la placa de la Font 
Migica. La nova seu disposava de 
1.600 m', deu vegades més dels que tenia 
a la Zona Franca. L'emplacament va 
resultar ideal per a les tasques que va 
comportar l'acceleració final del procés. 

1 Les obres olímpiques avancen 

1 Obres a Montjuic 

El gener del 1985 es redacta el Pla 
Director definitiu de l'Anella Olimpica 
de Montjuic, que diferia del que s'havia 
proposat inicialment en l'emplacament 
del Palau Sant Jordi i de SINEFC. Per 
raons de construcció es permutava la 
ubicació d'aquests dos edificis, la qual 
cosa possibilitava una disposició més 
ajustada de les esplanades que formaven 
part de l'Anella Olímpica. A més, 

1 
El8 rek d'Esponyq 
acompanyats &l personal 
& 1'0f;nna Olhtpica, 
dvrant la visita que van 
fer a B a r c e i o ~  e1 
m i g  &11985. 

2 
Les obm & )Soma & 
I'Estadi Olímpic & 
Montjaic a mn iniciar el 
febrer dcl1985, moment 
que h m m i d  oiíapica 
era encara una nsprnsprració. 
Bumelona polia demostrar 
al món olímpic qne ja 
actuava amb a n @ M  en 
aspeaes d c e ~ s  & 
I'organització olímpica 

3 
E1 novembre dki 1985, 
1'0f;Eina Olímpica va 
estrenar nova seu. De Ics 
dependenck que tenia a la 
ZOM Franca, es va 
t r a s M r  a l'antic pmeIM 
& I'Imtitut NacioMI 
d'Indústriu, a tocar de h 
Foní M4gica, a lfRrm & 
Montjnii:. 



4 
La primera fase de Iw 
obres a 1'Area de Monijuic 
es va iniciar amb la 
col-hacid d'una h t & a  
que envoltapa tot IJEstadi. 
D'aquesta manera, es va 
podcr comenpar ia reforma 
del recinte. Aquestes obres 
van anar a ckrree del 
Conse11 Superior d9Esprts. 

s'incorporava un camp de beisbol 
d'entrenament, que havia de substituir el 
que es trobava a l'est de 1'Estadi 
Olímpic, i es canviava de íloc el camp 
d'hoquei Pau Negre, que d'aquesta 
manera formava un únic conjunt amb la 
nova pista d'escalfament d'atletisme 
situada davant de la facana sud de l'Estadi. 

La complexitat de les obres de l'Ane1la 
Olímpica i la voluntat de vincular-hi la 
Candidatura aconsellaren la creació d'una 
entitat que se'n fes responsable. Així, el 
2 d'abril de 1985, el Consell Plenari de 
l'Ajuntament de Barcelona va constituir 
l'empresa Anella Olímpica de Montjuic, 
S.A. (AOMSA), el conseller delegat de la 
qual també va ser Josep Miquel Abad. 

El febrer del 1985, amb el financament 
del Conseli Superior d'Esports, es van 
iniciar les obres d'enderrocament del vell 
Estadi, després d'alcar una bastida 
exterior que en protegís la facana. 
Aquestes obres i les d'excavació, la 
finalitat de les quals era rebaixar 11 m la 

cota inicial per tal d'augmentar la cabuda 
de la instal-lació, van durar fins a 
l'octubre següent. Al mateix temps, es 
van retirar els grups escultbrics de Pau 
Gargallo que coronaven la facana 
principal perquk fossin restaurats. 
D'altra banda, a l'emplacament que 
havia d'ocupar el futur palau d'esports es 
van iniciar les obres prkvies a la seva 
construcció, que van consistir a trasliadar 
els vivers municipals, a enderrocar les 
edificacions marginals que encara hi 
havia a la zona, i a esplanar, anivellar i 
tancar el solar. De fet, les obres per 
instal-lar els vivers municipals a la zona 
dels Tres Pins foren el primer pas per a 
l'enjardinament de la part de Montjuic 
encara no urbanitzada. 

L'estiu del 1985 van comencar les obres 
d'excavació del nou palau d'esports, que 
incloien la retirada dels residus sblids 
urbans que s'hi havien acumulat. 
L'octubre es van iniciar els moviments 
de terres per constituir les plataformes 
per al pilonatge de fonamentació. 



Recollint les propostes del Pla Director 
de l'Anelia Olímpica, el Consell Plenari 
de l'Ajuntament va aprovar, el mes de 
juny del 1986, el Pla Especial 
d'ordenació de la Muntanya de 
Montjuic, que incloia les instal-lacions 
olímpiques i tot el conjunt de YAnella. El 
mateix mes, la Diputació de Barcelona 
va signar un conveni amb l'Ajuntament 
pel qual assumia la construcció del paiau 
d'esports, al qual es va donar el nom de 
Palau Sant Jordi; mentrestant, ja es 
comencaven les obres dels fonaments. El 
18 de setembre, es va col.locar 
oficialment la primera pedra del Palau, 
que arribaria a ser un dels edificis més 
notables de la Barcelona olímpica. 

Amb YEstadi Olímpic i el Paiau Sant 
Jordi en mama, la configuració de la 
futura Anella Olímpica es va anar 
concretant amb altres actuacions, com la 
construcció d'un dipdsit d'aigua que, 
amb una capacitat de 160.000 m3 i una 
superfície de 1.350 m', va substituir el 
que hi havia hagut fms aleshores. Sobre 

el nou diposit, estava prevista la 
construcció d'una gran placa -la futura 
placa d'Europa-, a l'extrem de l'avinguda 
de l'Anella Olímpica. 

La decisió definitiva de soterrar la línia 
ferroviaria que anava de lYEstació de 
Franca a la placa de les Glories es va 
prendre el febrer del 1985. Fou aleshores 
que l'Ajuntament de Barcelona i la 
Corporació Metropolitana de Barcelona 
(CMB) encarregaren els projectes tecnics 
per remodelar la xarxa ferroviaria de 
Barcelona. 

Amb aquesta decisió, es va resoldre 
I'interrogant rnés important que tenia 
plantejat la Candidatura: l'emplacament 
definitiu de la Vila Olímpica; i 
I'Ajuntament va poder encomanar la 
planificació de 1"Area del Parc de Mar. 
L'encarrec va correspondre a l'equip 
d'arquitectes MartorelVBohigas/Mackay/ 

1 
ELr g ~ p s  eseultdrics de 
Pau íkgallo que 
comnaven la f-a 
principzl del ve11 Estadi & 
MontJ'uik, molt deteriorats 
pel p del temps, van ser 
retiruts tempralment, el 
maig &l 1986, per 
restaurarios. Mls tcud, es 
van tornar a coGlocar al 
Iloc inicial. 

2 
En & pn'01c~ etapa de & 
reforma & I'Esfaái de 
Montjuic es van enderrocar 
totes les instal-@u>ns 
hteriors i es va rebaiznr 
tot el Urreny & Q pista en 
onze metres, per tal 
d'augmentar la cupaeitut 
del resinte. 

3 
Mommt de l'acte & 
wl-loca& de & p'mem 
pedra del P& Saat Jordi, 
I'cigost del 1985. El 
1;mznqament d'uquesta obra 
va anar a eirrrec de la 
Diputació de Barceiona. 



Empreses integran& de 
l'as~~:iPció d'empresaris 
Barcelona Olimpica'92 

Font: Of&a Ollmpica: MimMa, 1986. 

Puigdomenech, que va presentar el seu 
projecte el 18 d'octubre d'aquell any. Les 
successives versions van anar millorant el 
projecte inicial, d'acord amb les 
recomanacions de diferents brgans de 
I'administració pública, especialment les 
del Ministeri #Obres Públiques i 
Urbanisme. 

El projecte definitiu, el Pla Especial 
d3Ordenació Urbana de la Facana 
Costanera de Barcelona, aprovat per 
I'Ajuntament el 26 de juny de 1986, feia 
un conjunt de propostes cabdals per a 
una de les actuacions més importants 
amb vista a la Barcelona del futur: la 
construcció d'una nova irea que seria 
utilitzada com a vila olímpica i que 
després dels Jocs es destinaria a usos 
residencials; la recuperació de la costa, i 
la reordenació del sistema d'enllacos 
viaris. Tot aixd s'havia de fer sobre un 
espai ocupat per edificis industrials, 
taliers i, en menor proporció, per 
habitatges, els residents dels quals havien 
de ser allotjats en altres llocs. 

Per adequar urbanísticament tot aquest 
projecte, i d'acord amb el Pla de Costes 
que estava elaborant la CMB per a tot el 
litoral metropoliti, el 5 de desembre de 
1985, el ple de I'Ajuntament va aprovar 
la constitució de l'Organ Especial per al 
Remodelatge del Front Marítim del 
Poblenou, brac executiu amb poder per 
gestionar, coordinar i dur a terme totes 
les actuacions relacionades amb la Vila 
Olímpica i la facana marítima. Un cop 
creat aquest brgan, comenqaren les 
adquisicions de terrenys; una de les 
primeres finques expropiades va ser la de 
l'empresa Crédito y Docks, situada a 
I'avinguda Icíiria, que permetia alliberar 
d'un cop uns 40.000 m2 de sol. 

La primera pedra de la infrastructura de 
la Vila Olímpica es va posar el 21 de 
gener de 1986. Paral-lelament, la CMB, 
que llavors tenia competemies en 
materia de sanejament d'aigües, comenci 
les obres als col-lectors que havien de 
possibilitar el soterrament del ramal 
ferroviari de la placa de les Glories; 

1 Abengoa, S.A. Construcciones Núñez y Navarro, S.A. HUSA 
Acems Boo<areu. S.A. Control v Aoliiones. S.A. 
ACESA 
Antonio Puig, S.A. 
Arthur Andersen 8 Cia. 
ASEPEYO 

Banc de Sabadell 
Banca Catalana 
Banco AtJhtico 
Banco Central 
Banco de Bilbao 
Banco de Europa 

B" 2 z d e r  
Banco de Vicaya 
Banco Exterior de España 
Banco H i i  Americano 
Barnices Valentine, S.A. 
Basi Herrnanos, S.A. 
BBC Brown Boveñ. S.A. 
Belloc Esaité 
Bodegas Torres 

Caixa de Barcelona 
Caixa d'Estalvis de Catalunya 
Caixa de Pensions 
CAMUNSA 
Casinos de Catalunya, S.A. 
Catalana de Gas i EMc i ta t  
Cementos Asland, S.A. 
Cementos Uniland 

cubiartaS y '~zov ,  S.A. IBM 
lndicesa 

DAMM, S.A. Iberia, S.A. 
Danone, S.A. Industrias Burés 
Dragados y Consmicciones, S.A. Isdux, S.A. 

El Corte Inglés, S.A. 
El Pais 
ENHER 
EN ASA 
EMTE 
Enrique Masó, E.D.S. 
Entrecanales y Tavora, S.A. 

FECSA 
Ferrer Internacional. S.A. 
Fenocanil Metromta de Barcelona 
Ferrovial. S.A. 
~&et, S.A.E. 
FOCSA 
Foret, S.A. 
Francisco Quintana Ylzarbe. S.A. 
Freixenet, S.A. 
FujiiEspaña, S.A. 

Galerías Preciados 
Grupo Asegurador Catalana 

Ocadente 
Grupo Ramel 
Grum z 

J. Uriach 8 Cia, S.A. 

La Vanguardia 
Laboratorios Dr. Esteve. S.A. 
Ledie Paswal 

Maquimpres, S.A. 
Maquinista Terrestre y Marítima. S.A. 
Material y Construccibn, S.A. 
Med Playa Hotels 
Mestre i Ballbé, S.A. 
Motor Ibérica, S.A. 

Nestlé, A.E.P.A. 
Nutrexpa, S.A. 

Obras y Construcciones, S.A. 

PhiEps IMca, S.A.E. 
Rank Xwox Española. S.A. 
Roca Radiadores, S.A. 

Sanyo 
Semens. S.A. 

CEPSA Sintel, S.A. 
COBEGA, S.A. HECSA 
Compañia Telefónica Nadonal de España Henry Colomer Torras Hostench 
COMSA Hispano Alemana de Constnicción. S.A. Torres Herrena y Consbucciones 

Hispano Olivetti. S.A. 



també va comprar diverses fmques del 
Poblenou a l'empresa Catalana de Gas, 
entre les quals l'anomenada l'Arenal, que 
va permetre l'inici de les obres al 
perímetre de la futura Vila. 

Al mateix temps que es comencaven les 
obres, es van concretar els acords 
institucionals i, el mes de febrer del 
1986, la Generalitat de Catalunya, 
l'Ajuntament, la CMB, el Ministeri de 
Transports i l'empresa RENFE signaven 
oficialment l'acord de reforma ferroviaria 
del Poblenou, al qual va seguir un 
conveni entre la CMB i el Ministeri 
&Obres Públiques per a i'ordenació de la 
fagana marítima en aquel1 sector. 

El setembre del 1986, l'adjudicació de les 
obres ferrovihries va ser signada per 
l'alcalde de Barcelona, Pasqual Maragaii, 
i el president de RENFE, Julián García 
Valverde. Alhora, es va acordar la 
supressió de les vies que s'estenien 
paral-lelarnent a la costa i el soterrament 
del ramal que arribava a la plaga de les 

Glories vorejant el barri. Tot seguit, es 
va aprovar la reforma de la xanca bisica 
de clavegueres del col-lector del Bogatell. 

Tant la Vila Olímpica, que, situada al 
costat del mar, continuaria el tragat de 
carrers de l'Eixample, com el conjunt de 
l'operació de 1'Area del Parc de Mar de 
la qual formava part, havien de posar fi 
a l'estat de marginació urbana d'una gran 
part del Poblenou, al sector septentrional 
de la ciutat. La rehabilitació del triangle 
format pel passeig de Carles 1, l'avinguda 
del Bogatell i la iínia de la costa va 
implicar una actuació sobre 47 ha de les 
100 que formaven l'anomenat Parc de 
Mar. Es va proposar el nom de Nova 
Icaria per al nou bani, en memoria de la 
Ichria utopica, que havia arrelat tant en 
la tradició obrerista del Poblenou. 

Així, la Vila Olímpica esdevenia la 
principal intervenció urbanística de la 
Candidatura de Barcelona: per primera 
vegada, l'operació d'allotjament dels 
esportistes d'uns jocs comportava la 

1 
Lu situaa0 de la via &l 
tren al bam. &l Pobíenou 
obligava a frr servir passos 
a n i M  i ponts. Dcsprls & 
la wnstmeciO & la vila 
Olímpica i & la mforma & 
tot el sistema femvian' & 
lo ciutat, aquesta Unatge és 
no& un mord. 

2 
Recinic & la Fim & 
&veclo~ ,  a tocar & la 
plnfa d'Espanya, a I%va 
& MonGuie. La 
CruulWura w m a  & 
situor-hi el Ccntm per a& 
MiGam & Comunicació. 



3 
Vista de Igrea de ha V a .  
d'Hebron, m b  d VeIodmm 
a primer terme. El pmjcefc 
proposava ha tr<~~~forrnPCid 
d'aquest sector ea U M  de 
les quatre crees olímpiques. 

transformació &un sector urba tan 
important. La Vila es trobava tan sols a 
6 km de i'Estadi Olímpic, a 5 km del 
Centre Principal de Premsa, a 6,5 km de 
i'hotel que es prop.osava com a seu del 
COI, a 7 km de l'Area de la Diagonal, a 
6,s km de l'hea de la Vall d'Hebron i a 
600 m de I'Hospital del Mar, que havia 
de ser l'hospital olimpic durant els Jocs. 

L'abril del 1985, VOficina Olímpica 
elabora un pla director per a l'Area de la 
Vall d'Hebron, una de les quatre irees 
olímpiques on es proposava emplaqar les 
instal-lacions principals dels Jocs 
Olimpícs del 1992. 

havia estat el primer pas en la 
recuperad per a l'ús col4ectiu del buit 
urbi més important que tenia la ciutat. 
El projecte oiímpic va impulsar finalment 
la continuació del Segon Cinturó, 
llargament ajornada, que ja figurava en 
el Pla General Metropolita del 1976, el 
qual recollia la idea primitiva del Pla 
d'Enllaqos del 19 17 de crear un anell de 
circumval.iació a Barcelona. El nou 
cinturó de ronda permetria que aquesta 
zona tingués per f i  una accessibilitat més 
gran des del centre de la ciutat. 

1 La Candidatura arreu del món 

L'hea de la Vall d'Hebron, situada al 1 Una presentació amb &xit 
sector nord-occidental de Barcelona, era 
un triangle de més de 160 ha de Paral-lelarnent a la planificació i 
superficie, voltat de barris amb serioses l'actuació urbanístiques, la presencia de 
deficiencies d'accessibilitat i de serveis. la Candidatura de Barcelona a l'estranger 
La constwció del Veltdrom, el 1984, es va anar incrementant fins al punt de 



fer-se constant en els esdeveniments 
esportius internacionals i en les reunions 
del COI i de les altres organitzacions del 
Moviment Olímpic. 

Va ser especialrnent remarcable 
l'acolliment que Barcelona va tenir en la 
90a Sessió del COI, celebrada al Berlín 
Oriental de 1'1 al 5 de juny de 1985. La 
Candidatura s'hi presenta amb el 
propbsit de mostrar les transformacions 
que ja s'havien produit a la ciutat, des 
de la primera presentació formal a 
l'exterior, en els Jocs Olímpics de Los 
Angeles, un any abans. De Los Angeles a 
Berlín, 1984-1985 era el tito1 de 
l'informe lliurat als assistents a la Sessió; 
estava dividit en capitols, amb titols ben 
expressius: «Barcelona avanqan, 
«Barcelona difon l'olimpisme», 
«Barcelona planifica i construeim, 
«Barcelona assegura I'allotjament~, 
«Barcelona garanteix els transports~ i 
«Barcelona reafirma la seva capacitat de 
financament~. 

A Berlín, hi van ser presents totes les 
ciutats que aspiravea a organitzar els 
Jocs d'estiu del 1992. En una conferencia 
de premsa posterior a la 90a Sessió del 
COI, Pasqual Maragall va destacar: 
«Barcelona i Brisbane són les 
candidatures que han aportat més valor 
afegit en la seva presentació. La 
Candidatura australiana, perque era una 
desconeguda i ha aconseguit fer-se una 
imatge simpatica, i nosaltres, perque hem 
presentat un informe de progrés que ha 
causat una gran impressió.~ 

Per fer costat a la proposta tecnica es va 
muntar un estand, I'aspecte plastic del 
qual encunyava la imatge de modernitat, 
mediterraneitat i creativitat que des 
d'aleshores s'associaria a la Candidatura 
de Barcelona. El tema de I'estand era de 
metacrilat blau, il-luminat per sota; a 
sobre s'hi alcava una tarima de fusta 
amb la forma del mapa de Catalunya; un 
dels panneíis sostenia una maqueta de 
Barcelona on hi havia senyalitzades amb 
laser les instal-lacions esportives i aitres 

1 
La CMdidntura prr 
presentar un atens informe 
mirani In eckbmcid & lo 
90a Sessió &l COI, que va 
tenir ldac a Berlin OrUntal 
S juny &l1965. En 
aquella sessió, Carks Ferrer 
S& va ser e&gif membre 
de l'org* 
infrnmmnal. F h  
olwhom, Ferrer S&t 
h i a  presidit I'as80fioeió 
cl l lpr~sdd &WCC&M 
OIímpica'92, que va Qnar 
un suport important a ks 
rrppimeions o l ~ u e s  de la 
ciutrrt. 



2 
L'estand que h ciutnt 
d%Ibertviüe, ecudiukta per 
a I'organitzacid &h loes 
OUmpics d'hkrn &11992, 
va presentar a Berlin va ser 
dissenyat scgvint una lhia 
austem i funcwiuJ. 

3 
Estand & La Cadidrrtum 
& Pan's. El 1985, k s  
ciatats & Brisbane, 
Amsterdam, Par& i 
Birmingham ja s'havien 
Irfegit a La cursa olúnpica 
per oganitqu eh Jocs &l 
1992. M& endrivani, s'hi 
afcgrcgrria BeIgrad 

4 
A I'estand que h 
Candiabtum de Barcelona 
va pmntar a la 
90n Scssib del COI, el 
visitant podia fer consultes 
sobre Iw instd.Iriewns &l 
pmjecte olimpic en una 
pantalla d'ordinudor,- al 
mateix temps, en podia 
veure IP fotogrofia i 
compmvar-ne 
I'empIcyament en una 
maqueta & h EiUtat 
rnitianpnt un raig Iasrr. 
L'estad va ser dissenyot 
per Josep A. Poh i Antoni 
Rossew. 

llocs d'interes. En aquest espai, s'hi va 
instalelar una torre metal-lica amb 
monitors de vídeo que oferien 
informació grhfica programada en vuit 
llengües. La lluminositat, combinada amb 
el dinamisme que donava la tecnologia 
aplicada, feia una impressió de gran 
qualitat estetica, una faceta en la qual 
Barcelona va ser capdavantera durant 
tota la campanya. L'estand va ser visitat 
per unes 8.000 persones. 

La presencia de la Candidatura de 
Barcelona al Berlín Oriental es va 
considerar un gran exit quant a la seva 
promoció exterior. La síntesi entre 
serietat organitzativa i qualitat plastica 
va aconseguir un resultat excel-lent i va 
donar iioc a un estil propi basat en una 
projecció equilibrada de la forma i el 
contingut de la proposta olímpica 
barcelonina. 

El primer decaleg que resumia el 
missatge de la Candidatura i que va ser 

presentat a la ciutat alemanya va ser el 
següent: 

1. Per terra, mar i aire, tots els camins 
porten a Barcelona. 

2. Els Jocs de les distancies curtes. 
3. Comunicació agil i ripida entre les 

diferents arees. 
4. Escenaris plens de magia urbana. 
5. Barcelona'92: un estil arquitectbnic 

que combina tradició i modernitat. 
6. Un estil mediterrani: la Vila 

Olímpica al costat del mar. 
7. Emplaqament de primer ordre per a 

la Familia Olímpica. 
8. La premsa, en el cor dels Jocs. 
9. Un projecte urba per a la ciutat del 

futur. 
10. Amb el suport unanime, estem 

preparats. 

Després de Berlín, aquest estand també 
va ser muntat en la reunió del Comite 
Executiu del COI amb l'ACNO, que se 
celebra a l'Hotel Alfa de Lisboa del 14 al 
19 &octubre de 1985. Juntament amb 



Barcelona, assistien a aquesta trobada les 
delegacions d'Albertville, Anchorage, 
Belgrad, Birmingham, Cortina 
d'Ampezzo, Lillehammer, París i Sofia. 

1 De continent en continent 

Les reunions dels comitks olímpics d7un 
mateix continent també eren aprofitades 
per la delegació de Barcelona per establir 
contactes personals i institucionals. 

N'és un exemple la 4a Assemblea 
General dels Comitks Olímpics Asiitics, 
que se celebra a Bahrain els dies 4 i 5 de 
desembre de 1985. Tot i que hi va haver 
dificultats per introduir el material de 
promoció en aquest país del Golf Pkrsic, 
es va poder muntar una exposició a 
l'Hotel Diplomai, on se celebraven els 
actes. A Bahrain es van mantenir 
contactes amb els membres del COI del 
sud-est &Asia i d'altres paisos d'aquest 
continent, amb molts dels quals no 
s'havia pogut establir cap relació fins 

aleshores. En 17Assemblea també eren 
presents les candidatures d'hsterdam, 
Anchorage, Albertville, Birmingham, 
Falun, Liiiehammer, París i Sofia, 
cadascuna de les quals va poder 
intervenir-hi amb un breu parlament de 
presentació. 

Així mateix, el desembre del 1985, se 
celebra la 5a Assemblea General dels 
Comitks Olímpics Africans a la capital 
d'Etibpia, Addis Abeba; amb la seva 
visita, la delegació de Barcelona va 
augmentar la llista de contactes amb 
dirigents olímpics. A més de Barcelona, 
també hi foren presents les delegacions 
que havien anat a Bahrain, i les de 
Cortina d7Arnpezzo i Berchtesgaden. 

Paral-lelament a la presentació de la 
Candidatura en els fbrums del Moviment 
Olímpic, I'Oficina Olímpica havia 
organitzat exposicions en diverses fires i 
certdmens internacionals. Va ser 
especialment significativa la preskncia a 

1 
El p-nt & & 
Gmemhhlt de Cotnñrnyq 
Jordi Pujo& en & 
i ~ u @ d  & la Gral!. 
F ~ M  dd Tnrisnir, a  Mi&. 
kv adminUtracions 
consomiadta en la 
M i a i t t u r a  npmfitarrrcn 
totw lea ocruions pr fer-la 
con2irCr a I'extmnger. 

2 
Lo candiaittu~ va ser 
present en totcs lea reunions 
de lea aa<ociociom 
i n t c d n u i s  qw formen 
d Moviment Otihpic. A 
Buenos Ains. Ruinron 
Mart ia  Fnnnn4 tinent 
d'akukk & I'Ajllntament 
& Barcelona, va ~xpliear d 
pmjecte olinrpic a  J4150 
Hmeiange, membn del 
COI ipmidcnt & h HFA. 



Opinió de la població de l'kea 
Metropolitana de Barcelona 
referent a la Candidatura de 
Barcelona 

Milb, Estocolm i Buenos Aires, el primer 1 L'any decisiu 
trimestre de l'any 1985. 

A Mila es va celebrar una exposició, amb 
motiu de la Gran Fira del Turisme, al 
Palazzo di Brera, entre el 20 i el 25 de 
febrer d'aqueil any; i'exposició va ser 
inaugurada pel president de la 
Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol. A 
Estocolm, l'exposició es presenta dins la 
Setmana de Barcelona, que va organitzar 
el Patronat Municipal de Turisme el mes 
de mar$, acompanyada d'una altra 
exposició sobre Gaudí i d'una mostra de 
cuina catalana. A Buenos Aires, 
l'exposició es va instal-lar a la seu del 
Comite Olímpic Argentí, entre el 17 i el 
24 d'abril, i tingué una gran repercussió, 
tot i coincidir amb les importants 
mobilitzacions populars que es produiren 
llavors a l'Argentina. 

El 1986, l'any que el COI havia de 
designar la ciutat organitzadora dels Jocs 
Olímpics del 1992, Barcelona s'estava 
preparant, estimulada per una 
candidatura que s'havia convertit en 
i'impuls il-lusionat i renovador que feia 
anys que la ciutat esperava. Aqueil any 
s'estava eniiestint el Dossier de 
Candidatura, s'havia posat la primera 
pedra de les obres de la Vila Olímpica i 
s'avanqava en la construcció de l'Anella 
Olímpica. A més, des de feia dos anys, ja 
funcionava el primer dels nous 
equipaments esportius fets amb vocació 
olímpica, el Vel6drom. 

El 27 de desembre de 1985, el ple de 
l'Ajuntament va ratificar el desig de 
Barcelona d'organitzar els Jocs i prengué 
el compromís de respectar la Carta 
Olímpica. Posteriorment, el 24 de gener 
de 1986, el Consell de Ministres va 
adoptar un acord identic. Finalment, un 

Creu que els Jocs Olimpics signSquen un fet favorable o beneficiós per a Barcelona? 



mes després, el COE també va dur a 
terme aquest trhmit oficial. 

L'1 de marq de 1986, Pasqual Maragall i 
altres membres del Consell Rector 
presentaren el Dossier de Candidatura a 
la seu del COI, a Lausana. Les altres 
ciutats candidates ho havien fet uns 
quants dies abans per ordre de sorteig. El 
14 de marq, el Dossier va ser presentat 
als mitjans de comunicació. 

La presentació del Dossier va ser el 
tramit més decisiu de tots; la 
Candidatura de Barcelona entra llavors 
en la recta final. Pocs dies després, el 
president del Govem espanyol, Felipe 
González, visita oficialment l'oficina 
Olímpica; al cap de poc ho va fer el 
ministre de Cultura, Javier Solana. El 
president de la Generalitat de Catalunya, 
Jordi Pujol, també va fer una visita 
oficial a I'Oficina Olímpica, i s'hi va 
inscriure com a voluntari olímpic. 

Amb la presentació del Dossier, el 
projecte olímpic quedava tancat i ja no 
admetia modificacions. No obstant aixd, 
fins al moment de la votació, l'octubre 
d'aquell any, es disposava encara d'uns 
quants mesos per insistir en la promoció 
i l'explicació del projecte entre el 
col.lectiu de votants. Les presentacions de 
la Candidatura arreu del món, les 
competicions que es van organitzar a 
Espanya en aquells moments, la 
campanya de voluntaris olímpics, el Bus 
Olímpic -que va visitar les capitals de 
totes les comunitats authnomes- i 
l'atenció a les comissions d'enquesta 
enviades pel COI, l'ACNO i les 
federacions internacionals, van ser els 
millors instruments per reiterar l'oferta 
olímpica i el suport institucional i 
popular que l'avalava. 

1 
El mes & q dcC 1986, 
el preai&nt &l h r n  
espanyol, Fei& GomBix, 
va visitar ofici,ahent 
Z'Ofcina Olímpica per 
donar e1 seu supwt a ka 
aspiracions & Barcelona. 

2 
El plcdllCdldrn1 & la 
Generalitat, Jordi PIjol, es 
va irweriure wm a 
vobtnfari otimpic en la 
visita gue va fer a I'Oficina 
Olímpica el juny dcl1986. 



- 3.6. El 'Dossier de Candidatura' 





1 
El Dossier de Candidatura 
era el document que 
wntenia ka pmposta & 
Barcelona pcr als Joes &l 
1992. L'origiditat & 
h e l o n a  en ka p r u c n t d  
&l Dossier -segona una 
idni & disseqvodor André 
M- va ser elogia& per 
tot3 ek mitiuna & 
com-, que miat van 
nbriW.w-lo d el nom & 
Ciixn Mhgi~ll. 

2 
L'ahUe & 3anxlona-i 
pr~idcnt &l C O ~ I  
Rector, Pa8quai Maraga i 
el eonadhr dkkgat & ka 
G a a d ~ r a ,  Joaep Miguel 
Abarl. presaten el Dossier 
de Candidaiura als mifiMJ 
& c o m u ~  de 
Boreeio~. 

1 El compromís de la ciutat 

Uns quants mesos abans de la nominació 
olímpica, les ciutats que aspiren a 
organitzar els jocs olímpics han de 
presentar al COI un informe definitiu de 
la seva oferta. Aquest informe és el 
dossier de candidatura. 

El dossier de candidatura és el 
compromis formal d'una ciutat que 
s'ofereix a ser seu olímpica. Esta 
constituit fonamentalrnent per les 
respostes a un qüestionari detallat 
formulat pel COI i per les federacions 
internacionals. Les preguntes fan 
referencia a tots els aspectes organitzatius 
dels jocs olímpics, és a dir, les 
infrastructures, els equipaments i serveis 
previstos, els recursos humans i el 
financament, i també als aspectes jurídics 
i contractuals de les relacions entre el 
COI i la ciutat escollida, que han de 
garantir el compiiment de les regles i les 
normatives del mhim organisme olímpic. 

Les ciutats candidates han d'enviar 
exemplars d'aquest dossier a la seu del 
COI a Lausana, a tots els membres 
d'aquest organisme, a totes les 
federacions internacionals i als CON. La 
informació del dossier ha de ser 
comprovada per tres comissions d'experts 
que el COI, l'ASOIF i l'ACNO envien a 
cadascuna de les ciutats candidates. 
Aquestes comissions d'enquesta, després 
de la visita, han d'exposar les seves 
conclusions als organismes que 
representen perque els membres del COI 
les tinguin en compte a i'hora de prendre 
la decisió final. 

A més de Barcelona, també aspiraven a 
organitzar els Jocs d'estiu del 1992 les 
ciutats d'Amsterdam, Belgrad, 
Birmingham, Brisbane i París. L'interes 
creixent per l'esport, d'una banda, i 
l'increment dels ingressos derivats dels 
drets de televisió i els bons resultats 
econbrnics del Comite Organitzador dels 
Jocs de Los Angeles, de l'altra, havien 
contribuit a augmentar el nombre de 
ciutats candidates i, per tant, el grau de 
competencia entre elles. En el Dossier de 
Candidatura, doncs, Barcelona havia de 
demostrar que era cap* de tirar 
endavant l'organització d'un 
esdeveniment d'aquesta magnitud, per la 
qual cosa va afrontar el repte amb una 
gran precisió tecnica. 

L'estrategia d'organització de 
Barcelona'92 i els progressos en la 

preparacio anticipada dels Jocs Olímpics 
s'havien concretat en diverses 
publicacions: l'Avantprojecte de 
Barcelona'92, presentat a Los Angeles el 
1984; l'lnforme de Progrés, presentat a 
Berlín el 1985, i el butlletí peribdic 
Barcelona Olympic News. La presentació 
del Dossier de Candidatura tancava un 
procés que s'havia iniciat cap a mitjan 
1980 i que calia concloure amb una 
proposta factible i coherent. 

1 L'elaboració del 'Dossier' 

A mitjan 1985, un equip inicia l'estudi 
de les condicions exigides pel COI i les 
federacions internacionals, i les va 
confrontar amb les qüestions que la 
ciutat i la Candidatura ja tenien resoltes. 
D'aquesta manera, es van poder 
descobrir les possibles llacunes de la 
Candidatura. Previament, l'equip havia 
fet un buidatge i una anaiisi comparativa 
dels dossiers presentats per les 
candidatures olímpiques que havien 
triomfat en les edicions més recents: Los 
Angeles (1 984), Calgary (1988) i Seül 
(1 988). 

El conjunt definitiu del Dossier de 
Candidatura de Barcelona estava integrat 
per sis volums i altres elements 
complementaris. El títol del primer 
volum era «Sol-licitud de candidatura al 
Comite Olímpic Internacional per a la 
celebració a Barcelona dels Jocs de la 
XXVa Olimpíada». Aquest volum s'obria 
amb les cartes de salutació i suport del 
rei, del president del Govern espanyol, 
del president de la Generalitat de 
Catalunya, del president del COE i de 
l ' h l d e  de Bitr'dona, i també contenia 
la llista dels membres integrants de la 
Candidatura. A continuació, en el cos 
principal del volum, es contestaven les 
vint-i-tres preguntes formulades pel COI; 
es feien comentaris sobre les condicions 
que el COI exigia a les ciutats candidates 
i sobre la proposta de contracte que es 
podia establir entre el Comite 
Organitzador, el COE i el COI si la 
ciutat resultava escoiíida, i s'expiicava la 
proposta d'organització d'un camp 
internacional de la joventut. Finalment, 
el volum es tancava amb les respostes al 
qüestionari sobre l'organització de les 
sessions del COI que coincideixen amb 
els Jocs Otimpin. 

El segon volum feia referencia als 
requisits minims que asseguraven la 



cobertura escrita, fotogrifica i electrhnica 
dels Jocs per a la premsa, la radio i la 
televisió. El tercer, q u a  einque i sise: 
volums contenien d programa esportiu 
dels Jocs del 1992 i les respostes a les 
preguntes de les federacions 
internacionals sobre cada un dels esports 
olímpics previstos en el programa oficial, 
que hi figuraven agrupats de sis en sis. 

Finalment, a més de tot aquest material 
imprhs, s'hi incloien una cinta de casset, 
una videocasset i un disquet infomiitic, 
que donaven informació general sobre la 
ciutat i la. proposta olímpica. 

En els dossiers adrecats als membres del 
COI, s'hi incorporava una carta personal 
del rei, el llibre Ara, Barcelona, escrit pel 
periodista Carles Sentís, i una salutació 
personal de l'alcalde de Barcelona 
enregistrada en la videocasset de 
presentació. 

L'elaboració del Dossier de Candidatura 
va comportar un treball de selecció entre 

més de 100 projectes previs, unes 3.000 
fotografies, 2.000 planols i 150 gdifics. A 
més, es van enregistrar 50 hores en audio 
i video. En conjunt, l'elaboració del 
Dossier va comportar unes 500.000 hores 
de trebali durant quatre anys i la 
col-laboració d'uns 750 professionals de 
diverses disciplines. 

Fins aleshores, no s'havia presentat mai 
un informe de candidatura que 
s'assemblés -tant pel que fa a la forma 
externa com al contingut- al Dossier de 
Barcelona, cosa que en aquells moments 
va destacar la premsa internacional. El 
Dossier de Barcelona esdevingué alhora 
l'emblema i el resultat de la determinació 
tena~ de la ciutat de ser elegida seu 
olímpica. 

Amb vista a la presentació del Dossier, es 
va posar una atenció especial en el seu 
aspecte extem. El mes de novembre del 

1 
Els wCvnw Uiforndus i el 
material mlIltim2dia que 
formaven el Dossier 
sumaven ais de set-centes 
*M. E1 pnuCs 
d'daboracid, sota h 
dircceid de iWiz Arias, va 
ser Moriós i intens, i va 
&m? m& de qvatre ays. 
H i  van interpw~~'r nns 
750 pmfwsionab d'einbih 
d t  diversos. 

2 
Una delexació del c o d  
Rector Ilivra el Dossier de 
Candidatura ai ptwiáent 
del COZ a h sen d'aqnest 
organhnrr, a Lousana. 



3 
ia proposta esporhrhva de 
Barcelona incloih 
vint-i-quatre esports: els 
vint-i-tres que f o m e n  el 
p r o g r l ~  oficiaZ deh Joes 
de Sur1 dei 1988 i, a d s ,  
el Wminton. Una vega& 
gr ronyd  & nominacid, 
s'hi va (dcgicgir eZ 
vint-i-cinqd esport, el 
beishl. T& s'hi van 
iAEIoure tres esports de 
demostraeid: & pibta 
basca, l'hoquei sobre patr'ns 
i el taekwonde. 

1985, s'encarrega al dissenyador André 
Ricard que fes una proposta per al 
contenidor del material i els volums que' 
s'estaven preparant. 

El cariicter detallat de la informació que 
s'incloia en el Dossier de Candidatura 
condicionava el disseny d'aquest 
contenidor, ja que fins a l'últim moment 
havia de ser possible afegir-hi 
informacions o modificacions que 
milloressin l'oferta barcelonina. En 
parauies d'André Ricard, icaquesta 
necessitat de flexibilitat i obertura va ser 
el factor biisic que va condicionar 
l'estructura del Dossier de Barcelona. 
Vam buscar una solució original, cbmoda 
i prestigiosa, i vam veure que la més 
adequada era agrupar els documents en 
diversos contenidors oberts que 
permetessin, fins a l'últim dia, canviar de 
lloc els documents que incloiew>. 

La solució adoptada va ser un arxivador 
de color gris fosc, arnb calaixos de pliistic 
injectat proveits d'uns agafadors que els 

feien lliscar sobre uns rodets. Cada calaix 
duia sobreimprks l'índex del seu 
contingut. El contenidor es dissenyii de 
manera que la seva aparenqa suggerís 
tradició i modernitat, pero, alhora, 
també, qualitat i tkcníca. 

El Dossier tenia una presentació especial 
per als dossiers que s'havien d'adreqar 
nominalment als membres del COI, i una 
altra per als que s'havien de distribuir 
entre les federacions internacionals i els 
CON. De la primera, se'n féu una edició 
de 100 unitats, i de la segona, se'n 
lliuraren 900. El dossier adreqat als 
membres del COI anava dins d'un moble 
especial de fusta de bubinga, tancat amb 
una peqa de llautó daurat que duia 
gravats l'emblema de la Candidatura i el 
nom de la personalitat a qui es lliurava, 
cosa que creava un nexe subtil entre la 
ciutat i el receptor. Aquest moble va ser 
batejat ben aviat amb el nom de Caixa 
Magica. 



El Dossier, en conjunt, pesava prop de 
dotze quilos. Es van dissenyar un 
embalatge per trametre'l per correu i un 
receptacle que permetia transportar-lo 
dmodament i que concordava amb la 
idea general del conjunt; era una caixa 
de cartró blanc, amb unes cintes de lona 
i nanses de fusta. En treure'n la coberta 
superior, les parets lateral5 queien i 
descobrien la caixa de fusta. L'efecte en 
el receptor havia de ser immediat. 

El Dossier de Candidatura comengava 
explicant com i quan es constituina el 
Comitk Organitzador dels Jocs de 
Barcelona. Així doncs, el Comite tindria 
personalitat jurídica prdpia i 
s'estructuraria en dos drgans de govern, 
l'Assemblea i la Comissió Executiva; se 
n'avangava també l'organigrama inicial i 
l'evolució que probablement presentada 

fins a l'any 1992. D'altra banda, 
l'Ajuntament i el COE es comprometien 
a constituir-lo abans dels sis mesos 
posteriors a la nominació. 

El Dossier recalcava que en la normativa 
legal espanyola no hi havia obstacles per 
celebrar els Jocs i recordava que els 
articles 30 i 31 de la Llei general de la 
cultura física i de l'esport, del 20 de 
marg de 1980, emmarquen la potenciació 
de les funcions del COE i la difusió de 
l'olimpisme per tot el temtori espanyol. 
Es recordava també que, en el Consell de 
Ministres del gener del 1986, el Govern 
espanyol ja havia garantit expiícitament 
que totes les persones que haurien de 
participar en els Jocs podrien entrar 
lliurement al país, i que el Comitk 
Organitzador, d'acord amb la Carta 
Olímpica i amb els criteris numkrics del 
COI, les acreditaria amb una targeta 
d'identificació olímpica. 

El Consell Rector de la Candidatura, en 
el marc de la Constitució Espanyola, 

2 
Dvronr cl cmnpionat &I 
M& & Futbol&11982, a 
loxa~&?lnrctro& 
Bamebnac~vawlrrnarnn 
~irtanicr&anyrJirzrreid 
non, k n y a t  prr Joaq M. 
T* 



3 
PIiinol dt ItEjradi Owk. 
En d Dossier de 
Candidatura s'indicmen iea 
i d i a c i o n a  & cotapetkid 
i d'nrtrenaa~~nt dt eridn 
upott, p n k t a  durant cls 
Joes. Tamá¿ s'hi ineloL un 
estudi detaiiat dt 
I>c@apwmnt, dUu & 
cada un &h mintu,  dcb 
col-EcEt*s que wnponen k 
F d i a  Olimpieecr. 

4 
v i  dt I ' M  dtl 
RCD &mayo4 una de Ics 
i d o c i o r r r  ~cIccei4Mdu 
dcs d * ~ n  pnmnnpi p 
alcbm-hi Icr wm&id de 
E t U  

garantia que ni dins els recintes olímpics 
ni en les seves zones d'influkncia no 
tindria líoc cap manifestació amb 
finalitats polítiques que pogués 
distorsionar els Jocs. A aixb, s'hi afegia 
el compromís de l'Ajuntament de 
Barcelona de no autoritzar la celebració 
de cap acte de caracter polític a les 
instal-lacions olímpiques, ni una setmana 
abans ni una setmana després dels Jocs. 

Tegint en compte que el COI és el 
dipositari dels drets exclusius de 
transmissió dels Jocs, la Candidatura 
manifestava que es comprometia a vetllar 
pels drets i les prerrogatives del COI, i 
per una gestió eficaq de totes les tasques 
de difusió dels Jocs; acompanyaven 
aquesta af'iació sengles escrits del 
director general de Radio Televisió 
Espanyola, José María Calviño, i del 
director general de la Corporació 
Catalana de Radio i Televisió, Joan 
Granados, els quals reconeixien 
formalment que el COI tenia els drets 
exclusius de transrnissió dels Jocs. A més 

a més, el pressupost que es presentava 
recollia la distribució dels drets de 
televisió que establia la cl~usula 33 del 
contracte olímpic amb la ciutat 
designada. Segons aquest contracte, que 
s'havia de signar el mateix dia de la 
nominació, el COI cedia al comitk 
organitzador de la ciutat seu el 20 % dels 
ingressos, a compte del cost de 
realització de televisió; un terq del 80 % 
restant se'l quedava el COI, i els altres 
dos tercos els lliurava al comitk 
organitzador com a participació en el 
finanqament dels Jocs. 

En el Dossier, la Candidatura es 
comprometia a assegurar abans dels Jocs 
la protecció jurídica dels símbols i 
l'emblema olímpics, l'ús exclusiu dels 
quals corresponia al COI, i recordava 
que l'ordenament legal espanyol recull 
aquesta protecció jurídica en l'article 32 
de la Llei general de la cultura física i de 
l'esport, que atribueix la gestió dels 
símbols olímpics al COE en el territori 
espanyol. 



Per mitjh dels compromisos adquirits per 
17Ajuntament de Barcelona, es garantia 
que l'esdeveniment olímpic es duria a 
terme a la ciutat candidata i que només 
se celebrarien proves fora d'aquesta amb 
l'autorització explícita del COI. Es 
garantia també que el Comitk 
Organitzador facilitaria les condicions 
per celebrar una sessió del COI durant 
els Jocs i que es compliria cadascuna de 
les divuit cliusules del contracte olímpic. 

D'acord amb.el contracte entre el COI i 
la ciutat designada, el Dossier afirmava 
que, tot i preveure un pressupost 
equilibrat, si els Jocs de Barcelona 
generaven beneficis, aquests beneficis es 
distribuirien de la manera següent: un 
10 % seria per al COI, un altre 10 % per 
al COE i el 80 % restant seria invertit en 
el foment de l'esport espanyol. També 
s'hi afirmava que el COI tenia dret al 
3 % dels contractes per a l'explotació 
comercial dels símbols de Barcelona'92. 

1 El calendari i el programa esportiu 

Barcelona proposava que els setze dies 
consecutius de competició dels Jocs del 
1992 anessin del 25 de julio1 al 9 
d'agost. El Jocs comencarien en dissabte 
i acabarien en diumenge, tal com havia 
estat habitual en les edicions olímpiques 
anteriors. 

L'elecció d'aquestes dates responia a 
diversos factors. Pel que fa al clima, la 
quinzena proposada era la mCs adequada 
per fer celebracions esportives a l'aire 
íliure, perque es va comprovar 
estadísticament que durant aquest 
període Barcelona manté unes 
temperatures forga agradables: una 
mitjana de 24 "C, amb oscil-lacions entre 
miximes i mínimes diürnes que no 
sobrepasen els 6 "C. A més d'aixo, les 
precipitacions són molt escasses -1s 
darrers trenta anys sols ha plogut sis 
vegades i encara molt tímidament- i els 
vents són forqa atenuats. D'altra banda, 

1 
El 14 & nowmbn & 1985, 
el C O I  va acreditar el 
Lióomtori dc ~ ~ z m - t ~ t  
M u n i e w  d'Znvestigaci6 
iUWca & Banxlona per 
fa-Y Irs pmrcs & e o m l  
d.1 dopatge en mrnpcticions 
i n t e ~ i o n a l s .  

2 
La prova d'uIalom en 
pPimgu-&me u va inclourc 
en el prograan & 
eomperieid que h 
CanaVdduna & Biucelona 
M plWCIt(V d COI. 
Aqucstomodaütatnou 
dispirtavu en uns jocs 
olhpics &S M 1 9 7 2  

3 
Scgons la pmposta & 
&vr&na*92, per primera 
veg& d 68dnrinton havia 
& ser un && esports 
ofiials en uns joa olímpies. 

4 
El taehvondo em un & 
t m  ugorts & & ~ ~ ~ t r a C i ó  
que p m i a  h c3naYaktUra 
en el hsier.  L'cpuip 
espanyo1 hada ffct un gran 
-en elr Jom de S& 
on aquesta &dplina tmM 
va ser & &mostro~iid. 



5 
La pPIlota basca, amb una 
gmn tradició a Barcelona, 
s'intcgraw pcr primera 
vega& en el qrognunri & 
&mostmcid d uns jocs 
olrhpics. En ek Jocs & 
Londres &i 1908. un esporl 
molt sembht -el jen de 
pasme- havia format part 
&l programa & competició. 

6 
L'ihopuei sobre paL.11~ es va 
inhodvir a Caialünya I'any 
1915. Molts rqvips c a t h  
d'aquest esprt han tMDfd 
en comprticbns. 
internacionals, 1 lcr seleccid 
espanyola n'ka esta 
c m i l p b ~  &l indn &U 
vegcldu. L ' h q d  sobre 
paLpcihns va ser weollit com 
un &ls tres csports que la 
Carta Olímpica permet 
iiuloare en el programa 
d'esporls & &mostracid 
d'uns jocs olimpics. 

els estudis mostraven que els mesos de 
juliol i agost són els que registren uns 
índexs més baixos de contaminació 
atmosferica, a causa de les bones 
condicions meteorolbgiques i la 
disminuci6 de diversos elements 
contaminants. A més, l'estiu -i sobretot 
els uxms dies de juliol i tot el mes 
d'agost- és l'kpoca en que el trinsit al 
centre de la ciutat és més fluid: molts 
barcelonins canvien la residencia habitual 
per la del lloc d'estiueig; una bona part 
de les empreses fan vacances o bé horaris 
intensius, amb la qual cosa disminueixen 
les activitats del transport de 
mercaderies, i no hi ha activitats escolars 
i acadkmiques. 

Finalment, el programa proposat 
s'adequava al calendari de competicions 
esportives internacionals i al cicle 
tradicional de la prictica dels esports 
olímpics, per la qual cosa els esportistes 
tenien prou temps per preparar-se 
convenientment per als Jocs, tal com 
s'havia comprovat mitjangant una 

enquesta dirigida a les federacions 
internacionals esportives i a diversos CON. 

1 La competició esportiva 

La Candidatura de Barcelona mantenia 
en el programa els vint-i-quatre esports i 
totes les proves previstes per als Jocs de 
Seül de l'any 1988. Tanrnateix, d'acord 
amb les recomanacions i obsemacions del 
COI i de les federacions internacionals, 
es preveia incorporar-hi un esport oficial 
nou (el badminton) i proves noves (els 
3.000 m marxa femenins en atletisme, les 
proves femenines en judo, els 50 m lliure 
en natació i les proves d'esldlom en 
piragüisme, que no se celebraven des dels 
Jocs de Munic del 1972). Un cop 
Barcelona va ser nominada, es van anar 
afegint a aquest programa el beisbol com 
a esport oficial, i l'hoquei sobre patins, el 
taekwondo i la pilota basca com a 
esports de demostració. 



Es preveien alguns canvis en 
l'organització de les competicions, 
originats per l'augment de la participació: 
s'incrementava el nombre d'equips 
femenins participants en basquetbol, 
handbol i hoquei, i es reduia la 
participació en la competició de liuita. 
Amb tot, la proposta de la Candidatura 
quedava oberta als matisos i les 
indicacions que les federacions 
internacionals i el COI hi poguessin fer. 

El Dossier especificava hmpliament, en 
quatre dels seus volums, el programa 
esportiu deis Jocs de Barcelona i 
contestava els qüestionaris tramesos per 
les federacions internacionals de cada un 
dels esports oíímpics. Se seguia un guió 
genkric per a tots, i s'establien en concret 
per a cada esport els criteris generals que 
havien conduit a la proposta barcelonina. 
A continuació, s'explicaven amb tota 
mena de detalls la localització i les 
característiques de les instal-lacions 
esportives que s'utilitzarien durant els 
Jocs, tant si eren de competició com 

d'entrenament. Seguidament, 
s'especificava quin era l'allotjament 
previst per als esportistes, els 
entrenadors, els federatius i el personal 
tkcnic, i es recordava també que estava 
previst organitzar les reunions i els 
congressos que el COI i les federacions 
internacionals solen celebrar durant cada 
edició olímpica. Així mateix, s'indicaven 
els accessos, els aparcaments i els mitjans 
de transport, i es feia la descripció de les 
instal-lacions necessaries per a cada 
esport. Finalment, es donava una 
informació general sobre les distancies 
que hi havia entre les hrees olímpiques i 
sobre el calendari de les competicions. 

Per dur a terme el programa proposat 
per a la celebració dels Jocs de la XXVa 
Olimpíada, la Candidatura de Barcelona 
va escollir diverses iqstalwions 
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concentrades en les anomenades drees 
olímpiques. En aquestes arees s'agrupaven 
les instal-lacions de competició i 
d'entrenament, i també parcs, jardins i 
espais de lleure, i edificis culturals i 
d'allotjament de la Familia Olímpica. 

Les arees s'havien definit amb el criteri 
de concentrar un seguit d'activitats en 
uns escenaris que, recollint la tradició 
dels parcs olímpics, creessin les 
condicions adequades per celebrar-hi la 
gran festa dels Jocs. Alhora, es volia 
evitar la concentració d'equipaments 
esportius en un únic indret, cosa que tan 
sols hauria estat útil durant els setze dies 
de competició olímpica, pero que després 
hauria resultat socialment poc rendible. 
Al mateix temps, es volia aconseguir un 
accés fhcil a totes les instal-lacions, 
situades a distancies prou curtes per no 
crear problemes de transport i 
d'incomoditat a la Farníiia Olímpica i als 
espectadors. 

En les quatre arees escollides (Montjuic, 
la Diagonal, la Vaii d'Hebron i el Parc 
de Mar) es pensava celebrar les 
competicions de dinou esports dels 
vint-iquatre previstos. Aquestes arees 
eren proximes a punts d'intersecció de 
grans vies urbanes, i s'hi podia accedir 
fhcilment per mitja del transport públic. 
Estaven situades a l'interior d'un cercle 
de 5 km de radi, i el temps de 
desplagament entre elles no excedia els 
vint minuts, tant amb transport públic 
com amb transport privat. 

Els altres esports del programa oficial 
tenien per escenari diverses poblacions 
de i'Area metropolitana i de la resta de 
Catalunya, escollides per raó de la llarga 
tradició en l'esport corresponent i del 
nombre elevat de practicants que tenien, 
o bé perquk disposaven de les 
instal-lacions i els marcs naturals idonis. 
En resum, els Jocs se celebrarien en 
quatre Arees de Barcelona, connectades 
entre elles i amb els municipis veins, i 
també en altres poblacions de Catalunya. 



El Dossier &rmava que, de les 
37 instal-lacions de competició 
necesdries per als Jocs, 27 estaven 
constniides (d'aquestes, 5 necessitaven 
reformes i 7 s'havien d'adaptar per als 
Jocs), 5 estaven en obres i 5 més, en 
projecte. Pel que fa a les instal-lacions 
d'entrenarnent, la ciutat podia oferir uns 
1.300 espais diferents. 

Per facilitar la localització dels escenaris 
de competició previstos, el Dossier 
incloia un conjunt de mapes on 
s'assenyalaven totes les instal-lacions, una 
fitxa de cada instaI-lació -amb el nom, el 
municipi, la capacitat, les proves que s'hi 
celebrarien, la distancia de la Vila 
Olímpica, i'estat de la construcció, el 
propietari i un plAnol-, una fotografia 
ilelustrativa i una explicació minuciosa de 
cada una de les Arees oiímpiques. 

Es preveia que Montjuic seria l'escenari 
central de les competicions dels Jocs 
Olimpics del 1992. S'hi havien de 
celebrar les competicions dels esports 
següents: atletisme, boxa, esgrima, 
gimnhstica, halterofília, lluita, natació, 
pentatló modem, tennis de taula i 
waterpolo, i les fases finals de 
basquetbol, handbol i voleibol. 
Posteriorment, alguns d'aquests esports 
van canviar d'emplagament, com el 
tennis de taula, la boxa o el basquetbol. 

El parc de Montjuic ja disposava d'un 
nombre important d'instal-lacions 
esportives, que s'havien anat construint 
al llarg del temps. Moltes ja havien 
figurat en les sol-licituds oiímpiques 
anteriors de la ciutat: l'Estadi de la 
Foixarda (1920), 1'Estadi Olímpic (1929), 
la Piscina de Montjuic (1929) i les 
Piscines Bernat Picomell (1969). Algunes 
havien de ser reformades amb motiu dels 
Jocs del 1992. 
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6 
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La urbanització de I'Anella Olímpica, 
iniciada l'any 1984, englobava les 
construccions esportives principals dels 
Jocs: i'Estadi Olímpic, el Palau Sant 
Jordi, les Piscines Bernat Picornell i 
I'INEFC, a les quals s'afegien la reforma 
i i'adaptació d'altres instal4acions 
existents. 

També s'habilitarien diversos pavellons 
de la Fira de Barcelona per establir-hi el 
Centre per als Mitjans de Comunicació 
(CMC), a tocar de I'Anella Olímpica i 
prop dels escenaris esportius de 
competició, a unes distancies que 
oscil-laven entre els 100 i els 1.000 m. La 
comunicació amb la ciutat i amb la resta 
d'iirees olimpiques quedava garantida per 
dues línies de metro i sis d'autobusos, 
grdcies a la proximitat de la placa 
&Espanya, un piirquing i l'accés directe 
al Cinturó del Litoral. 

1 ~ ' h e a  de la Diagonal 

En el perímetre de l 'kea de la Diagonal, 
una de les portes principals d'entrada i 
sortida de Barcelona, hi havia una gran 
part dels equipaments esportius de la 
ciutat. Aquesta Area ja incloia en aquells 
moments instal.lacions esportives 
privades com les del FC Barcelona, el 
RCD Espanyol, el CE LaietA, el Real 
Club de Polo i el Club de Tennis del 
Turó; instal4acions d'ús públic, com les 
de la Zona Universitaria, i zones de 
ileure, com les del Parc de Cemantes i el 
Palau de Pedralbes. D'altra banda, oferia 
una extensió d'espai públic encara no 
urbanitzat per al qual la Candidatura va 
dissenyar un pla director d'ordenació. En 
aquest pla es consolidaven els limits de 
la majoria d'instal.lacions esportives, que 
s'havien anat construint sense ordre 
urbanístic, i es recollia l'antic projecte 
d'aixecar un equipament de nova planta: 
el complex polisportiu Pubilla Cases de 
I'Hospitalet de Llobregat (un municipi a 
tocar de Barcelona), que ja s'havia 



comengat a urbanitzar un any abans de 
la nominació olímpica. Aquest pla 
director pretenia donar un sentit global a 
aquesta zona construint-hi noves vies i 
complementant-la amb altres actuacions, 
com ara un nou parc entre el Real Club 
de Polo i les instal-lacions universithries, 
i també urbanitzant els espais lliures 
entre les facultats universithries. 

En aquesta &ea, el Dossier preveia 
celebrar-hi les competicions olímpiques 
de futbol, hípica, judo, pentatló modem i 
tennis, encara que les competicions 
d'aquest darrer esport es van e.mpla~ar 
després a la Vail d'Hebron. L'Area de la 
Diagonal era la segona en importancia 
quant a concentració d'activitats 
olímpiques, després de la de Montjuic. 
Algunes de les instal.lacions que incloia 
havien de ser i'escenari de competicions 
que se celebrarien també en altres hrees, 
com en el cas del futbol o el pentatló 
modem, i d'altres semirien com a 
instal-lacions d'entrenament, com en el 
cas de i'hoquei. 

A més d'acouir les c9mpeticions dels 
esports esmentats, i'Area de la Diagonal 
seria la zona on hi hauria el iioc de 
residencia dels membres del COI i dels 
CON, dels delegats tecnics de les 
federacions intemacionals, de les 
comissions arbitrals i d'altres tecnics. 
Podia oferir també instal-lacions 
adequades per celebrar-hi els congressos 
o les sessions dels organismes olímpics 
que coincidissin amb la celebració dels 
Jocs. 

El Dossier de Candidatura podia mostrar 
en SArea de la Val1 d'Hebron una de les 
realitzacions olímpiques acabades ja 
abans que la ciutat fos designada per 
organitzar els Jocs del 1992: el 
Velodrom, inaugurat amb motiu de la 
celebració del Campionat Mundial de 
Ciclisme del 1984. 
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L'hea, que té una extensió de 160 ha, 
disposa d'altres equipaments, com els de 
les Llars Anna Gironella de Mundet, el 
Club Esportiu HispaneFrancks i la Unió 
Esportiva d'Horta. Les Llars Mundet, 
situades entre el Velodrom i la Ciutat 
Sanitaria, són un complex residencial 
amb una gran varietat d'espais destinats 
a la practica esportiva; el Dossier 
proposava que s'hi instal-lés el Camp 
Internacional de la Joventut. 

En aquesta area, el Dossier preveia 
celebrar-hi les competicions de ciclisme 
en pista, tir amb arc i algunes proves 
d'handbol, que més tard es va decidir 
que es farien a la ciutat de Granollers, 
excepte les finals. Amb posterioritat a la 
nominació de Barcelona, s'hi van 
incorporar també les competicions de 
tennis, voleibol i pilota basca. 

1 ~ ' k e a  del Parc de Mar 

A-més de situar-hi la Vila Olímpica, a 
l'Area del Parc de Mar es proposava que 
s'hi celebressin les competicions de 
badminton i vela, encara que també es 
preveia que aquestes últimes poguessin 
tenir lloc a Palma de Mallorca. Les 
instal-lacions d'aquesta Area s'havien de 
complementar amb diverses pistes 
d'entrenament. 

La columna vertebral de l'hea era la 
prolongació del passeig Marítim, que 
arribaria a tenir cinc quilometres de 
longitud, incloent-hi el quilometre ja 
constniit, al bani de la Barceloneta. 
Aquest passeig resseguiria tota la facana 
marítima i encadenaria les platges que 
resultarien dels espais recuperats i de la 
construcció de sis espigons de protecció. 
Tant la creació d'aquesta Area 
com la de la Vall d'Hebron posaven de 
manifest el desig de la Candidatura 
d'adequar la localització de les 
instal-lacions a l'estructura urbana de la 



ciutat. D'aquesta manera, Barcelona es 
beneficiava de les iniciatives de 
reequipament esportiu i els Jocs 
contribuyen a la rehabilitació del seu 
teixit urba. 

1 Les ciutats del 1992 

Es preveia que les competicions d'altres 
esports es duguessin a teme en escenaris 
situats fora de les quatre arees principals, 
pero en poblacions tan a prop de 
Barcelona com fos possible: Badalona 
(basquetbol), Banyoles (rem), 
Castelldefels (piragüisme, en la modalitat 
d'aigües tranquil-les), Granollers 
(handbol), l'Hospitalet (voleibol), Palma 
de Mallorca (possible seu per a la vela, 
juntament amb el port de Barcelona), 
Sabadell (futbol), la Seu d'Urgell 
(piragüisme, en la modalitat d'esldlom), 
Terrassa (hoquei) i Viladecans (hípica). 
Un cop la ciutat va ser designada, es van 
afegir a aquestes poblacions les de Mollet 
del Valles (tir olímpic), Reus, Sant 

Sadumí d7Anoia i Vic (hoquei sobre 
patins), i Saragossa i Valencia (futbol). 

Així doncs, el Dossier anava concretant 
el paper que finalment tindrien les 
subseus de Barcelona'92. La participació 
d'aquestes havia d'incrementar el resso 
dels Jocs. A més, com succeiria amb la 
capital catalana, la nominació olímpica 
seria una ocasió per dinamitzar les 
ciutats subseu, per construir-hi 
instal.lacions esportives modemes i 
miliorar-ne les infrastructures i les 
comunicacions. 

1 Les residencies olimpiques 

La Candidatura de Barcelona proposava 
que la Vila Olímpica, lloc de residencia 
deis esportistes, ocupés parcialmeqt un 
barri residencial creat de nou a 1'Area del 
Parc de Mar, al Poblenou. 
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El Dossier explicava detaíladament, per 
mitjii d'un pliinol, la situació de tots els 
serveis que contindria la Vila Olímpica i 
la seva ordenació general. Les plantes 
baixes dels edificis es destinaven a 
serveis comuns, i les cinc plantes 
superiors, amb una superfície total de 
225.000 m2, havien de servir de 
residencia dels esportistes i 
acompanyants. En total eren 
2.500 habitatges per a un nombre previst 
de 15.000 persones, tenint en compte les 
previsions formulades per les federacions 
internacionals. El Comite Organitzador 
dels Jocs de Barcelona s'encarregava de 
l'allotjament, l'alimentació i l'assistencia 
medica de tots els esportistes allotjats a 
la Vila, i facilitava tots els serveis 
necessaris. 

Les edificacions de la Vila Olímpica 
estaven organitzades d'una manera molt 
clara, per mitjii de recintes i subrecintes. 
Es preveia crear-hi un centre de control 
de triinsit i un sistema de transport 
intern. El Dossier de Candidatura 

especificava les mesures de control i 
seguretat que els residents haurien de 
complir dins el recinte olímpic. Al llarg 
de l'avinguda que travessaria la Vila se 
situava el Parc de Mar, una iirea 
enjardinada de 10 ha destinada al passeig 
i al llewe. 

La Vila Olímpica hauria d'estar oberta a 
tots eis participants amb tots els serveis 
previstos en funcionament com a mínim 
dues setmanes abans dels Jocs i tres dies 
després de la cerimonia de clausura. El 
recinte tindria una zona per a homes, 
una per a dones i una altra de mixta 
amb serveis comuns. S'hi construiria un 
espai perque els periodistes i els mitjans 
d'informació, a qui el Comite 
Organitzador reservava un nombre 
determinat de passis, hi poguessin fer 
entrevistes i reportatges als esportistes i 
tkcnics. El serveis d'assistencia mkdica 
primaria serien a la mateixa Vila i els 
serveis especialitzats s'oferirien a 
l'Hospita1 del Mar, situat al passeig 
Marítim veí, que esdevindria l'Hospital 



Olímpic durant els Jocs. La Vila estaria 
dotada d'un heliport i en el recinte 
exterior hi hauria un parquing vigilat 
amb una capacitat per a 1.000 vehicles, 
destinat ais membres dels CON, els 
invitats i el personal de la Vila. 

Per oferir la maxima comoditat als 
esportistes i als acompanyants, es preveia 
que a Banyoles i a la Seu d'Urgell també 
s'hi creessin residencies olímpiques. A 
Banyoles, al costat del liac on se 
celebrarien les competicions de rem, es 
proposava construir-hi una vila olímpica 
amb capacitat per a 1.200 persones, 
inclosa dins del projecte residencial del 
parc de la Draga. Com en el cas de la 
Vila Olímpica del Poblenou, després dels 
Jocs els nous habitatges serien 
incorporats al mercat immobiliari de la 
ciutat. La Vila Olímpica de Banyoles es 
complementaria amb altres instal-lacions 
esportives d'entrenament i serveis de 
suport. A la Seu d'Urgell es preveia 
aíiotjar els palistes i acompanyants en un 
hotel. En tots dos casos es construiria un 

heliport per facilitar el transport dels 
esportistes que desitgessin trasiladar-se a 
Barcelona. En el Dossier també es 
preveia la possibilitat de condicionar un 
hotel al port de Palma, si finalment 
aquesta ciutat esdevenia seu de les 
competicions de vela. 

Pel que fa a l'allotjament a Barcelona, el 
Dossier recordava que la capacitat 
hotelera de la ciutat podia acollir amb 
comoditat els diversos membres de la 
Familia Olímpica i els visitants que 
acudissin a la ciutat durant els Jocs. A 
l'oferta hotelera barcelonina, s'hi afegia 
la de les poblacions prbximes, que els 
darrers cinc anys havien rebut en conjunt 
uns 28 milions de turistes. Les previsions 
del Dossier estimaven en unes 750.000 
les places disponibles a menys de noranta 
minuts de l'Estadi Olímpic. 

Entre les previsions d'aíiotjament es 
comptaven les 6.000 places dels creuers 
ancorats al port durant els Jocs. A l'Area 
de la Diagonal es destinaven dos hotels 
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als maxims dignataris de la Família 
Olímpica. Alguns edificis situats a 
l'entorn de la Vila Olímpica es 
destinaven als periodistes, amb una 
capacitat per a 4.100 persones. Al marge 
d'aquesta opció, els mitjans de 
comunicació podien disposar també 
d'unes 5.000 habitacions en hotels. 

1 Uns transports eficaps 

El Dossier donava compte dels diferents 
mitjans de transport de que disposava la 
ciutat i explicava les adequacions que ja 
s'hi havien previst fins a l'any 1992. 
S'exposava la situació de la xarxa 
ferroviaria, del sistema d'autopistes i del 
port. També s'informava de l'estat de 
l'aeroport del Prat i de les reformes que 
calia realitzar-hi per adaptar-lo a 
l'increment del volum de trinsit que hi 
hauria en les decades següents. 

Com ja s'havia fet en l'Avantprojecte, el 
Dossier informava de la capacitat dels 
diferents sistemes de transport urba 
(autobús, metro, taxi i cotxes de lloguer) 
i, especialment, de les comunicacions 
entre les quatre arees olímpiques. 
L'emplaqament central i compacte dels 
escenaris de competició i entrenament es 
va fer evident en un quadre de 
distancies-temps establert entre elles. Les 
instal-lacions on residida la Família 
Olímpica disposaven de bones 
comunicacions per mitja dels sistemes de 
transport de la ciutat: autobusos, metro o 
vies rapides. L'aeroport i les estacions de 
ferrocarril també eren a una distancia 
curta de qualsevol de les arees 
olímpiques i, per tant, també estaven 
perfectament comunicats. 

L'Oficina Olímpica estudia especialment 
l'adaptació d'un programa específic de 
transport per als dies dels Jocs. La 
proposta estava integrada per diverses 
iniciatives, algunes de les quals ja havien 
estat esbossades en l'Avantprojecte: crear 



carrils especials destinats al transport de 
la Família Olímpica; restringir el transit 
de certes Arees a vehicles autoritzats i 
prohibir la circulació en d'altres; crear 
aparcaments especials a l'entorn de la 
ciutat, amb la possibilitat d'obtenir un 
bitllet combinat de transport públic; 
recomanar a les empreses que reduissin 
l'horari de trebaii i fer coincidir les 
vacances laborals amb els dies dels Jocs, 
etc. En el Dossier es garantia el trasliat 
de tota la Família Olímpica, i es 
quantificaven els xofers, automobils amb 
conductor o sense, microbusos i 
autobusos que es posarien a la seva 
disposició. 

ciutat organitzadora a oferir tots els 
mitjans tecnolbgics necessaris perque es 
pugui atendre aquesta demanda. El 14 de 
maig de 1984, cinc mesos després que 
YAvantprojecte de Candidatura fos 
aprovat, l'Ajuntament de Barcelona va 
convocar un concurs per a l'estudi i la 
redacció del projecte de les necessitats 
informatiques i de telecomunicacions dels 
Jocs del 1992. Aquest estudi, anomenat 
finalment BIT92 (Barcelona Informatica 
i Telecomunicacions 1992), havia de 
respondre a dos objectius: adequar-se a 
les exigencies del COI, és a dir, 
demostrar que Barcelona estava en bones 
condicions tecniques per organitzar 
l'esdeveniment olímpic, i, alhora, 
planificar les accions d'acord amb les 
necessitats futures de la ciutat i de la 1 La informatica i les telecomunicacions seva area d'influencia. 

L7expectació que uns jocs olimpics 
desperten al liarg de setze dies de 
competició en milers de milions de 
persones dels cinc continents obliga la 

El BIT92 es plantejava les necessitats 
tecnolbgiques dels Jocs de Barcelona 
bisicament en els camps de la 
informatica, les telecomunicacions i la 
radio-televisió. Shi  van analitzar les 
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necessitats d'informació, distribuides en 
sis grups: gestió empresarial, organització 
d'esdeveniments, comunicació i 
informació, serveis, suports i seguretat. 
Es van descriure les funcions, les 
característiques principals i les entrades i 
sortides més importants per a cada 
sistema. 

D'acord amb les característiques dels 
sistemes, es definiren quatre arquitectures 
de hardware: un gran ordinador per a 
gestió general, un altre per a gestió 
olímpica, una xarxa de miniordinadors 
per als serveis d'informació i 
comunicació, i una xarxa dispersa de 
terminals integrats, estacions de treball i 
ordinadors personals. 

Dins del pla final d'informació i de 
comunicació, es feia una proposta de 
calendari d'actuacions i es preveien un 
seguit de recursos econbmics i de 
personal per als sectors següents: 
informktica, radio-televisió, 
telecomunicacions, marcadors i 

instruments de pista. També es feien 
recomanacions perque després dels Jocs 
es poguessin aprofitar tots els recursos i 
sistemes, i es descrivia un pla de suport 
i promoció de la investigació aplicada. 
L'estudi aconsellava que, tan aviat com 
fos possible, s'iniciessin tres projectes, 
independentment de l'adjudicació dels 
Jocs: la torre de telecomunicacions, una 
xarxa experimental de banda ampla i la 
definició de normes i recomanacions 
tecnolbgiques. 

Moltes de les recomanacions incloses en 
el BIT'92, que va ser presentat el 2 de 
julio1 de 1986, ja havien estat 
incorporades al Dossier de Candidatura 
que Barcelona havia presentat el mes de 
marc. Amb la presentació del BIT92 es 
va demostrar al COI i als mitjans de 
comunicació que Barcelona es trobava en 
condicions de garantir les comunicacions 
i els serveis informktics necessaris perque 
s'hi pogués celebrar i'esdeveniment 
olímpic. 



La majoria de les propostes incloses en el 
BIT92 depassaven les exigkncies 
basiques imposades pels Jocs; per aix0, la 
redacció d'aquest estudi havia de 
desencadenar l'impuls necessari perquk 
tant en les administracions com en les 
empreses s'aconseguis modernitzar la 
tecnologia de la informació en un 
període breu de temps. 

El BIT'92 havia determinat els serveis i 
les xarxes que calia crear perquk 
Barcelona oferís, amb escreix, les 
telecomunicacions que necessitaven tots 
els mitjans de comunicació d'arreu del 
món presents en els Jocs. El Dossier 
avanqava, pero, que els mitjans i els 
serveis de telecomunicació necessaris no 
es podrien quantificar detaliadament fins 
que es coneguessin amb exactitud les 
necessitats dels organismes de televisió i 
de radiodifusió. Aquesta quantificació es 
faria quan, en cas que la ciutat fos 
designada, es negociessin els drets de 
transmissió de cada país i el Comite 
Organitzador en conegués la demanda. 

Amb tot, el Dossier avanqava aspectes 
del pla de telecomunicacions que havien 
de ser tinguts en compte: les previsions 
de sortida cap als circuits internacionals 
de video i so a través de la via terrestre 
o per satel-lit, els circuits de telefonia i 
tklex, i els mitjans de telecomunicació 
locals. Per fer més comprensibles els 
diferents circuits i les diverses propostes, 
l'explicació tkcnica anava acompanyada 
d'un seguit de diagrames de les 
arquitectures de les telecomunicacions 
principals. 

La Candidatura de Barcelona proposava 
crear un organisme de radio i televisió 
olímpica que depengués directament del 
Comitk Organitzador, fet que no s'havia 
donat fins aleshores en cap edició 
olímpica. El Dossier calculava que durant 
els Jocs del 1992 uns 9.000 periodistes i 
tkcnics de radio i televisió serien presents 
a la ciutat. Dins el recinte de la Fira de 
Barcelona, s'havia de crear el CMC, ja 
esmentat, que tindria una extensió 
d'entre 18.000 i 21.000 m'. El CMC es 
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Pressopost del 
&mite Orpnitmdor* 

' En unitats monetllries del 1985. 

dividiria en tres subcentres: el Centre 
Principal de Premsa (CPP), el Centre de 
Fotografia i el Centre Internacional de 
Radio i Televisió (CIRTV). Shi 
detaiiaven els serveis que cada un 
oferiria i els condicionaments tecnics que 
exigien: posicions de carneres o de 
comentaristes i fotbgrafs en les 
instal-lacions, caracterísitiques de la 
il.luminaci6, suport tecnic i serveis 
generals. També es definia una area de 
serveis comuns amb sales &entrevistes, 
assistencia, serveis bancaris, cafeteries i 
restaurants, entre d'altres. 

Barcelona792 proposava un model 
d'equilibri entre els ingressos i les despeses. 

Els principis que van regir el model 
financer definitiu dels Jocs elaborat per 
la Candidatura van ser els següents: 

1. Els Jocs no havien de generar nous 
impostos. 
2. No s'havia de comptar amb beneficis. 
En cas que n7hi hagués, caldria 
reinvertir-los en l'esport. 
3. El conjunt de les inversions s'havien 
de plantejar de manera que 
maximitzessin els beneficis 
sdcio-econbmics. 

1 El model de finanpment 

Un dels estudis més importants de la 
Candidatura era la previsió del cost de 
realització dels Jocs Olímpics i de les 
fonts per finanqar-los. Des de les 
Primeres Aproximacions i l'Avantprojecte 
fins al Dossier de Candidatura, 

Les possibilitats econbmiques i la 
situació socio-política de Barcelona, de 
l'area metropolitana i de Catalunya 
aconsellaven optar per un model mixt de 
finanqament. Així doncs, no s'adoptaria 
un model basat totalment en la iniciativa 

Milions Milions 
de ptes. de US$ 

Oganihació 70.254 439,l 
Persomil 13.706 85,6 
Compra de béns i serveis 42.156 263,5 
lnversions 14.392 90.0 

Font: Oficina Olúnpica: 
h s k r  de íhki&tzaa. 1ñü6. 

Imprevistos i di~emos 8.938 56,8 
I n t e m ,  imprevistos, etc. 8.938 553 

enitzador 
Entrades 
Allotjaments a la Vila Olímpica 
Programec, cartells i litografm 
Patrmni 
Drets RTV 
Prestad6 de serveis 

Miiimns Milions 
de ptes. de U S  

Alties bgmssos 6.299 39,4 
Venda d'actius 6.299 39,4 



privada, com en els Jocs de Los 
Angeles784 -on no hi va haver un 
projecte de ciutat i, per tant, no va 
caldre que el sector públic intervingués-, 
ni tampoc en un model de finanqament 
estatal, corn en el cas dels Jocs de 
Moscou del 1980. El finanqament havia 
de ser fruit de l'esforc conjunt del 
Comite Organitzador, que hauria 
d'obtenir ingressos prioritiriament de la 
venda dels drets de televisió i de 
l'explotació comercial dels símbols 
olímpics, i de totes les administracions 
implicades en els Jocs (l'estatal, 
l'autonomica i les locals), que assumirien 
aspectes concrets de la inversió en 
instal.lacions i irees. Un cop fixades les 
directrius del financament, es proposava 
actuar amb criteris empresarials. 

La Candidatura va dur a teme un estudi 
en quei s'analitzava l'evolució dels 
pressupostos de les edicions olímpiques 
anteriors per determinar quines despeses 
s'hi havien generat i com s'hi havia fet la 
captació de recursos. D'aquest estudi, 

se'n desprenia que, des dels Jocs de 
MunicY72, tant la venda dels drets de 
televisió com l'explotació comercial dels 
símbols havien anat creixent &una 
manera progressiva. En canvi, altres 
ingressos tradicionals, com els provinents 
de í'emissió de monedes i les loteries, 
que havien cobert el 45 % de les despeses 
a Munic'72, cada vegada havien tingut 
menys importdncia, excepte en els Jocs 
de Moscou'80. També s7hi constatava 
que els ingressos propis s'havien 
incrementat en detriment de l'aportació 
del sector públic. Aquest aspecte, afegit 
als anteriors, era un estímul cada cop 
més gran per a les ciutats que volien ser 
seu dels jocs olímpics. 

El Dossier de Candidatura, per 
prudencia, considerava que l'any 1992 
l'aportació economica per drets de 
televisió no augmentaria d'una manera 
notable respecte als Jocs del 1988, 6s a 
dir, que l'aportació de les cadenes 
nord-americanes es mantindria en un 
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niveíl alt i que s'incrementaria la de les 
televisions europees. 

1 E1 pressupost del Comitk Organitzador 

Es preveia que el pressupost del Comitk 
Organitzador seria equilibrat, és a dir, 
que els ingressos generats serien 
suficients per cobrir les despeses totals. 
En pessetes del 1985, el pressupost que 
es presentava pujava a 106.721 milions 
de pessetes. Sumant-hi les inversions 
públiques en instal-lacions esportives i 
obres d'urbanització, la quantitat final 
era de 170.000 milions. Cal recordar que, 
en aquells moments, el valor del dblar 
dels Estats Units en relació amb la 
pesseta oscil-lava al voltant de les 180 
pessetes i que, encara que es preveia que 
aquest valor es mantindria o que fins i 
tot pujaria, l'equip de la Candidatura va 
trebaílar amb una estimació moderada 
situada a i'entorn de les 150 pessetesldhlar. 

1 Les despeses 

Les despeses previstes per a 
l'organització dels Jocs Olímpics 
s'agrupaven en tres grans blocs: 
organització, instal-lacions i actuacions en 
krees urbanes. 

Pel que fa a les despeses previstes en el 
pressupost del. Comitk Organitzador, es 
classificaven en dotze sectors: 
administració, tecnologia, serveis, premsa 
i publicacions, imatge, control 
tknico-urbanístic, seguretat, Vila 
Olímpica, esports, cerimbnies, activitats 
culturals i Camp Internacional de la 
Joventut. En aquest cilcul també es 
preveia la col-laboració de personal 
voluntari i l'aportació o la cessió 
temporals de serveis i material a carrec 
d'empreses i institucions col-laboradores 
del Comitk Organitzador. 

El pressupost incloia les inversions en 
instal.lacions esportives i els costos de 
condicionament de les irees olímpiques. 
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La inversió necessaria per construir 
algunes de les instal-lacions més 
importants aniria a drrec de 
SAdministració pública, que també 
s'ocuparia de la constnicció de les 
infrastructures viaries, de 
telecomunicacions i de transports. En la 
majoria dels casos es tractava d'adaptar a 
les exigkncies dels Jocs uns plans i uns 
projectes que es requerien tant en i'ambit 
de la ciutat com en el metropolitit. 

Per financar la construcció 
d'instal-lacions complementaries, de 
carhcter basicament residencial (viles 
olimpiques), la Candidatura comptava 
amb el concurs de la iniciativa privada, 
ja que postenorment serien utilitzades 
com a habitatges privats. 

Pel que fa al tercer gran bloc inclbs en el 
capítol de despeses -actuacions en 
Arees-, els costos del condicionament de 
les itrees olímpiques anirien a carrec del 
Comitk Organitzador, i els costos 
d'urbanització serien assumits per 

Arnca 
AmBiica Uaw 
Asia 
Ausírhiia 
Canade 
Estats grabs 
Estats U* 
Europa occidental 
Ewopa orientel 
Japd 

l'Administració local, o bé per la 
iniciativa privada en el cas que les obres 
corresponents afectessin una area 
residencial d'ús privat. 

1 Els ingressos 

Els ingressos que el Comitk Organitzador 
obtindria es van classificar en dos grans 
tipus: eIs que depenien exclusivament 
d'aquest organisme i els que s'havien 
d'aconseguir per mitja de l'autorització o 
la col-laboració del Govern espanyol. 

Pel que fa al primer tipus, els ingressos 
propis més importants s'obtindrien 
mitjancant el patrocini i els drets de 
difusió per televisió i per radio. La cessió 
de Sexplotació dels emblemes i simbols 
olímpics, incloent-hi la mascota dels 
Jocs, donaria uns ingressos de 
15.000 milions de pessetes. Es preveia 
que la cessió dels drets de radio i 
teievisió aportaria un total de 
293,l milions de dolars. 

Mont-real 1971 Moscou 1980 s Angeles 198 Ingressas per drets de televisi6 
des de Mimic72* 

1 00' ' 42 110 170 
635 1 .O80 2.254 3.432 

2.1003 450" 4.775 5.795 En müers de dolars USA. 
- 1.360 10.600 7.000 
360 1 .o00 3.000 4.200 
150 300 41 O 420 

23.000 85.000 225.500 302.110 
6.550 5.950 19.800 28.000 
2.000 1.500 2.500 3.000 - 4.500 18.500 52.000 - - 325 1 .O00 - - 400 550 
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Altres ingressos importants s'obtindrien 
de la venda d'entrades. S'estimava que el 
nombre total de places per als 
espectadors era d'unes 4.800.000, un 
10% de les quals es rese~arien per als 
compromisos amb la Família Olímpica. 
El preu mitji de les entrades s'establia en 
unes 825 pessetes, quantitat tres vegades 
inferior a la furada a Los Angeles'84 i 
equivalent, a preus actualitzats, a la 
meitat de la dels Jocs de Munic'72 i 
Mont-real'76. La venda de programes, 
carteils i litografies, i les estades a les 
viles olímpiques reportarien una 
quantitat reduida de diners, en el darrer 
cas perquk es preveia que l'aliotjament 
dels esportistes seria gratuit. 

Tot i que el volum més important 
d'ingressos havia de correspondre als 
ingressos propis, el Comitk Organitzador 
preveia complementar-los amb el segon 
tipus d'ingressos: la participació en 
l'emissió de monedes i segells, i en 
loteries i traveses; aquestes operacions, 
les duda a teme l'Administraci6 estatal. 

Finalment, les transferkncies de 1'Estat al 
Comitk Organitzador constituyen un 
concepte que s'establia amb cardcter 
complementari. L'import d'aquestes 
transferkncies depenia de l'increment dels 
ingressos fiscals de l'Estat que es 
produiria com a conseqühncia de la 
renda generada per l'activitat economica 
derivada dels Jocs Olimpics. 

Les darreres edicions olímpiques, des de 
Munic'72, havien estat acompanyades 
d'un festival de les arts, un programa 
d'activitats paral-le1 a les competicions 
per mitji del quai la ciutat organitzadora 
oferia una mostra dels seus vaiors 
artístics i culturals. 

La proposta de Barcelona superava la 
tradició dels jocs anteriors, ja que 
consistia en un programa cultural ampli i 



ambiciós que s'havia de realitzar al llarg 
dels quatre anys de durada de 
Yolimpiada. L'objectiu d'aquest 
programa era doble: d'una banda, 
projectar simulthniament el potencial 
cultural de la ciutat i l'esperit olimpic i, 
de i'altra, contribuir a incrementar 
l'atractiu de Barcelona entre les persones 
que visitessin la ciutat. 

El programa cultural s'estructurava a 
l'entorn de tres eixos: 

1. El Festival Olimpic de les Arts del 
1992. Per a l'estiu del 1992, com a 
complement dels Jocs, la ciutat de 
Barcelona proposava organitzar un extens 
programa de manifestacions i activitats 
culturals, que inclogués exposicions, 
actuacions folklbriques, concerts de 
música classica i popular, i 
representacions d'bpera, dansa i teatre. 
2. El Festival Internacional de la 
Barcelona Olímpica. Aquest festival 
consistia en diverses accions i programes 
que s'havien de d w  a terme durant els 

anys anteriors als Jocs, de la manera 
següent: el 1988 seria l'Any del Portic 
Olímpic, en que la bandera olímpica 
ambaria a la ciutat; el 1989, el de la 
Cultura i l'Esport; el 1990, el de les Arts, 
i el 199 1, el del Futur. Cada un 
d'aquests anys s'organitzarien grans 
exposicions relacionades amb els temes 
escollits. 
3. La convocatdria i l'atorgament dels 
premis internacionals Barcelona'92 com a 
prbleg del Festival Olímpic de les Arts. 
Aquests guardons es convocarien el 1990 
i tindrien uns ambits no inclosos en els 
premis Nobel. Els premis serien els 
següents: Joan Antoni Samaranch, 
d'esports; Joan Mir6, d'arts plastiques; 
Pau Casals, de música classica; Antoni 
Gaudí, d'arquitectura i urbanisme; Narcís 
Monturiol, d'innovació tecnolbgica en el 
medi urba, i El Brusi, de periodisme. En 
la proposta cultural barcelonina també 
s'anunciava la realització d'una crbnica 
cinematogdfica i s'expressava la voluntat 
d'oferir un programa específic d'activitats 
adreqades als esportistes que serien a 

1 
Músics i artistes cnni una 
OtiMsfcra upceial pe.5 
carres i Ics p h c s  del Barri 
Gotic. 

2 
Interior d'una & &S S& 
& la Fun&cid Joan Miró, 
a Montjak. 

3 
&presentacid & 
I'espctacie La Nit, & la 
wmpaqia & tmtrc m 
Cbmdiants. El teafre 
catalcs ha tingut criis 
notnQIcs en escenaris I tot 
el ~ I I .  



4 
Comissió d'Enquesta de 
I'ACNO que va visitar 
Barcelona del 19 ai 24 de 
marq de 1986. La fonnave.cn 
el noruec Arne B. Molkn, 
el kenya Mbogo Wa 
Kamw i el belga Jaques 
Rogge. El seu informe va 
ser presentat als membres 
del COI, que havien 
d'escollir la seu dels Jocs 
del 1992, a Lausana, 
I'octubre scgücnt. 

Barcelona durant els Jocs, i que inclouria 1 Les comissions d'enquesta 
tant les activitats celebrades dins de les 
instal-lacions de la Vila Olímpica com les 
manifestacions artístiques que es Els mhxims organismes olímpics, 
produissin a la ciutat. El programa es I'ASOIF, l'ACNO i el mateix COI, van 
complementaria amb emissions enviar delegacions a totes les ciutats 
filatkliques especials. candidates per tal de comprovar 

minuciosament i sobre el terreny les 
En el Dossier, la Candidatura ja informacions recoilides en els seus 
proposava l'itinerari de la toma que dossiers i aplegar el mixim d'informació 
hauria d'encendre la flama olímpica en la complementhria sobre l'oferta de cada 
cerimbnia inaugural dels Jocs. La una per organitzar els Jocs Olímpics. 
proposta comprenia un recorregut que Eren les anomenades comissions 
enllacaria ciutats dels cinc continents, d'enquesta, l'informe de les quals 6s un 
moltes de les quals havien estat seus de dels darrers trhmits que cal fer abans que 
jocs oiímpics anteriors, abans d'arribar a el COI nomeni una de les ciutats 
Espanya, on passaria per totes les candidates nova seu olímpica. 
comunitats autonomes. Un cop a 
Barcelona, la toma recorreria tots els Les tres comissions d'enquesta, que 
districtes de la ciutat fins a ambar a disposaven d'un qüestionari on hi havia 
1'Estadi Olímpic. alternades preguntes genkriques i 

específiques dels seus organismes 
corresponents, van visitar Barcelona 
entre el gener i i'abril del 1986, al mateix 
temps que s'acabava d'elaborar i es 
presentava el Dossier de Candidatura. 



L'Oficina Olímpica va dissenyar un 
programa comú per a les tres visites, 
segons el qual les reunions amb els 
responsables de l'organització i la gestió 
de la Candidatura es combinaven amb 
les visites a les instal.1acion.s proposades i 
altres activitats complementiries, 
culturals i de lleure, per oferir als 
comissionats elements d'analisi suficients 
que els permetessin escatir l'estat real de 
la ciutat i la disposició dels seus 
habitants. També s'organitzaren sengles 
conferencies de premsa i altres actes 
protocol.laris amb els representants de les 
administracions, com les recepcions 
oficials ofertes pel president de la 
Generalitat de Catalunya i l'alcalde de 
Barcelona. 

Les tres comissions d'enquesta van ser 
ateses pels principals representants del 
Consell Rector i pel personal tecnic de 
l'oficina Olímpica, amb Josep Miquel 
Abad, Alfons de Borbó, Carles Ferrer 
Salat i Leopold Rodés al capdavant. Pere 
Sust, Jordi Serra, Felix Arias, Lluís 

Millet, Jordi Carbonell, Pedro Palacios i 
Andreu Mercé Varela van atendre els 
dirigents esportius iniernacionals i van 
contestar totes les qüestions que aquests 
els van plantejar. 

La Comissió de l'ASOIF va visitar 
Barcelona del 23 al 25 de gener. La 
componien el mexica Rubén Acosta, 
president de la Federació Internacional 
de Voleibol (FIVB); l'hongares Tamas 
Ajan, secretari general de la Federació 
internacional d'Halterofília (IWF), i el 
brithnic Nigel Hacking, secretari general 
de la Federació Internacional de Vela 
(iYRU). L'informe de i'ASOIF, que no 
era vinculant, havia de transmetre al 
COI una valoració de caricter tecnic, 
sobretot respecte a l'oferta d'organització 
esportiva i d'instal-lacions de les diferents 
ciutats candidates. La Comissió, abans de 
reunir-se arnb les candidatures, els havia 
enviat un qüestionari perque el 
comentessin, un cop contestat, durant la 
seva visita. 

1 
La Comissw d'Enquestu de 
Z%SOiF, que va visitar Za 
ciulnt del 23 al 25 de gcncr 
de 2986. va ser la primera 
de &S comissio~ que eZ 
COZ va enviar a totes Ics 
ciutats eandidktes per 
compMlOr m sito les 
condicwns i els pripandus 
de cPdaJcuna, de c m  a 
l ' e ~  definitiva. La 
intcgraven d marica Rubtn 
Acosfq ZJimngar& Tmnm 
Ajan i el britanic Nigel 
Hacking. 



2 
iu Gnnissió que ei COZ va 
enviar a Lheelona de 1'1 al 
4 d'abril de 1986 era 
f0rnrnda pd SU6?C G u n ~ r  
Ericsson, el gree Nikos 
Fiíaretas i I'dgerii2 
Mohamed Zerguini 

La Comissió d'Enquesta de l'ACNO 
visita Barcelona del 19 al 24 de marc. La 
componien Arne B. Moilen, president del 
Comite Olímpic de Noruega; Samuel 
Mbogo Wa Kamau, president del Comite 
Olímpic de Kenya, i Jacques Rogge, 
vice-president del Comite Olímpic de 
Belgica. A diferencia de l'ASOIF, 
l'ACNO havia de jutjar el potencial de la 
ciutat candidata per organitzar uns jocs, 
més que no pas obtenir respostes 
detaliades sobre aspectes relatius a les 
competicions o als diferents esports. 
L'informe tenia en compte els problemes 
amb que podien trobar-se les seleccions 
participants, la premsa i els espectadors 
de l'esdeveniment olímpic. 

Després de les visites de l'ASOIF i 
l'ACNO, el COI també envii la seva 
Comissió d'Enquesta, que va estar a 
Barcelona de 1'1 al 4 d'abril de 1986: la 
componien Gunnar Ericsson, de Suecia, 
Nikos Fiiaretos, de Grecia, i Mohamed 
Zerguini, d'Algeria. Dins el programa 
d'actes, els membres del COI van ser 

rebuts personalment per Felipe González, 
la qual cosa va ser una mostra més del 
suport del maxim representant del 
Govern espanyol al projecte 
Barcelona'92. L'objectiu de la Comissió 
del COI era elaborar un informe sobre la 
capacitat de la ciutat per acollir uns jocs 
olímpics i el grau de compliment dels 
requisits de la Carta Olímpica. Aquest 
informe havia de ser trames al president 
del COI i a tots els seus membres perquh 
el tinguessin en compte abans de 
designar, per votació, el 17 d'octubre de 
1986, la ciutat organitzadora dels Jocs 
Olímpics del 1992. 









1 
EZ 28 d'agost & 1986, una 
upulieió catalana 
encapguiada per Conrad 
BZanch va assoZir el eim & 
Z'Everest. A h foto& 
-0scar Chdicreh, un &Zs 
alpinistes que va j¿r el cim 
juntament amó Antoni Son 
i Carles Y-, 
<ICOnrpPnyats & tns X e p ,  
desplega una bandentri 
amb el Cogofip & h 
Candiaktum 

1 L'objeetio de tots 

1 Unanimitat instituciond i social 

La nominació de Barcelona corn a seu 
dels Jocs Olímpics del 1992 depenia en 
gran part de la unanimitat de totes les 
institucions entorn de la Candidatura i 
del suport majoritari de la societat 
catalana i espanyola. Des del primer dia, 
la divulgació del projecte olímpic va ser 
un dels objectius de l'oficina Olímpica. 
Quan faltaven pocs mesos per a la 
nominació, aquest organisme es proposa 
de multiplicar l'interes i les adhesions en 
tots els estrats socials del país. 

Als puntals basics de la Candidatura: 
l'Ajuntament, la Generalitat de 
Catalunya, el Govern de l'Estat i el COE, 
s'hi va afegir el suport d'altres 
institucions corn ara el Parlament de 
Catalunya, la Diputació de Barcelona, la 
CMB i un gran nombre de comunitats 
aut6nomes i ajuntaments espanyols. El 
compromís de l'Administraci6 pública es 
plasma en actuacions concretes i 
operatives, corn les que van dur a terme 
els ministeris de Cultura, Educació, Afers 
Estrangers, Indústria i Hisenda, amb 
vista a facilitar la viabilitat del projecte 
olímpic i difondre'l tant a Espanya corn 
a l'exterior. El món empresarial, que des 
del comencament s'havia compromes a 
fer costat a la Candidatura i a participar 
en el seu financament, també incrementa 
la seva col.laboració en aquells moments. 

L'esclat d'alegria ciutadana del dia de la 
nominació de Barcelona corn a seu 
olímpica no era altra cosa que la 
culminació de cinc anys de suport 
popular creixent. Una de les mostres més 
visibles d'aquest suport va ser la 
identificació de ciutadans, entitats i 
col-lectius amb el projecte olímpic per 
mitji del logotip de la Candidatura, que 
es Iluia en adhesius als vehicles, als 
aparadors de botigues i establiments 
comercials, i als transports públics, i 
apareixia també als mitjans de 
comunicació. 

El món de l'esport també va oferir un 
suport tecnic imprescindible al projecte 
de Barcelona. Els representants de les 
federacions catalanes i espanyoles dels 
esports olímpics van col-laborar amb els 
membres de l'oficina Olímpica per 
definir els aspectes tecnics de 
l'organització de les competicions i 
adaptar-se als requisits de les federacions 

internacionals. Moltes entitats esportives 
i molts esportistes d'elit de tot Espanya 
van expressar la seva simpatia per la 
Candidatura. 

Tot aquest suport va culminar en la 
decisió del Consell Superior d'Esports de 
fixar corn a objectiu principal per al 
1986 la designació de Barcelona corn a 
seu dels Jocs Olímpics del 1992. 

1 Les darreres jornades olímpiques 

La 111 Jornada Olímpica, celebrada el 
18 de juny de 1985, va ser una de les 
ocasions més destacades de trobada i 
col-laboració entre 170ficina Olímpica i 
els representants de les institucions 
esportives del país. Es va dedicar a 
presentar detalladament als membres de 
les federacions espanyoles d'esports 
olímpics, als de les federacions esportives 
catalanes i als membres de la Cornissió 
Permanent del COE els progressos que 
Barcelona havia fet des que va adquirir 
el compromís de presentar-se corn a 
candidata a l'organització dels Jocs 
Olímpics del 1992. 

Aquesta trobada tenia els seus precedents 
en les jornades olímpiques celebrades els 
anys 1983 i 1984. Com en aquelles 
edicions, es van organitzar diversos actes: 
l'exposició ~Seixanta medalles 
olímpiques~, al Saló del Tineli, i una 
conferencia del president de la FIFA 
(Federació Internacional de Futbol 
Associació) i membre del COI, el brasiler 
Jo3o Havelange, que va expressar el seu 
suport a la Candidatura de Barcelona. 

En la IV Jornada Olímpica, celebrada el 
19 de setembre de 1986 -pocs dies abans 
que el COI elegís la ciutat seu dels Jocs 
del 1992-, el món institucional, esportiu 
i cultural del país va testimoniar la seva 
adhesió a la Candidatura de Barcelona, 
en un acte que va tenir lloc al Saló de 
Cent de l'Ajuntament de Barcelona i en 
el qual es va constituir solemnement el 
Conseli de Suport a la Candidatura, 
format per 300 personalitats. 

1 Més enlla de Barcelona 

1 El Bus Olímpic per Espanya 

La Candidatura de Barcelona despertava 
interes arreu d'Espanya, i cada vegada 



se'n demanava més informació. Per 
aquesta raó, I'Oficina Olímpica va posar 
en manta un projecte de difusió de la 
Candidatura a tot Espanya, anomenat 
Bus Olímpic. 

Per dur a teme aquest projecte es va fer 
servir un trailer de grans dimensions (el 
Bus Olímpic), condicionat especialment 
per instalslar-hi una exposició itinerant 
-amb fotografíes, maquetes, audio-visuals 
i materials diversos-, que presentava 
l'oferta olímpica de Barcelona i divulgava 
els valors de l'esport i l'olimpisme. Quan 
arribava a una ciutat determinada, el 
vehicle es convertia en una amplia sala 
d'exposicions. 

Aquesta exposició itinerant va visitar les 
capitals de les disset comunitats 
autbnomes espanyoles, en cadascuna de 
les quals va estar instalalada una setmana. 
Paral-lelament, en aquestes ciutats es van 
dur a teme actes institucionals, socials i 
culturals de suport a la Candidatura. 
L'Oficina Olímpica va comptar amb la 

col.laboració de les institucions locals, 
provincials i autonbmiques dels liocs per 
on passava, que s'encarregaven de 
difondre els actes en qüestió a les 
entitats locals, els clubs esportius, les 
federacions esportives territorials, els 
col.legis professionals, les entitats 
culturals i de lleure, les escoles, etc. 
L'acolliment institucional i, sobretot, la 
resposta dels ciutadans van fer possible 
l'kxit del projecte. 

Els mitjans infomatius de les diferents 
comunitats autbnomes es feren ressd de 
la campanya del Bus Olímpic i, d'aquesta 
manera, també es van adherir a un 
projecte que havia anat més enlla dels 
Ambits barceloní i catala, i que era 
compartit per la gran majoria dels 
espanyols. 

Després de la designació de la 
Candidatura barcelonina per organitzar 
els Jocs del 1992, el Bus Olímpic encara 
va passar per diverses poblacions de 
Catalunya i de l'area metropolitana de 

1 
El Bus Olimpic, instal.lat a 
h Plaza Mayor & Madrid. 
L3inten?s qne lo 
Candidatura de gárce lo~  
va dwpertar a tot Espanya 
va fcr que, el fk & 
1986,I 'O~na Olimpka 
orgunitzis una exposicid 
itinerant per aplicar el 
pmjecte bumeloni per les 
di- comunIratr 
~u~tbnomes espanyoles. 

2 
Cartel1 anunciador de la 
campanya ~L'important 4s 
participiu. Jo ja hi 
p o r i c b .  Amb aqueata 
campanya, h Candidatura 
pcrseguia I'Oajectiu que 
s'inscrivissin el nubnm 
nombre possible & 
volirntaris d ispats  a donar 
supori ah Jocs. 

3 
Els voluntaris d i m p k  ea 
comprometien o cd.laborar 
#una manera 
dcsintemsada en 
I*ocganitzacid &Is Jocs, si 
BurceloM era dwigMdh 
sea oiimpica pcr d 1992. 



4 
Dibuix de Nuria Pompeia 
que iblustra les dades 
principnts recollides al finnl 
de la campanya sobre els 
voluntaris olímpics inscrits. 

Barcelona. Tan bon punt va arribar a la 
futura seu olímpica, va recórrer els deu 
districtes de la ciutat. 

5 
Un cop acaba& la 
campanya de voluntaris, 
s'havien aconseguit 
102.000 adhesions. 

6 
Quan la Canduiarura es va 
presentar a L n u s a ~ ,  
el 17 d'oetubre de 1986, 
Barcelona cs podio 
enorgullir &l fd que, en 
tan SOIS vuit mesos de 
campanya, havia superat el 
&ord de participació de 
voluntaris que hv ia  
aconseguit ~'organització de 
Los Angeles'84. 

7 
El 10 de febrer de 1986, 
es va presentar la campanya 
& voluntaris a Barcelona; 
van assistir en aquest acte 
coneguts esportistes i 
representants de les 
institucions consorciades en 
el Consell Restor. 

1 El record dels voluntaris 

La prova més contundent del suport 
popular a la Candidatura de Barcelona 
va ser el nombre de voluntaris olímpics 
que es van inscriure per participar en 
l'organització dels Jocs. El 10 de febrer 
de 1986, uns mesos abans de la 
nominació, el Consell Rector de la 
Candidatura va aprovar la posada en 
mama de la campanya ~L'important és 
participar. Fes-te voluntari olímpic~, que 
pretenia aconseguir el mdxim nombre 
d'inscripcions posible, per donar a la 
Familia Olímpica una mostra del 
compromís, el ressb i la il-lusió popular 
que havia suscitat el projecte olímpic de 
Barcelona. La figura del voluntari 
olímpic ja havia existit en jocs anteriors. 
Els voluntaris havien tingut un 
protagonisme especial en els Jocs de Los 

Angeles'84, en que el Comite 
Organitzador va arribar a mobilitzar-ne 
uns 40.000. 

Els objectius d'aquesta campanya 
s'agmpaven en dos blocs: d'una banda, 
es pretenia popularitzar la Candidatura 
de Barcelona'92 a tot Espanya, oferir una 
via de participació adequada a les 
persones que hi volien col-laborar, i 
disposar, al final de la campanya, d'un 
nombre mínim de 40.000 voluntaris; 
d'altra banda, es volia fer pales que la 
Candidatura de Barcelona s'avancava en 
el temps -resolia qiiestions que altres 
ciutats designades per organitzar els jocs 
havien tractat amb menys antelació-, 
demostrar que es treballava en una 
il-lusió col-lectiva, i generar una imatge 
de candidatura activa, organitzada i 
oberta a tohom. La campanya va definir 
el voluntari olímpic com la persona que, 
sense esperar obtenir una retribució 
econbmica ni de cap altre tipus, es 
comprometia individualment i d'una 
manera totalment altruista a oferir les 



seves capacitats i una part del seu temps 
a la Candidatura de Barcelona i, en el 
cas que la ciutat fos nominada, a 
l'organització dels Jocs. 

Immediatament, es va produir una 
resposta positiva. L'anunci de la 
campanya, de la qual es feren ressb tots 
els mitjans informatius, va generar una 
aliau de preinscripcions a Catalunya i a 
les ciutats per on passava el Bus 
Olímpic. El 5 d'abril, quan només feia 
56 dies que s'havia iniciat la campanya, 
ja s'havien comptabilitzat 8.924 
preinscripcions, entre Catalunya i les 
comunitats autbnomes del País Valencia, 
Múrcia i Andalusia. El 15 de juliol, cinc 
mesos després de l'inici de la campanya, 
el nombre de voluntaris inscrits era de 
55.610, i el 6 de setembre pujava a 
61.547. 

L'exit de la campanya de captació de 
voluntaris va ser valorat molt 
positivament per diversos mitjans de 
comunicació internacionals, com ara els 

diaris Le Monde o International Herald 
Tribune i el setmanari Newsweek. 

L'elevat nombre de voluntaris olímpics 
dona una gran forca moral a la 
Candidatura de Barcelona i va ser un 
argument de pes a l'hora de la 
nominació. Després de la designació de 
Barcelona, la campanya va continuar 
amb un ritme d'inscripcions molt elevat, 
fins que es va tancar, el desembre del 
1986, amb 102.000 voluntaris inscrits. 

1 
El 25 & maig & 1986, 
53.145 pcnonea van 
p a d c w  en ia Cuna 
Popular & B&na en 
~olidatitpt nmB 
Z'organització Sport Ai4 
dim Za campanya mundiai 
wntm ia fnm a ~'&ca 

2 
La infanta EIcM papaqjn a 
caraü ia bandcm oIImpiea 
en una mostm m% &i 
snprt&Zacasar~¡aiaia 
Gudihr iu~  & Bameblla 

1 Presents a tot m e u  

A més de les jornades olímpiques, el Bus 
Olímpic i la campanya de captació de 
voluntaris, l'oficina Olímpica va 
continuar organitzant altres campanyes i 
actes de promoció, i editant publicacions 
i iudio-visuals, amb l'objectiu de 
mantenir el contacte entre el projecte 
olímpic i la societat. 



3 
El 23 & duembn de 1985, 
un qrup & 150 wcoItw van 
iniciar la uGmpanya 
Garolinc~», que ucmktia 
a repurtir per Iw ufaciow 
& sewu aáhesius e el 
logotip & la ( I r a .  
E1 1992, mNs vLllicIcs 
enenre e13 ~UCII. 

4 
Dwfúuía inaugural &l 
XXi Gmpiytat &I Món 
& Ghdatua Rítmica, que 
va tenir lloe a Vaüaaóíid 
Z'octubn <U 1985. El 
logotip & la Candia.atnm 
& Barceiorur va ser-hi 
pment dumat rofa la 
mnlpeticid. 

Es van continuar muntant les exposicions 
peribdiques, iniciades ja el 1983, per 
mostrar al públic l'estat dels treballs de 
la Candidatura amb motiu 
d'esdeveniments esportius, com ara el 
Campionat del Món de Gimnistica 
Rítmica, celebrat a Valladolid l'octubre 
del 1985; la cursa «Aid for Africw, que 
va tenir lloc a Barcelona l'any 1986, i els 
campionats del món de Basquetbol i de 
Natació, celebrats a Madrid també el 
1986; i en ocasió de manifestacions molt 
arrelades, cum ara el Saló Niutic, la Fira 
de Mostres, el Saló Construmat i la 
Firaciutat de l'Hospitalet. També es van 
organitzar exposicions a Palma de 
Maliorca i Las Palmas. 

Pel que fa a les publicacions, es va fer 
una nova edició de Barcelona'92 (1985) i 
es publicaren els treballs següents: 
Montjuic olímpic (1985, amb la 
col.laboració del Col-legi d'Arquitectes de 
Barcelona), Olimpia y los juegos 
olímpicos antiguos (1 986) i Guia i plano1 
Barcelona'92 (julio1 1986). Quant a b  

audio-visuals, es va fer una nova versió 
de Barcelona'92 titulada Barcelona'92. 
Objectiu de tots. 

A més de les publicacions i els 
iudio-visuals, es van crear molts altres 
elements grifics, que semiren per 
difondre el somni olímpic barceloní: des 
de targetes de Nadal fms a litografies, 
com les de L'atleta cosmic de Dalí o les 
d'obres de Tapies, passant per cartells, 
revistes i fdets. 

L'Oficina Olímpica també va dur a 
terme altres campanyes d'impacte, com 
les de les tanques publicitaries o 
l'anomenada «<Compte a zero olímpic~, 
dirigida a la premsa barcelonina, que, a 
més d'incorporar el logotip de la 
Candidatura a les capcaleres, anava 
donant compte dels dies que faltaven per 
a la designació de la ciutat organitzadora 
dels Jocs del 1992. D'altra banda, amb la 
voluntat d'acostar la Candidatura a les 
escoles, el desembre del 1985 es va 
iniciar la campanya ~Concurs Mascota», 



en la qual els nois i noies en edat escolar 
podien proposar una mascota que 
personifiqués la ciutat. Hi van participar 
més de 20.000 escolars i en va resultar 
guanyador un dibuix d'un drac de Xavier 
Martí. 

I La campanya 

Informar els electors 

Al final del 1985, la Candidatura 
elaborava el dossier que les ciutats 
candidates havien de presentar al COI 
set mesos abans del dia de l'elecció. En 
plena campanya de promoció, amb 
moltes de les obres d'infrastructura 
encarrilades i la unanimitat institucional 
assegurada, els organitzadors continuaven 
treballant per reforcar la impressió que 
Barcelona era la miilor candidata a 
l'organització dels Jocs del 1992. 

Per promoure el projecte olímpic, la 
Candidatura es va dirigir personalment 
als diferents membres del COI: els va 
visitar als seus paisos o els va rebre a 
Barcelona per tal de donar-los la mhima 
informació sobre la proposta barcelonina. 
La ciutat va ser visitada per 65 membres 
del COI, fet forca rellevant ates que la 
gran majoria no la coneixien directament 
o no n'havien rebut gaire informació. 
Se'ls mostraven diversos aspectes de 
Barcelona, des dels esportius fins als 
culturals i humans. Cadascuna de les 
recepcions comprenia un recorregut amb 
un helicbpter que sobrevolava les 
instal4acions esportives de Barcelona, 
una audiencia amb el president de la 
Generalitat de Catalunya i una altra amb 
l'alcalde de la ciutat, a més de diverses 
activitats turístiques i socials. 

A part de les visites dels membres del 
COI per coneixer in situ la realitat de la 
ciutat, el Comite de Relacions 
Internacionals va fer visites personals a 
alguns membres del mhxim organisme 

1 
Dibuixos rebuts per al 
concurs de dibuix idantil 
~Operació Mascota>>, 
organityrl per I'Ofiina 
Olímpica entre tots els nois 
i noies en edat escolar. 

L 

E1 Gremi de Pastissers de 
Barcelona va voier tamlié 
donar suport al projecte 
olímpic fent una r2plica en 
xocolata de I'Anella 
OIhpiea 

3 
E1 logotip de la 
Candidatura, a I'aeroport 
de Barceiona. L'Oficinn 
Olímpica hi va instal.lar un 
terminal informoitic que 
oferia informacid general 
sobre la ciutat i el projecte 
olfmpic als passafgers que 
hi estaven interessats. 

4 
E1 vaixell que portava e b  
participants de la Volta 
Ciclista a Catalunya del 
1986 a ia ciutat de 
I'Alguer, illa de Surdenya, 
va sortir del port de 
Barcelona amb unn bandera 
gegant de la Candidatura. 



5 
Xavier Marti; el m i  que va 
guanyar el concurs de 
dibuix de la mascota, 
mostra una reproducció en 
cartró del seu dibuix. 

6 
Uns castellers áespieguen la 
bandera olimpica durant les 
Festes de la Me&, patrona 
de Barcelona, el setembre 
del 1986. La gran rnajoria 
dels barcelonins desiGava 
que la ciutat fos designada 
sea dels Jocs del 1992 el 
mes següent. 

olímpic en els seus paisos de residencia. 
El president de l'associació d'empresaris 
Barcelona Olimpica'92, Carles Ferrer 
Salat, va visitar les ciutats candidates i 
un total de 24 paisos, la majoria 
europeus. Per la seva banda, el 
vice-president d'aquesta associació, 
Leopold Rodés, també va viatjar a 
24 paisos de tot el mon. El secretari del 
Comite de Relacions Internacionals, 
Ignasi Masferrer, en va visitar deu, 
sobretot d'Asia i Africa. Masferrer havia 
estat comissionat pel Ministeri d'Afers 
Estrangers per assegurar el lligam de la 
Candidatura amb les ambaixades 
espanyoles d'arreu del món. Andreu 
Mercé Varela també visita deu paisos. 
Finalment, el president del COE, Alfons 
de Borbó, va anar, acompanyat del 
secretari d'Estat per a l'Esport, Roma 
Cuyas, a diversos paisos sud-americans. 
A aquestes visites, s'hi afegien els viatges 
institucionals de l'alcalde de Barcelona, 
Pasqual Maragall. 

1 Coubertin i el nou decaleg 

Al llarg de la primavera del 1986, un cop 
presentat el Dossier, la Candidatura 
continua assistint a totes les reunions 
importants del Moviment Olimpic, i 
durant els pocs mesos que faltaven per a 
la nominació de la futura seu olímpica 
va intensificar la seva campanya de 
promoció. 

Del 4 al 6 de marg de 1986, a l'Hotel 
Hilton de Roma, se celebra la 4a 
Assemblea General de l'ASOIF. A més 
dels representants del COI i del Comite 
Organitzador dels Jocs Olímpics de Seül 
(SLOOC), hi van assistir les federacions 
internacionals olímpiques d'estiu. En 
aquesta reunió hi havia totes les ciutats 
candidates a organitzar els Jocs del 1992: 
Belgrad, que fins aleshores no havia fet 
cap aparició pública, també hi era 
present. A í'estand de Barcelona 
apareixia una gran fotografia del baró 
Pierre de Coubertin destinada a recordar 
la visita que el fundador del COI havia 



fet a Barcelona l'any 1926. En aquella 
ocasió, el pare de l'olimpisme modern 
elogia la ciutat i pronuncia una frase 
recuperada per la Candidatura: iAbans 
de venir a Barcelona creia que sabia que 
era una ciutat esportiva.» L'aparició de 
la imatge del bar6 en les promocions de 
la Candidatura de Barcelona va provocar 
les critiques de la Candidatura de París; 
de fet, durant tota la campanya de 
promoció, la competidora més acerrima 
de Barcelona va ser la capital francesa. 

El mes següent, del 21 al 26 d'abril, en 
la 5a Assemblea General de l'ACNO, 
celebrada a Seül, hi va haver una altra 
trobada entre les ciutats candidates i els 
dirigents olímpics. Aquesta era la darrera 
oportunitat que tenien les diverses 
candidatures abans de la nominació per 
presentar-se davant una congregació de 
dirigents olímpics. A aixb, s'hi afegia la 
possibilitat d'establir contactes amb els 
membres del Comite Organitzador dels 
Jocs de Seül, dos anys abans que aquests 
se celebressin. La ciutat de Barcelona va 

ser presentada davant l'hsemblea de 
l'ACNO pel president del COE, AllOns 
de Borbó, que es va centrar en els deu 
punts del nou decdeg amb que la 
Candidatura resumia la seva proposta en 
aquesta darrera etapa. Al final de la 
intervenció, es va lliurar el Dossier de 
Candidatura als membres del COI que 
encara no el tenien. 

Els punts del decaleg de la Candidatura: 

«l. Barcelona ha sol-licitat quatre vegades 
l'organització dels jocs olímpics. Espanya 
és l'únic país de 1'Europa occidental on 
no s'ha organitzat cap esdeveniment 
olímpic. 
»2. Barcelona té el suport unanime de la 
població, les institucions i el món esportiu. 
»3. Barcelona ja esta preparada: el 88 % 
de les instal-lacions necessaries ja estan 
disponibles. 
»4. Barcelona ofereix uns jocs compactes: 
les instal-lacions de competició i la Vila 
Olímpica es concentren en un radi de 
5 km. 

1 
L ' d  & la Candidntura 
& BamloM durnnt la 
Sa A s d k  General & 
I'ACNO, que va tenir lloc a 
S51 l ' d d  &l 1986. S'hi 
pot veun? la fotografi & 
Pimv & CouIkrtrrtrn, el 
W l & r  jaw 
ocínrpica, i lo nlrbn fñwe 
que pmnuncii quan va 
visitar la ciutat el 1926: 
d b m  & d r  a 
hIV&M C& ~Ubk 
qn& CM una culta 
wportrrtrva» 



2 
Confctheia & p-a 
celebnido el 25 & juny & 
1986, durant d Mundiai & 
Futiwl & MLne de 1966. 

»5. Barcelona ha demostrat la seva 
tradició esportiva i la seva experiencia 
organitzant diversos campionats mundials. 
»6. Barcelona disposa d'una xarxa 
hotelera i d'instal.lacions turístiques de 
renom mundial. En un radi de seixanta 
minuts hom pot trobar 750.000 places 
hoteleres. 
»7. Barcelona té un clima benigne. 
»8. Barcelona disposa d'un ric patrimoni 
cultural avalat per artistes de ressb 
mundial: Gaudí, Picasso, Miró, 
Cabaiié, etc. 
»9. Barcelona és una ciutat segura. 
»lo. Barcelona i Espanya viuen per a 
I'esport. El rei Joan Carles 1 és i'únic cap 
d'estat que ha participat en uns jocs 
01ímpics.m 

1 En tots els campionats 

El juny del 1 986, 1 1 8 dies abans de la 
nominació de la ciutat seu dels Jocs del 
1992, se celebri a Mexic el Campionat 
Mundial de Futbol. El 25 de juny, 

Pasqual Maragaii va arribar a Mexic i, 
davant de més de cent periodistes 
internacionals, va insistir en les deu 
raons per les quals Barcelona mereixia 
ser designada seu olímpica. També 
recordi que 65 dels 90 votants del COI 
havien visitat la ciutat, i que la 
campanya de voluntaris havia recolíit 
fins aleshores 40.000 inscripcions. La 
premsa va estar d'acord a destacar que 
Barcelona tenia un avantatge notable 
sobre la resta de ciutats aspirants. 

L'estiu del 1986 va ser prolífic en 
competicions internacionals; la 
Candidatura va voler aprofítar aquesta 
circumstincia i va ser present en les més 
importants. Així, i per ordre cronolbgic, 
el mes de juny el projecte Barcelona'92 
va ser presentat a París, en el torneig 
Roland Garros de tennis, en la 
inauguració de I'Alberg Olímpic de 
Puerto Rico i en els Jocs Centramericans 
i del Carib, celebrats a la República 
Dominicana. El mes d'agost, la 
Candidatura es va presentar en els Jocs 



de la Commonwealth, celebrats a 
Edimburg; en el Campionat del Món de 
Basquetbol, que va tenir com a escenaris 
Madrid i Barcelona; en el Campionat 
Europeu d'Atletisme, celebrat a Stuttgart, 
i en els Campionats del Món de Natació, 
que també va tenir lloc a Madrid. 
Les darreres oportunitats en que la 
Candidatura va poder ser a prop dels 
organismes olímpics van ser la reunió 
dels CON europeus celebrada a Budapest 
l'agost del 1986, i els Jocs Asihtics, que 
van tenir lloc a Seül al principi del mes.- 
de setembre següent. Aquests 
esdeveniments van permetre novament 
establir contactes amb molts dels votants 
que havien d'escollir la seu dels Jocs 
Olimpics del 1992. 

1 
Partir disputat entre 
Espanya i Cuba en el 
C a m p w ~ t  del Món de 
Basqaetbol del1986, 
celebrat a Madrid. Com en 
les competieions 
internaciods més 
importants que van tenir 
Iloc aquel1 any, la 
Candidatura tumbé hi va 
ser present antb campanyes 
& promoeió. 







1 
RP-uqwdn 
L'aUeta Cosmic, pinW pm 
SolPodor Dali el 1960. 
Aquedta obra va prvsidir 
I'cxposició uTru0rs & 
Bamhiww que I'oficina 
Olímpica rn orgnnilyv a la 
Fundació I'Hennitage a2 
Lmuana. el 9 d'oetubrc del 
1986, uns diea abam que 
Bnrocrona far deaigmda SeE 
&kk Joca Oünpica del 1992 
en l ama  Scssid &l COI. 

2 
Un DIOlynt & la 
infwrcnnó & I'Ulr<rldc & 

p e  
MamgrrU, dumnt la 
iuanplll~w & la IMma 
uTmors & Bumelona*. 

El COI va escollir la tercera setmana 
d'octubre del 1986 per celebrar la seva 
91a Sessió; al fmal de la sessió, com 
cada quatre anys, s'havien d'elegir les 
ciutats que organitzarien els Jocs d'estiu i 
els Jocs d'hivern de la XXVa Olimpíada. 
Sis ciutats (Amsterdam, Belgrad, 
Birmingliam, Brisbane, París i Barcelona) 
van presentar la candidatura per 
organitzar els Jocs d'estiu del 1992, i set 
ciutats (Albertville, Anchorage, 
Berchtesgaden, Cortina d'Ampezzo, 
Falun, Lillehammer i Sofia) es van 
presentar per als Jocs d'hivern. Davant la 
imminkncia d'aquesta reunió decisiva, 
que s'havia de celebrar a Lausana, els 
responsables de la Candidatura de 
Barcelona es disposaren a fer l'esforc 
final, d'aquesta manera culminava el 
treball iniciat cinc anys abans arnb les 
primeres declaracions d'intencions. 

Per mitja del Dossier de Candidatura. 
presentat al mes de marg, i pels informes 
emesos després de les visites de les 
comissions d'enquesta, els votants ja 

1- coneixien la proposta tkcnica de la ciutat: 
les línies mestres del projecte, el pla 
d'instal-lacions, la previsió pressupostaria 
i l'organització dels serveis. Per aixd, en 
aquells moments, ja en l'última fase de 
l'operació, s'opta per potenciar els valors 
estktics i humans i l'originalitat de 
l'oferta de Barcelona; es volia projectar 
una imatge emotiva de la ciutat, que 
ampliés la proposta arnb elements 
atraients i ajudés a inclinar 
definitivament la balanea a favor de la 
Candidatura de Barcelona. 

Aquells últims dies, els representants de 
Barcelona es van esforcar a subratllar els 
valors cívics i culturals de la ciutat. La 
Candidatura va destacar el suport 
popular i institucional que rebia i va 
recordar que Espanya no havia organitzat 
mai uns jocs olímpics. Aquests 
arguments, juntament arnb la il-lusió i la 
voluntat unanime d'aconseguir els Jocs, 
van ser presentats com a complement de 
la capacitat organitzativa i del rigor del 
projecte olímpic barceloní. 

En l'imbit organitzatiu, l'«operació 
L a u s m  va anar precedida d'un pla 
estratkgic preparat durant els mesos 
d'estiu anteriors. Cada area de l'oficina 
Olímpica havia treballat intensament en 
els projectes que li corresponia dur a 
terme durant la 91a Sessió del COI: la 
instal-lació de l'estand al Palau de 

Beaulieu, la filmació de la pel-iícula de 
presentació de la Candidatura als 
membres del COI, l'elaboració de 
materials informatius diversos, 
l'estratkgia que calia seguir arnb relació 
als periodistes acreditats, la definició del 
programa de suport institucional i 
popular, i la selecció del personal que 
havia d'acompanyar la delegació oficial a 
la ciutat suissa. 

1 La preparació 

La presencia de Catalunya com a 
convidada d'honor a la 67a Fira del 
Comptoir Suisse, que s'havia inaugurat a 
Lausana unes setmanes abans de l'acte 
de la nominació, comporta un gran 
avantatge inicial, ja que va permetre que 
Barcelona es posés en contacte arnb els 
mitjans de comunicació locals i s'integrés 
en la vida institucional de la ciutat 
suissa. Es va procurar que l'ambient, a la 
capital del cantó de Vaud, fos favorable 
a les pretensions de Barcelona i que els 
seus habitants hi simpatitzessin. El 15 de 
setembre, el president de la Generalitat 
de Catalunya, Jordi Pujol, i l'alcalde de 
Barcelona, Pasqual Maragall, van 
inaugurar el pavelló catala d'aquesta fira. 

D'altra banda, des del 8 de setembre, un 
agregat de l'oficina Olímpica, arnb la 
col-laboració de la persona de contacte 
oficial nomenada pel COI, comenta a 
establir i coordinar les línies de treball: 
des de la reserva d'hotels i el lloguer 
d'automdbils fins a la preparació de la 
seu principal de la Candidatura. Més 
tard, el 6 d'octubre, un primer equip de 
l'oficina Olímpica es va instal-lar a 
Lausana per reforqar els treballs i 
enllestir els detalls previs a la sessió 
del COI. 

1 L'exposició a I'Hermitage 

Paral-lelament a aquestes activitats, el dia 
9 d'octubre, la Fundació de l'Hermitage 
va inaugurar a Lausana l'exposició 
eTresors de Barcelona. Aquesta mostra 
del patrimoni cultural i de la sensibilitat 
artística de la ciutat va donar més relleu 
a la promoció de la Candidatura. Poc 
abans de la inauguració de l'exposició, la 
prestigiosa revista L'Oeil havia dedicat 
un número monogdfic a l'art catala. 

La Fundació de l'Hermitage, creada el 
1976 a l'antiga residencia de la família 
Bougnion i dirigida per Jean-Francois 
Daulte, va proporcionar un marc idoni 



per a l'exposició; 1'intel.lectual catali 
Josep Pijoan, Sesposa del qual era 
membre de la família Bougnion, havia 
residit en aquesta mansió durant els 
últims anys de la seva vida. Així doncs, 
per mitji de la Fundació de YHermitage, 
es va crear un altre punt de contacte 
entre la seu del COI i Barcelona, en 
aquest cas en Sambit de l'art. 

L'exposició presentava tres etapes 
artístiques de la Barcelona 
contemporania: la Barcelona de fi de 
segle, la de les avantguardes i la de les 
últimes obres de Picasso, Dalí i Miró. 
Un quadre de Picasso del 1905, Retrat 
de la senyora Canals, va figurar en la 
coberta del catileg de l'exposició, 
distribuit profusament per tot Suissa. 
S'hi van exhibir més de cent obres, 
provinents del Museu Picasso, del 
Teatre-Museu Dalí, de la Fundació Joan 
Miró i del Museu d'Art Modern de 
Barcelona, a les quals es van afegir obres 
de col-leccions particulars, tant de 
Catalunya com de Suissa; la Casa Reial 

espanyola va deixar per a aquesta ocasió 
l'obra de Dalí L'atleta cbsrnic, que va 
presidir la mostra. A més dels artistes 
esmentats, hi havia obres de Juli 
Gonzáiez, Pau Gargallo, Isidre Nonell, 
Ramon Casas i altres. 

L'exposició, que va estar oberta fins al 
29 d'octubre, fou inaugurada per l'alcalde 
de Barcelona i pel president de la 
Fundació de I'Hermitage, en presencia 
d'un públic nombrós, entre el qual hi 
havia Raymond Gafner, en representació 
del COI. 

1 L'úitim impacte 

Al Palau de Beaulieu de Lausana, on 
s'havia de celebrar la sessió del COI, es 
van instal-lar els estands en que cada 
delegació havia de comunicar el seu 
missatge final, que era la culminació de 
la campanya de promoció. 

1 
El Consell Rector & la 
Candidatura es va 
fotogrnfuir davant la Font 
Magicu de Monljurc pocs 
dies abans d'emprendre el 
viatge cap a Lausana. 

2 
El Retrat de la senyora 
Cmals, quadre pintat per 
Pablo Picasso el 1905. Ya 
ser reproduii' en el cataleg 
de I'exposició i en la 
wberta del mr'mero 
monogmfic que la 
prestigiosa rm-stn d'art 
internacional L'Oeil, 
editada a Lausana, va 
dedicar a I'art cafala uns 
mesos abans de la 
nominació. 



3 
L"atanB in&& a 
L I I Y J ~ ~ O  per I'OEena 
01fmpica era un a m i  obert 
& Hnies mtan~adps i 
d'est2tica meditendsia. Va 
ser disserryat per Lc~gakl 
Pomds i R i d  Saas. 

4 
h7 logotig G"AJfwtville92 
wr presidir I'estand que 
qu&a ciutat fcaneesa 
pr~88nla a Lausana. 
Albertville M aer efcottidu 
seu de& Jocs Qlimpies 
d'hhrn dcl1992, supcrant 
b candiáatures 
d'Anchorage, ñerebt~~@n, 
Cortina d'Ampezzo, Falun* 
Lillehammer i Safa. 

5 
L'estand de la eandidatnra 
de París. 

La concepció i el muntatge de l'estand 
de Barcelona havien estat confiats al 
dissenyador Leopold Pomés i a 
l'arquitecte Ricard Sans, Era un espai 
obert que volia donar una imatge clara, 
de línía avan~ada i estttica meditednia. 
S'hi transmetia un missatge entusiasta 
que defugia les grans explicacions i que 
es concentrava en dos arguments: el fet 
que Espanya no havia organitmt rnai uns 
jocs olímpics, i l'ampli moviment de 
suport i l'entusiasme que havia suscitat 
la Candidatura de Barcelona. La primera 
idea es representava en un pannell amb 
un mapa &Europa serigrafiat de to verd, 
en que unes tomes flamejants 
assenyaiaven les ciutats que havien estat 
seu dels jocs olímpics d'estiu o d'hivern; 
la península Iberica restava enfosquida 
per destacar que mai no S" havia 
organitzat cap edició olímpica. La segona 
idea es traduia en un seguit de siluetes 
de voluntaris olímpics d'edats diferents, 
que simbolitzaven el gran suport popular 
a la Candidatura barcelonina, Aquestes 
figures, fetes de metacrilat, se 

sobreposaven a un fans lluminós que 
reproduia un mural de Joan Miró. A més 
a més, sobre un terra de marbre blanc 
s'havien col.locat cinc cadires dissenyades 
per Gaudí i una taula en que es 
reproduia un plano1 de les instal-lacions 
previstes per a Barcelona'92. Els 
materials utilitzats en aquest estand 
mantenien l'alt nivel1 de qualitat que ja 
havia caracteritzat els q n d s  presentats 
en les reunions anteriors del COI a 
Berlín i Seül. 

La delegació de Barcelona havia destinat 
a Lausana un equip de premsa de 
l'oficina Olímpica, amb la missió de 
coordinar les informacions sobre la 
Candidatura que arribessin als mitjans de 
comunicació. Aquest equip rebia visites, 
tenia converses amb els membres del 
COI i facilitava la difusió de declaracions 
i notes de premsa tant des de l'oficina de 
prernsa, instalvlada al Palau de Beaulieu, 
com des del centre d'operacians de la 
Candidatura, situat a l'H6tel de la Paix. 
Tots dos centres es convertiren en un 



focus d'atenció constant dels informadors 1 L'ambaixadora Montserrat Caballé 
espanyols i estrangers. 

El dia 12 a la tarda, la soprano catalana 
Montserrat Caballé, convertida en 
ambaixadora cultural de la Candidatura 1 La setmana de la nominació de Barcelona, va participar en una 
conferencia de premsa amb l'alcalde 
Pasqual Maragall en que es va exposar la 
proposta cultural de l'olimpíada de 

1 L'inici de la sessió Barcelona. El dia 13 d'octubre, a la 
catedral de Lausana, davant de 2.300 

El diumenge 12 d'octubre de 1986 es va persones, Montserrat Caballé va oferir un 
obrir oficialment la 91a Sessió del COI, a concert memorable, retransmes per 
la qual van assistir tdts els membres de Televisió Espanyola. L'endemh la cantant 
la delegació oficial de la Candidatura de va acompanyar les esposes dels membres 
Barcelona. A la tarda es van inaugurar del COI a l'exposició {Tresors de 
els estands de les diferents candidatures, Barcelona», instal.lada a la Fundació de 
al vestíbul del Palau de Beaulieu. A l'Hermitage, que el dia següent van 
partir d'aquell moment, els contactes dels visitar també els membres del COI. 
membres de l'oficina Olímpica i del 
Comite de Relacions Internacionals amb 
els membres del COI i dels mitjans de 1 Un retorn sobtat 
comunicació van ser ininterromputs. 

La nit del dia 14, a la placa d'Espanya 
de Barcelona, es va produir un atemptat 
de l'organització terrorista ETA que va 

1 
Recitai & Montserrat 
Co6nlIt a la catedral & 
Lous~a, ai quai van 
assistir pmp & 
2.300 invitats. Aqwest 
concert va ser M (IC1S oeUs 
printipah &l prognair 
p.par& pcr 1'~mICTna 
O l í í a  drrmnt la 
setmana & 1'~operació 
LausanU». 

2 
L'ednnd de C ~ & ~ U M  
va rebre mdtrjsiaw visites 
& suprt, entre Ics q d s  
destaquen Ics (IC1S 
l tmklh  0IúnpiCs 
wpanyols Henninw 
Me~~c'udez, Luis Doreste, 
FC~UU& Molina, Jordi 
Llopart, José Manuel 
Abrueal i FnucUw 
Fellul'nakz Ocha. 

3 
El pn-Úcep Albert & . 
WOMEO, un &ls 
69 membres del COZ que 
havien d'eawllir la seu &ls 
loes &l 1992, va visitar 
I'estand de ñareelona, 
(u>ompunyat pcr Carks 
Ferrer Sakt, Josep Mqwl  
A M  i Andreu Mercé 
Varela. 



causar la mort del policia nacional Ángel 
González. L7alcalde de la ciutat, que era 
al capdavant de la delegació oficial de la 
Candidatura, torna urgentment a 
Barcelona per ser present en els funerals 
del policia assassinat. Pasqual Maragall 
va anar de nou a Lausana el dia 15 per 
assistir a l'acte de presentad de la 
Candidatura. 

l'ASOIF, l'ACNO i el COI exposaren a 
l'assémblea els seus informes respectius 
sobre les ciutats candidates. va c&bb ~n 90a S- 

&l COI. 

El dia abans, dimecres 15, havia arribat 
a Lausana el president de la Generalitat 
de Catalunya, Jordi Pujol. El mateix 
matí del dia 16, el president del Govern 
espanyol, Felipe González, es va 
incorporar a la delegació oficial. Amb la 
seva presencia a Lausana, l'un i l'altre 
van ratificar el suport que els governs del 
poble de Catalunya i del conjunt 
d'Espanya donaven a la Candidatura. 

&l Coiniti olí"& 
HolandLs, d a&ucrlgrrns de% 
reprCSCntMts & la 
Gandidatpro & ltanxbna. 

6 
El p m h t  &f G o m  
espli& Feli' G o e  i 
elptwi&nt&la 
Genemiitat de Catahnya, 
Jordi Ilrjol, van formar 
part de la deIcgnnó ofwial 
que va pmentm la proposta 
& bar celo^ ah membns 
del coz. 

El dijous dia 16, Barcelona va presentar 
la seva candidatura davant l'assemblea 
del COI. La intervenció de Barcelona es 
va produir en quart lloc, a les dotze del 
migdia, tal com s'havia establert per 
sorteig. Abans, les ciutats de Belgrad (a 
les 8.30 h), Amsterdam (a les 9.40 h) i 
Brisbane (a les 10.50 h) havien presentat 
les seves candidatures; després de 
Barcelona van intervenir Birmingham (a 
les 15.00 h) i París (a les 16.10 h). 
Acabades les presentacions de les ciutats 
candidates, les comissions d'enquesta de 

La delegació que va presentar la 
Candidatura davant l'assemblea del COI 
estava formada per trenta-sis persones; 
sis delegats oficials, sis experts, quatre 
tecnics i vint observadors. 



1 La presentació 

L'acte de presentació de la Candidatura 
seguí el programa previst. En primer lloc, 
Carles Ferrer Salat va presentar, com a 
membre del COI, la Candidatura de 
Barcelona i, a continuació, dona pas al 
discurs del president del Consell Rector, 
l'alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall. 
Aquests són alguns fragments del seu 
discurs: 

ifloldria transmetre'ls la vibració, 
l'entusiasme i la cura extrema amb que 
Barcelona i el país sencer es preparen per 
a aquesta possibilitat. [...] 
»És un fet que Espanya és l'únic país, 
entre els dotze paysos representats aquí 
per les ciutats candidates a ser seu dels 
Jocs d'hivern o d'estiu del 1992, que no 
ha tingut mai l'honor d'organitzar uns 
jocs olímpics. [...] 
»Es un fet que Espanya ha sol.licitat 
aquest honor més d'un cop. 
»Es un fet que la meva ciutat, Barcelona, 
ha estat sempre lligada a aquesta idea: ja 

1 Delegats of i ia ls Pasqual Maragall 
Felipe Gonzáiez 
Jordi Pujol 
Alfons de Borbó 
Josep Miquel Abad 
Lwpold Rodés 

ExPe* Roma Cuyas 
Josep Lluís Vilaseca 
Jordi Serra 
Felix Arias 
Lluís Millet 

Jordi Cartionell 

Obsewadors Narcis Serra 
Javier Solana 
Manuel Fonseca 
Luis Y6kz 
Antoni Dalmau 
Joan Mas Cantí 
Higini Clotas 
Jo& Manuel de Hoz 
Jordi Parpal 

Merd Sala 

Enric Truño 
Jordi Vallverdú 
Ramon Trias Fargas 

Enric Lacalle 
Victoria Ybarra 
Julio Feo 
Ferran Perpinya 
Juan Luis Pan de Soraiuce 
lgnasi Masferrer 
Uuís Prenafeta 

Conrado Durántez 

Josep Roca 

Miquel Company 
Enriqueta Bosch 
Salvador Blanch 

es va presentar com a candidata per als 
jocs del 1924 i del 1936, i també per als 
del 1972. [...] 
»Barcelona no solament ha esperat; 
Barcelona ha constniit, ha bastit; més 
que aixo: Barcelona ha apres!, ha aprks la 
llicó de l'olimpisme. [...] 
»El nostre decaleg és complet: merit, 
unanimitat, tradició esportiva, 
concentració, organització, clima, 
allotjament, cultura, seguretat, i un cap 
d'estat que no solament és el president 
d'honor de la nostra candidatura, sinó 
que, a més a més, va participar com a 
esportista en els Jocs Olímpics de Munic 
del 1972. t...] 
»Els Jocs de Barcelona seran els de la 
petita pero valenta Catalunya, els de la 
gran Espanya que es desperta, els de 
1'Amkrica que ens és tan propera, els del 
Portugal fraternal i,-per que no, els del 
primer pas cap a 1'Afiica veina. [...] 
~Tingueu confianqa en nosaltres. 
»L'any 1992 serem capaqos d'oferir-vos 
uns jocs inob1idables.w 

President del Consell Rector i alcalde de Barcelona Delegació oficial a husana 

President del Govem espanyol 
President de la Generalitat de Catalunya 
President del Comith Olímpic Espanyol 
Conseller delegat de la Candidatura 
Vice-president de I'associació d'empresaris Barcelona 
Olímpica'92 

Secretari d'Estat per a I'Esport 
Director general dSEsports de la Generalitat de Catalunya 
Director de I'Oficina Olímpica 
Director del Dossier de Candidatura 
Director de ~ ' ~ r e a  d'Arquitectura i Urbanisme de I'Oficina 
Olímpica 
TBcnic de ~'Area deArquitectura i Urbanisme de I'Oficina 
Olimpica 

Ministre de Defensa del Govern espanyol 
Ministre de Cultura del Govern espanyol 
Secretari del COE 
Secretari d'Estat per a la Cooperació Iberoamericana 
President de la Diputació de Barcelona 
Comissionat de la Candidatura 
Portaveu del Grup Socialista al Parlament de Catalunya 
Representant del COE 
Tinent d'alcalde d'urbanisme i Obres Publiques 
de 19Ajuntarnent de Barcelona 
Vice-presidenta de la Corporació Metropolitana 
de Barceiona 
Regidor d'Esports i Joventut de I'Ajuntament de Barcelona 
Wce-president de la Diputació de Barcelona 
Cap de I'oposició i portaveu del Grup de Convergencia 
i Unió a I'Atuntament de Barcelona 
~e~resentaht del Grup Popular a I'Ajuntament de Barcelona 
Representant del COE 
Secretari de la Presidencia del Govem espanyol 
Sots-secretar! del MmUteri d'Afers Exteriors 
Ambaixador d'Espanya a Suissa 
Secretari del Comite de Relacions lntemacionals 
Secretari general de la Presidhcia de la Generalitat 
de Catalunya 
President de I'Academia Olímpica Espanyola 
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Olímpica 
Assistent per a les federacions intemacionals i els CON 
Membre del Comite de Relacions Intemacionals 
Projectista Font: Oticina Olimpica: Mernbfia. 



Recorregut del Bus Olfmpic 

1 BsrailMia 2612186 
2 VaWncia 413 al 1113 
3 Múrda 1413 al 2113 
4 Seviiia 114 al 714 
5 CBoere~ 914 al 1514 
6 Tüieúo 1614 ai 2210 
7 MadrM 24M al 315 i 14/7 al 2117 
8 VaHadaid 615 al 12/5 
9 Samiago 12/5 al 2015 

10 Oviedo 2215 al 3015 
1 1 Sentander 31 15 al (U6 
12 üübao 1016 al 1616 
13 Pamplona 1716 al 2416 
14 Logroño 2516 al 117 
15 Saragossa 417 al 1017 
16 Las Palmas 319 al 519 
17 Santa Cruz de Tenerife 819 al 12/9 

En un moment del seu discurs, Pasqual 
Maragall cedí la paraula durant uns 
minuts al president del COE, Alfons de 
Borbó. Aquests són alguns fragments del 
seu parlament: 

«Barcelona és un lloc ideal per 
celebrar-hi uns jocs olímpics. El baró 
Pierre de Coubertin, al seu dia, ja va 
dedicar paraules elogioses a una ciutat 
que aspirava a convertir-se en lloc de 
trobada dels esportistes i els entusiastes 
de l'esport de tot el món. [...] 
~Sabrem convertir la mdxima cita de 
l'esport en un esdeveniment universal, 
obert, fraternal, memorable. Sabrem 
respondre a la tradició i a les dnsies 
renovadores de l'olimpisme, en el seu 
milior moment. [...] 
»Els espanyols i Barcelona volem 
contribuir a fer cada cop més fort aquest 
moviment, que és el moviment pacífic 
més important del món.» 

Un cop acabat el seu discurs, Pasqual 
Maragall, cedí el torn al president de la 

Generalitat, Jordi Pujol, el qual, en una 
breu intemenció, va posar kmfasi en la 
unitat del món econbmic, social, cultural 
i esportiu que hi havia darrera la 
Candidatura. 

Tot seguit es va projectar la pel.lícula de 
la Candidatura, realitzada per Leopold 
Pomés en 35 mm, pel procediment 
panavisió. En el film apareixia Barcelona, 
els habitants de la qual es despertaven i 
s'incorporaven gradualment a una gran 
cursa, per demostrar, d'aquesta manera, 
el seu suport a un projecte comú. La 
pel-iícula insistia en els dos arguments 
finals de la Candidatura, ja expressats en 
i'estand: el suport popular unanime i la 
constatació que a Espanya no s'havien 
organitzat mai uns jocs olímpics. 

A continuació, diversos membres del 
COI van formular algunes qüestions als 
membres de la delegació per tal que 
concretessin les explicacions que 
acabaven de fer. Amb aquestes preguntes 
també es pretenia que matisessin o 



ampliessin alguns punts de la informació 
inclosa en el Dossier de Candidatura, 
com ara el programa oficial de les 
competicions, les característiques de la 
Vila Olímpica, els mitjans de transport 
previstos, el programa cultural, 
l'assistencia hospitalaria i les garanties 
financeres dels Jocs. Pasqual Maragali va 
anar contestant a les diferents preguntes 
fotmulades pel COI i Felipe González 
tanca l'acte amb unes paraules. 

Prop de dos quarts de dues del divendres 
17 d'octubre, els membres del COI, que 
havien estat reunits al Palau de Beaulieu, 
deliberant, des de les vuit del matí, van 
entrar a la sala d'actes de l'edifici, on les 
delegacions de les candidatures i la 
premsa internacional esperaven la decisió 
final del maxim organisme olímpic. 

A la sala hi havia, a més del públic 
convidat especialment pel COI, trenta 

membres de cada candidatura. A dos 
quarts de dues en punt, el president del 
COI, Joan Antoni Samaranch, es disposa 
a obrir la plica que contenia el veredicte 
final. 

Les paraules de Samaranch van ser 
aquestes: «¿En qualitat de president del 
Comitk Olímpic Internacional, tinc 
l'honor d'anunciar-vos que aquest ha 
decidit atorgar l'organització dels Jocs de 
la XXVa Olimpíada a la ciutat de ... » 
Després d'una pausa, (Attendez un 
moment ... », que va tenir amb l'ai al cor 
els membres de totes les delegacions 
durant uns instants, el president del COI 
afegí finalment: «...A la ville de ... 
Barcelona!», fent ressonar per tot el món 
el nom de la ciutat amb una 
pronunciació volgudament catalana. 

L'emoció i el nerviosisme continguts van 
esclatar simultaniament a Lausana i a 
Barcelona, a Catalunya i a tot Espanya. 
Per fi, l'esforq i la tenacitat d'un 
nombrós equip, units al suport d'uns 

1 
A dos quarts & ducs del 
migdia, el pnui&nt del 
COI, Joan Antoni 
Samamnch, es disposava a 
jw pliblieri la &&id &l 
mham organisme oümpic. 
Mis & mil priodistcs 
acreditats i miiers & 
eiutodoni Q.shawn pndcnts 
de les seves parnies. 

2 
Una fozogqfii pcr a la 
histdria. el president &l 
COI és a punt d'obrir la 
püen que contcnia el nom 
& la eiutcrt elcgidaper 
organitzar eis Jocs del 
1992. Abans, p&, fdu una 
paua. dttendez un 
mtnent...n 



3 
Els principals responsables 
de la Candidatura no van 
amagar el seu entusiasme: 
Barcelona havia sortit 
ekgida a la tercera ronda 
de votacions. 

ciutadans i d'un país, havien fet realitat 
un desig que venia de lluny. Més de mil 
periodistes dels cinc continents i 
quaranta-dues cadenes de televisió 
s'havien fet ressb d'una de les sessions 
del COI que havia originat més 
expectació. Barcelona havia guanyat! 

1 Elecció en tres voltes 

La manera com s'havia desenvolupat 
l'elecció de la futura seu olímpica no es 
va poder conkixer fins després de la 
proclamació oficial del veredicte final. 
L'elecció de la ciutat seu d'uns jocs 
olímpics es fa mitjangant votació secreta, 
a tantes voltes com calgui perquk una de 
les candidates assoleixi la majoria 
absoluta. En la primera volta, Barcelona 
obtingué 29 vots; París, 19; Belgrad, 13; 
Brisbane, 11; Birmingham, 8, i 
Amsterdam, 5. Aquesta última ciutat va 
ser eliminada, i Barcelona, tot i haver 
obtingut la primera posició, va quedar 
bastant iiuny dels 43 vots que constituyen 

la majoria absoluta. En la segona volta, 
Barcelona va aconseguir 37 vots i París, 
20; Belgrad i Brisbane, amb 11 i 9 vots 
respectivament, perdien posicions, i 
Birmingham, amb 8 vots, va ser eliminada. 

Barcelona va sortir escoiiida en la tercera 
volta. El jutge Kéba Mbaye, portaveu 
dels membres del COI que feien el 
recompte dels vots, va avangar als 
electors que una de les candidates ja 
havia assolit la majoria absoluta. 
Immediatarnent, tots els presents a la 
sala van dirigir les mirades cap a un dels 
membres del Comitk Olímpic 
Internacional, el vice-president del 
Consell Rector de la Candidatura de 
Barcelona, Carles Ferrer Salat, al mateix 
temps que li expressaven les seves 
felicitacions. El president Samaranch va 
haver &intervenir per recordar als 
dirigents olímpics que el resultat de la 
votació encara no havia estat proclamat 
oficialment. El recompte havia donat el 
triomf a Barcelona, que havia aconseguit 



47 vots; París n'havia obtingut 23, 
Brisbane 10 i Belgrad 8. 

1 L'esclat olímpic de Barcelona 

La possibilitat, més real que mai, que 
Barcelona aconseguís finalment ser 
designada seu olímpica havia provocat 
una gran expectació. L'acte final de la 
91a Sessió del COI, retransmes per 
Eurovisió a tot el món, era seguit per la 
majoria de les emissores de televisió i de 
riidio del país, que durant els dies previs 
havien escaifat l'ambient informant 
detaliadament de tot el que passava a 
Lausana i mostrant amb una insistencia 
inusitada el seu suport a la Candidatura 
de Barcelona. El circuit catala de 
Televisió Espanyola havia muntat un 
plató a la placa de Catalunya, al centre 
de la ciutat, des d'on s'oferia una 
programació especial i s'emetia en directe 
l'acte que s'estava celebrant al Palau de 

Beaulieu de Lausana. Al voltant de les 
pantalles gegants instal-lades a la placa, 
s'anii congregant una gran gernació. 

Quan Samaranch pronuncia el nom de 
Barcelona, que va ser corejat amb un 
entusiasme no gens dissimulat pels 
locutors que retransmetien 
l'esdeveniment, la ciutat va esclatar de 
joia. El cel de la placa de Catalunya 
s'omplí de globus i coets, mentre la gent 
que s'hi havia reunit cridava d'alegria, 
s'abracava, plorava i alcava els bracos 
exultant. Tothom s'acabava de despertar 
d'un somni meravellós que s'havia fet 
realitat. Els crits de la placa més centrica 
de la ciutat també van ressonar als 
menjadors de les cases, als llocs de 
treball o a l'interior dels cotxes; durant 
un instant, tothom s'havia aturat davant 
del televisor o de la radio per escoltar el 
veredicte del COI. L'esperit festiu dels 
barcelonins i la necessitat de compartir 
un exit que tothom sentia com a propi 
van fer que la gent es llancés als carrers 
amb banderes i pancartes, i fes sonar les 

1 
LQ gent aplegado a la plqa 
de Catalunya per seguir en 
directe el desenllq de la 
votacid, en sentir el nom de 
Barcelona, va esclatar en 
un crit un2nimc uJa som 
olímpics!>> 

2 
u... el COZ ha decidir 
atorgar I'organityleió dels 
Jocs de la 
XXVa Olimpíada a la 
ciutat de...» 

3 
u... Barcelona!» 



4 
Tot just després de la 
proclamació de la decisió 
del COZ, al mateix Palau 
de Beaulieu es va signar el 
contraete de eessió dels 
Jocs d b t i u  del 1992 entre 
aquest organisme i la ciutat 
de Barcelona. 

5 
L'ex-alcalde de Barcelona, 
Narcís Serra, amb el 
personal de I ' O f c i ~  
Olímpica, nwments després 
d'haver-se eonegut la 
designaeió de Barcelona. La 
fensió continguda durant 
els dies anteriors entre els 
integrants de la delegaeió 
barcelonina va donar pus a 
un gran esclat d'alegria. 

botzines dels cotxes, tot corejant el nom 
de la ciutat. La Rambla va ser el lloc on 
es va concentrar rnés gent. La festa va 
durar tot el dia. 

El Govern espanyol, reunit en Consell de 
Ministres, brinda amb cava per la 
nominació de Barcelona, i el seu 
president, Felipe González, s'afanyd a 
comunicar al país, per televisió, que 
aquell era «un moment de gran felicitat 
per a tot Espanya». El president de la 
Generalitat, Jordi Pujol, també va 
mostrar la seva satisfacció a través de les 
cameres de televisió manifestant que els 
Jocs servirien perqu6 «Barcelona i 
Catalunya siguin més i millors~. 
L'Ajuntament de Barcelona va fer públic 
un ban en el qual es deia que uels Jocs 
són la gran ocasió per projectar 
Catalunya al món, i els catalans l'hem 
d'aprofitar d'una manera seriosa i eficap. 

&entusiasme en sentir el nom de 
Barcelona. L'últim a aixecar-se de la 
cadira, amb un posat reflexiu, va ser 
Pasqual Maragall. Es produí, llavors, un 
devessall d'abracades, la més significativa 
de les quals va ser la de l'alcalde i el seu 
antecesor en el carrec, el ministre de 
Defensa, Narcís Serra, ja que el 
naixement de la Candidatura Olímpica 
de Barcelona s'havia produit quan aquest 
últim era alcalde de la ciutat. 

Tot seguit, Pasqual Maragall, com a 
president del Consell Rector de la 
Candidatura, i Alfons de Borbó, com a 
president del COE, van signar el conveni 
entre el COI i el Comit6 Organitzador 
dels Jocs Olímpics de Barcelona792. 
Durant aquest acte van rebre la 
felicitació dels membres del Comitk 
Olímpic Internacional, juntament amb 
Jean-Claude Killy i la resta de 
representants de la ciutat francesa 
d'Albertville, que aquell dia havia estat 
proclamada seu dels Jocs Olímpics 
d'hivern del 1992. 

A Lausana, la delegació barcelonina, 
asseguda a la primera fila de la gran sala 
del palau de Beaulieu, havia saltat 



L'alcalde de Barcelona truci al rei 
&Espanya per comunicar-li la bona 
notícia. «Senyor, hem guanyat~, va 
comenqar dient. Joan Carles 1, a l'altre 
extrem del fil telefdnic, es va posar a 
cantar, entusiasmat, el nom de Barcelona. 

Mon@"c, ple de gom a gom: 
«Ja som oiímpics!~ 

Per aqueíi vespre, el COI havia 
organitzat una festa a Lausana per 
celebrar les norninacions. La majoria dels 
membres de la delegació barcelonina, 
després d'assistir-hi, van emprendre el 
viatge cap a Barcelona, on encara els 
esperaven moltes emocions. A les deu de 
la nit un avió DC-10 de la companyia 
Iberia, en el qual s'havia col-locat, 
oportunament, un gran logotip de 
Barcelona'92, es va envolar de Ginebra 
cap a la capital catalana. 

Unes dues-centes mil persones, la 
majoria joves, s'havien concentrat a 

l'avinguda de la Reina Maria Cristina, al 
peu de Montjuic, per rebre 
l'aambaixada~ barcelonina que tornava 
de Lausana amb la nominació. La capital 
catalana no recordava una mobilització 
semblant des dels temps unitaris de la 
transició política, quan milers de 
ciutadans van sortir al carrer per exigir 
les llibertats democritiques. 

Sota les fonts de Montjuic s'havia 
preparat una estrada per a la delegació. 
Al fons, les aneíies olimpiques, 
il-luminades, ocupaven la faqana del 
Palau Nacional. A dos quarts &una de Ia 
matinada, Pasqual Maragall va aparbixer 
a la tarima, entre el president Jordi Pujo1 
i el ministre Narcís Serra. L'alcalde, 
vestit amb una gavardina negra -la 
temperatura era agradable (18 "C), pero 
ell arrossegava un constipat mal curat-, 
botant d'alegria, va formar una V, amb 
els braqos alqats en senyal de la victoria. 
De la muItitud va sorgir el crit de: «Ja 
som oiímpics!~ 

1 
L'csclat olímpic de 
&arcelona va ser immediat. 
L'esperit festiu <WJ 
barcelonins i d desig de 
compartir un h i t  que era 
una mica de tots van fir 
que la gent sortis ai carrer 
per q r c s s a r  la seva 
d&lh & Z K C ~ M  havia 
guanyaf! 

2 
La nit del 17 d'octubre, eis 
cas&Iis de foes van 
il.luminar un Monguik que 
ja era olúnpic. Prop de 
durs-centes mil persones es 
van apiegar a l'avinguda de 
In reina MaM C M n a  per 
eekbrar el triomf de la 
ciutat. 

3 
Lanuy'orparfdeia 
dekgació barcelonina va 
tornar & Luusana la nit 
del mateix d k  17 per 
acudir a I'acte festiü que 
s'havh owanitzat a 
Mon~uii. E& repmsentants 
principah de la 
Candidatura van ser 
ovacionats p i s  mikm de 
ciutadans que s'hi van 
clpkgm. 





la Generalitat de Catalunya, el Govern 
espanyol i el COE. Aquest consorci, 
anomenat Comite Organitzador Olimpic 
Barcelona'92, va esdevenir el comitk 
organitzador dels Jocs. Havia nascut el 
COOB'92. 

Del 10 d'abril al 17 de maig de 1987, es 
va presentar a la Universitat de 
Barcelona una mostra on s'explicava la 
histbria de la Candidatura; en aquesta 
exposicio, titulada uCom hem guanyat els 
Jocs Olímpics*, es resumia el camí seguit 
fins a assolir la nominació. 

1 
L Y ~ s i c I B  4inn lism 
guanyat ela Jocs 0l~mpcmpccs~ 
es va instd-lar ai w&uI 
de la UniversUat & 
lbmelona rlrl10 d'PQril d 
17 dc inaik de 198s. S'hi 
mostrava la Aiatbria de ki 
Candidanvru i eia difwcnta 
estands pmmo&W que 
~ ' b k n  -a drrr~nt 
aquella etm Va m UM 
ouknr'naCi6 Wlht  de a& 
anp ds ímWl tslrry i 
d'BEu~id wnipadda 

2 
Ei 17 d>octnbre, Bumbna 
b l a  W ~ W U A U I ~ ~ P  d 
aeu mrhWge & 
l'olirnpisnis, &&a d ' h r  
soidEeilrrt trea vagrdsE m 
soa di& L r d . e &  de 
tata* a'harla conrplsrr. 
L"srtái dcl1992, mflions de 
pcmm rindden e& .al& 
posars ni la luy3ral 
CatslmieEICoinnptraurro 
havila ctmwl@. - -- 













Consell Rector de la Candidatura de Barcelona 
per als Jocs Olimpics del 1992 

1 President Excm. Sr. Pasqual Maragall i Mira Alcalde de Barcelona 

Excm. Sr. Roma Cuyas i Sol Secretari d'Estat per a l'Esport 

11-lm. Sr. Josep Lluís Vilaseca i Guasch Director General de l'Esport 
de la Generalitat de Catalunya 

Consellers amb rang 
de Vice-president 

Sa Altesa Reial Alfons de Borbó President del COE 

Excm. Sr. Antoni Dalmau i Ribalta President de la Diputació 
de Barcelona 

Excm. Sr. Carles Ferrer Salat President de Barcelona Olímpica'92 
Membre del COI 

Consellers IElm. Sr. Josep Miquel Abad 
i Silvestre 

11-lm. Sr. Higini Clotas i Cierco 

Excm. Sr. Josep Maria Figueras 
i Bassols 

Sr. Sebastih Gallego i Rovira 

Sr. Juan Manuel de Hoz Bravo 

11-lm. Sr. Enric Lacalie i Col  

11-lm. Sr. Josep Margalef i Meler 

Excm. Sr. Francesc Martí i Jusmet 

11-lm. Sr. Raimon Martínez i Fraile 

Excm. Sr. Joan Mas i Cantí 

Conseller delegat 
de la Candidatura de Barcelona 

Diputat al Parlament de Catalunya 

President de la Cambra Oficial 
de Comerq, Indústria i Navegacid 
de Barcelona 

Coordinador d'Esports 
de la Diputació de Barcelona 

Vice-president del Comitk 
Executiu del COE 

Regidor de 1'Ajuntament 
de Barcelona 

Secretari General Tkcnic 
del Departament d'Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya 

Delegat del Govern a Catalunya 

Tinent d'alcalde de Relacions 
Ciutadanes de l'Ajuntament 
de Barcelona 

Comissionat de la Candidatura 

Font: Oficina Olímpica: Dossier de Candidatura (1986) i Consell de Suport a la Candidatura de Barcelona per ais Jocs Olimpics del 1992 
(1986). 



11-lm. Sr. h g e l  Miquel Sanz 
i Arnalot 

Director General de Turisme 
de la Generalitat de Catalunya Consellers 

Ilslm. Sr. Miguel Muñiz 
de las Cuevas 

President de l'Institut de Crkdit 
Oficial 

Tinent d'alcalde de Finances 
de l'Ajuntament de Barcelona 

11-lm. Sr. Joaquim de Nadal 
i Capara 

11-lm. Sr. Jordi Parpal i Marfa Tinent d'alcalde d'urbanisme 
i Obres Públiques de l'Ajuntament 
de Barcelona 

11-lm. Sr. Pedro Pérez Femández Secretari General d'Economia 
i Planificació 

Sr. Leopold Rodés i Castañé Vice-president de Barcelona 
Olímpica'92 

11-lma. Sra. Merck Sala 
i Schnorkowski 

Vice-presidenta de la Corporació 
Metropolitana de Barcelona 

11-lm. Sr. Fidel Sust i Mitjans Subdirector General de l'Esport 
de la Generalitat de Catalunya 

Il-lm. Sr. Joaquim Tosas i Mir Secretari General Tkcnic 
del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques 
de la Generalitat de Catalunya 

11-lm. Sr. Ramon Tnas Fargas Cap de SOposici6 amb rang de 
Tinent d'alcalde de l'Ajuntament 
de Barcelona 

ii-lm. Sr. Enric Tmñ6 i Lagares Regidor de Joventut i Esports 
de I'Ajuntament de Barcelona 

11-lm. Sr. Jordi Valiverdú i Gimeno Vice-president de la Diputació 
de Barcelona 

Excma. Sra. Victoria Ybarra 
de Oriol 

Vice-presidenta de la Federació 
Espanyola de Voleibol 
Membre del COE 

Consellers Assessors 11-lm. Sr. Baltasar Aymerich 
i Corominas 

Subsecretari del Ministeri d'Obres 
Públiques i Urbanisme 

Ministre de Sanitat i Consum Excm. Sr. Julián Garcia Vargas 

Ministre dYIndÚstria i Energia Excm. Sr. Joan Majó i Cruzate 

11-lm. Sr. Fernando Perpiñá-Robert 
Peyra 

Subsecretari del Ministeri d'Afers 
Exteriors 

Ministre de Defensa Excm. Sr. Narcis Serra i Serra 

Excm. Sr. Pedro Ybarra Macmahon, 
baró de Güeii 

Membre honorari del COI 



Secretari 11-lm. Sr. Jordi Baulies i Corta1 Secretari general de 1'Ajuntament 
de Barcelona 

Coordinador de 1'0ficina Olímpica 11-lm. Sr. Jordi Serra i Viiíalbí 

Comith Executiu del Consell Rector 

1 President Excm. Sr. Pasqual Maragall i Mira Alcalde de Barcelona 

Conseller delegat 11-lm. Sr. Josep Miquel Abad 
i Silvestre 

Vocals IElm. Sr. Josep Lluís Vilaseca 
i Guasch 

Ilslm. Sr. Jordi Parpal i Marfa 

Excm. Sr. Francesc Martí i Jusmet 

11-lm. Sr. Jordi Vallverdú i Gimeno 

I&lma. Sra. Merck Sala 
i Schnorkowski 

Excma. Sra. Victoria Ybarra 
de Oriol 

Sr. Leopold Rodés i Castañé 

Excm. Sr. Joan Mas i Cantí 

Director General de l'Esport 
de la Generalitat de Catalunya 

Tinent d'Alcalde d'urbanisme 
i Obres Públiques de 1'Ajuntament 
de Barcelona 

Delegat del Govern a Catalunya 

Vice-president de la Diputació 
de Barcelona 

Vice-presidenta de la Corporació 
Metropolitana de Barcelona 

Vice-presidenta de la Federació 
Espanyola de Voleibol 
Membre del COE 

Vice-president de Barcelona 
Olímpica'92 

Comissionat de la Candidatura 

I1.lm. Sr. Jordi Serra i Villalbí Coordinador de I'Oficina Olímpica 



Comitb de Relacions Intemacionals 

1 Resident Excm. Sr. Pasqual Maragall i Mira Alcalde de Barcelona 

1 President executiu Excm. Sr. Carles Ferrer Salat President de Barcelona 01ímpica792 
Membre del COI 

Vocals Excm. Sr. Roma Cuyas i Sol 

11-lm. Sr. Josep Lluís Vilaseca 
i Guasch 

11-lm. Sr. Josep Miquel Abad 
i Silvestre 

Excma. Sra. Victoria Ybarra 
de Oriol 

Sr. Leopold Rodés i Castañé 

Excm. Sr. Joan Mas i Cantí 

Secretari d'Estat per a l'Esport 

Director General de 1'Esport 
de la Generalitat de Catalunya 

Conseller Delegat del Comite 
Executiu 

Vice-presidenta de la Federació 
Espanyola de Voleibol 
Membre del COE 

Vice-president de Barcelona 
Olímpica'92 

Comissionat de la Candidatura 

1 ~ecreiari 11-lm. Sr. Ignasi Masferrer i Sala 

Oficina Olímpica 

Jordi Serra 

Maria Josep Alemany 

Mireia Sitges 

Coordinador de I'Oficina Olímpica 

Secretaria 

Secretaria 

Dossier de Candidatura Fklix h a s  Director 

Alfred Bosch Adjunt al Director 

Núria Pompeia Coordinadora de fotografia 

Míriam Buxeda Secretaria 



Projectes d'arquitectnra 
i urbanisme 

Lluis Millet 

Gemma Biosca 

Jordi Carboneíi 

Carles Llop 

Enric Noelle 

Paca Buades 

Elvira Queralt 

Sylvia Uhrlep 

Anna Bellera 

Néstor Cznchowicky 

Gemma Goday 

Montse Sanfeliu 

Carme Sedó 

Ferran Solé 

Margarita Torrente 

Director 

Adjunta del director 

Adjunt del director 

Arquitecte 

Arquitecte 

Secretaria 

Secretaria 

Secretaria 

Delineant 

Delineant 

Delineant 

Delineant 

Delineant 

Delineant 

Delineant 

Projectes d'organització Francesc Segura 

Assumpta Mas 

Isabel Crespo 

Ivonne Barrai 

Toni Catala 

Director 

Adjunta ai director 

Secretaria 

Bus Olímpic 

Secretari 

Projectes de fmances Ramon Romaguera Economista 

Ferran Sicart Economista 

Projectes d'informhtica Jordi López 
i telecomunicacions 

Enginyer de Telecomunicacions 



Relació amb federacions i clubs Miquel Company 

Rafael Torras 

Rosa Comanges 

Ex-president de la Federació 
Espanyola de Vela 

Ex-president de la Federació 
Catalana &Esquí 

Secretaria 

Relacions intemacionals Ignasi Masferrer 

Andreu Mercé Varela 

Úrsula de Bahr 

Anna Puigdollers 

Sergi Zaragoza 

Ambaixador 

Assessor 

Adjunta 

Secretaria 

Auxiliar 

Mitjans de comunicació Pedro Palacios 

Miguel Ángel Buil 

Margarita Roncero 

Coordinador 

Periodista 

Secrethia 

Promoció Roberto Marcos Álvarez 

Julio Rocha 

Josep Roca 

Aibert Sagrera 

Aiexandra Heeroms 

Xavier Muñoz 

Coordinador 

Adjunt del coordinador 

Exposicions 

Mitjans audio-visuals 

Secretaria 

Auxiliar 

Antbnia Bisbal 

Anna Forcadeli 

Carme Villella 

Teodoro López 

Coordinadora 

Administrativa 

Secretaria 

Auxiliar 



Documentació Clara Plaskncia Documentalista 

Ferran Villalbí Sistemes Informatics 

Anella Olímpica de Montjuic, S. A. 

Gerent Ernest Serra 

Departament thcnic Lluís Millet 

Gaieta Granel1 

Pere Sariola 

Lola Queralt 

Antoni Nada1 

Director 

Engin yer 

Enginyer 

Arquitecta 

Delineant 

Administració Judith Avinyó Advocadessa 

Dolors Ricart Secretaria 

Organ Especial de Gestió del Front Marítim del Poblenou (Vila Olímpica) 

Conseller delegat Ramon Boixadós 

Departament thcnic Manuel Herce 

Alfons Rodríguez 

Juli Laviña 

Miguel Angel Andújar 

Perfecto Zayuelas 

Manuel Hernández 

Director 

Enginyer 

Arquitecte 

Enginyer 

Topbgraf 

Aparellador 



Administració Margarita Ruiz 

Carme Simó 

Rosa Maria Farras 

Secretaria de Direcció 

Recepcionista 

Secretaria 





4.2. El Consell de Suport 



Consell de Suport de la Candidatura de Barcelona 
per als Jocs Oiímpics del 1992* 

Sa Majestat Joan Carles 1 Rei d'Espanya 

Excm. Sr. Felipe González 
Márquez 

Molt Hble. Sr. Jordi Pujo1 
i Soley 

President del Govern esps~npl 

President de la Generalitat 
de Catalunya 

Excm. Sr. Javier Solana Madariaga Ministre de Cultura 

Excm. Sr. Pasqual Maragall i Mira Alcalde de Barcelona 

Institucions, Organismes, Excm. Sr. Leopoldo Calvo-Sotelo Ex-president del Govern espanyo1 
Associacions i Personalitats Bustelo 

Excm. Sr. Adolfo Suárez González Ex-president del Govern espany~l 
Duc de Suárez 

Molt Hble. Sr. Josep Tarradellas Ex-president de la Generalitat 
i Joan de Catalunya 
Marques de Tarradellas 

Excm. Sr. Enric Masó i Vázquez Ex-alcalde de Barcelona 

Excm. Sr. Josep Maria de Porcioles Ex-alcalde de Barcelona 
i Colomer 

Excm. Sr. Narcís Serra i Serra Ministre de Defensa 
Ex-alcalde de Barcelona 

Excm. Sr. Josep Maria Socias Ex-alcalde de Barcelona 
i Humbert 

Molt Hble. Sr. Heribert Barrera Secretari General d'ERC 
i Costa 

Molt Hble. Sr. Miquel Col1 President d'UDC 
i Alentorn 

Excm. Sr. Gregorio López Ex-president del PSUC 
Raimundo 

Excm. Sr. Joan Raventós i Carner President del PSC 

Il-lm. Sr. Ramon Trias Fargas President del CDC 

Sr. Josep Azuara i González President de I'Associació Catalana 
de Municipis 

* Font: Oficina Olimpica: Consell de Suport a la Candidatura de Barcelona per als Jms Olíinpics del 1992 (1986). 



Institucions, Organismes, 
Associacions i Personalitats 

11-lm. Sr. Joaquim Nadal i Farreras President de la Federació de 
Municipis de Catalunya 

Il-lm. Sr. Tomás Rodríguez 
Bolaños 

President de la Federació 
Espanyola de Municipis 

Sr. José María Cuevas Salvador President de la Confederació 
Espanyola d'organitzacions 
Empresarials 

Excm. Sr. Josep Maria Figueras 
i Bassols 

President de la Cambra Oficial 
de Comer$, Indústria i Navegació 
de Barcelona i del Consell Superior 
de Cambres de Catalunya 
President del ComitC executiu 
de la Fira Oficial i Internacional 
de Mostres de Barcelona 

11-lm. Sr. Pere Llorens i Lorente President del Consell de Gremis 
de Comerq de Barcelona 

Sr. AEred Molinas i Bellido President del Foment del Treball 
Nacional 

Excm. Sr. Adrián Piera Jiménez President del Consell Superior 
de les Cambres Oficials 
de Comerq, Indústria 
i Navegació d'Espanya 

Sr. Josep Lluis Rovira i Escubos President de la Petita i Mitjana 
Empresa de Catalunya 

Excm. Sr. Marcelino Camacho Abad Secretari General de CC.00. 

11-lm. Sr. Justo Domínguez 
de la Fuente 

Secretari General de la UGT 
de Catalunya 

11-lm. Sr. Josep Lluís López Bulla Secretari General de CC.00. 
de Catalunya 

Excm. Sr. Nicolás Redondo Urbieta Secretari General de la UGT 

Excm. i Mgfc. Sr. Dr. Josep Maria 
Bricall i Masip 

Rector de la Universitat de 
Barcelona 

Excm. i Mgfc. Sr. Dr. Gabriel 
Ferraté i Pascual 

Rector de la Universitat PolitCcnica 
de Catalunya 

Excm. Sr. Emilio Lamo 
de Espinosa 

Secretari General del Consell 
d'universitats 

Excm. i Mgfc. Sr. Dr. Ramon 
Pascual i de Sans 

Rector de la Universitat Autonoma 
de Barcelona 

Excm. Sr. Enric Trillas i Ruiz President del Consell Superior 
d'Investigacions Científiques 

Excm. Sr. Luis Blanco-Soler Director de 1'Academia de Belles 
Arts de San Fernando 



Institucions, Organismes, 
. Associacions i Personalitats 

Sr. Enric Casassas i Simó 

Excm. Sr. Domingo García Sabell 

Excm. Sr. Pedro Laín Entralgo 

Excm. Sr. Frederic Marés 
i Deulovol 

Excm. Sr. h g e l  Martin Municio 

Sr. José María Satrústegui Zubeldia 

Sr. Ignasi Bañares i Sanz 

Sr. Modest Batlle i Girona 

Sr. Agusti Borre11 i Calonge 

Sr. Francesc Caballero i Ortiz 

Sr. Esteban Camarasa Rovira 

Sr. Pere Camprubí i García 

Sr. Antonio de las Heras 
Redondo 

Sr. Delfín Fernández de Sevilla 
Torrijos 

Sr. Vicente Font Boix 

Sr. Marii Ganduxer i Relats 

Sr. Josep Maria Gras i Isern 

Sra. Merce Izquierdo i Aymerich 

President de I'Institut d'Estudis 
Catalans 

President de la Reial Academia 
Gallega de la Llengua 

President de la Reial Academia 
Espanyola de la Llengua 

President de l'Academia de Belles 
Arts Sant Jordi 

President de la Reial Academia 
de Ciencies Exactes, Físiques 
i Naturals 

Secretari General d'Euskalzandia 

Síndic-president del Col-legi 
Oficial d'Agents de Canvi i Borsa 

Degi del Col-legi Oficial 
d'Enginyers de Camins, Canals 
i Ports de Catalunya 

Degi del Col-legi Oficial 
d'Arquitectes de Catalunya 

President del Col-legi Oficial 
de Diplomats en Infermeria 
i d'Ajudants Tecnics Sanitaris 

President del Col-legi Oficial 
d'Agents d'Assegurances 

President del Col-legi Oficial 
de Biblegs 

President Territorial del Col-legi 
Oficial d'Enginyers Tecnics 
en Topografia 

Degi del Col-legi Oficial 
d'Enginyers Tecnics i Obres 
Públiques 

Degi del Col-legi Notarial 
de Barcelona 

Degi del Col-legi Oficial de 
Titulars Mercantils de Barcelona 

President del Col-legi Oficial 
de Farmaceutics de Barcelona 

Degana del Col-legi Oficial de 
Doctors i Llicenciats en Filosofia i 
Lletres i Ciencies de Catalunya 



Institucions, Organismes, 
Associacions i Personditats 

Sr. Florentí ManyA i Turbí 

Sr. Francesc Monné i Orga 

Sra. Anna Morató i Sáenz 

Sr. Gaspar Núñez i Simón 

Sr. Antoni Plaskncia i Monleón 

Sr. Carles Ponsa i Ballart 

Sr. Carles Puiggrós i Lluelles 

DegA del Col-legi Oficial de Perits 
i Enginyers Tkcnics Industrials 
de Catalunya 

President del Col-legi Oficial 
de Veterinaris de Barcelona 

Presidenta del Col-legi Oficial 
de Diplomats en Treball Social 
i Assistents Socials de Catalunya 

President del Col-legi Oficial 
d'Agents i Comissionistes 
de Duanes 

Dega de 1'11-lustre Col-legi 
d'Advocats de Barcelona 

President del Colplegi Oficial 
d'Enginyers Industrials 
de Catalunya 

President del Col-legi Oficial 
d'Aparelladors i Arquitectes 
Tkcnics de Barcelona 

Sr. Francesc Santacana i Martoreli DegA del Col-legi Oficial 
d'Economistes de Catalunya 

Excm. Sr. Carles Sentís i Anfms Dega del Col-legi 
de Periodistes de Catalunya 

Sr. Ramon Trias i Rubies 

Sr. Pablo Vida1 Francesc 

Sr. Antonio Alcoba López 

Sr. Luis Apostua Palos 

President del Col-legi Oficial 
de Metges de Barcelona 

President del Col-legi Oficial 
de Registrador5 de la Propietat 

President de 1'Associació Nacional 
d'Informadors GrAfics de Premsa 

President de la Federació 
d'Associacions de la Premsa 
Espanyola 

Sr. José María Lorente Toribio President de 1'Agrupació Espanyola 
de Periodistes Esportius 

Sr. Joaquín Pérez Díaz-Palacios President de l'Associació 
Espanyola d'Informadors 
Esportius de RTV 

Sr. Horaci Seguí i López 

Sr. Antoni Trapé i Pi 

Sr. Miguel Vida1 Tociño 

President de I'Associació Nacional 
d'Informadors Gr?&cs 
de Premsa-Catalunya 

President de 1'Agrupació Provincial 
de Periodistes Esportius 

President de la Unió 
de Periodistes Esportius d'Espanya 



Institucions, Organismes, 
Associacions i Personalitats 

Sr. Enric Coromines i Vila 

Sr. Miquel Esquirol i Clavero 

11-lm. Sr. Ricard Gutiérrez i Martí 

Excm. Sr. Jordi Maragall i Noble 

Excm. Sr. Leocadio Marín 
Rodríguez 

Sra. Marga Rodríguez i Piquer 

Sr. Rafael Alberti 

Sr. Andreu Alfaro 

Sr. Néstor Almendros 

Sr. Jordi Aluma 

Excm. Dr. Joaquim Barraquer 

Sr. Miguel Berrocal 

Sr. Conrad Blanch 

Sr. Ricard Bofill 

Sr. Oriol Bohigas 

Excm. Sr. Antonio Buero Vallejo 

Excma. Sra. Montserrat Caballé 

Excm. Sr. Julio Caro Baroja 

Sr. Josep Carreras 

Sr. Josep Maria Castellet 

Sr. Francesc Catala i Roca 

Sr. Camilo José Cela 

Excm. Sr. Eduardo Chillida 

Sr. Xavier Corberó 

President del Cercle d'Economia 

President d'Amics de la Ciutat 

President de la Creu Roja 
Espanyola de Barcelona 
President de la Creu Roja 
Espanyola-assemblea Catalana 

President de l'Ateneu Barcelones 

President de l'Assemblea 
de la Creu Roja Espanyola 

Presidenta de la Federació 
d'Associacions de Veins 

Escriptor. Premi Cervantes 

Escultor. Premi Nacional d'Arts 
Plastiques 

Fot6graf. Oscar de l'Acadkmia 
de Hollywood 

Pintor 

Catedratic de Cirurgia Ocular 

Escultor 

Cap de l'Expedició al cim 
de l'Everest del 1986 

Arquitecte urbanista 

Arquitecte urbanista. Medalla 
d'Or de l'Ajuntament 
de Barcelona 

Escriptor. Premi Nacional 
de Teatre 

Cantant d'bpera. Medalla d'Or 
de la Generalitat de Catalunya 

Escriptor i antropbleg. Premi 
Nacional de les Lletres Espanyoles 

Cantant d'bpera 

Escriptor 

Fotbgraf. Premi Nacional d'Arts 
Plhstiques 

Escriptor 

Escultor 

Escultor 



Institncions, Organismes, 
Associacions i Personalitats 

Sr. Xavier Cugat Músic. Medalla d'Or 
de l'Ajuntament de Barcelona 

Excm. Sr. Salvador Dalí 
Marquks de Púbol. 

Pintor 
Medalla d'Or de la Generalitat 
de Catalunya 

Excm. Sr. Enrique de la Mata 
Gorostizaga 

President de la Lliga de Societats 
de la Creu Roja i la Mitja Lluna 

Excma. Sra. Alícia de Larrocha Pianista. Medalla d'Or 
de la Generalitat de Catalunya 
i de l'Ajuntament de Barcelona 

Excm. Sr. Miguel Delibes Escriptor. Premi Pnncep d'Astúries 

Excma. Sra. Victoria de los Ángeles Cantant. Premi Nacional de Música 

Excm. Sr. Gerardo Diego Escriptor. Premi Cervantes 

Sr. Plácido Domingo Cantant d'bpera 

Excm. Sr. Pere Duran i Farell Empresari 

Sr. Apel-les Fenosa Escultor. Medalla d'Or de la 
Generalitat de Catalunya i de 
l'Ajuntament de Barcelona 

Sr. Josep Maria Flotats Actor. Premi Nacional de Teatre 
de la Generalitat de Catalunya 

Excm. Sr. Carles Güell 
de Sentmenat 

Empresari 

Excm. Sr. Cristóbal Halffter Compositor. Premi Nacional 
de Música 

Sr. Joan Hernández Pijuan Pintor. Premi Nacional d'Arts 
Plistiques 

Sr. Joaquim Homs Músic. Medalla d'Or de 
l'Ajuntament 
de Barcelona 

Sr. Julio Iglesias 

Sr. Josep Maria Llompart 

Cantant 

President de l'Associaci6 
d'Escriptors en Llengua Catalana 

Excm. Sr. Julián Marías 

11-lm. Sr. Adolfo Marsillach 

Escriptor. Premi Fastenrath 

Actor i director del Teatre Clissic 
Nacional 

Excm. Sr. Tinent General Federico Representant del Ministeri 
Michavilla de Defensa en el Consell Superior 

d'Esports 

Excm. Sr. Fklix Millet President de l'Orfeó Catala 

Ilalm. Sr. Frederic Mompou Compositor. Medalla d'Or 
de la Generalitat i de 1'Ajuntament 
de Barcelona 



Institucions, Organismes, 
Associacions i Personalitats 

Sr. Tete Montoliu Músic. Medalla d'Or 
de I'Ajuntament de Barcelona 

Sr. Xavier Montsalvatge Compositor. Premi Nacional 
de Música 

Excm. Sr. Severo Ochoa 

Excm. Sr. Manuel Olivencia 

Bibleg. Premi Nobel 

Comissari General de l'Exposició 
Universal de Sevilla del 1992 

Excm. Sr. Marcelino Oreja Secretari General del Consell 
&Europa 

Sr. Lluís Pasqual Director de teatre. Premi Nacional 
de Teatre 

Sr. Albert Puig Medalla dYOr de I'Ajuntament 
de Barcelona 

Excm. Sr. Antoni Puigvert 

Sr. Albert Rafols i Casarnada 

Catedratic d'urologia 

Pintor. Premi Nacional d'Arts 
Plastiques 

Crític i dissenyador industrial Sr. André Ricard 

Excm. Sr. Joaquín Rodrigo 

Sr. Manuel Romero 

Premi Nacional de Música 

Director d'operacions Esportives 
de I'UER 

Sr. Luis Rosales Escriptor. Premi Cervantes 

11-lm. Sr. Xavier Rubert de Ventós Filbsof 

Sr. Francisco Javier Sáenz de Oiza Arquitecte 

Sr. Joan Manuel Serrat Cantautor 

Excm. Sr. Miguel Siguan i Soler Medalla d'Or de I'Ajuntament 
de Barcelona 

Sr. Josep Maria Subirachs 

Sr. Antoni Tapies 

Escultor 

Pintor. Medalla d'Or 
de la Generalitat de Catalunya 

Escriptor. Premi Cervantes Excm. Sr. Gonzalo Torrente 
Baliester 

Sr. Antoni Vila i Arrufat Pintor i gravador. 
Medalla d'Or de I'Ajuntament 
de Barcelona 

Sr. Narciso Yepes Músic 



Esports Excm. Sr. Luis M. Bandrés Unanue Conseller de Cultura i Esports 
País Basc 

Excm. Sr. José María Barreda Fontes Conseller d'Educació i Cultura 
Castella-La Manxa 

Excm. Sr. Justino Burgos González Conseller d'Educació i Cultura 
Castella i Lleó 

Excm. Sr. CebriA Ciscar i Casaban Conseller de Cultura, Educació 
i Ciencia 
Comunitat Valenciana 

Excm. Sr. Andrés Cuartero Moreno Conseller de la Presidencia 
i Relacions Institucionals 
Aragó 

Excm. Sr. Esteban Egea Fernández 

Excm. Sr. Francisco C. España 
Fuentes 

Excm. Sr. Román Felones Morras 

Excm. Sr. Alejandrino Fernández 
Barreiro 

Excm. Sr. Manuel Fernández 
de la Cera 

Conseller de Cultura i Educació 
Múrcia 

Conseller d'EducaciÓ, Cultura, 
Esports i Patrimoni Artístic 
Extremadura 

Conseller d'Educació i Cultura 
Navarra 

Conseller de Cultura i Benestar 
Social 
Galícia 

Conseller d'Educaci6, Cultura 
i Esports 
Astúries 

Excm. Sr. José Luis García Alonso Conseller de Cultura, Esports 
i Turisme 
Madrid 

Excm. Sr. Francisco Gilet Girart 

Excm. Sr. Felipe Pérez Moreno 

Conseller d'Educació i Cultura 
Balears 

Conseller de Cultura i Esports 
CanAries 

Excm. Sr. José Ignacio Pérez Sáenz Conseller d'Educació, Cultura 
i Esports 
La Rioja 

Excm. Sr. Luis Alberto Rodríguez Conseller de Cultura, Educació 
González i Esports 

CantAbria 

Excm. Sr. Javier Torres Vela Conseller de Cultura 
Andalusia 

11-lm. Sr. Daniel Romero Álvarez Director General d'Esports 
del Consell Superior d'Esports 

Sr. Manuel Fonseca de la Llave Secretari General del Comite 
Olímpic Espanyol 



Esports Sr. Miguel Ángel Delgado Noguera Director de I'INEF de Granada 

Sr. José Luis Hernández Vázquez Director de I'INEF de Madrid 

Sr. Pere Miró i Sellarés Director de I'INEF de Catalunya 

Sr. Jesús Agüero i Cayon President de la Federació Catalana 
de Rem 

Sra. Carmen Algora Sanjuán 

Sr. Joan Amigó i Freixa 

Sr. Miquel Arbós i Abadal 

Sr. Domknec Argemí i Madurell 

Sr. Mari& Arisó i Espina1 

Presidenta de la Federació 
Espanyola de Gimnastica 

President de la Federació Catalana 
dels Esports Aeris 

President de la Federació Catalana 
de Ciclisme 

President de la Federació 
Catalana d'Hoquei 

President de la Federació Catalana 
de Motociclisme 

Sr. Antoni Asensio Ford  

Sr. Luis Báguena Salvador 

Sr. Enric Ballesteros i Figueres 

Sr. Jordi Batalla i Escoda 

Sr. Sebastia Benasco i Martínez 

Sr. Basilio Blanco Piqueras 

President de la Federació Catalana 
de Lluita 

President de la Federació 
Espanyola de Judo 

President de la Federació Catalana 
d'Activitats Subaquatiques 

President de la Federació Catalana 
de Tir Olímpic 

President de la Federació Catalana 
de Voleibol 

President de la Federació 
Espanyola de Columbofilia 
Esportiva 

Sr. Agustí Brugués i Puig 

Sr. Guiliermo Cabeza 

Sr. Joan Casellas i Xirgú 

Sr. Pere Cuatrecasas i Sabata 

Sr. Francesc Josep d'Abadal 
i Lacambra 

President de la Federació Catalana 
de Pilota 

President de la Federació 
Espanyola per a Minusvlids 

President de la Federació Catalana 
d'Handbol 

President de la Federació Catalana 
de Golf 

President de la Federació Catalana 
de Polo 

Sr. Arturo Delgado de Alrneida President de la Reial Federació 
Espanyola de Vela 



Sr. Francisco de Asís Geli Simón 

Sr. Juan Manuel de Hoz 

President de la Federació 
Espanyola de Motonautica 

President de la Federació 
Espanyola d'Atletisme 

President de la Federació Catalana 
de Gimnastica 
President de la Unió 
de Federacions Esportives 
Catalanes 

Sr. Joan de la Llera i Trens 

Sr. Ángel de Lamo Alonso President de la Federació 
Espanyola de Pilota 

Sr. Lluís Fernández de Retama 
i Illa 

President de la Federació Catalana 
de Coloms Missatgers 

Sr. Josep Julia del Valle i González President de la Federació Catalana 
de Boxa 

President de la Federació 
Espanyola de Pesca 

Sr. Joaquín Diez Díez 

Sr. Manuel Domknech i Miró President de la Federació 
.Espanyola de PAiIiatge 

Sr. Segundo Eguía Herrera President de la Federació 
Espanyola de Bitlles 

President de la Federació Catalana 
de Pesca 

Sr. Josep Maria Emerich i Ribas 

President de la Federació 
Espanyola de Karate 

Sr. Antonio Espinós Ortueta 

Sr. Josep Ferrer i Peris President de la Federació Catalana 
de Tennis 

President de la Federació 
Espanyola de Golf 

Sr. Luis Figueras-Dotti 

Sr. Alfredo Fíórez Plaza President de la Federació 
Espanyola de Natació 

Sr. Angel Font i González President de la Federació Catalana 
de Motonautica 

Sr. Ernest Font i Pou President de la Federació 
Catalana d'Automobilisme 

Sr. Segismundo Fraile 

Sr. Eduardo Gallart Baldo 

Sr. Josep García i Mateos 

President de la Federació 
Espanyola d'Esports d'Hivern 

President de la Federació 
Espanyola de Boxa 

President de la Federació Catalana 
de Colorns Esportius 

Sr. José Antonio García Muñoz President de la Federació 
Espanyola de Lluita 



Esports Sr. Francesc García i Suárez 

Sr. Joan Garrigós i Toro 

Sr. Santiago Gil de Biedma 

Sr. Antonio Gil Pérez 

Sr. Eduardo Góngora Benítez 
de Lugo 

Sr. Alfredo Goyeneche Moreno 
Marques d'Artasona 

Sr. Carlos Gracia Fuertes 

Sr. Antoni Guasch i Carrete 

Sr. José Antonio Hermida 

Sr. José Luis Ibáñez Arana 

Sr. Francesc Izard i Gavarró 

Sr. Juan Andrés Larrazábal 

Sr. Miquel Llompart i Triaou 

Sr. Antonio López López 

Sr. Angel Manso i Ortega 

President de la Federació Catalana 
de Beisbol i Softbol 

President de la Federació 
d'Entitats Excursionistes de 
Catalunya 

President de la Federació 
Espanyola de Polo 

President de la Federació 
Espanyola d'Esports Aeris 

President de la Federació 
Espanyola d'Esquaix 

President de la Federació 
Espanyola d'Hípica 

President de la Federació 
Espanyola d'Automobilisme 

President de la Federació Catalana 
de Futbol 

President de la Federació 
Espanyola de Petanca 

President de la Federació 
Espanyola de Ciclisme 

President de la Federació Catalana 
d'Esports d'Hivem 

President de la Federació 
Espanyola de Llebrers 

President de la Federació Catalana 
de Billar 

President de la Federació 
Espanyola de Motociclisme 

President de la Federació Catalana 
d'Esquaix 

Sr. Josep Maria March i Piimpols President de la Federació Catalana 
de Piragüisme 

Sr. Carlos Marqués Prats President de la Federació 
Espanyola de Columbofília 

Sr. Josep Maria Martí i Font President de la Federació Catalana 
de Petanca 

Sr. Joan Martín i Barrat 

Sr. Juan Martínez Valero 

President de la Federació Catalana 
de Tir amb Arc 

President de la Federació 
Espanyola d'Esquí Niiutic 



Sr. Miquel Ortín i Rull 

Sr. Joan Palau i Francas 

Sr. Lesmes Peña Hurtado 

Sr. Joan Peña i Morera 

Sr. Pau Pérez i de Pedro 

Sr. Antonio Pérez Francés 

Sr. José Perurena López 

Sr. Alberto Pico Marín 

Sr. Enric Piquet i Miquel 

Sr. Jordi Prat i Puigdengolas 

Sr. Agustí Pujo1 i Niubó 

Sr. Javier Quintano Muñoz 

Sr. Feliciano Mayoral Barba 

Sr. Joan Mercadé i Brullés 

Sr. Francesc Miró-Sans 
i Casacuberta 

Sr. David Moner i Codina 

Sr. Fernando Muñoz Guerra 

Sr. Leandro Negre Carrió 

President de la Federació 
Espanyola de Beisbol i Softbol 

President de la Federació Catalana 
d'Esports per a Minusvalids 

President de la Federació 
Espanyola de Caca 

President de la Federació Catalana 
d'Halterofilia 

President de la Federació 
Espanyola d'Espeleologia 

President de la Federació 
Espanyola de Tir amb Arc 

President de la Federació 
Espanyola de Piragüisme 

President de la Federació 
Espanyola de Rugbi 

President de la Federació Catalana 
de Basquetbol 

President de la Federació Catalana 
de Tennis de Taula 

President de la Reial Federació 
Espanyola de Tennis 

President de la Federació 
Espanyola de Tennis de Taula 

President de la Federació 
Espanyola de Voleibol 

President de la Federació 
Catalana #Esquí Nhutic 

President de la Federació Catalana 
de Llebrers 

President de la Federació Catalana 
de Natació 

President de la Federació 
Espanyola de Muntanyisme 

President de la Federació 
Espanyola d'Hoquei 

Sra. Merce Olivera i Capellades Presidenta Federació Catalana 
de Salvament i Socorrisme 

Sr. Joan Olivier i Genoves President de la Federació Catalana 
&Hípica 

Sr. Francesc Ordeig i Terricabras President de la Federació Catalana 
de Caca 



Esports Sr. Manuel Recoder President de la Federació Catalana 
de Karate 

Sr. Enric Redondo i Fabregat President de la Federació 
Espanyola d'Activitats 
Subaquktiques 

Sr. Xavier Ribalta i Balcells President de la Federació Catalana 
&Esgrima 

Sr. Joan Ricart i Aguila President de la Federació Catalana 
de Bitlles 

Sr. Manuel Rivas Ferviño President de la Federació 
Espanyola de Tir Olímpic 

Sr. José Luis Roca Millán President de la Reial Federació 
Espanyola de Futbol 

Sr. Joan Maria Roig i Claret President de la Federació Catalana 
de Vela 

Sr. Guillem Ros i Massot President de la Federació Catalana 
d'Atletisme 

Sr. Juan Ruiz Pérez President de la Reial Federació 
Espanyola #Esgrima 

Sr. Josep Antoni Sancha i de Prada President de la Federació Catalana 
de Rugbi 

Sr. Ricardo Sánchez Lozano President de la Federació 
Espanyola de Pentatló Modem 

Sr. Joan Segura i Vila President de la Federació 
Espanyola d'Escacs 

Sr. Emilio Serna Díez President de la Federació Catalana 
de Judo 

Sr. Alexandre Soler-Cabot i Serra President de la Federació Catalana 
de Pentatló Modern 

President de la Federació 
Espanyola de Basquetbol 
President de l'Associació Catalana 
de Dirigents de I'Esport 

Sr. Pere Sust i Sagau 

Sr. Roberto Tendero Llofriu 

Sr. Román Torán Albero 

President de la Federació 
Espanyola d'Handbol 

President de la Federació 
Espanyola d'Escacs 

Sr. Pere Torras i Escudé 

Sr. Francesc Valls i Luque 

Sr. Pedro Várez Delgado 

President de la Federació Catalana 
de Patinatge 

President de la Federació Catalana 
de Bkdminton 

President de la Federació 
Espanyola d'Halterofília 



Esports Sr. José Luis Vila Piñeiro 

Sr. Jesús Villamor y Villachica 

Sr. Salvador Vives i Jorba 

Sr. Pedro Walch den Tuinder 

Sr. Francisco Zuriarrain Altuna 

Sr. Alejandro Abascal 

Sr. José Manuel Abascal 

Sr. Francesc Alguersuari 

Sr. José Álvarez Bohorques 

Sr. Joan Amat 

Excm. Sr. Luis Azemar 

Sr. Jacinto Ballester 

Sr. Severiano Ballesteros 

Sr. Benito Castejón 

Sr. Juan José Castillo 

Sr. Fernando Climent 

Sr. Juan Antonio Corbalán 

Excm. Sr. Carlos de Godó 
Comte de Godó 

Sr. Guillermo del Riego 

Sr. José Ramón Díaz Flor 

Sr. Luis Doreste 

Sr. Eduardo Dualde 

Sr. Conrado Durántez 

Sr. José María Esteban Celomo 

Sr. Francisco Fernández Ochoa 

Sr. Antonio Gorostegui 

Sr. Luis María Lasúrtegui 

President de la Federació 
Espanyola de Badminton 

President de la Federació 
Espanyola de Billar 

President de la Federació Catalana 
d'Espeleologia 

President de la Federació 
Espanyola de Salvament 
i Socorrisme 

President de la Federació 
Espanyola de Rem 

Atleta olímpic arnb medalla 

Atleta olímpic arnb medalla 

Orde olímpic 

Esportista olímpic arnb medalla 

Esportista olímpic arnb medalla 

Orde olimpic 

Orde olímpic 

Golfista 

Orde olímpic 

Orde olímpic 

Esportista olímpic arnb medalla 

Esportista olímpic arnb medalla 

Orde olímpic 

Esportista olímpic arnb medalla 

Esportista olimpic arnb medalla 

Esportista olímpic arnb medalla 

Esportista olimpic arnb medalla 

President de 1'Acadkmia Olímpica 

Esportista olímpic arnb medalla 

Esportista olímpic arnb medalla 

Esportista olímpic arnb medalla 

Esportista olímpic arnb medalla 



Sr. Jordi Llopart 

Sr. David López Zubero 

Sr. Herminio Menéndez 

Sr. Andreu Mercé i Varela 

Sr. Enrique Míguez 

Sr. Pere Lluís Miiiet 

Sr. Roberto Molina 

Sr. h g e l  Nieto 

Sr. Miquel Noguer 

Sr. Luis Gregorio Ramos Misioné 

Sr. José Enrique Rodríguez Cal 

Sr. Manuel Santana 

Sr. Raimundo Saporta 

Sr. Narciso Suárez 

Esportista olímpic arnb medalla 

Esportista olímpic arnb medalla 

Esportista olímpic arnb medalla 

Orde olímpic 

Esportista olímpic arnb medalla 

Esportista olímpic arnb medalla 

Esportista olímpic arnb medalla 

Motociclista 

Esportista olímpic arnb medalla 

Esportista olímpic arnb medalla 

Esportista Olímpic arnb medalla 

Tennista 

Orde olímpic 

Esportista olímpic arnb medalla 

Associació Barcelona 11-lm. Sr. José M." Aguirre González 
Olimpica'92 

Sr. Roberto Alcalde Castillo 

Excm. Sr. Joan Alegre i Marcet 

Excm. Sr. Narcís Andreu i Musté 

Il.lm. Sr. Ramón Areces Rodríguez 

Sr. Antonio Asensio Pizarro 

Sr. Joan Lluís Asmarats i Pujo1 

Sr. Fernando de Asúa Álvarez 

Excm. Sr. Baltasar Aymerich 
i Coromines 

Sr. Xavier Aznárez i Hermosa 

President 
SIEMENS, S. A. 

President 
CONTROL Y APLICACIONES, 
S. A. 

President 
FECSA 

President i director general 
IBERIA, S. A. 

President del Conseií 
d'Administració 
EL CORTE INGLÉS, S. A. 

President 
GRUPO Z 

President 
CAMUNSA 

President 
IBM 

President 
SINTEL, S. A. 

President 
SANYO 



Sr. Josep Maria Ballbé i Armengol Gerent 
MESTRE I BALLBÉ, S. A. 

Associació Barcelona 
0Límpica992 

Sr. Javier Bañón Seijas 

Sr. José Basi Sabi 

Sr. Alfredo Basté Schwartz 

President 
ISOLUX, S. A. 

Gerent 
BASI HERMANOS, S. A. 

President 
BARNICES VALENTINE, S. A. 

Sr. Roma Jesús Belloc i Escuté President 
BELLOC ESCUTÉ 

Sr. Manuel Bellsolell i Coma Director gerent 
FICHET, S.A.E. 

Excm. Sr. Javier Benjumea 
Puigcerver 

President 
ABENGOA, S. A. 

Sr. Alfredo Bernad Herrando Conseller delegat 
FORET, S. A. 

Excm. Sr. Joaquín Bertrán de Caralt President 
CEMENTOS ASLAND, S. A. 

Excm. Sr. Claudio Boada Villalonga President del Consell 
d' Administració 
BANCO HISPANO AMERICANO 

Sr. Joaquim Boixareu i Gimó President 
ACEROS BOIXAREU, S. A. 

Excm. Sr. Emilio Botín Ldpez President 
BANCO DE SANTANDER 

Excm. Sr. Miguel Boyer Salvador President 
BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA 

Excm. Sr. Carlos Bustelo García 
del Real 

President 
ACESA 

Director general 
OBRAS Y CONSTRUCCIONES, 
S. A. 

Sr. José Ramón Castelló Bueso 

Sr. Narcís Codina i Surós Conseller delegat 
MED PLAYA HOTELS 

11-lm. Sr. Fernando Coll Picar President del Consell 
d' Administració 
DAMM, S. A. 

Sr. Carles Colomer i Casellas President 
HENRY COLOMER 

Sr. Joan Corominas i Vila President 
BANC DE SABADELL 

Sr. Francesc Daurella Conseller delegat 
COBEGA, S. A. 



Associació Barcelona 
Olímpica'92 

Excm. Sr. Iñigo de Oriol e Ybarra 

Sr. Jesús de Polanco Gutiérrez 

Excm. Sr. Rafael del Pino 

Sr. Enric Domknech i Jaime 

11-lm. Sr. Antonio Durán Tovar 

Excm. Sr. Joan Echevarría i Puig 

Sr. José María Entrecanales 
de Azcárate 

Excm. Sr. Alfonso Escámez López 

Dr. Josep Esteve i Soler 

Sr. Josep Ferrer i Sala 

Sr. Carles Ferrer Salat 

Sr. Ignasi Ferrero i Jordi 

Sr. Santiago Fradera i Butsems 

Sr. Ricardo Fuster Fuster 

Sr. Salvador Gabarró i Serra 

Dr. Romano Gabriele 

Excm. Sr. Angel Galíndez Celayeta 

Excm. Sr. Joan Gaspart i Bonet 

Sr. Javier Godó Muntañola 

President 
HECSA 

Presidept 
EL PAIS 

President 
FERROVIAL, S. A. 

Gerent 
MAQUIMPRÉS, S. A. 

President 
DRAGADOS 
Y CONSTRUCCIONES, S. A. 

President exqcutiu 
MOTOR IBERICA, S. A. 

Director general 
ENTRECANALES Y TAVORA, 
S. A. 

President 
BANCO CENTRAL 
CEPSA 

President 
LABORATORIOS 
DR. ESTEVE, S. A. 

Director gerent 
FREIXENET, S. A. 

President 
FERRER INTERNACIONAL, 
S. A. 

Director general 
NUTREXPA, S. A. 

Administrador 
CEMENTOS UNILAND 

President 
DANONE, S. A. 

Gerent 
ROCA RADIADORES, S. A. 

Director general 
HISPANO OLIVETTI, S. A. 

President 
BANCO DE VIZCAYA 

President 
HUSA 

President-editor 
LA VANGUARDIA 



Associació Barcelona 
Obpica'92 

Sr. José Acacio Gómez Vigo 

Sr. Humberto González Espinosa 

Sr. Pere Grau i Hoyos 

Sr. Emilio Haase Barasoain 

Sr. Josep Maria Juncadella i Burés 

Sr. Hans-Wolfgang Langner 

Sr. Juan March Delgado 

Sr. Manuel Martinez Fernández 

Sr. Francesc Mas-Sarda i Casanelles 

Excm. Sr. Enric Masó i Vázquez 

Sr. Enrique M. Meijer 

Sr. Antonio Messa Buxareu 

Sr. Josep Miarnau i Banús 

Excm. Sr. Salvador Millet i Be1 

Sr. José Montes Heredia 

Excm. Sr. Vicente Mortes Alfonso 

Sr. Juan Ignacio Muñiz Entrialgo 

Sr. Josep Lluís Núñez i Clemente 

Sr. Jorge Núñez y Lasso de la Vega 

Conseller delegat 
BANCO DE EUROPA 

Conseller delegat 
GALERÍAS PRECIADOS 

President 
CATALANA DE GAS 
1 ELECTRICITAT 

Director General 
RANK XEROX ESPAÑOLA, 
S. A. 

INDUSTRIAS BURÉS 

Conseller Delegat 
HISPANO ALEMANA 
DE CONSTRUCCI~N, S. A. 

President 
BANCO DE PROGRESO 

President 
GRUPO RAMEL, S. A. 

President 
FOCSA 

President 
ENRIQUE MASÓ, E.D.S. 

President 
PHILIPS IBÉRICA, S.A.E. 

Conseller Delegat 
CUBIERTAS Y MZOV, S. A. 

Gerent 
COMSA 

President 
CAIXA DE PENSIONS PER 
A LA VELLESA 1 D'ESTALVIS 

Conseller Delegat 
BBC BROWN BOVERI, S. A. 

Presiden> 
NESTLE, A.E.P.A. 

Conselier Delegat 
MATERIAL 
Y CONSTRUCCI~N, S. A. 

President 
CONSTRUCCIONES NÚÑEZ 
Y NAVARRO, S. A. 

President 
TORRAS HOSTENCH 



Associació Barcelona 
Oiímpica'92 

Excm. Sr. Tomás Pascual Sanz 

Sr. Alfredo Pastor Bodmer 

Sr. Josep Joan Pintó i Ruiz 

Sr. Gabriel Pretús i Becerra 

Sr. Mariano Puig i Planas 

Sr. Francesc Quintana i Cascante 

Sr. Jaume Rosell i Sanuy 

Sr. Alfredo Sáenz Abad 

Sr. Miguel Sáenz de Viguera 
y AizpurÚa 

11-lma. Sra. Merce Sala 
i Schnorkowski 

Sr. Roma Sanahuja i Bosch 

President 
LECHE PASCUAL 

Conseller Delegat 
ENHER 

President 
CAIXA DE BARCELONA 

President 
TORRAS HERRERÍA 
Y CONSTRUCCIONES, S. A. 

Gerent 
ANTONIO PUIG, S. A. 

Gerent 
FRANCISCO QUINTANA 
YLZARBE, S. A. 

Director General 
EMTE 

President 
BANCA CATALANA 

President 
LA MAQUINISTA TERRESTRE 
Y MARITIMA, S. A. 

Presidenta 
FC. METROPOLITA 
DE BARCELONA, S. A. 

President del Consell 
d'Administració 
INDICESA 

Excm. Sr. José Ángel Sánchez Asiaín President 
BANCO DE BILBAO 

Sr. Abdulla A. Saudi 

Sr. Jordi Sena i Bayona 

Excrn. Sr. Antoni Serra 
i Ramoneda 

Sr. Jesús Serra i Santamans 

President 
BANCO ATLÁNTICO 

Director Gerent 
ASEPEYO 

President 
CAIXA D'ESTALVIS 
DE CATALUNYA 

Conseller Delegat 
GRUPO ASEGURADOR 
CATALANA OCCIDENTE 

Excm. Sr. Luis Solana Madariaga President- 
COMPANIA TELEF~MCA 
NACIONAL DE ESPAÑA 

Sr. Manuel Soto Serrano President 
ARTHUR ANDERSEN & cÍA. 



Associació Barcelona 
Olímpica'92 

Sr. Federico Sotomayor Gippini 
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4-3- C r n n d d a  peneral de la Candidatura 



Cronologia general de la Candidatura 

17 julio1 1980 
La premsa es fa res& per primera 
vegada dels projectes de I'alcalde de 
Barcelona, Narcís Serra, de celebrar uns 
jocs olúnpics a la ciutat. 

5 ociubre 1980 
Joan Antoni Samaranch, elegit 
recentment president del COI, declara a 
la premsa que «Barcelona és capas 
d'organitzar uns jocs olímpicsw. 

31 gener 1981 
Durant el sopar de proclamació dels 
miiiors esportistes espanyols del 1980, 
I'alcalde de Barcelona, Narcís Serra, en 
presencia del president del COI, Joan 
Antoni Samaranch, anuncia 
públicament el seu desig d'oferir la 
ciutat de Barcelona w m  a seu dels Jocs 
Olímpics d'estiu del 1992. 

7 abril 1981 
Narcís Serra es reuneix amb els 
directius de I'Associació Catalana de 
Dirigents de I'Esport per informar-los 
de les primeres gestions fetes i 
demanar-los el seu suport. 

30 maig 1981 
Narcís Serra sol-licita el patronatge del 
rei Joan Carles 1 per al projecte de la 
Candidatura de Barcelona. 

30 juny 1981 
El ple de I'Ajuntament de Barcelona 
vota uninimement en favor de la 
iniciativa. 

30 setembre 1981 
Narcís Serra liiura i'acord municipal al 
president del COE, Jesús Hermida. 

4 gener 1982 
Surt del taller del pintor Antoni Tapies 
el primer carteli de la Candidatura, que 
figurad a les cobertes de les 
publicacions destinades a difondre el 
projecte olímpic de Barcelona, 
entre elles Barcelona pretén els Jocs 
de 1992. 

14 gener 1982 
L'Ajuntament de Barcelona encarrega a 
Roma Cuy& que faci un estudi sobre la 
viabilitat d'organitzar els Jocs a la 
ciutat de Barcelona. 

6 abril 1982 
Es presenta el ab re  Guia de l'esport, 
publicat per I'Ajuntament, que conté 
una relació exhaustiva de les 
instal-lacions, els espais i les entitats 
esportives de Barcelona. 

27 abril 1982 
Es publica el llibre Barcelona pretén els 
Jocs de 1992, que és la primera 
publicació sobre el projecte de la 
Candidatura de Barcelona. 

12 juny 1982 
Sinaugura el Campionat del Món de 
Futbol, a Barcelona. En aquest acte es 
fa wnkixer a la premsa esportiva 
internacional i'aspiració de la ciutat 
d'awiiir uns jocs olímpics. 

6 octubre 1982 
Es wnvoca el wncurs internacional de 
projectes arquitectbnics per a I'Aneiia 
Olímpica de Montjuic. 

11 novembre 1982 
Es presenta, a Mjuntament de 
Barcelona, I'estudi sobre la viabilitat 
d'organitzar els Jocs del 1992 a 
Barcelona titulat Projecte de Jocs 
Olimpics Barcelona 1992. Primeres 
aproximacions, elaborat per Roma Cuyas. 

12 novembre 1982 
L'alcalde de Barcelona, Narcis Serra; el 
director general d'Esports de la 
Generalitat, Josep Lluís Vilaseca; el 
regidor d'Esports de I'Ajuntament de 
Barcelona, Enric Truñó, i el director de 
l'informe Projecte de Jocs Olímpics 
Barcelona 1992. Primeres 
aproximacions, Roma Cuy&, presenten 
a Lausana aquest estudi al president del 
COI, Joan Antoni Samaranch. 

15 novembre 1982 
El Comite Executiu del COE (Comite 
Olímpíc Espanyol) decideix donar el 
suport inicial a la Candidatura. 

26 novembre 1982 
La Comissió Municipal Pennanent 
aprova la creació de I'Oficina Olfmpica, 
amb Roma Cuyas w m  a comissionat. 

2 desembre 1982 
Pasquai Maragall succeeix en I'alcaldia 
de Barcelona Nards Serra, nomenat 
ministre de Defensa del Govem espanyol. 

10 desembre 1982 
El nou alcalde de Barcelona, Pasquai 
MaragaU, lliura al rei Joan Carles el 
ilibre Barcelona pretén eis Jocs de 1992. 

14 desembre 1982 
El nou president del Govern espanyol, 
Felipe González, comunica a I'alcalde 
de Barcelona, Pasqual Maragall, el 
suport total del seu gabinet a la 
Candidatura de Barcelona. 

16 desembre 1982 
El ple del COE dóna suport a la 
Candidatura barcelonina. 



7 gener 1983 
Brisbane comunica al COI la intenció 
de presentar la seva candidatnra per a 
I'oreanització deis Jocs Olím~ics del 

El president de la Generalitat, Jordi 
Pujol, i l'alcalde de Barcelona, Pasqual 
Maragali, signen el conveni de 
constitució del Conseii Rector de la 
Candidatura de Barcelona. 

Feker 1983 
La Corporació Metropolitana de 
Barcelona, amb els municipis que la 
formen, s'adhereix al projecte de la 
Candidatura. 

4 febrer 1983 
Armand Carabén 6 nomenat 
comissionat de la Candidatura, en 
substitució de R o d  Cuy&, que havia 
estat designat secretari d'Estat per a 
17Esport. 

16 maq 1983 
Es presenta el buffletí informatiu de la 
Candidatura Barcelona Olympic Néws, 
dirigit per Andreu Mercé Varela 

16 juny 1983 
Se celebra la 1 Jomada Olímpica de 
Barcelona, durant la qual s'inaugura 
I'exposició dels carteiis oficials dels Jocs 
Oiímpics d'estiu i d'hivem, al Saló del 
Tineii 

Joan Mas Cantí és nomenat nou 
comissionat de la Candidatura, en 
substitució d'Armand Carabén. 

20juny1983 
Jordi Serra és nomenat director de 
roficina olímpica 

19 juliml 1983 
El Conseii Rector aprova el Pla 
Director de I'AneUa Olímpica de 
Montjuic. 

1 24 novembre 1983 
L'alcalde de Barcelona, Pasqual 
Maragaü, es reuneix amb un grup 
d'empresaris a la seu de la Cambra de 
Comerc, Indústna i Navegació de 

Barcelona, i els demana que participin 
en la gestió i el f m n w e n t  de la 
Candidatura. 

13 desembre 1983 
El Consell Rector aprova Uvantprojecte 
de la Candidatura de Barcelona'92. 

21 desembre 1983 
El COE decideix donar suport a la 
Candidatura de Barcelona per als Jocs 
Olímpics d'estiu del 1992 i desestimar 
les de Jaca i Granada per ais Jocs 
d'hivem del mateix any. 

22 desembre 1983 
L'alcalde de Barcelona, Pasqual 
Maragaü, lliura I'Avantprojecte de la 
Candidatura de Barcelona'92 al 
president del Govem espanyol, Felipe 
González. 

16 gener 1984 
Es decideixen els guanyadors del 
concurs internacional de projectes 
arquitectbnics per a I'AneUa Olímpica 
de Montjuic. 

24 gmer 1984 
Amsterdam anuncia que presenta e, 
seva candidatura per a forganitzacio 
deis Jocs Oiímpics del 1992. 

8-19 febrer 1984 
Una representació de la Candidatura es 
desplap a Sarajevo (Iugos1avia) per 
assistir als Jocs d'hivem del 1984 i 
presentar-hi els avencps del projecte 
barceloni. 

28 febrer 1984 
El COE ratifica el seu suport a 
Barcelona'92. 

28 maq 1984 
El Govem, reunit en Conseii de 
Ministres, aprova I'Avantprojecte i dóna 
suport a la Candidatura. 

AMI 1984 
Es fan púbiiques les bases del concurs 
per al logotip identificatiu de la 
Candidatura. 

5 abril 1984 
S'inaugura I'exposició dtíontjuic 
Olímpiw al Col-legi Oficial 
d'kquitectes de Catalunya, on es 
presenten els projectes arquitectbnics de 
I'AneUa Oiímpica Sedita un catilleg 
amb el mateix titol. 

14 maSg 1984 
L'Ajuntarnent de Barcelona convoca 
I'estudi i la redacció del projecte de 
necessitats informatiques i de 
telecomunicacions dels Jocs Olímpics 
del 1992 (BIT92). 

El ConseU Rector aprova el logotip, 
basat en el projecte presentat per Juan 
Carlos Pérez Sánchez (América Sánchez). 

6 juny 1984 
Se celebra la II Jomada Olímpica de 
Barcelona, durant la qual s'inaugura 
una exposició sobre les torxes dels Jocs 
Olímpics d'estiu des del 1936 fm al 
1984, al Palau de la Virreina. 

17 juliol 1984 
Alfons de Borbó és elegit president del 
COE, en substitució de Roma Cuyas. 

28 julid 1984 
S'inauguren els Jocs Oiímpics 
de Los Angeles. 

31 paroi 1984 
Es presenta I'Avantprojecte de la 
Candidatura davant la Familia 
Olímpica, a I'Hotel Biltmore, durant els 
Jocs Olímpics de Los Angeles. 

27 agost 1984 
S'inaugura el VelMrom de la Val1 
d'Hebron, amb motiu de la celebració 
del Campionat Mundial de Ciclisme. 



12-14 setembre 1984 
Se celebra a la Universitat Internacional 
Menéndez Pelayo (UIMP) un seminari 
sobre el tema «AnAlisi i perspectives de 
l'impacte metropolita dels Jocs 
Olimpics». 

7 novembre 1984 
Es presenta la Candidatura de 
Barcelona davant I'ACNO, reunida a 
Mbic. 

22 novembre í984 
L'alcaide de Barcelona, Pasqual 
Maragall, presenta la Candidatura de 
Barcelona davant la Comissió de 
Cultura i Esports del Parlament de 
Catalunya. 

28 novembre 1984 
L'alcalde de París, Jacques Chirac, 
anuncia la presentació de la candidatura 
d'aquesta ciutat per a l'organització dels 
Jocs Olímpics del 1992. 

Febrer 1985 
S'adopta el lema uobjectiu de tots» 
com a eslogan de la Candidatura. 

5 febrer 1985 
El president del COI, Joan Antoni 
Samaranch, s'entrevista amb el 
president del Govern espanyol, Felipe 
González. 

Comencen les obres de remodelatge de 
l'Estadi de Montjuic. 

6 febrer 1985 
El president del COI s'entrevista amb el 
president de la Generaiitat de 
Catalunya, Jordi Pujol. 

20-25 febrer 1985 
Es presenta la Candidatura a Mila, en 
el marc de la Gran Fira del Turisme, al 
Paiazzo di Brera. 

9 marq 1985 
Se signa el conveni entre YAjuntament 
de Barcelona, la Generalitat de 

Catalunya i el Govern de 1'Estat 
espanyol, pel qual aquest darrer 
organisme s'incorpora al Consell Rector 
de la Candidatura. 

10-16 marq 1985 
Es presenta la Candidatura a Estocolm, 
dins la Setmana de Barcelona 
organitzada pel Patronat Municipal de 
Turisme de la capital catalana. 

25 maq 1985 
Es constitueix l'associació d'empresaris 
Barcelona Olímpica'92, presidida per 
Carles Ferrer Salat, que aplega 
noranta-dues empreses que col-laboren 
desinteressadament en el finanqament 
de la Candidatura. 

2 abril 1985 
El Consell Plenari de l'Ajuntament 
de Barcelona crea la societat 
privada municipal Anella Olímpica 
de Montjuic, S.A. (AOMSA), p~rqu$ 
executi els projectes d'aquesta area i 
altres construccions incloses en el 
programa olimpic. 

17-24 abril 1985 
Es presenta la Candidatura de 
Barcelona a Buenos Aires, durant la 
sessió del Comite Olimpic Argentí. 

26 abril 1985 
S'encarrega la planificació de I'Area del 
Parc de Mar i de la Vila Olímpica a 
l'equip d'arquitectes format per Josep 
Mana Martorell, Oriol Bohigas, David 
Mackay i Albert Puigdomenech. 

13 maig 1985 
El president del COE, Aifons de Borbó, 
i el comissionat de la Candidatura, 
Joan Mas Cantí, presenten a Lausana 
una carta en la qual la ciutat de 
Barcelona sol-licita ser candidata per a 
I'organització dels Jocs Olímpics del 
1992. 

16 maig 1985 
Els reis d'Espanya visiten les 
instai-lacions de YOficina Olimpica, i els 
és presentat el projecte olímpic de 
Barcelona. Joan Carles 1 accepta la 
presidencia del Consell &Honor de la 
Candidatura. 

21 maig 1985 
L'alcalde de Barcelona, Pasqual 
Maragali, compareix davant la Comissió 
d'Educació i Esports del Congrés dels 
Diputats. 

1-5 iuny 1985 
Carles Ferrer Salat és nomenat membre 
del COI en la 90a Sessió, celebrada al 
Berlín Oriental. 

En la 90a Sessió del COI, la 
Candidatura de Barcelona presenta el 
seu Informe de progrés: de Los Angeles 
a Berlin, 1984-1 985. 

13 juny 1985 
El COE s'incorpora a l'estmctura 
organitzativa del Consell Rector. 

17 juny 1985 
El president de la Generalitat, Jordi 
Pujol, au ra  la medalia d'or de la 
Generalitat -la medalla de Sant Jordi- 
a Joan Antoni Samaranch. 

18 juny 1985 
Se celebra la 111 Jornada Olímpica de 
Barcelona, durant la qual s'inaugura 
l'exposició on es mostren les medalles 
lliurades en els Jocs Olímpics d'estiu de 
l'era moderna, al Saló del Tinell. 

12 juliol 1985 
El Comite Olímpic de la Gran Bretanya 
aprova la presentació de la candidatura 
de Birmingham per a l'organització dels 
Jocs Olimpics del 1992. 

15 juiiol 1985 
Josep Miquel Abad és nomenat 
conseller delegat de la Candidatura, i 
Carles Ferrer Salat, president executiu 
del Comite de Relacions Internacionals. 

5 agost 1985 
Comencen les obres del nou palau 
d'esports, avui Palau Sant Jordi, a 
1'Anella Olímpica de Montjuic. 

28 agost 1985 
Una expedició d'alpinistes, dirigida per 
Conrad Blanch, desplega la bandera de 
la Candidatura al cim de l'Everest. 



10 setembre 1985 
A la Ifniversitat Internacional 
Menendez Pelayo (UIMP) es fa un 
seminari sobre el tema eassnt, present 
i futur dels jota oiímpics». 

Ocñibre 1985 
Els equips espanyols de futbol que 
participen en ~~mpeticions 
internacionals s'adbereixen a la 
promoció de Barcelona i incorporen 
l'emblema de la Candidatura a les 
samarretea dels seus j u g d m .  

10-15 ootubre 198s 
Es duen a teme activitats promocionals 
de la Candidatuía durant d Campionat 
del Món de Gimnkfica Ritmim, a 
Valladolid. 

14-19 ochibre 1985 
Es presenta la Candidatura de 
Barcelona a Lisboa, davant dels comiths 
executius del COI i de PACNO. 

22 W b r e  1985 
El Congr6s deis Diputats aprova, per 
unanimitat, una moció institucional de 
suport a la Candidatura, i sol-licita el 
suport de les mstitucions públiques i 
privades de 1'Estat espanyol. 

24 octubre 1985 
El ConseU Mettopalita dóna el suport 
inicial al projecte d'ordenació de la 
zona costanera metropolitana (Pla de 
Costes). 

31 octubre 1985 
La ciutat de Belgrad aprova la 
presentació de la candidatura per a 
l'organització deis Jocs Olímpics del 
1992. 

4 novembre 1 985 
Sinaugura la nova seu de I'Oficina 
Olímpica a Montjuic, a i'antic paveiió 
de 1'Institut Nacional d'Ind-a (INI), 
dins el recinte de la Fira de Barcelona. 

14 novembre 1985 
El laboratori de I'Institut Municipal 
d'InvestigaciÓ Mkdica de Barcelona és 
acreditat oficialment pel COI per fer 
proves de control del dopatge en 
competicions internaci~nals~ 

16 novembre 1985 
Es consiitueix la Comissió Hotelera 
Bareelona192, fonnada per representants 
de 1% Confederació Empresarial 
Hotelera de Catalunya i del Gremi 
d'Hotels de Barcelona. 

Desembm 1985 
Comen9 la campanya arCompte a zem 
olírilpkw en eis mitjans de comunicació 
escrita de Barcelona. 

4 m m b m  1985 
El C d  de Ministres aprova un reial 
decret segom el quai I'associació 
BarceIona Oiímpica'92 6s declarada 
organisme d'utilitat pilblica. 

4-5 deswnbrp! 1985 
La Candidatura es presenta en la 
4a Sessió de I'OCA, a Bahrain. 

5 desembre 1985 
El ple de 1'Ajuntament aprova la 
eonstitució de lUOrgan Especial per al 
Remodelatge del Fmnt Marítim del 
Poblenou, on s'ha de situar la ViIa 
Olímpica. 

6 dmembre 1985 
Es presenta el concus de dibuix infantil 
uOperaciÓ mascotan, promogut per 
POficina Oiímpica. 

7 desembre 19115 
Una de-ió de í'Oficina Olimpica, 
presidida per i'alcalde de Barcelona, 
Pasqual Mara@, assisteix a Lausana a 
la reunió de les ciutats candidates per 
a I'organització dels Jocs Oíímpics del 
1992. 

17-19 desembte 1985 
La Candidatura es presenta en la 
5a Assemblea de I'ACNOA, a kddis 
Abeba. 

19 desembre 1985 
El president del COI, Joan Antoni 
Samaranch, imposa I'Orde Olímpic d'Or 
al rei Joan Carles 1. 

23 desembre 1985 
Un grup de 150 joves inicia la 
~Campanya Gasolinera, que consisteix . 
en el repartiment d'adhesius amb el 
logotip de la Candidatura. 

27 desembre 1985 
El ple de I'Ajuntament de Barcelona 
awrda sol-licitar oficialment 
l'organització dels Jocs Olímpics d'estiu 
del 1992, i fa una declaració formal 
d'acceptació dels compromisos que es 
desprenen de la Carta Olímpica. 

21 gener 1986 
Comencen les obres d'ordenació de 
I 'kea del Parc de Mar, amb la 
col-locació de la primera pedra de la 
infrastructura de la futura Vila Olímpica. 

23-25 gener 1986 
La Comissió d'Enquesta de I'ASOIF 
visita Barcelona. 

24 gener 1986 
El Govem espanyol, reunit en Consell 
de Ministres, acorda donar suport 
oficialment a la Candidatura i respectar 
els principis de la Carta Olímpica. 
Aprova també diverses mesures per 
facilitar el desenvolupament dels Jocs. 

3 febrer 1986 
L'alcalde de Barcelona, Pasqual 
Maragali, lliura un gaílardet de 9 m de 
llarg amb el logotip de la candidatura al 
comandant del Juan Sebastidn Elcano, 
vaixell eswla de I'armada espanyola. 

10 febrer 1986 
El Conseíl Rector aprova el Dossier de 
Candidatura. 

Diversos esportistes olímpics presenten 
la campanya d o  ja participo», 
destinada a sol-licitar I'ajut de 



voluntaris oíímpics per a la preparació i 
i'organització dels Jocs. 

13 febrer 1986 
Els reswnsables d'Eswrts de les 
comdtats auti>nom6s es reuneixen a 
Barcelona Der coneixer el vroiecte 
oiímpic i Asistir a la pre&nt6ció del 
Bus Olímpic. 

Se signa I'acord oficial per a la reforma 
ferroviaria del Poblenou entre la 
Generalitat de Catalunya, I'Ajuntament 
de Barcelona. la Comoració 
~etropolitana de ~Gcelona, el 
Ministen de Transports i I'empresa 
pública RENFE. 

20 febrer 1986 
El ConseU Directiu de la Federació 
Internacional d'Atletisme (IAAF), reunit 
a Madrid, concedeix a Barcelona 
I'organització de la V Copa del Món 
d'Atletisme del 1989, que es fa 
coincidir amb la inauguració de I'Estadi 
Olímpic. 

21 febrer 1986 
L'alcalde de Barcelona, Pasqual 
Maragall, inaugura I'exposició 
«Barcelona792~, a Sa Llonja de Palma 
de Mallorca. 

24 febrer 1986 
El COE i I'Ajuntament de Barcelona 
siguen davant del COI I'acord de 
presentació formal de la Candidatura. 

27 febrer 1986 
El Bus Olímpic comen- el viatge per 
les disset comunitats autonomes 
espanyoles, a la p l w  de Sant Jaume de 
Barcelona. 

1 maq 1986 
L'alcalde de Barcelona i altres membres 
del Consell Rector iliuren el Dossier de 
Candidatura al COI, a Lausana. 

4-6 maq 1986 
L'alcalde de Barcelona informa de la 
marxa de la Candidatura davant 
i'Assemblea de I'ASOIF que es duu a 
terme a I'Hotel Hilton de Roma. 

6 marq 1986 
El president del Govem espanyol, 
Feiipe González, visita I'Oficina 
Olímpica. 

14 maq 1986 
Es presenta el Dossier de Candidatura 
als mitjans de comunicació. 

19-24 maq 1986 
La Comissió d'Enquesta de I'ACNO 
visita oficialment Barcelona. 

1-4 abñl 1986 
La Comissió d'Enquesta del COI visita 
oficialment Barcelona 

5 abril 1986 
El president del Govem espanyo1 rep la 
Comissió d'Enque5t.a del COI al Palau 
de la Moncloa i li garanteix el suport 
del seu govem a la Candidatura. 

9 abril 1986 
El president de la Federació Espanyola 
de Municipis i Províncies manifesta el 
suport d'aquesta entitat a la 
Candidatura de Barcelona. 

21-26 abril 1986 
La Candidatura assisteix a la 5a Sessió 
de I'ACNO, a Seül. 

30 abril 1986 
Es presenta la campanya de voluntaris a 
la seu de la Junta de Madrid; 
assisteixen a aquest acte esportistes 
destacats. 

2 maig 1986 
Sinaugura e1 49e Congrés de 
I'Associació Internacional de Periodisme 
Esportiu (AIPS), al Palau de Congressos 
de Montjuic, amb I'assistencia de 
representants de 58 paisos. Presideixen 
aquest acte I'alcalde de Barcelona i el 
president del COI. 

3 maig 1986 
El president del COI, Joan Antoni 
Samaranch, inaiigura a Barcelona el 
Museu i Centre d'Estudis de I'Esport 
Melcior Colet. 

5 maig 1986 
Comen- la &emana Olímpica» a 
I'INEF de Madrid, organitzada pel COE. 

6 maig 1986 
El rei Joan Carles 1 rep en audiencia 
Pasqual Maragail, alcalde de Barcelona; 
Alfons de Borbó, president del COE; 
Carles Ferrer Salat, membre del COI, i 
Josep Lluis Vilaseca, director general 
d'Esports de la Generalitat. 

Es fa una exposició sobre la 
Candidatura al campus de la 
Universitat Autonoma de Barcelona, 
acte en el quai 6.000 voluntaris 
s'adhereixen a la campanya. 

7 maig 1986 
Es desplega una bandera enorme de la 
Candidatura a I'estadi Sgnchez Pizjuan 
de Sevilla, amb motiu de la final de la 
Copa &Europa de futbol entre el 
FC Barcelona i el Steaua de Bucarest. 

9 maig 1986 
El Ministeri #Obres P~íbliaues i 
Urbanisme i la CorporacióA 
Metrowiitana de Barcelona s i m a  nn 
conveni de col.laboració per a i a  
recuperació de la fa~ana marítima del 
sector del Poblenou. 



21 maig 1986 
L'Ajuntament de Barcelona aprova els 
projectes de 1'Estadi Olimpic i del nou 
palau d'esports de Barcelona. 

22 maig 1986 
El president del COI, Joan Antoni 
Samaranch, clou el cicle de conferencies 
«Barcelona i els Jocs Olimpics», a 
I'Ateneu Barcelones. 

Xavier Martí, estudiant de 15 anys, 
guanya el wncurs escolar d'idees per a 
la mascota de la Candidatura, amb el 
Dragó de Sant Jordi. 

25 maig 1986 
En solidaritat amb I'organització Sport 
Aid, dins la campanya mundial contra 
la fam a 17Africa, 53.145 persones 
participen en la Cursa Popular de 
Barcelona. 

27 maig 1986 
El Consell Rector presenta el projecte 
definitiu del pressupost i informa del 
resultat del wncurs BIT'92. 

30 maig 1986 
Els jugadors i tknics de la selecció 
espanyola de basquetbol visiten 
I'Oficina Olímpica i s'hi inscriuen wm 
a voluntaris. 

5 juny 1988 
La nova junta del Consell Superior 
d'Esports manifesta el seu suport a la 
Candidatura. 

7 juny 1986 
Comeng el cicle de cinema olímpic en 
el marc de la 54a edició de la Fira 
Internacional de Barcelona i de la 
Setmana Internacional de Cinema. 

11 juny 1986 
El president de la Generalitat de 
Catalunya, Jordi Pujol, visita 
oficialment I'Oficina Olímpica i s'hi 
inscriu com a voluntari. 

El Consell Plenari de I'Ajuntament de 
Barcelona aprova el Pla Especial 
d'ordenació de la Muntanya de 
Montjiüc. 

13 juny 1986 
La xifta de voluntaris supera el r h r d  
de 40.000 que es van inscriure als Jocs 
de Los Angeles. 

19 juny 1986 
El ministre de Defensa, Nards Serra, 
visita I'Oficina Olímpica. 

20 juny 1986 
Es presenta la revista Barcelona'92, 
editada per I'Oficina Olímpica i dirigida 
per Pedro Palacios. 

25 juny 1986 
Es presenta la Candidatura en els 
Campionats del Món de Futbol, a Mexic. 

26 juny 1986 
L'Ajuntament de Barcelona aprova el 
Pla Especial d'ordenació de la F a w a  
Costanera de Barcelona. 

Juliml1986 
Es presenta la Guia Barcelona'92, 
editada per I'Oficina Olímpica. 

2 julíol 1986 
El ministre d'Indústria presideix I'acte 
de presentació de I'Estudi de 
planifcació de les necessitats 
informdtiques i de telecomunicacions per 
ah Jocs Olimpics de 1992, BZT'92. 

14 julíml 1986 
La Diputació de Barcelona presenta el 
liibre de Joaquim Molas Passió i mite 
de Iresport. 

25 juüd 1986 
L'Associació de la Petita i Mitjana 

Empresa de Catalunya dóna suport a la 
Candidatura. 

L'Ajuntament i la Diputació de 
Barcelona signen un wnveni per a la 
construcció del nou palau d'esports, que 
es d u i  Palau Sant Jordi. 

31 juliml 1986 
La revista d'art L'Oeil, que s'edita a 
Lausana. publica un número de carkcter 
monogdfic dedicat a I'art de Barcelona. 

A- 1986 
L'empresa SEAT inwrpora adhesius de 
la Candidatura als vehicles que surten 
de les seves fabriques. 

8-12 agost 1986 
El president del COE, Alfons de Borbó, 
acompanyat per Roma Cuy&, secretari 
d'Estat per a I'Esport, visita Panamk, 
Venquela i Colombia, per tal de 
presentar-hi el projecte de Candidatura 
de Barcelona. 

13 agost 1986 
S'inaugura a I'Escala I'exposició d'art 
«Per una flama 92 a Empúriesp. 

22 agost 1986 
La Candidatura es presenta a Madrid 
davant la premsa internacional 
acreditada, amb motiu dels 
V Campionats del Món de Natació. 

25 agost 1986 
El Comite Executiu de la IAAF awrda 
que el Congrés de la Federació 
Internacional d'Atletisme del 1989 
tingui Iloc a Barcelona. 

6 1986 
En la campanya d'inscripció de 
voluntaris, s'arriba a la xifra 
de 61.547 inscrits. 

15 setembre 1986 
El president de la Generalitat de 
Catalunya i I'alcalde de Barcelona 
inauguren el pavelló catala a la 67a Fira 
del Comptoir Suisse, a Lausana. 

18 setembre 1986 
L'alcalde de Barcelona i el president de 
RENFE signen el wntracte 



d'adjudicació de les obres de reforma 
de la xarxa ferrovi&ria de Barcelona. 

Es col.loca la primera ~ e d r a  del Palau 
Sant Jordi. 

19 setembre 1986 
En la IV Jornada Olímpica de 
Barcelona, celebrada al Sal6 de Cent de 
l'Ajuntament de Barcelona, es 
constitueix el ConseU de Suport a la 
Candidatura, que aplega més de 
tres-centes personalitats del món de la 
política, la cultura i l'esport. 

6 octubre 1986 
Un primer equip de l'oficina Olímpica 
s'instal-la a Lausana per preparar la 
presentació de la Candidatura de 
Barcelona davant la 91a Sessió del COI, 
en la qual s'ha d'escollir la seu dels Jocs 
Olímpics del 1992. 

«La Toma de la Paw, organitzada per 
I'UNICEF, arriba a Barcelona. 

7 octubre 1986 
Comenqa el muntatge de Sestand de la 
Candidatura de Barcelona a Lausana. 

13 octubre 1986 
Montserrat Cabailk fa un concert a la 
catedral de Lausana. 

9 octubre 1986 
S'inaugura l'exposició «Tresors de 
Barcelona, a la Fundació de 
l'Hennitage, a Lausana. 

10 octubre 1986 
Al Chiiteau de Vidy, es fa el sorteig de 
l'ordre d'intewenció de les ciutats 
candidates a la 91a Sessió del COI. 

12 octubre 1986 
S'inaugura la 91a Sessió del COI, al 
Palais de Beauiieu de Lausana 

16 octubre 1986 
La Candidatura de Barcelona es 
presenta davant La 91a Sessió plenaria 
del COI. 

17 octubre 1986 
Barcelona és nominada seu deis Jocs 
Olímpics del 1992, en la tercera volta 
de les votacions del ple del COI. Més 
de 100.000 persones ho celebren pels 
carrers de Barcelona. El mateix dia, Ia 
ciutat francesa d'Albertville 6s 
designada seu dels Jocs Olímpics 
d'hivern del 1992. 

18 octubre 1986 
El rei Joan Carles 1 rep en audiencia 
i'alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall. 

10 novembre í986 
Es clou, amb 102.000 inscrits, la 
campanya d'inscripció de voluntaris. 

4 desembre 1986 
El Ministeri de Transports, Turisme i 
Comunicacions aprova el remodelatge 
de l'aeroport de Barcelona. 

5 desembre 1986 
El Consell de Ministres, reunit sota la 
presidencia de Felipe González, 
decideix concedir el Reial Orde del 
Merit Esportiu a Joan Antoni 
Samaranch, president del COI, i a 
Pasqual Maragall, alcalde de Barcelona, 

Es crea l'empresa Vila Olímpica, S.A. 
(VOSA) perque gestioni i'actuació 
urbanística a la facana marítima del 
sector del Poblenou. 

10 desembre 1986 
El rei Joan Carles 1 rep en audiencia el 
Consell Rector de la Candidatura, que 
es dissol poc després. 

Oener 1987 
Sinicien les obres del dipbsit d'aigües 
de I'Anella Olímpica de Montjuic. 

14 gger 1987 
La Comissió de Govern de 
I'Ajuntament de Barcelona aprova els 
criteris basics d'ordenació de la zona de 
la Vail d7Hebron. 

16 gener 1987 
Els clubs esportius de la ciutat fan un 
homenatge a totes les persones que van 
fer possible la concessió a Barcelona 
dels Jocs Olímpics del 1992. 

17 gener 1987 
L'Ajuntament de Barcelona i el COE 
creen el Comite Conjunt d'Enllaq entre 
la Candidatura i el futur Comite 
Organitzador Olímpic Barcelona'92. 

9 febrer 1987 
L'Ajuntament de Barcelona aprova el 
projecte bAsic de I'INEFC, que s'ha de 
construir a 1'Anella Olímpica de 
Montjuic. 

13 febrer 1987 
L9Ajuntamen€ de Barcelona i el COE 
aproven eis estatuts del Comit* 
Organitzador Olímpic BarcelonaY92. 



26 febrer 1987 
S'aprova definitivament el Pla Especial 
d'ordenació de la Muntanya de 
Montjuic. 

12 maq 1987 
Es constitueix el Comitk Organitzador 
Olimpic de Barcelona'92 (COOB'92). 
Pasqual Maragall, alcalde de Barcelona; 
Jordi Pujol, president de la Generalitat 
de Catalunya; Javier Solana, ministre de 
Cultura, i Alfons de Borbó, president 
del COE, signen els estatuts, el protocol 
econbmic i el protocol esportiu. 

13 maq 1987 
Es wnstitueix la primera Assemblea 
General del COOB'92, sota la 
presidkncia de l'alcalde de Barcelona, 
Pasqual Maragall, i actuant de 
vice-president primer el president del 
COE, Carles Ferrer Salat; de 
vice-president segon el secretari d'Estat 
Der a l'Eswrt. Javier Gómez Navarro, i 
de vice-piesident tercer ei director 
general d'Eswrts de la Gcncralitat dc 
?atalunya, josep Lluis Vilaseca. 
L'Assemblea nomena per unanimitat 
Josep Miquel Abad conseller delegat del 
Comíte Organitzador Olímpic 
Barcelona'92. 







Glossari olímpic 

AcadBmia Oiímpica 
Internacional: Institució 
fundada l'any 196 1, dedicada 
a activitats de recerca, difusió 
cultural i ensenvament al 
voltant de ~'oli&~ismc. 
L'Academia té la seva seu 
permanent a Olimpia, al turó 
Cronion, que domina l'antic 
recinte de 1'Altis sagrat. La 
idea originaria de fundar 

ACNOE 

aquesta tnstitució va ser del 
baró Pierre de Coubertin. El 
1992, 6s presidida pel grec 
Nikos Filaretos. 

ACNO: Associació de Comites 
Olímuics Nacionals. L'ACNO 
agrupa els comites olímpics 
nacionals reconeguts pel COI. 
El 1992, té corn a president el 
mexicA Mario Vázquez-Raña. 

ACNOA: Associació de 
Comiths Olím~ics Nacionals 
d ' h c a .  El 1992, té com a 
president el congoles 
Jean-Claude Ganga. 

ACNOE: Associació de 
Comites Olímpics Nacionals 
&Europa. El 1992, és 
presidida pel belga Jacques 
Rogge. 

amditacio Document que 
identifica les persones que 
participen en I'organització 
dels jocs olimpics, i especifica 
el col.lectiu d qual pertanyen. 
Possibilita accedir a les 
instal-lacions i circular-hi, i 
dóna dret a utilitzar certs 
serveis durant la celebració 
dels jocs. 

AGFIS: Associació General de 
Federacions Internacionals 
d7Esports. El 1992, 6s 
presidida pel coreA Un Yong 
Kim. 

agux Terme grec que significa 
'torneig' o 'competició'. A 
l'antiga Grecia, els agones 
esportius (gímnics -o atletics- 
i hípics) i els agones artístics 
(pdtics i musicals) tenien una 
notabilíssima importancia 
social. 

agonisme: Tret fonamental de 
la civilització grega, en la quai 
l'esperit agonístic (l'espent de 
competició i de mesurament 
de les prbpies forces entre 
iguals) impregnava tota la vida 
quotidiana (v. concurs). 

agregat: Persona designada per 
cada comith olímpic nacional, 
que esta en wntacte 
permanent amb el comite 
organitzador dels jocs olímpics 
i fa les funcions d'enilac entre 
aquests dos organismes. 

AIORMS: Associació Olímpica 
Internacional per a la Recerca 
Medicoesportiva. Entitat que 
té corn a objectiu la 
col4aboració amb la Comissió 
M a c a  del COI en la lluita 
contra el dopatge i en la 
recerca biomednica, fisiolbgica 
i medicoesportiva en general. 
També és la institució que, 
durant els jocs olímpics, 
s'encarrega de i'acreditació 
dels laboratoris de control del 
dopatge i de la regulació 
d'alguns aspectes concrets 
referents a les proves de 
biomecanica. El 1992, (5s 
presidida per Joan Antoni 
Samaranch. 

AIWF: Associació de 
Federacions Intemacionals 
d'Esports d'Hivern. El 1992, té 
com a president el suís Marc 
Hodler. 

melles olimpiques: Símbol del 
COI. S6n cinc anelíes de color 
blau, negre, vermelí, groc i 
verd, respectivament, 
enllagades sobre un fons blanc, 
que representen els cinc 
continents i simbolitzen la 
unió de las nacions i dels 
esportisted de tot el món en 
l'esperit olímpic. 

ARISF: Associació de 
Federacions Internacionals 
d7Esports Reconegudes pel 
COI. El seu esport pot estar 
inclbs o no en el programa 
olímpic. El 1992, té corn a 
president el torea Un Yong 
Kim. 

ASOIF: Associació de 
Federacions Internacionals 
Olímpiques d'Estiu. El 1992, 
és presidida per l'italia Primo 
Nebiolo. 

GPsociació de Comites 
Olúnpics Nacionals: (v. ACNO). 

krsociació de Comites 
Oiímpics Nacionals d 'hca:  
(V. ACNOA). 

Associació de Comites 
Oiímpics Nationals d 9 E n r o ~  
(V. ACNOE). 

Associació de Federacions 
internacionais d'Esports 
d'Hívern: (v. AIWF). 

Asdac ió  de Federacions 
inteniacionais d'Esports 
Reconegudes pel COI: 
(v. ARISF). 

Associaci6 de Federacions 
Internaaonals Oiímpiqnes 
d9Estiu: (v. ASOZF). 



Assocíació General de 
Federacions Intemacionals 
d'Esports: (v. AGFZS). 

Associació Olímpica 
Internacional per a la Recerca 
Meciicoesportnpa: (v. AZORMS). 

atleta. Esportista que practica 
alguna de les disciplines de 
l'atletisme. A la Grecia 
clkssica, s'entenia per atleta la 
persona que participava en un 
wncurs, especialment en un 

11- concurs gimnastic. 

Baiilet-Latour, Hemi de: 
(Brussel-les, Belgica, 
1876-1 942) Tercer president 
del COI (1925-1942). Ingressa 
en aquest organisme el 1903, i 
va organitzar el 111 Congrés 
Olímpic a Brussel-les, el 1905. 
Membre del Conseíi Superior 
de I'EcIucació Física de 
Belgica, va impulsar la 
candidatura d'Anvers per als 
Jocs del 1920, que es van 
celebrar finalment en aquesta 
ciutat. 

bandera olímpica: Bandera del 
COI, de color blanc i sense 
orla, amb les cinc anelles 
olímpiques. Va ser ideada pel 
baró de Coubertin l'any 1913. 
La bandera original feia tres 
metres de ílarg i dos d'ample, i 
al centre tenia les anelies 
olímpiques, que ocupaven un 
rectangle de 2 x 0,60 m. Va 
ser presentada el 1914 en el 

camp internacional de la 
jovenhit: Campament per a 
joves dels paisos participants 
en els jocs olímpics que el 
comite organitzador convoca 
durant la celebració d'aquests. 
El primer camp internacional 
de la joventut va ser el dels 
Jocs del 1972. C A M P  INTEBNACIOWdL 

DE LA JOVElSNI cap de MissIó: Persona 
responsable de la delegació 
d'un CON que assisteix a uns 
jocs olímpics i que fa les 
funcions d'enlla~ amb el COI, 
les federacions internacionals i 
el comite organitzador. 

Caf. Oiímpica: Dmiment que 
conté les regles i els textos 
d'aplicació del Moviment 
Olímpic i totes les instruccions 
relatives a l'organització dels 
jocs oiímpics. S'hi estableixen, 
a més, les atribucions dels 
diferents organismes olímpics, 
els CON i les federacions 
internacionals. 

Congrés Olímpic de París, amb 
motiu del vinte aniversari del 
restabliment dels jocs olímpics. 
S'hisdi per primer cop i'any 
1920, en els Jocs d'Anvers. 

Bmdage, Averg: (Detroit, 
EUA, 1887 - Garmisch 
Partenkirchen, RFA, 1975) 
Cinque president del COI 
(1 952-1972). Participa com a 
atleta en els Jocs de la 
Va Olimpíada, celebrats a 
Estowlm. Va ser president de 
I'American Athletic Union del 
1928 al 1938 i del Comite 
Olímpic Nord-america des 
d'aquest darrer any fins al 
1954. Membre del COI des del 
1936, va ser un defensor 
acernm dels preceptes de 
l'amateurisme en l'esport. Va 
dimitir el seu drrec abans de 
la celebració dels Jocs de 
Mudc del 1972. 

cerinbnia d 2 o ~  
Cerimbnia d'inauguraciá dels 
joes olhnpics. Consisteix en un 
acte en que es combnien el 
ritual olimpic i una mostra de 
la personaíitat cultural de la 
eiutat organitzadora. El ritual 
olimpic consisteix en la 
desfilada deis participants per 
i'estadi, l'entrada de la 
bandera olimpica al recinte, 
que és hissada en un lloc 
d'honor, 1I'ence.m del pebeter, 
els discursos protocol~laris i els 
juraments olímpics deis 
esportistes i dels Arbitres i els 
jutges. 

&onia de c l a u s ~ ~ ~ :  
Cerimbaia final dels jocs 
olimpics. Consisteix en un acte 
festiu de comiat dirigit ak 
participants olimpics, que 
s'inicia amb una desñlada de 
tots els banderers i 8 b n s  
esportistes de cada delegacid 
per l'estadi olimpic, un cop 
celebrada l'última prova del 



programa de competició. La 
cerimdnia finalitza amb 
l'arriada de la bandera 
olímpica i l'apagament de la 
flama. Durant la cerimonia de 
clausura, l'alcalde de la ciutat 
on s'acaben de celebrar els jocs 
lliura la bandera olímpica 
oficial a l'alcalde de la ciutat 
organitzadora dels jocs 
olímpics següents, per mitja 
del president del COI. 

cerimOnh de bmment de 
medalles: (v. cerimbnia de 
proclamacid dels vencedors). 

ce-nia de proclamació dels 
vencedors: Cerimbnia en que el 
president del COI (o un altre 
membre del COI delegat per 
ell), acompanyat del president 
de la federació internacional 
corresponent (o qui el 
substitueixi), lliura les medaUes 
d s  tres primers classificats 
d'una prova dels jocs olímpics, 
un cop acabada la competició. 
Durant la cerimbnia s'hissen 
les banderes dels CON dels 
guanyadors i sona l'himne 
(abreujat) del CON del primer 
classificat. 

citius, altius, fortus: Lema 
olímpic. En llengua iiatina 
significa 'més dpid, més alt, 
rnés fort'. Expressa el missatge 
que el COI dirigeix a tots els 
membres del Moviment 
Olímpic, invitant-los a 
superar-se de conformitat amb 
l'esperit olímpic. L'autor 
d'aquest lema va ser un amic 
del baró de Coubertin, el pare 
Henri Didon, prior del col-legi 
d'Arcueil, situat prop de París, 
que va tenir un paper molt 
important en el Congrés 
Olimpic de 1'Havre del 1897. 

ciutat olímpica: Ciutat 
designada pel COI per ser seu 
d'uns jocs olímpics. Si el COI 
ho autoritza, la ciutat 
designada pot compartir la 
condició de seu olímpica amb 
altres ciutats o poblacions del 
mateix pais, excepte per a les 
cerimonies d'obertura i 
clausura. 
COE: Comite Olímpic 
Espanyol. El COE va ser 
fundat a Barcelona l'any 192 1. 
El seu primer president va ser 
Santiago Güeli, baró de Güell. 
Actualment, el COE té la seu a 
Madrid. El 1992, és presidit 
per Carles Ferrer Salat. 

COI: Comite Oímpic 
Internacional. Es una 
associació de dret 
internacional, amb personalitat 
jurídica propia, fundada l'any 
1894. Té la seu a la ciutat 
suissa de Lausana, on va ser 

instahlada pel baró Pierre de 
Coubertin el 1915. La missió 
del COI consisteix a dirigir el 
Moviment Olímpic segons les 
disposicions de la Carta 
Olímpica. Els obiectius 
prúic'ipals del COI són els 

en general; orientar i mantenir 
l'esport dins l'ideal olímpic, 
promovent i enfortint l'amistat 
entre els esportistes de tot el 
món, i asegurar la celebració 
regular de tots els jocs 
oIímpics d'acord amb els 
ideals que els van fer reviure. 
La sessió del COI, que és 
I'assemblea general dels seus 
membres, constitueix l'brgan 
de decisió mhim. Per ser 
membre del Coi-cal residir en 
un país amb CON reconegut i 
coneixer una de les dues 
Uengües oficials del Comite, el 
frances o l'angles. Els membres 
del COI són representants 
d'aquest organisme al seu pais 
de residencia, i no a i'inrevés. 
El COI esta format per una 
presidencia, quatre 
vice-presidkncies, una comissió 
executiva, una direcció general, 
una secretaria general i 
diverses comissions 
específiques, dedicades a 
formular propostes que han de 
ser aprovades per la Comissió 
Executiva. El finan~ament del 
COI prové fonamentalment 
dels drets de cessió dels seus 
símbols. 

COJO: Comite organitzador 
dels jocs olímpics. 
Denominació generica que la 
Carta Olímpica dóna a l'brgan 
executiu responsable de 
l'organització dels jocs 
olímpics, amb personalitat 
jurídica propia. Actua per 
delegació, dins els Iímits que li 
són fixats, i no pot suplantar 
el COI, del qual ha de complir 
totes les regles. La dissolució 
del COJO es produeix al cap 
de sis mesos de la cerimonia 
de clausura i no pot tenir lloc 
més de dotze mesos després 
d'aquesta data. 

Comissio Executiva del COI: 
Comissió del COI elegida en 
sessió, formada per un 
president, quatre 
vicepresidents i sis membres 
mes. La Comissió Executiva 
vetUa per l'observanca estricta 
de les normes del COI, 
estableix l'ordre del dia de les 
sessions, proposa els nous 
membres del Comitc?, porta la 
gestió de les fmnces, es 
responsabilitza de 
l'administració i seocupa dels 
arxius. Acostuma a reunir-se 
tres o quatre cops l'any. 



comissions del COI: Gmps de 
treball constitu'its directament 
pel president del COI que 
tracten d'aspectes concrets 
relacionats amb el Moviment 
Olímpic. Algunes d'aquestes 
eomissions són mixtes, és a 
dir, apleguen membres del 
COI i representants de les 
federacions internacionals i 
dels CON, a més de tecnics i 
assessors especialitzats. El 
1992. el COI consta de les 
segiikts comissions: Academia 
Olím~ica Internacional. 
d'~d&ssió, d'~partheid i 
Olimpisme, d'Atletes, de 
Coordinació dels Jocs 
Olímpics, Cultural, de 
Finances, Medica, del 
Moviment Olímpic, de 
Premsa, de Preparació del 
Congrés Olímpic del 
Centenari, de RAdio i 
Televisió, de Noves Fórmules 
de Finangament, del Programa 
Olímpic, de Solidaritat 
Olímpica, d'Esport de Masses i 
Consell de I'Orde Olímpic. 

Coinite Olímpic Espanyol: 
(v. COE). 

Comite OlÍmpic Internacional: 
(v. COI). 

comite olímpic nacional: 
(v. CON). 

comite orgmitzador dels jacs 
olímpics: (v. COJO). 

Comites Olímpics Nacionals ' 
d ' O d a .  (v. ONOC). 

CON: Comitt olímpic 
nacional. Organisme compost 
pels representants de totes les 
federacions nacionals d'un país 
afiliades a les federacions 
internacionals reconegudes pel 
COI, i pels membres del COI 
d'aquest país. S'encarrega de 
vetlíar pel desenvolupament i 
la protecció del Moviment 
Olímpic i de i'espori en 
general. Perque un CON sigui 
reconegut, cal que ho demanin 
oficialment, com a minim, 
cinc federacions nacionals 
d'esports inclosos en el 
programa olímpic, afíliades a 
les federacions internacionals 
corresponents. Els CON tenen 
la representació oficial dels 
esporiistes del seu país o 
temtori, segons les normes 
d'admissió del COI. Cada 
CON té la responsabilitat 
d'organitzar i controlar la 
participació de la delegació del 
seu país en els jocs olímpics 
(equipatge, transport, 
allotjament, asscgurances i 
serveis medics de tots els 
membres de la delegació). Tots 
els CON estan representats en 
I'Associació de Comites 

Olímpics Nacionals (ACNO). 
Hi ha cinc associacions 
continentals, que agrupen el 
wnjunt dels CON (v. ACNOA, 
ACNOE, OCA, ODEPA i ONOC). 

concms: A l'antiga Grecia, 
competició basada en la 
rivalitat dels oponents i la 
lluita per la victoria. Els 
concursos s'organitzaven 
normalment amb motiu d'una 
festa religiosa. Per referir-se a 
les competicions tradicionals 
que se celebraven 
peribdicament a l'antiga 
Hel.lade, els grecs empraven el 
mot conmrs i no jocs. Segons 
les proves, es distingia entre 
concursos hípics (curses de 
cavaiis i de carros), gimnastics 
(cursa a peu, h i ta ,  pugilat i 
pentatló) i artístics (teatrals i 
poetico-musicals). 

con~ursant: Esportista inscrit 
en uns jocs olímpics. Un 
concursant ha d'observar i 
respectar les regles del COI i 
de la federació internacional 
respectiva. Els límits d'edat 
per concursar en uns jocs 
olímpics són els que, per raons 
de salut, preveuen les regles de 
les federacions internacionals. 

congrés olímpic: Reunió 
convocada pel COI, en la qual 
participen els membres 
d'aquest organisme, els 
membres i els delegats de les 
federacions internacionals i 
dels CON, i les personalitats 
invitades pel COI. S'hi 
debaten totes les qüestions que 
fan referencia als jocs 
olímpics. El primer congrés 
olímpic va tenir Iloc el 1894, a 
París, i va ser convocat per la 
Unió de Societats Franceses 
d'Esporis Atlktics amb 
l'objectiu d'examinar la 
qüestió de l'amateurisme i la 
&cació dels reglaments 
esportius. En aquest congrés es 
va prendre la decisió de 
restablir els jocs olímpics. Des 
d'aleshores, hi ha hagut 
congressos olímpics els anys 
1897 (l'Havre), 1905 
(Brussel.les), 1906 (París), 19 13 
(Lausana), 19 14 (París), 192 1 
(Lausana), 1925 (Praga), 1930 
(Berlín), 1973 (Varna), 1981 
(Baden-Baden) i 1989 
(TOquio). Es previst que a 
París tingui lloc la celebració 
del Congrés Olímpic del 
Centenari, el 1994. 

Conseil Olímpic d ' h k  
(V. OCA). 

control del dopatge: (v. dopatge, 
control del). 

OCA 
control de sexe: (v. sexe, 
control de). 



Copa Olímpica: Distinció 
atorgada pel COI a qualsevol 
institució o associació reputada 
pels seus mtrits, que amb la 
seva actuació desinteresada 
hagi prestat un semei vaiuós a 
I'esport o al Moviment Oiímpic. 

Conbertin, (baró) Pierre de: 
(París, 1863 - Ginebra, 1937) 
Segon president del COI 
(1 896-1 925). Pedagog i 
pensador francb, nascut al si 
d'una famííia acomodada, va 
ser el principal restaurador del 
Moviment Oiímpic en l'epoca 
moderna. Coubertin estava 
conven~ut de la necessitat 
d'incorporar I'esport a la 

delegacio Conjunt dels 
membres d'un mateix CON 
que participen en uns jocs 
olimpics. 

delegat tknic: Cadascun dels 
representants que, amb motiu 
d'uns jocs oiímpics, pot 
delegar una federació 
internacional per encarregar-se 
de la direcció tknica del seu 
esport i del control de les 
instal.lacions esportives. 
També comprova que les 
regles de la federació 
internacional són observades 
durant I'arcanjament de les 
instal.lacions i verifica les 
condicions d'aiiotjament, 
d'alimentació i de transport 
del personal tknic i deis jutges. 

desíilada de participants: Part 
del ritual de les cerimbnies 
d'obertura i clausura d'uns 
jocs oiímpics en la qual els 
esportistes de cada delegació 
desfden amb l'unifonne, la 
bandera i el rttol corresponents. 

diploma olímpic: Distinció que 
es concedeix als vuit primers 
classificats de cada prova 
olímpica. Els participants 
d'uns jocs olimpics i el 
personal oficial que hi 
coldabora també reben un 
diploma i una medaiia 
commemorativa. 

disciplina olímpica: Modalitat 
d'un esport olímpic que 
compren una o més proves. 
Els criteris d'admissió de 
disciplines en el programa 
olimpic són els mateixos que 
s'apliquen en el cas dels esports. 

formació de les persones. El 23 
de juny de 1894, davant dues 
mil personalitats i delegats de 
12 paisos, proclama 
publicament a París la 
voluntat de restaurar els jocs 
oiímpics. Va ser president del 
COI entre el 1896 i el 1925. 
Trebdador incansable per la 
difusió de l a  seves 
conviccions, Coubertin va 
establir els fonaments del 
Moviment Oiímpic i va crear 
I'ideari de I'olimpisme, que va 
exposar i desenvolupar en els 
seus nombrosos escrits. Va 
morir el 17 de febrer de 1937, 
en un parc de Ginebra. 

dopatge: Fet d'utilitzar un 
esportista substancies no 
autoritzades amb la fmalitat 
d'augmentar artificialment i 
temporaiment el seu rendiment 
fisic en ocasió de la seva 
participació en una competició. 

dopatge, control del: Conjunt 
de proves que permeten saber 
si els participants d'una 
competició esportiva han 
ingent substbcies no 
autoritzades. Ates que el 
dopatge esta estrictament 
prohibit en els jocs oiímpics, 
tots els concursants s'han de 
sotmetre als controls i els 
reconeixements mtdics que 
exigeki la Comissió Mtdica, 
d'awrd amb les normes del 
COI. La Comissió estableix 
una Esta dels tipus de 
productes prohibits i indica els 
procediments no autoritzats. 
Durant els jocs dímpics es fan 
controls del dopatge. 

dossier de candida- Informe 

3 
que cada ciutat candidata a 
organitzar uns jocs olímpics ha 
de presentar al COI, uns 

7 quants m m s  abans de la data 
d'elecci6 de la seu olímpica, 
per tal que el Comite en pugui 
avaluar la idoneitat. El dossier 
conté les respostes a un 
qüestionari proposat pel COI i 
les federacions internacionais, i 
recull eis arguments amb que 
la ciutat candidata avala el seu 
projecte i eis motius que 
I'impulsen a sol.licitar la 
designació. En el dossier cal 
que estigui expressat el suport 
del govem del país i el CON 
respectius a la candidatura. 



Edstrom, J. Sigfrid: (Goteborg, 
Suecia, 1870- 1964) Quart 
president del COI (1 946-1 952). 
Va ser un esportista briiiant i 
un dirigent esportiu d'una gran 
vilua. Va participar en 
l'organització dels Jocs 
Olímpics d'Estocolm del 1912 
i va ser cap de la delegació del 
seu país en els Jocs de 
Los Angeles del 1932. Fundii 
la Federació Internacional 
d'Atletisme Amateur (IAAF), 
que presidí fins al 1946. 
Membre del COI des del 1920, 
en va ser elegit vice-president 
el 1931 i   residen t. el 1946. a 
Lausana. El 1952, abans que 
comencessin els Jocs Olimpics 
d'Hklsinki, va dimitir el seu 
cirrec, als 82 anys. 

«El més important no és 
gnanyar, sinó participar»: 
Paraules pronunciades pel 
bisbe de Pennsilvinia durant 
la cerimbnia organitzada a la 
catedral de Saint Paul en 
honor dels esportistes 
participants en els Jocs de 
Londres del 1908. Uns quants 
dies més tard, Coubertin, en 
un sopar ofert pel govern 
britanic, va citar i comentar 
aquesta frase. Per aixb molta 
gent li atnbueix, errbniament, 
la paternitat d'aquestes 
paraules. 

emblema olímpic: Emblema 
format per la combinació 
indissoluble de les cinc anelles 
olím~iaues i un altre sime 
distintk, normalment Ün 
simbol o una imatge que cada 
ciutat seu d'uns jocs olímpics 
tria per identificar els seus 
~ r o ~ i s  iocs. Les aneiies han de 
ien:r, iom a minim, la meitat 
de l'amplada i de l'alcaria del 
signe distintiu. 

esport de demosíració: Esport 
aprovat pel COI, a petició 
d'un COJO, a l'efecte de ser 
present en uns jocs olimpics, 
fora, perb, del programa 
oficial. Els esports de 
demostració han de ser 
impliament practicats o tenir 
una iíarga tradició al país de la 
ciutat que acull els jocs. Són 
susceptibles de ser adoptats 
com a esports oficials en 
edicions oiímpiques posteriors. 

esport d'exhibició: Esport triat 
pel comitt organitzador d'uns 
jocs olímpics per fer 
competicions d'exhibició, 
simultiiniament a la celebració 
dels jocs. El nombre d'aquests 
esports, que no formen part 
del programa oficial dels jocs, 
ha de ser com més reduit milior. 

esport olímpic: Esport inclbs en 
el programa olímpic per 
decisió del COI. Només poden 
ser incorporats al programa 
olimpic els esports que, en la 
categoria masculina, siguin 
prasicats, w m  a minim, en 
75 paisos i 4 continents, i, en 
la categoria femenina, en 
40 paisos i 3 continents. 
S'entén que un esport és 
impliament practicat quan 
se'n celebren regularment 
campionats nacionals o 
competicions de copa 
organitzats per la federació 
nacional corresponent, o bé 
quan hi ha competicions 
d'aquest esport amb 
participants de diversos paisos 
i campionats regionals i/o 
mundials. 

esportista: Persona que 
practica amb regularitat un 
esport per plaer, per 
mantenir-se en bona forma 
física o perqut constitueix la 
seva activitat principal. 

esportista oiímpic Practicant 
d'un esport inscrit en el 
programa oficial d'uns jocs 
oiímpics. 

I estadi: A I'antiga Grecia. espai 
on tenien iioc els concursos 
gimniistics. De forma 
rectangular i sense grades, 
estava envoltat de talussos, 
normalment coberts de gespa. 
La longitud i la capacitat dels 
estadis variava segons els 
casos: l'estadi d'olimpia, per 
exemple, feia 192,27 m des de 
la línia de sortida fins a la 
d'arribada i podia acollir uns 

I 
vint mil espectadors. El 
guanyador de la cursa a peu 
celebrada en aauest estadi 
donava nom a i'olimpiada. 

estadi oiímpic Instal-lació 
~ r i n c i ~ a i  de com~etició durant 

1 i iris j&s olimpicion, a més, se 
celebren les cerimbnies 
d'obertura i clausura. 

família olímpica: Conjunt de 
persones que participen en uns 
jocs olímpics. Inclou els 
esportistes; els tkcnics i els 
acompanyants; els arbitres i els 

jutges; els membres de les 
federacions intemacionals, del 
COI i dels CON, el personal 
dels mitjans de comunicació, i 
les personalitats invitades. 



federació esportiva: Organisme 
que aplega els esportistes o els 
clubs d'un mateix temton que 
practiquen un mateix esport, 
amb la finalitat de fixar els 
reglaments d'aquest i 
organitzar-ne les competicions. 

federació internacional: 
Organisme internacional que 
aplega el conjunt de les 
federacions nacionals d'un 
mateix esport. El 1992, el COI 
té reconegudes 48 federacions 
internacionals d'esports d'estiu 
i d'hivern, de les quals 30 ho 
són oficialment. Els esports de 
les federacions internacionals 
reconegudes oficialment estan 
tots inclosos en el programa 
oficial dels jocs. Els esports de 
les federacions internacionals 
no reconegudes oficialment 
només poden estar inclosos en 
el programa de demostració o 
exhibició. Per la seva banda, 
les federacions internacionals 
estan agrupades en diferents 
associacions: I'AGFIS, I'AIWF, 
I'ARISF i I'ASOIF. 

Federació Internacional de 
Filatelia Olímpica: Organisme 
creat el 1982 per inciativa de 
Joan Antoni Samaranch, 
president del COI, amb 
I'objectiu d'afavorir la 
publicació i la divulgació 
d'estudis i articles referents a 
la filatelia de tema olímpic. 
Aquesta federació s'encarrega 
d'organitzar exposicions i 
trobades de col.leccionistes. 
Des del 1984, i amb motiu 
dels jocs olimpics, la ciutat 
organitzadora sempre acull una 
exposició internacional de 
segells olímpics. 

federació nacional: Organisme 
d'ttmbit nacional que agrupa 
els clubs i les associacions d'un 
mateix esport. 

festival olúnpic de les arts 
Conjunt de manifestacions 
artístiques (arauitectura, 
pintu&, escultura, fotografia, 
música, literatura i filatelia 
esportiva) que, per iniciativa 
del comite organitzador, tenen 
lloc a la ciutat seu d'uns jocs 
olímpics durant la celebració 
d'aquests. 

Gnal: Darrera fase d'una 
prova, on se'n decideix el 
vencedor. Hi participen els 
esportistes o els equips que 
s'han classificat en les 
semifinals. 

tlama olimpica: Símbol de 
l'olimpisme modern amb el 
qual es commemora el foc 
sagrat que cremava en els jocs 
olímpics de I'antiga H&l.lade. 
Fou instaurada a Atenes el 
18 de maig de 1934 per acord 
del COI, llavors presidit per 
Henri de Bailiet-Latour. El foc 
havia aparegut per primera 
vegada com a símbol olímpic 
en els Jocs d'Amsterdam del 
1928, on s'encengué en un 
pebeter situat a I'estadi 
olímpic mitjan~ant una flama 
duta directament d'olímpia; 
també en els Jocs de Los 
Angeles, el 1932, el foc va 
formar part de la celebració de 
la cerimdnia inaugural. No 
obstant aixd, el ritual que es 
duu a teme avui dia no va 
quedar establert fins als Jocs 
de Berlín del 1936, d'acord 
amb la idea de Carl Diem, 
secretari geaeral del Comiti: 
Organitzador. Seguint un 
cerimonial que ja es practicava 
a I'antiga Grecia i a Roma, els 
raigs del sol, concentrats en un 
mirall parabblic, encenen una 
flama sagrada. L'encesa té lloc 
a Olímpia, davant del temple 
d'Hera; al costat del 
monument que guarda el cor 
de Pierre de Coubertin, la 
flama passa a la primera de les 
tomes amb que un seguit de 
corredors, rellevant-se cada 
quildmetre, la transporten fins 
a la seu dels jocs, on es 
diposita al pebeter de I'estadi 
olímpic durant la cerimbnia 
inaugural. Des del 1952, els 
jocs olímpics Chivern han 
tingut també la seva flama 
olímpica. 

foto d'arribada: Imatge 
f o t ~ g r ~ c a  dels participants 
d'una cursa, obtinguda en el 
moment de l'ambada a la 
meta, que en permet precisar, 
si cal, el guanyador. La foto 
d'arribada -també anomenada 
photo finish- es va introduir 
en els Jocs Olímpics 
d7Estocolm del 19 12. 

gimnasi: A I'antiga Grecia, el 
Uoc on s'entrenaven els atletes. 
Si bé al comencament eren 
simples espais destinats a la 

practica d'exercicis físics, amb 
el temps es van convertir en 
centres de carttcter cultural. 



1 l., himne olímpic: Himne compost musicals específiques per a 
per encimc del comite cada edició dels jocs olímpics. 
organitzador, especialment per Per als Jocs de Roma del ayMfllAKOr Y"NOx a la inauguració dels primers 1960, el COI recupera aquell 

INYMNE OLIMPIQUCI 
a.eP jocs olímpics de l'era moderna, primer himne de Palamas i 

aue van tenir lloc a Atenes el Samaras, aue va ser arraniat 
i896, on va ser interpretat per pel comp&itor italia 
un conjunt coral. L'autor del Domenico Fantini per poder 
text és el meta mec Kostís ser intemretat ~ e r  una banda. 
Palamas i l a  mú'Sica és obra Des d'aleshorei, aquest és 
del compositor -també grec- l'himne olímpic oficial, i 
Spyridon Samaras. Entre el s'interpreta durant les 
1900 i el 1956 es van cerimonies d'inauguració i 
compondre, per iniciativa dels clausura dels jocs oiímpics 
comites organitzadors d'estiu i d'hivern. 
respectius, altres peces 

idiomes oficials: Les ílengües 
oficials del COI són el frances 
i l'anglh. En les sessions del 
COI, pero, també hi ha semei 
de traducció a l'alemany, 
l'arab, l'espanyol i el rus. 
Durant la celebració d'uns jocs 
olímpics es pot emprar també 
la liengua o les llengües 
oficials del país que els acull. 

insdpció oiimpica: Fórmula 
per la qual un esportista és 

inscrit en uns jocs qlímpics pel 
CON del seu país. Es 
indispensable que l'esportista 
accepti les disposicions 
previstes en les regles del COI 
i que sigui habilitat per la 
federació internacional 
respectiva. El nombre 
d'inscripcions en un esport 
oiímpic esta determinat pel 
reglament de la federació 
internacional corresponent, 
d'aeord amb el COI. 

jocs: A l'antiga Grecia, on es 
denominaven agones 
('concursos'), competicions de 
carkcter eminentment esportiu. 
Els jocs eren nombrosos i 
diversos. Des del moment que 
van quedar fixats com a 
festivals periodics en honor 
d'una divinitat (cap al 

, segle VI aC), es diferenciaren 
en grans jocs i jocs locals. Els 
quatre grans jocs (olímpics, 
pitics, istmics i nemeus) eren 
organitzats a l'empara d'un 
santuari, la qual cosa els 
conferia un caracter sagrat, i 
els premis que s'hi donaven 
eren purament simbblics. Els 
jocs locals, en canvi, els 
organitzava una ciutat, i s'hi 
solien atorgar recompenses 
economiques. Els grans jocs, 
pel seu caricter panhel-lenic, 
contribuien a fer patents i a 
mantenir els vincles entre els 
membres Cuna mateixa etnia 
escampada arreu del litoral 
mediterrani. 

jocs ístmics: A l'antiga Grecia, 
jocs atletics, hípics, nautics i 
musicals que se celebraven a la 
primavera, cada dos anys, a 
l'istme de Corint, en honor del 
déu Posidó, des del 582 aC. 

jocs nemeus: A l'antiga Grecia, 
competicions esportives 
d'origen funerari que se 
celebraven cada dos anys, des 
del 573 aC, en un bosc sagrat 
de la vaU de Nemea, a 
l'Argolida, en honor de Zeus. 

jocs olímpics: A I'antiga 
Grecia, competicions 
esportives i culturals que 
tenien lloc cada quatre anys a 
Oiímpia en honor de Zeus. 
Eren els jocs més famosos de 
I'antiguitat. Els primers jocs 
olímpics dels quals es té 
noticia es van celebrar l'any 
776 aC, els últims es van dur 
a terme l'any 393 dC. 

jocs olúnpics de I'era modem8: 
Conjunt de competicions 
esportives que es duen a terme 
cada quatre anys a l'estil dels 
antics jocs que se celebraven a 
Olimpia, a la Grhia classica. 
També s'anomenen jocs de 
I'olimpíada. En uns jocs 
oiímpics hi participen 
esportistes de tot el m6n 
inscrits pels wmith  oiímpics 
nacionais ais quals pertanyen, 
sense discriminació per motius 
racials, religiosos o politics. Els 
jocs olimpics són competicions 



entre individus i equips, no 
entre paisos, i no poden tenir 
una durada superior a setze 
dies, incloent-hi el dia de la 
inauguració. L'organització 
d'uns jocs olímpics es 
concedeix a una ciutat, que és 
designada pel COI i ha de 
tenir í'aprovació del CON 
corresponent. Per iniciativa del 
baró Pierre de Coubertin, el 
1896 van tenir lloc a Atenes 
els primers jocs olímpics de 
I'era moderna, celebració que 
va significar la restauració 
Cuna tradició que havia durat 
més de deu segles. 

jocs oiímpics d'estiw (v. jocs 
olimpics). 

jocs oiímpics d'hivern: 
Competicions d'esports 
d'hivem, com l'esquí, el 
patinatge, etc., regides per la 
Carta Olímpica. Els primers 
jocs olímpics d'hivem es van 
fer el 1924 a Chamonix. Des 
d'aleshores s'han celebrat a 
Saint-Moritz (1928), Lake 
Placid (1932), Garmisch 
Partenkirchen (1936), Saint- 
Moritz (1948), Oslo (1952), 
Cortina d'Ampezzo (1956), 
Squaw Valley (1960), 
Innsbruck (1 964), Grenoble 
(1968), Sapporo (1972), 
Innsbruck (1976), Lake Placid 
(1980), Sarajevo (1984), 
Calgary (1988) i Albertville 
(1992). Fins al 1992, els jocs 
olímpics d'hivem i d'estiu 
tenien lloc el mateix any. A 
partir del 1994, els jocs 
d'hivem es continuaran 
celebrant cada quatre anys, 
perd amb dos anys de 
diferencia respecte als jocs 
d'estiu. 

jocs panbei.l&nics: Les quatre 
grans celebracions esportives 
de i'antiga Grecia, és a dir, els 
jocs olímpics, els pítics, els 
istmics i els nemeus. 

jocs pítics: A l'antiga Grecia, 
jocs esportius i concursos 
dram5tics i musicals que es 
feien en honor d'Apol.10 Piti, 
al santuari de Delfos. el tercer 1 any de cada olimpíada. 

jurament oiímpic: Paraules 
pronunciades en la cerimdnia 
inaugural de cada edició dels 
jocs olímpics per un esportista 
escollit pel wmitk 
organitzador. El text del 
jurament és el següent: «En 
nom de tots els concursants, 
prometo que participarem en 
aquests Jocs Olímpics 
respectant i wmplint els 
reglaments que els regeixen, 
amb veritable esperit esportiu 
per la glbria de l'esport i 
i'honor dels nostxes equips.» El 
jurament olímpic .es va 
pronunciar per pnmer cop en 
els Jocs d'Anvers, el 1920. 
L'esportista que el va llegir en 
aquella ocasió fou í'esgrimidor 
i jugador de waterpolo belga 
Victor Boin. Si bé el text 
inicial parlava de (#honor del 
nostre país», amb el temps 
aquesta expressió va ser 
canviada per d'honor dels 
nostres equipa. 

fnstbcia, designada per les 
federacions intemacionals de 
cada esport, per atendre les 
queixes i les reclamacions 
contra les decisions preses 
durant la celebració d'uns jocs 
olímpics; les seves resolucions 
tenen cardcter definitiu. En els 
jocs olímpics de I'antiguitat hi 
havia el senat olímpic, que era 
el maxim drgan d'apel4ació i 
s'encarregava de vetílar per la 
conservació i l'aplicació de les 
lleis olímpiques, que regien el 
desenvolupament i 
l'organització de les 
competicions. 

Killanin, Lord: (Londres, 
1914). Sise president del COI 
(1 972-1980) De jove va ser 
periodista esportiu, empresari i 
productor c i n e m a t ~ ~ c .  
Presidí el Comite Olímpic 
Irlandes des del 1950 fins al 
1972. Va ser elegit membre del 

COI el 1952 i va ocupar el 
cirrec de vice-president 
d'aquest organisme des del 
1958. Successor d'Avery 
Brundage, va marcar la seva 
presidencia amb y esperit 
obert i dialogant. Es president 
d'honor del COI des del 1980. 



Lausana: Ciutat de Suissa, 
situada a la vora del Uac 
IRman, capital del cantó de 
Vaud. Des del 10 d'abril de 
19 15, el COI hi té la seu oficial. 

lema olímpic: (v. citius, altius, 
fortius). 

Uengües oficials. (v. idiomes 
ofcials). 

1 M mascota: Fignra, generaiment 
zoom<)Tfica, designada com a 
símbol d'uns jocs olímples. La 
primera mascota oficial d"wis 

- jocs olímpics d'estiu va ser la , dels J o a  de Munic del 1972. 
Els jocs olfmpics d'hivem 
també tenen una mascota 
pdpia. 

medalb e o l U m ~ * a :  
Jkíedaiía que es I l b 2  
juntament amb un dxplomaa a 
tots els wncumts,  membres 
del personal oficial i membres 
del COI, de les fedemions 
intemacionals i deis CON, i 
als &%es, arbitres, 
crmometradors, inspectors, 
etc, que han participat en uns 
jocs olímpics. 

ato@& als tres primen 
esportistes o q W g s  classificats 1 en la final de cada pmva 
olimpica. ClomUteix en una 
medalla amb el nom de 
l'espart wesponent i la prova 
que es tmcti gravats a I'anvers, 
enfüada en una dnta que es 
pesa ai voftant del d dels 
vacedars m la m* de 
Ilimmeni Be nieddes. En les 
proaes indivi$aals i per 
equip, 5 Hmer p r d  
consmtew en una m W a  de 
plata daurada i un diploma; el 
sgaa en una medalla de plata 
i un diploma, i el tercer, en 
una medalla de bmxm i un 
diploma. En les proves per 
equips, només tmen dret a 
medaiia eis components dels 
equips vencedors que haejn 
pres e? algrma c o m e 6  
d u m t  eis jocs. 

measller aiápsic: Liista on 
figUren, distribuits per esgorts, 
eis concmants que han 
gnanyat alguna medalla en ms 
jocs olirnpics. 

m e m b  del COL: Persona que 
pertany al Cemite Oifmpic 
Tntemacional i que r e p m t a  
aquest organhne davmt el sea 
pah. f?ls coopt-at entre: 
p e r s o ~ ~ t s  de prestigi per la 
resta de m d r e s  COI. Pex 
ser m a b r e  &el COI, s ' h  ds 
saber o ai@& i ser 
ciwtada resident d"un pafs amb 
e O N r e m m @ t ~ C O I . ~  
membrcs deil COL &nm 
Yobligació fassistir a les 

sessions i ais congessos 
d'aquest organisme, 

~~ h a n d  del COI: 
Membre del COI que, havent 
servlt aqnest o&sme 
almenys durant &u anys, es 
retira, pel fet d"haver amibat al 
límit d'& o per motius de 
salut o altres raons. Pot 
contimar la seva activitat al 
senei del COr i wistir com a 
invifat a les se~ions i als 
congresos d'aquest organisme* 
sense dret a voa. 

n a e d i  oSd& Informe que el 
mmiM ~ i t z a d o r  d'uns jocs 
olfmptcs ha de iüw ai COI, 
a c a h w n  deis se= membres, 
a 1s fderacions intmaciomis 
i als CON, en un termini 
m&im de dos anys, un cop 
s%@n cbm t els jocs. La 
me- 6s un informe 
mmaM on s ' w b e a  
r o q & ~ i ó  i ii~ * 

desedmltl'aam dels jjocs, 
a%& traa Felw% detallada de 
totm h disciplines, eels noms 
d& pwtkipants i els resdtats 
obtingats. llla membria s'ha 
d'ditar en ~I%@s i fm&s i, 
eve;nttmImmt, en la liengua o 
Ilengües del país on s'han 
celebmt els jocs. 

Me& Olibpieo: Revista 
editada pel COI amb una 
periodicitat qmdrimesttral, 
dedicada a temes olímpics. 
Cada niimero té normalment 
un &ter m o n m i c .  A més 
de lPediciQ en espanyol, se'n fa 
una de bilingüe en &an& i 
a@&. 

Movbnt OIímpfc: Conjunt 
d ' o r g ~ ~  que tenen pex 
objecelu la promocIó de tots 
4 s  aspecres de l'ohpisme. 
JA seves tasqyes* pI=inci* 
da k pmmw5 i el fbment de 
l'esprt, kperit espadiu, els 
gtin;CipIg olbpics i ek j-. El 
601 6s ei respenssrble mhtm 
de la ctkECi.6. del M.oPiment 

dtres püm del Eaevinaat 
Qibpic &n COM i les 

u M m  Ohair: $~titaci5 del 
COI on sS&1-ea &res 
d'art, carteIls i alkm obwes  
relacioaats amb els jjocrr 



olímpics i l'esport en general. 
Inaugurat I'any 1934 a la vila 
Mon Repos, a'lausana, des 
del 1982 esta instal-lat en un 
emplaqament provisional. El 
juny del 1993 se n'ha 
d'inaugurar la seu definitiva, 

ODEPA 

OCA: Consell Olímpic &Asia. 
És l'associació dels cqmites 
olímpics nacionals #Asia. El 
1992, té com a president el. 
kuwaitik Ahmad Fahad 
Al-Jaber Al-Sabah. 

ODEPA: Organització 
Esportiva Panamericana. És 
I'associació dels comites 
olímpics nacionals d'Am6rica. 
El 1992, és presidit pel mexich 
Mario Vázquez-Raña. 

Oiimp: Muntanya de Grecia, 
entre Macedonia i Tessilia, de 
2.911 m d'altitud, avui parc 
nacional. Els antics grecs la 
consideraven residencia dels 
déus. 

olimpíada. Període de quatre 
anys consecutius subsegüent a 
la celebració d'uns jocs 
olímpics. L'olimpíada més 
antiga de la qual es té noticia 
és la que comenqa l'any 

Oiím~ia. Santuari i centre 
religias de l'antiga Grecia, 
situat prop de la ciutat d'Elis, 
a la confluencia dels rius Aifeu 
i Cladeu. A Olímpia hi havia 
un santuari dedicat al déu 
Zeus, en honor del qual es van 
organitzar els jocs olímpics de 
l'antiguitat. El 1961, s'hi funda 
un museu historic dels jocs 
olímpics. 

també a Lausana, en un edifici 
d'11 .O00 m2, obra dels 
arquitectes Pedro Ramírez 
Vázquez i Jean Pierre Cahen. 
Aquest museu disposari d'una 
biblioteca, una videoteca i un 
arxiu fotogrific. 

776 aC; la darrera que va tenir 
lloc abans de la recuperaci6 
dels jocs olímpics en l'era 
moderna és la del 393 dC. El 
1896, es va iniciar a Atenes la 
primera olimpíada de l'era 
moderna. Les olimpíades i els 
jocs olímpics es compten a 
partir d'aquesta data, fins i tot 
si en el període d'una 
olimpíada els jocs no s'han 
pogut celebrar. 

oiimpisme: Doctrina que recull 
els preceptes fonamentals del 
Moviment Olímpic. Cerca la 
millora física i espiritual de la 
humanitat, i alhora vol 
refoqar la comprensió i 
l'amistat entre els pobles, amb 
el desig de contribuir a un 
món miiior i més pacific. 

ONOC: (associacid de) 
Comites Olím~ics Nacionals 
d'oceania. E1 1992, té com a 
president í'australia Kevan 
Gosper. 

Orde Olímpic: Distinció 
atorgada pe1 COI a qualsevol 
persona que amb la seva 
actuació hagi fet merits 
destacats en l'esport o hagi 
servit l'ideal i la causa de 
l'olimpisme. 

Orgauitzaei6 Esportiva 
Panamericana: (v. ODEPA]. 

palestra: A I'antiga Grecia, 
indret on els atletes 
practicaven els exercicis 
gimnhstics, el pugilat i la lluita. 

palma& Llista dels vencedors 
d'una competició o prova 
esportiva. 

pebeter: Recipient en forma de 
vas on crema la flama 
olímpica durant la celebració 
dels jocs olímpics. El pebeter 
s'ha de situar a I'estadi 
olímpic, en un Iloc visible des 
de la tribuna principal. 

pel-Ueuia oficial deis joes 
olímpics: Fiimació que recull 

els moments més importants 
d'uns jocs olímpics. Compren 
imatges de cadascun dels 
esports i de les cerimonies 
d'inauguració i clausura. 

pentatl6: Conjunt de cinc 
proves que ha de dur a teme 
un mateix esportista. Les 
proves que inclou el pentatló 
modem són l'equitació, 
l'esgrima, el tir, la natació i el 
cros, pero, antigament, el 
pentatló constava de les proves 
següents: cursa, salt de 
llargada, pancraci (iiuita i 
pugilat) i llanqament de 
javelina i de disc. 



president del COI: Membre del 
COI elegit pels seus 
components entre tots e&, en 
votació secreta i per majoria 
absoluta, per presidir aquest 
organisme per a un mandat de 
vuit anys. Pot ser reelegit per 
ocupar aquest carrec per 
períodes successius de quatre 
anys. Des de la fundació del 
COI, el 1894, aquest 
organisme ha tingut set 
presidents. 

principis oiímpics: Ideals que 
figuren a la Carta Olímpica i 
que són els següents: promoure 
el desenvolupament de les 
qualitats fisiques i morals que 
constitueixen les bases de 
l'esport; educar la joventut, 
mitjancant l'esport, en un 
esperit de millor comprensió 
mútua i d'amistat, per 
contribuir a la constnicció 
d'un m6n millor i més pacífic; 
fer conhixer universalment els 
principis oiímpics i suscitar, 
d'aquesta manera, la bona 
voluntat internacional; i 
aplegar els esportistes en el 
gran festival quadriennal de 
T'es~ort aue sbn els iocs 

- m  en que poden participar els 
esportistes inscrits en uns jocs 
olímpics. Compren, com a 
mínim, quinze esports i es., 
revisa en acabar cada edicio 
d'uns jocs. Un esport només 
pot figurar en el programa 
oficial després que la seva 
federació internacional hagi 
estat reconeguda com a 
olímpica. 

prova olímpica: Competició 
d'un esport o d'una disciplina 
esportiva que se celebra durant 
els jocs olímpics i té per 
resultat una classificació i un 
lliurament de medaíles. Per ser 
inclosa en el programa 
olímpic, una prova ha de tenir 
un nivell internacional 
reconegut, tant pel nombre de 
practicants com pel seu Ambit 
geogdfic, i ha d'haver figurat 
dues vegades, com a mínim, 
en campionats mundials, 
continentals i/o regionals. 

prova preoiímpiax Prova 
organitzada abans dels jocs 
olímpics sota el control del 
COJO, regida pels reglaments 
tkcnics de la federació 
internacional corresponent. Se 
celebra a les instal-lacions 
oiímpiques i serveix de 
preparació per als esportistes i 
l'organització. 

w- >C* 
- Y C I  

publicacions oficials: 
Publicacions que, segons la 
Carta Olímpica, ha d'editar el 
comite organitzador per a la 
familia olímpica, abans, durant 
i després de la celebració dels 

• jocs. Aquestes publicacions són, entre altres, un opuscle 
explicatiu de cada esport, amb 
les disposicions adoptades en 
relació amb aquest i el 
programa general dels jocs; un 

L opuscle mkdic, i la memi>na 
oficial. Han de ser editades 

a en angl&s i frances, i, b eventualment, en la llengua o 
llengües del país que organitza 
els jocs, i no poden contenir 
publicitat. 

qnadre d'honor: Llista formada 
pels vuit primers classificats en 
cadascuna de les proves d'uns 
jocs, establerta pel comitt 
organitzador i tramesa al COI. 

Les classificacions per paisos 
no tenen validesa, ja que els 
jocs olímpics no són una 
competició entre nacions. 

&dio-televisió oiímpica: Entitat 
responsable de l'emissió dels 
senyals de radio i televisió en 
uns jocs olímpics. 

record olímpic Marca oficial 
d'un esportista o equip que 
supera tots els resultats 
anteriors obtinguts en les 
mateixes condicions durant 
uns jocs olímpics. 

reiieu de la flama oiímpiax 
Cadascun dels trams en qu& es 
divideix el recorregut de la 
flama olímpica des que la 
toma és empunyada pel primer 
atleta, a Olímpia. En cada 
relleu, la toma 6s portada per 
un atleta diferent; el portador 
que fa el darrer relleu és el 
que encén el pebeter de 
I'estadi olímpic. Normalment, 



els relleus són d'un quilometre 
(V. flama olímpica, torxa 
olímpica). 

Revista Olímpica Revista 
editada pel COI a Lausana. És 
l'organ oficial del Moviment 

Olímpic i tracta de qüestions 
relacionades amb el COI i 
amb la practica esportiva en 
generaL Se'n publiquen deu 
números l'any (dos de dobles), 
en tres idiomes diferents: 
frands, angles i espanyol. 

1 S Samaranch, Joan Antoni: Sete 
president del COI, elegit l'any 
1980, poc abans de la 
celebració deis Jocs Olímpics 
de Moscou. Va néixer a 
Barcelona el 17 de julio1 de 
1920. Dirigent esportiu des del 
1946, va col.laborar com a 
redactor de premsa en 
diferents publicacions 
periodiques; va participar en 
l'organització de diverses 
competicions esportives, com 
ara eis camvionats mundials 
d'hoquei sobre patins i 
els 11 Jocs Mediterrw, va ser 
cap de Missió en els Jocs de 
Cortina d'Ampezzo, de Roma 
i de Tdquio, i ocupa diversos 
Carrecs, entre els quals cal 
remarcar els de president de la 
Federació Espanyola d'Hoquei 
sobre Patins, deIegat nacional 
d'Educacjó Física i Esports, 
president del COE, procurador 
a Corts, president de la 
Diputació Provincial de 
Barcelona i ambaixador 
d'Espanya a l'antiga URSS. 
Membre del COI des del 1966, 
ha estat cap de protowl 
(1968-70), membre de la 
Comissió Executiva (1970-80) i 
vice-president (1974-80) 
d'aquest organisme. Durant el 
seu mandat, el COI ha 
aconseguit un ampli 
rewneixement arreu del món i 
ha renovat els seus 
procediments d'actuació. 

sessió de1 COI: Reunió 
plenaria o assemblea general 
dels membres del COI, que se 
celebra, com a minim, una 
vegada l'any. S'hi prenen les 
decisions més importants, com 
ara l'elecció de Caxrecs o la 

designació de les ciutats seu 
dels jocs 01ímpics.d'estiu i 
d'hivem. La sessió avalua els 
informes ~resentats uels 
wrnites o&initzado& dels jocs 
oiímpics següents, examina el 
programa d'aquests i awrda 
les modificacions de les regíes 
olímpiques. També aprova, si 
s'escau, els informes de les 
diferents comissions del COI, 
les propostes de reconeixement 
de nous CON, t'elecció de 
nous membres, els 
suggeriments de les federacions 
intemacionals, etc. 
Normalment, es fa una sessió 
durant la celebració d'uns jocs 
olímpics, a la ciutat 
organitzadora. 

seo olímpica: (v. ciutat olímpica). 

sexe, control de: Conjunt de 
proves establertes per la 
Comissió Medica del COI per 
tal de verificar la feminitat de 
les dones participants en uns 
jocs olimpics. 

símbol olímpic: (v. anelles 
olírnpiques). 

Solidaritat Oiímpicn: Programa 
de col-laboració impulsat pel 
COI amb l'objectiu d'ajudar 
els CON a complir la seya 
missió de vetllar pel 
desenvolupament i la protecció 
de l'esport i del Moviment 
Olímpic. 

subseu olímpica: Població 
diferent de la ciutat olímpica, 
en la qual, si el COI ho 
autoritza, es poden celebrar 
algunes de les wmpeticions del 
programa olímpic. 



targeta d'identitat olímpica. 
(v. TIO]. 

texi d'aplicacio (v. Carta 
Olímpica). 

TIO: Targeta d'identitat 
olímpica. Document lliurat pel 
COJO a cadascun dels seus 
membres, als concursants, als 
convidats i al personal tknic i 
auxiliar, que conté la identitat 
del seu titular i l'autoritza a 
travessar les fronteres del país 
on es troba la ciutat 
organitzadora dels jocs 
olímpics. 

TOP: The Olympic 
Programme. Programa de 
patrocini esportiu d'hmbit 
mundial, que el COI va posar 
en marxa, per primer cop, 
abans dels Jocs de Seiii del 
1988. Es negocia wnjuntament 
per als jocs d'hivern i d'estiu. 
En la realització del programa 
corresponent a Barcelona i 
Albertville, anomenat TOP 2, 
intervenen dotze empreses que, 

en qualitat de patrocinadors, 
tenen l'exclusiva mundial de 
l'ús dels simbols olímpics per 
a determinades categories de 
productes. 

toma olímpica: Objecte en el 
qual es transporta la flama 
olímpica des d'olímpia fins a 
la ciutat seu dels jocs olimpics. 
Des del 1936, en que es va fer 
servir per primera vegada dins 
l'era moderna, cada edició 
olímpica ha tingut la seva 
propia torxa. El primer 
portador de la torxa olímpica 
va ser el grec Konstantin 
Kondylis. Normalment, és 
portada a peu per corredors, 
pero també l'han duta genets, 
esquiadors i persones amb 
disminució, i ha estat 
transportada amb avions, 
helicopters, motos, bicicletes i 
cotxes. Sempre ha estat 
dissenyada d'acord amb les 
caracteristiques de la ciutat seu 
i de l'epoca en que s'han 
celebrat els jocs (v. Juma 
olímpica). 

vice-president del COI: 
Membre del COI que assisteix 
el president. Es designat, en 
sufragi secret, pels components 
d'aquest organisme. El COI té 
quatre vice-presidents, elegits 
per a un mandat de quatre 
anys, que poden ser reelegits 
després d'un interval mínim 
també de quatre anys. 

Vikelas, Demetrius: (Syra, 
Grecia, 1835-Atenes, 1908) 
Primer president del COI 
(1 894 - 1896). Va ser membre 
del Club Panhel.lenic d'Atenes 
i va representar el seu país en 
el 1 Congrés Olímpic, celebrat 
a París el 1894, el mateix any 
en que va ser designat 
president d'aquest organisme. 
També va aconseguir que els 
primers jocs olímpics de i'era 
moderna tinguessin lloc a 
Atenes. 

vila olímpica: Recinte que el 
comite organitzador destina a 

l'aliotjament i la manutenció 
deis participants i del personal 
tecnic i auxiliar d'uns jocs 
olímpics. Aquest recinte ha 
d'estar situat prop de l'estadi i 
de la resta d'instal-lacions, i cal 
que estigui a la disposició dels 
participants i del personal 
oficial dels equips, com a 
mínim, dues setmanes abans 
de la cerimbnia oficial 
d'obertura i fms tres dies 
després de la cerimbnia de 
clausura. D'acord amb 
l'emplacament de les 
instal.lacions, hi pot haver una 
o més viles olímpiques. 

voluntari olímpic: Persona que 
es compromet individualment 
i &una manera altruista a 
wl.laborar, d'acord amb la 
seva capacitat, en 
l'organització d'uns jocs 
olímpics, fent les tasques que 
li són assignades, sense 
percebre'n cap retribució 
economica ni de cap altra mena. 





4.5. Medaller oiímpic 



Taules de resultats de les proves esportives celebrades en els jocs olímpics d'estiu 

Les taules de les pagines següents 
recullen els resultats de les proves que 
s'han disputat en tots els jocs olímpics 
d'estiu de l'era moderna i que han estat 
incloses en el programa esportiu dels 
Jocs Olímpics del 1992. Contenen també 
resultats de proves que ja no es disputen, 
pero que han influit en l'evolució 
d'alguns esports olímpics o d'algunes 
proves esportives actuals. El fet que una 
taula no inclogui l'any d'uns jocs 
olímpics significa que la prova 
corresponent no es va celebrar en aquella 
edició. No s'han tingut en compte els 
esports de demostració i d'exhibició. 

Es donen els noms dels guanyadors de 
medalles olímpiques de cada prova. 
Tanmateix, cal tenir en compte que en 
els primers jocs olímpics l'atribució de 
medalles no seguia encara unes regles 
ben establertes; d'altra banda, no sempre 
se'n van enregistrar els resultats numerics 
(temps, distancia o punts), per la qual 
cosa s'han deixat en blanc els espais 
corresponents. 

En general, s'ha indicat entre parentesis 
el cognom de soltera de les esportistes 
que van adoptar un cognom nou per 
matrimoni. Així, per exemple, Irena 
Kirszenstein, medalla de plata en la 
prova de 200 m llisos i en la de salt de 
llargada dels Jocs del 1964, apareix amb 
el nom 81. Szewinska (Kirszenstein) en 
els jocs olímpics del 1968, el 1972 i el 
1976. 

Les notes que apareixen al peu d'algunes 
taules serveixen per explicar 
característiques importants de la prova a 
que fan referencia o canvis notables en la 
seva evolució historica, o bé per 
remarcar-ne un fet significatiu. 

Cal tenir en compte les característiques 
especials dels esports següents: 

- Boxa: des dels Jocs del 1952, es iliura 
també la medalla de bronze als boxadors 
derrotats en semifinals. 

- Esgrima: des dels Jocs del 1984, la 
part final del torneig oiímpic es disputa 
per mitjd d'un sistema d'eliminació; 
abans d'aquests jocs, els esgrimidors 
competien tots contra tots. 

- Gimnastica: des dels Jocs del 1936, les 
puntuacions es donen sobre 10, excepte 
en els Jocs del 1948, en que es van 
donar sobre 20. 

- Halterofília: Les normes que regeixen 
aquest esport no es van fixar fins el 
1928. A partir del 1976, la competició es 
decideix per la suma dels pesos alcats en 
dos moviments (arrencada i dos temps). 

- Judo: a partir dels Jocs del 1980, es 
van canviar totes les categories, llevat de 
la categoria oberta, que va ser vigent fins 
als Jocs del 1984. 

- Rem: La distancia de les competicions 
masculines és de 2.000 m, en totes les 
proves. Tanrnateix, el 1904 era de 
3.218,7 m (2 milles); el 1908, de 2.444 m 
(1,5 miiles), i el 1948, de 1.880 m 
(1 milla 296 iardes). Fins als Jocs del 
1984, les proves femenines es van 
disputar en una distancia de 1.000 m; a 
partir d'aleshores, la distancia és de 
2.000 m. 

- Tir olímpic: En els Jocs del 1988, es 
va modificar el sistema de puntuació, i 
es va implantar una fase final en la qual 
intervenien simultaniament els tiradors 
més ben classificats de la fase preliminar. 
Des del 1968, les dones participen en el 
tir olímpic en les mateixes proves que els 
homes. A partir dels Jocs del 1984, pero 
les proves es van dividir en tres tipus: 
proves reservades a homes, proves noves 
reservades a dones i proves mixtes. 

- Vela: El 1968 es va canviar el sistema 
de puntuació amb la introducció de 
punts negatius. Les proves de cada classe 
es disputen en set regates. 

Fomc: 
Kamper, Erich. 
Lexiam der 14.000 üiympionken. 
Graz: Leykam Vedag. 1983. 

Wallediñsky. David. 
73e Complete Boak of Me ciympics. 
Londres: Aunmi Press. 1992. 



Sigles oficials dels comites 
olímpics nacionals* 

AFG 
AHO 
ALB 
ALG 
AND 
ANG 
ANT 
ARG 
ARU 
ASA 
AUS 
AUT 
BAH 
BAN 
BAR 
BEL 
BEN 
BER 
BHU 
BIZ 
BOL 
BOT 
BRA 
BRN 
BRU 
BUL 
BUR 
CAF 
CAN 
CAY 
cm 
CIV 
CMR 
COK 
COL 
CRC 
CRO 

Afganistan 
Antilles Neerlandeses 
Albania 
Algkria 
Andorra 
Angola 
Antigua 
Argentina 
Aruba 
Samoa Nord-americana 
Australia 
Austria 
Bahames 
Bangla Desh 
Barbados 
Belgica 
Benín 
Bermudes 
Bhutan 
Belize 
Bolivia 
Botswana 
Brasil 
Bahrain 
Brunei 
Bulgaria 
Burkina Faso 
República Centrafricana 
Canadi 
Illes Caiman 
República Popular del Congo 
Costa d'Ivori 
Camerun 
IUes Cook 
Colombia 
Costa Rica 
Croacia 

CUB Cuba 
CYP X i ~ r e  
CHA ~ i a d  
CHI Xile 
CHN República Popular de la Xina 
DEN Dinamarca 
DJI Djibouti 
DOM República Dominicana 
ECU Equador 
EGY República Arab d'Egipte 
ESA El Salvador 
ESP Espanya 
EST Estonia 
ETH Etib~ia 
EUN 
FIJ 
FIN 
FRA 
GAB 
GAM 
GBR 
GEQ 
GER 
GHA 
GRE 
GRN 
GUA 
GUI 
GUM 
GUY 
HA1 
HKG 
HON 
HUN 
IN A 
IND 
IR1 
IRL 

~ q u i p  unifícat 
Fiii 
~ k l i n d i a  
Franca 
Gabon 
Gambia 
Gran Bretanya 
Guinea Equatorial 
Alemanya 
Ghana 
Grecia 
Grenada 
Guatemala 
Guinea 
Guam 
Guyana 
Haití 
Hong Kong 
Hondures 
Hongria 
@don&sia 
India 
Rep. Islhica d'Iran 
Irlanda 

IRQ 
ISL 
ISR 
ISV 
ITA 
IVB 
JAM 
JOR 
JPN 
KEN 
KOR 
KSA 
KUW 
LA0 
LAT 
LBA 
LBR 
LES 
LIB 
LIE 
LIT 
LUX 
MAD 
MAR 
MAS 
MAW 
MDV 
MEX 
MGL 
MLI 
MLT 
MON 
MOZ 
MRI 
MTN 
MYA 
NAM 
NCA 
NED 
NEP 
NGR 
NIG 
NOR 
NZL 
OMA 
PAK 
PAN 
PAR 
PER 
PHI 
PNG 
POL 
POR 
PRK 
PUR 
OAT 
ROM 
RSA 
RWA 
SAM 
SEN 
SEY 
SIN 
SLE 
SLO 
SMR 
SOL 
SOM 
SR1 
SUD 
SU1 
SUR 
SWE 
swz 
SYR 
TAN 
TCH 
TGA 
THA 
TOG 

Iraq 
Islandia 
Israel 
Illes Verees 
Italia 
Illes Verges Britaniques 
Jamaica 
Jordhnia 
Japó 
Kenya 
Corea 
Adbia Saudita 
Kuwait 
Laos 
Letonia 
Líbia 
Liberia 
Lesotho 
Líban 
Liechtenstein 
Lituhnia 
Luxemburg 
Madagascar 
Marroc 
Malaisia 
Malawi 
Maldives 
Mexic 
Mongolia 
MaIi 
Malta 
Monaco 
Mqambic 
Illa Maurici 
Maurithnia 
Unió de Myanmar 
Namil>ia 
Nicaragua 
Paisos Baixos 
Nepal 
Nigeria 
Níger 
Noruega 
Nova Zelanda 
Oman 
Pakistan 
Panama 
Paraguai 
Perú 
Filipines 
Papua Nova Guinea 
Polonia 
Portugal 
Rep. Dem. Popular de Corea 
Puerto Rico 
Qatar 
Romania 
Sud-ifrica 
Rwanda 
Samoa Occidental 
Senegal 
Seychelles 
Singapur 
Sierra Leone 
Eslovenia 
San Marino 
Illes Salomó 
Somalia 
Sri Lanka 
Sudan 
Suissa 
Surinam 
Suecia 
Swazilandia 
Sína 
Tandnia 
Rep. Fed. Txeca i Eslovaca 
Tonga 
Tailandia 
Togo 

TPE 
TRI 
TUN 
TUR 
UAE 
UGA 
URU 
USA 
VAN 
VEN 
VIE 
m 
YEM 
W G  
ZAI 
ZAM 
ZIM 

Xina Taipei 
Trinitat i Tobago 
Tunisia 
Turquia 
Unió dels Emirats k a b s  
Uganda 
Uruguai 
Estats Units #America 
Vanuatu 
Venquela 
Vietnam 
Saini Vincent i les Grenadines 
Iemen 
Iugoslkvia 
Zaire 
ZAmbia 
Zimbabwe 

1 Altres sigles de comiths olímpics 
1 nacionals utiiitzades en les taules 

BOH 
BWI 
CEY 
FRG 
GDR 
IRN 
RUS 
SAF 
UAR 
URS 

Bohemia 
Antilles Brithniques 
Ceilan (ara SRI) 
República Federal d'Alemanya 
República Democdtica Alemanya 
Iran (ara IRI) 
~ ú s s i a  
Sudafrica o Unió Sud-africana 
República Arab Unida 
Unió de Repúbliques Socialistes 
Sovietiques 

Abreviatures i símbols utilitzats 
en les taules 

h hora 
kg quilogram 

metre 
min minut 
S segon 
f. faltes 
P. punts 
v. victories 

*Comites Olímpics Nacionals reconeguts 
pel COI el maig del 1992. 



-- 

Bmnze 

1898 T. Burke USA 12.0 S 

1900 F. Jarvis USA 11.0s 

F. Hofmann GER 12,2s 

J. W. Tewksbuw USA 11.1 S 

A. Szokolyi HUN 12.6s 

S. Rowley AUS 11,2s 

W. H m s o n  USA 11.2s 1904 A. Hahn USA 11,Os 

1908 R. Walker SAF 10.8s 

N. Cartmel USA 11.2s 

J. Recm USA 10,9 S 

A. Meyer USA 10.9s 

R. Kerr CAN 11,Os 

D. Liminwn USA 10.9 S 1912 R. Craig USA 10,8s 

1920 C. Paddock USA 10.8 S M. Kirksey USA 10.8 S 

J. Sch& USA 10.7s 

H. Edward GBR 11.9s 

A. Pwritt NZL 10.8 S 1924 H. Abrahams GBR 10.6s 

1928 P. Williams CAN 10,8s 

1932 E. Tdan USA 10.3 S 

J. London GBR 10.9 S 

R. Metcalfe USA 10.3s 

G. Lammerr GER 10,9s 

A. Jcmath GER 10.4s 

1938 J. Owens USA 10,3s 

1948 H. Dillard USA 10.3s 

R. Metcalfe USA 10,4s 

H. N. Ewell USA 10.4s 

M. Osendarp NED 10.5 S 

L. LaBeach PAN 10.4s 

1952 L. Ramigino USA 10.4s 

1956 B. Mormw USA 10.5s 

H. McKenley JAM 10.4s 

W. T. Baker USA 10.5 S 

D. Sime USA 10.2 S 

E. M. Bailev GBR 10.4 S 

H. m AUS 10.6 S 

P. Radford GBR 10.3 S 1960 A. Hafy GER 10.2 S 

1964 R. Haves USA 10.0s E. Figuerda CUB 10.2 S 

L. Miller JAM 10.0 S 

H. Jemme CAN 10.2 S 

C. Greene USA 10.0s 1968 J. Hines USA 9.9 S 

1972 V. BMzov URS 10,14 S 

1976 H. Crawford TRI 10.06s 

R. Taylor USA 10.24 S 

D. Quarrk JAM 10.08 S 

L. Miller JAM 10.33 S 

V. Borzov URS 10.14s 

1980 A. Wells GBR 10.25 S 

1984 C. Lewis USA 9.99 S 

S. Leonard CUB 1025 S 

S. Graddy USA 10.19 S 

L. Christie GBR 9.97 S 

P. Petrov BUL 10.39 S 

B. Johnson CAN 10.22 S 

C. smim USA 9.99 S 1888 C. Lewis USA 9.92 S 

- -  

Bmnze 

1900 J. W. Tewksbury USA 22.2 S 

1904 A. Hahn USA 21.6 S 

N. F'ritchard IND 22.8 S 

N. Camnell USA 21.9s 

S. Rowley AUS 22.9 S 

W. Hogencon USA 

N. Cartmell USA 22.7 S 1908 R. Ken CAN 22.6 S 

1912 R. Craia USA 21.7 S 

R. Cloughen USA 22,6 S 

D. Lippincon USA 21.8 S 

C. Paddod< USA 22.1 S 

W. Applegarth GBR 22.0 S 

H. Edward GBR 223 S 1920 A. Woodring USA 22.0 S 

1924 J. Schdz USA 21.6s C. Paddock USA 21,7 S 

E. Rangeley GBR 21,9s 

G. Simpson USA 21,4 S 

M. Robinson USA 21.1 S 

E. Liddell GBR 21.9s 

H. Komia GER 21.9 5 1928 P. W i l l i i s  CAN 21.8 S 

1@ E. Tdan USA 21,2s 

1936 J. Owens USA 20.7 S 

R. Metuilfe USA 21,5s 

M. Osendam NED 21.3s 

1948 M. Paiion USA 21.1 S 

1952 A. Stanfieid USA 20.7 S 

H. N. Ewell USA 21,1 S 

W. T. Baker USA 20.8 S 

L. LaBeach PAN 212 S 

J. Gathers USA 20.8 S 

W. T. Baker USA 20,9 S 

A. Seye FRA 20.7 S 

E. Roberts TRI 20.6 S 

1956 B. M m w  USA 20.6 S 

1960 L. Bemiti TTA 20.5 S 

A. Stanfiekl USA 20.7 S 

L Camey USA 20,6 S 

O. Dravion USA 20.5 S 1964 H. C m  USA 20,3 S 

1968 T. Smith USA 19.8s P. Noman AUS 20,O S 

L. Black USA 20.19s 

J. Car!a USA 20.0 S 

P. Mennea ITA 20,30 S 

D. Evans USA 20.43 S 

D. Quarrie JAM 20.29 S 

T. Jefferson USA 20.26 S 

1972 V. Borzov URS 20.00 S 

1976 D. Quanie JAM 20,23 S 

1980 P. Mennea ITA 20.19 S 

M. Hampton USA 20,29 S 

A. Wells GBR 20.21 S 

1984 C. Lewis USA 19.80 S 

1988 J. Deloach USA 19.75 S 

K. Baptiste USA 19.96 S 

C. Lewis USA 19,79s R. Silva ERA 20,W S 

Plats Bmnze 

H. Jamison USA 55.2 S C. H. Gmel'm GBR 
- - - 

1896 T. Burke USA 54.2 S 

1900 M. Lcmg USA 49.4 S 

1904 H. Hillman USA 49.2 S 

W. Holland USA 49,6 S E. S c h k  DEN 

F. Walhzr USA 49,9 S H. Grcinan USA 50.0 S 

1908 W. Halswdle GBR 50,O S 

1912 C. Reidoath USA 48.2 S H. Braun GER 483s E. Lindberg USA 48.4 S 

G. Butler GBR 49.9s N. Engdahl SWE 50,O S 

H. Fitch USA GBR 48.6 S 48,4s G. Builer 

J. BalI CAN 48.0 S J. Büchner GER 48,2 S 

1920 B. Rudd SAF 49.6 S 

1924 E. LidMl GBR 47.6 S 

1928 R. Barbuti USA 47.8 S 





1972 P. Vasala FIN 3 min 36.3s 

1976 J. Walker NZL 3 rnm 3q17c 

K. Keino KEN 3 min 36.8s 

l. van Damme BEL 3 min 39.Z S 
- 

1980 S. Coe GBR 3 min 38,40s 

1984 S. Coe GBR 3 min 32,53 S 

1988 P. Rono KEN 3 min 35.96s 

J. Straub GDR 3 min 38.80s 

S. Cram GBR 3 min 33.40 S 

P. E l W  GBR 3 min 36.15 S 

R. Dion NZL 3 min 37.5s 

P. H. Wellmann FRG 3 mn 3933 S 

S. üvett GRB 3 mm 38.99 s 

J. M. Abascal ESP 3 mh 34.30s 

J. P. Hemkl GDR 3 rnh 3621 s 

Hanes 
5.000 m Csos 

I Or Phta Bmnze 

1912 J. Kdehmainen FIN 14 min 36.6 S J. Bouin FRA 14 min 36.7 S G. Hutson GBR 15 min 07.6 S 

1920 J. Guillemot FRA 14 min 55,6s P. N m i  FIN 15 min 00.0s E. Backman SWE 15 min 13,O S 

1924 P. Nurmi FIN 14 min 31,2 S V. Ritola FIN 14 min 31.4s E. W i  SWE 15 min 01,8 S 

1928 V. Ritola FIN 14 min 38,O S P. Nurmi FIN 14 min 40,O S E. W i  SWE 14 min 41.2s 

1932 L. Lehtinen FIN 14 min 30.0s R. Hill USA 14 min 30.0 S L. Virtanen FIN 14 min 44,O S 

1936 G. HWert FIN 14 min 22.2 S L. Lehtinen FIN 14 min 25.8 S H. Jonsson SWE 14 min 29,O S 

1948 G. Reilf BEL 14min17.6~ E.Zátopek TCH 14 min 17,8 S W. Stijkhuis NED 14 min 26,8 S 

1952 E. Zátopek TCH 14 min 06,6 S A. Minoun FRA 14 min 07,4 S H. Schade GER 14 min W.6s 

1956 V. Kuts URS 13 min 39,6 S G. Pirie GBR 13 min 50,6 S D. lbbotson GBR - 13 min 54,4 S 

1%0 M. Halberg NZL 13 min 43,4 s H. Gmdotzki GER 13 min 44.6 S K. Zimny POL 13 min 44,8 S 

1%4 R. Sdul  USA 13 min 43,8 S H. Naporth GER 13 min 49.6 S W. Dellinger USA 13 min 49,8 S 

1968 M. Gammoudi TUN 13 min 05.0 S K. Keino KEN 14 min 05.2 S N. Temu KEN 14 min 06.4s 

1972 L. Viren FIN 13 min 26.4 S M. Gammoudi TUN 13 min ZT,4 S l. Stewart GBR 13 min 27.6 S 

1976 L. Viren FIN 13 min 24.76 S D. Quax NZL 13 min 25.16 S K. P. Hildenbrand FRG 13 min 25,38 S 

1980 M. Yiier ETH 13 min 20,91 S S. Nyambui TAN 13 min 21,W S K. Maaninka FIN 13 min 22,M) S 

1 S84 S. Aouita MAR 13 min 05.59 S M. Ryiid SU1 13 min 0 7 9  S A. Leitáo POR 13 min 09.20 S 

1986 J. Ngugi E N  13 min 11.70 s D. Baumann FRG 13 min 15.52 S H. Kunze GDR 13 min 15,73 S 

1912 J. Kdehmainen FIN 31 min 20,8s 

1620 P. N m i  FIN 31 min 45.8 s 

1924 V. Ritola FIN 30 min 23.2 s 

1928 P. Nurmi FIN 30 min 18,8 S 

1932 J. Kusociiiski POL 30 min 11.4 S 

1936 l. Salminen FIN 30 min 15,4s 

1948 E. Zátopek TCH 29 min 59,6 S 
- 

1952 E. Zá- TCH 29 min 17,O S 

1956 V. Kuts URS 28 min 45,6s 

1960 P. Bdotnikw URS 28 min 32.2 S 

1964 B. Mils USA 28 min 24,4 S 

1968 N. Temu KEN 29 rnin 27.4 S 

1972 L. Viren FIN 27 min 38.4 S 

1976 L. V i  FIN 27 mM 40.38 S 

1980 M. Yier ETH 27 min 42,69 S 

1984 A. Cova i i A  27 min 4754 S 

1989 M. B. Boutaib MAR 27 min 21.46 S 

Plata Bmnze 

L. Tewanima USA 32 min 06.6 S A. Stenrm FIN 32 min 21.8 S 

J. Guülemot FRA 31 min 47.2 S J. Wilson GBR 31 min 50,8 S 

E. W i i  SWE 30 min 55.2s E. Berg FIN 31 min 43,Os 

V. Ritola FIN 30 min 19,4 S E. Wde SWE 31 min 00.8 S 

V. IwHollo FIN 30 min 12,6 S L. Virtanen FIN 30 min 35.0 S 

'A. Askola FIN 30 min 15.6 S V. Isc-Hollo FIN 30 min 30,2 S 

A. Mimoun FRA 30 min 47.4s B. Albertcson SWE 30 min 53,6s 

A. M i m  FRA 29 min 32,8 S A. Anufriev URS 29 rnin 48,2s 

J. Kovács HUN 28 min 52,4 S A. Lawrence AUS 28 min 53.6 S 

H. Grodotzki GER 28 min 37.0 S D. Power AUS 28 min 38,2 S 

M. Gammoudi TUN 28 min 24.8 S R. Clarke AUS 28 min 25,8 s 

M. Wolde ETH 29 min 28,O s M. Gammoudi TUN 29 min 34,2s 

E. Puttemans BEL 27 min 39,6 S M. Yiier ETH 27 min 41 .O S 

c. LoPec POR 27 min 45.17 S B. Foster GBR 27 min 54.92 S 

K. Maaninka FIN 27 min 44.28 S M. Kedir ETH 27 min 44.64 S 

M. Mc Leod GBR 28 min 06.22 S M. Musyoki E N  28 min 06.46 S 

S. Antibo ITA 27 min 2355s K. Kimeii KEN 27 min 25,16 S 

AIbtiMw 
Homes 
MamM 

1 Or Pbts Bmnze 

1696 S. Lwis GRE 2 h 58 min 50.0 S C. Vasilakos GRE 3 h 06 min 03.0 S G. Kellner HUN 3 h 06 min 35.0 S 

1900 M. W t o  FRA 2 h 59 min 45,O S É. Champion FRA 3 h 04 mm 17,O S E. Fast SWE 3 h 37 min 14,O S 

1904 T. H i i s  USA 3 h 26 min 53,O S A. Corey USA 3 h 34 min 52,O S A. Newton USA 3 h 47 min 33.0 S 

1908 J. Hayes USA 2 h 55 min 18,4s C. Hefferwi SAF 2 h 56 mm 06.0s J. Forshaw USA 2h57min10 .4~  

1912 K. McArthur SAF 2 h 36 min 54.8s C. Gitsham SAF 2 h 37 mn 52.0 S G. Stmbino USA 2 h 36 min 42,4 S 

1620 J. Kdehmainen FIN 2 h 32 min 35.8s J. Lossnan EST 2 h 32 min 48.6s V. Ami ITA 2 h 36 min 32,8 S 

1924 A. Stenmos FIN 2 h 41 min 22.6 S R. Berüni ITA 2 h 47 min 19,6 S C. DeMar USA 2 h 48 min 14.0 S 

1828 B. El Quafi FRA 2 h 32 min 57.0 S M. Plaza CHI 2 h 33 min 23.0s M. Mameün FIN 2 h 35 min 02.0 S 





Or Plata &'onza 

1SW V. Bad< GDR 48,70s V. Arkhipfmko URS 48.86s G. Oakes G8R 49.11 S 
- - 

1984 E.  ases USA 47,75~ D. nams USA 48,13s H. ~ c h m a  FRG 48.19 S 

1988 A. Phlps USA 47.19s Amadw Ba SEN USA 47.56 S 47.23s E. Mases 

1 Or Bmnze 

1900 G. Ortm CAN 7 min 34,4 s S. Robinscm GBR 7 min 38.0 s J. Chastanié FRA 

1904 J. Lhhtbodv USA 7 min 39.6 s J. Dahr GBR 7 min 40.6 s A. Newton USA 

1908 A. Rusell GBR 10 min 47.8s A. Robertcon GBR 10 min 48,4s J. Eisele USA 11 min 00.8 S 

1920 P. Hcdge GBR 10 min 00,4s P. Flynn USA E. Ambmsni . . 
ITA 

1924 V. Rinda FIN 9 min 33.6s E. Katz FIN 9 min 44.0 s P. Bontemps FRA 9 min 45,2s 

1928 L. Lwkda FIN 9 min 21.8s P. Nwmi FIN 9 min 31,2 s O. Andersen FIN 9 min 356 S 

1932 V. Iso-Hdlo FIN 10 min 33.4 s T. Evenson GBR 10 min 46.0 S J. McCluskey USA 10 min 46.2 s 

1936 V. 1x1-Hdlo FIN 9 min 03,8 s K. Tuominen FIN 9 min 06.8 S A. Dom* GER 9 min 07,2 s 

1948 T. Spstrans SWE 9 min 04,6 S E. Elmdter SWE 9 min 08.2 s G. HagstrMn SWE 9 min 11,8s 

1952 H. Ashenfelter USA 8 min 45.4 s V. Kazantsev URS 8 min 51.6 S J. Disiey GBR 8 min 51 -8s 

1956 C. Brasher GBR 8 min 41.2 S S. Rozsnvói HUN 8 min 43.6 s E. Larsen NOR- 8 min 44.0 s 

1960 Z. Krzyszkowiak POL 8 min 34.2 S N. Sokolov URS 8 min 36,4 S S. R j i i n  URS 8 min 42.2 s 

1964 G. Roelants BEL 8 min 30,8s M. Herriott GBR 8 min 32.4 s l. Beüaiev URS 8 min 33.8s 

1968 A. B i  KEN 8 min 51 .O s B. Kogo KEN 8 min 51.6 S G. Ywng USA 8 min 51,8 s 

1972 K. Keim KEN 8 min 23,6 S B. J i i  KEN 8 min 24.6 s T. Kantanen FIN 8 min 24,8s 

1976 A. Gardenid SWE 8 min 08.02 s B. Malinowski POL 8 min 09.1 1 s F. Baumgarü GDR 8 min 1036 S 

1980 B. Malinowski POL 8 min 09,70 S F. Bayi TAN 8 min 12,48 s E. Tura ETH 8 min 13.57 s 

1984 J. Korir KEN 8 min 11,80 s J. Mahmoud FRA 8 min 13,31 s B. Di- USA 8 min 14,06s 

1988 J. KEN 8 min 05.51 S P. Koeai KEN 8 min 06,79s M. Rwvland GBR 8 min 07.96 s 

El 1900 la d m  era de 2.500 m; el 1904. de 2.590 m, i el 1908 de 3.200 m. El 1932 la disthnaa de h fina va ser de 3.46ü m. a causa d'un emx de I'grbire que 
mmptava k s  voltes. 

I Or 

1956 L. Spnn URS 1 h 31 min 27,4 s 

1960 V. Gdubniii URS 1 h 34 min 07.2 s 

1964 K. Matthews GBR 1 h 29 min %,Os 

1968 V. Golubniii URS 1 h 33 min 58.4 s 

1972 P. Frenkel GDR 1 h 26 min 42,4 s 

1976 D. B. Rocha MEX 1 h 24 min 40.6 S 

1980 M. Damilano ITA 1 h 23 min 35.5 s 

1984 E. Canto MEX 1 h 23 min 13,Os 

1988 J. Ribilii TGH 1 h 19 min 57.0 s 

I Or 

1932 T. Green GBR 4 h 50 min 10.0 s 

1936 H. Whitba< GBR 4 h 30 min 41,1 s 

1948 J. Liumren SWE 4 h 41 min 52.0 S 

1952 G. Dordoni ITA 4 h 28 m h  07.8 S 

1956 N. Read NZL 4 h 30 min 42,8 S 

1960 D. ThompsMi GBR 4 h 25 min 30.0 S 

1964 A. Pamiai ITA 4 h l l m i n 1 2 . 4 ~  

1968 C. Home GDR 4 h 20 min 13.6 S 

Bmnze 

A. Mikmas URS 1 h 32 mm 03,O s 

N. Freeman AUS 1 h34mm16.4~  

B. lunk URS 1 h 32 min 12.0 s 

S. Via<ers GBR 1 h 34 min 56.4 s 

D. Linder FRG 1 h 31 min 13.2 s 

J. Pedraza MEX 1 h 34 min 00.0 s 

V. Golubnitxi URS 1 h 26 mm 55,2 S 

H. Reiman GDR 1 h 25 min 13,8 s 

P. Poixinixuk URS 1 h 24 min 45.4 s 

R. Gclrdkz MEX 1 h 23 m h  20,O s 

R. Weiael GDR 1 h 20 min 00.0 s 

Plata 

J. DalinS LAT 4 h 57 min 20,O s 

A. Schwab SU1 4 h 32 min 09,2 s 

G. Gdel  SU1 4 h 48 mm 17.0 s 

J. Doleial TCH 4 h 30 m h  17.8s 

V. Gdubnkxi URS 1 h 31 min 59,4 s 

N. Smaga URS 1 h 34 min 03.4 S 

H. Reiman GDR 1 h 27 min 16,6 s 

P. Frenkel GDR 1 h 25 min 29.4 s 

R. Wieser GDR 1 h 25 min 58,2 s 

M. Damilano ITA 1 h 23 mm 26,O s 

M. Damilano ITA 1 h 20 min 14.0 s 

ümnze 

U. Friaerio ITA 4 h 59 m h  06.0 S 

A. Bubenko LAT 4 h 32 min 42.2 s 

T. Uoyd-Johnswi GBR 4 h 48 min 31 ,O s 

A. Róka HUN 4 h 31 min 27.2 S 

E. Maskinskov URS 4 h 32 min 57.0 s 

J. Liumren SWE 4 h 25 min 47.0 s 

J. Ljunggren SWE 4 h35min02.0~ 

A. Pamich ITA 4 h 27 min 55.4 s 

P. Nihill GBR 4 h l l m h 3 1 . 2 s  

A. Kiss HUN 4 h 30 min 17.0 s 

l. Petterssm SWE 4 h 14 min 17,4s 

L. Ywrm USA 4 h 31 min 55.4 S 

1972 B. Kalmmberg FRG 3h56min l1 ,6s 

1880 H. Gauder GDR 3 h 49 min 24.0 s 

V. Sddaienko URS 3 h 58 rnin 24,O s 

J. Uooart ESP 3 h 51 m h  25.0 s 

L. Y a n g  USA 4 h 00 min 46.0 s 

E. Ivtxmko URS 3 h 56 min 32.0 S 

1984 R. GomAk?z MEX 3 h 47 min 26,O s 

1988 V. lvanenko URS 3 h 38 min 29.0s 

B. Gustal3son SWE 3 h 53 min 19.0 s 

R. Weioel GDR 3 h 38 min 56.0 S 

A. Wlucci ITA 3 h 53 min 45.0 S 

G. Hartwig GDR 3 h 30 min 45,Os 



1 Or Plata Bmnze 

1912 Gran Bretanya 42,4 S 

1920 Estats Units d'America 42.2 S 

Subcia 42,6 S 

Franca 42.6 S SU& 42.9 S 

Gran Bretanya 41.2 S Paisos Baixos 41.8 S 

Alemanya 412 s Gran Bretanya 41.8s 

Alemanya 40,9 S Italia 41.2s 

ltaiia 41 .l s Alemanya 41.2s 

Gran Bretanya 41.3 S Italia 41.5s 

1924 Estats Units d'America 41.0s 

1928 Estats Units d'Adrica 41,Os 

1932 Estats Units d'America 40.0 S 

1936 Estats Units d'Adrica 39,8 S 

1948 Estats Units d ' N r i c a  40.6 S 

1952 Estats Units d'Am8cica 40.1 S Unió Sovietica 40.3 S Hongria 40,5 S 

1958 Estats unas d'Adrica 39.5 S Unió Sovietica 39.8s Alemanva 40.3 S 

1960 Alemanya 39.5 S 

1964 Estats ~ n i t s  d'~merica 39.0 S 

Unió Sovibüca 40.1 S Gran Bretanya 402 S 

Franca 39.3 S Polhia 39.3 S 

Cuba 38.3 S 1968 Estats Units d'America 38.2 S 

1972 Estats Units d ' N r i c a  38.19 S 

1976 Estats Units d'Adrica 38,33 S 

1980 Unió Sovieüca 3826 S 

1984 Estats Units d ' N r i c a  37.83 S 

Franca 38.4 S 

Unió Sovihtica 38.50 S 

ReMjM' i  Democrática Alemanva 38.66 S 

República Federal d'Alemanya 38.79 S 

Unió Sovietiba 38.78 S 

Polhia 38.33 S 

Jamaica 38.62 S 

1988 Unió Sovietica 38.19 S Gran Bretanya 38.28s Franp 38,40 S 

Plaia 

Franca 3 mm 20.7 S 

Unió Sud-africana 3 min 24.2 s 

Su&a 3 mm 17.0s 

Aiemanya 3 mm 14.8s 

Gran Bretanya 3 min 11.2s 

Estats Units d ' A t  3 min 11.0s 

Franca 3 min 14,8 s 

Estats Units d'Ame<ica 3 mm 04,Os 

Australia 3 min 062 s 

Alemanya 3 min 02.7 S 

Gran Bretanva 3 mm 01.6 S 

Bmnze 

1912 Estats Units d'Adl ica 3 min 16,6 S 

1920 Gran Bretanva 3 min 22.2 S 

Gran Bretanya 3 min 23.2 S 

Franca 3 min 24.8 S 

1924 Estats Units $America 3 min 16.0 s 

1928 Estats Units #/\merica 3 min 14.2 S 

Gran Bretanya 3 min 17.4 s 

canada 3 min 15.4s 

Canadii 3 min 12.8 s 

Alemanya 3 min 11.8s 

Su& 3 min 16.0s 

1932 Estats Units d'Amelica 3 min 08.2 s 

1938 Gran Bretanva 3 min 09.0 s 

1948 Estats Units d'America 3 min 10.4 S 

1952 Jamaica 3 min 03.9 s 

1958 Estats Units #America 3 min 04.8 S 

Alemanya 3 min 06.6 S 

Gran Bretanva 3 min 07.2 S 

1960 Estats Units d'Adrica 3 min 02,2 S 

1964 Estats Units d'America 3 min 00.7 S 

AntiUes Bntaniques 3 min 04.0 S 

Trinitat i Tobaao 3 min 01.7 S 

1968 Estats Units #America 2 min 56.1 s 

1972 Kenva 2 min 59.8 S 

Kenya 3 min 59.6 S 

Gran Bretanya 3 min 00,5 S 

República Federal d'Alemanya 3 min 00.5 S 

Franca 3 mm 00.7 S 

República Federal d ' M a n y a  3 min 01.98 S 

ltaiia 3 min 04.3 s 

N i i a  2 min 59.32 S 

1976 Estats Units d'America 2 min 58,65 S 

1980 Unió Sovietica 3 min 01,l S 

1984 Estats Units d'Am8nca 2 min 57.91 S 

Polonia 3 min 01,43 S 

República Demoaática Alemanya 3 min 01.3 s 

Gran Bretanya 2 min 59,13 S 

Jamaica 3 min 00,30 s 1988 Estats Units d'America 2 min 56,16 S República Federal d'Alemanya 3 min 00.56 s 

Plata Bmnze 

1896 E. Clark USA 1.81 m 

1900 l. &ter USA 1.90 m 

J. Conndly USA 1,65 m R. Garret USA 1.65m 

P. Leahv GBRllRL 1.78 m L. Gonczv HUN 1.75 m 

G. SeMss USA 1,78 m P. Weinstein GER 1 -78 m 

c. Leahy GBRIIRL 1,88m 
l. Sornodi HUN 1,881~1 
G. André FR A 1,88m 

1904 S. Jones USA 1,80 m 

1908 H. Porter USA 1,90111 

1912 A. Richards USA 1.93 m 

1920 R. Landon USA 1.94 m 

H. Leische GER 1.91 m G. Htxine USA 1,89 m 

H. Muller USA 1.90 m B. Ekelund SWE 1,90m 

1924 H. Osbom USA 1.98 m 

1928 R. Kino USA 1.94 m 

L. Bmwn USA 1.95 m P. Lewden FRA 1.92 m 

B. Hedges USA 1.91 m C. Ménard FRA 1.91 m 

1932 D. McNaughton CAN 1,97 m 

1936 C. Johnson USA 2'03 m 

1948 J. Winter AUS 1.98 m 

R. van Osdel USA 1.97 m S. Toribio PHI 1.97 m 

D. Albritton USA 2,00 m D. Thurber USA 2.00 m 

B. Paulsen NOR 1,95 m G. Stanich USA 1.95 m 

1952 W. Davk USA 2.04 m 

1958 C. Dumas USA 2.12 m 

K. Wmner USA 2,01 m J. T W  da Concei@o BRA 1.98 m 

C. Porter AUS 2.10 m l. Kaixkarov USA 2.08 m 

V. Bnimel URS 2,16m J.Thomas USA 2,141~1 1960 R. Xavlakadze URS 2.16 m 
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1964 V. Brumel URS 2.18111 

Pista Bmnze 

J. momaS USA 2,18 m J. Rambo USA 2,16 m 

E. Canithers USA 2.22 m V. GaMilov URS 2,20 m 1868 R. Fosbury USA 2,24 m 

1972 l. Tarmak URS 2.23 m S. Junge GDR 2,21 m D. Stones USA 2.21 m 

G. J w  CAN 2.23 m D. S- USA 2.21 m 1976 J. Waola POL 2,25 m 

1960 G. Wescig GDR 2,36 m J. Wszola POL 2.31 m J. Freimuth GDR 2,31 m 

P. Sjoeberg SWE 2.33 m Zhu J i ihua CHN 2.31 m 1984 D.Moegenburg FRG 2.35 m 

1988 G. Avdeienko URS 2.38 m H. Conway USA 236 m R. Pwamitsin URS 236 m 
p. qoberg SWE 2.36 m 

Plata 

A. Tyler USA 3.25 m 

M. B. Colkett USA 3.25 m 

I Or 

1896 W. Hovt USA 3.30 m 

Bmnre 

E. Damaskm GRE 2,85 m 

1900 l. &ter USA 3.30 m C. A. Andersen NOR 3.20 m 

1904 C. Dvorak USA 3.50 m 

lW8 E. Cooke USA 3.71 m 
A. Gi!bert USA 3.71 m 

L. Samse USA 3,43 m L. Wi lbs  USA 3,43 m 

E. Archibald CAN 3.58 m 
C. Jacobs USA 3.58 m 
B. SWerstm SWE 3.58 m 

1912 H. Babcock USA 3,95 m F. Nelswi USA 3.85 m 
M. Wrioht USA 3.85 m 

1920 F. FOSS USA 4.09 m 

1924 L. Bames USA 3.95 m 

H. Petersen DEN 3,70 m 

G. Graham USA 3,95 m 

E. Myerc USA 3,60 m 

J. Brwker USA 3.90 m 

1928 S. Carr USA 4.20 m W. Dmamuller USA 4.10 m C. Mdjinnis USA 3.95 m 

1932 W. Miller USA 4,32 m 

1938 E. Meadows USA 4.35 m 

S. Nishida JPN 430 m 

S. Nishia JPN 4.25 m 

G. Jefferson USA 4.20 m 

S. Oe JPN 4.25 m 

1948 O. G. Smith USA 4.30 m 

1952 R. ~ichards USA 4.55 m 

E. Kataja FIN 4.20 m 

D. Laz USA 4.50 m 

R. Ri iards USA 4.20 m 

R. Lundbem SWE 4.40 m 

1956 R. Richards USA 4,56 m 

1960 D. Braaa USA 4.70 m 

R. Gutowski USA 4 , s  m 

R. ~ o n i s  USA 4.60 m 

G. Roubanis GRE 4,50 m 

E. Landstfüm FIN 4.55 m 

1964 F. Hansen USA 5.10 m 

1968 R. Seagren USA 5,40 m 

1972 W. Nordwii GDR 5.50 m 

W. Reinhardt GER 5,05 m 

C. Sdiimwski FRG 5.40 m 

R. Seaaren USA 5.40 m 

K. L e h m  GER 5,00 m 

W. Nordwig GDR 5.40 m 

J. Johncai USA 5.35 m 

1976 T. S4usarski POL 5.50 m 

1960 W. Kozakiewicz POL 5.78 m 

A Kaliomaki FIN 5.50 m 

K. Vdkw URS 5.65 m 

D. Robertc USA 5,50 m 

T. Slusarski POL 5.65 m 

1984 P. Quinon FRA 5,75 m M. Tully USA 5.65 m 

R. Gataulin URS 5.85 m 

E. Bell USA 5.60 m 
T. Vg- FRA 5,60 m 

G. Eoomv URS 5.80 m 
- 

1988 S. Bubka URS 5.90 m 

1 0 7  

1896 E. Clark USA 6 3 5 m  

Plaia Bmnze 

R. Garrett USA 6,18 m 

M. Prinstein USA 7.17 m 

J. Conrolly USA 6.11 m 

P. Leahv GBRIIRL 6.95 m 1900 A. Kraenzlein USA 7,18m 

1904 M. Rinstein USA 7.34 m 

1908 F. lmns USA 7.48 m 

D. ~ r a n k  USA 6.89 m 

D. KeUv USA 7.09 m 

R. Stangland USA 6,88 m 

C. Biid<er CAN 7.08 m 

1912 A. Gutterswi USA 7.60 m 

1920 W. Peterssona'Mmernan SWE 7.15111 

C. Bncker CAN 7,21 m 

C. Johnm USA 7.09 m 

0. Aberg SWE 7.18m 

E. Abahamss~i SWE 7,08 m 

S. Hansen NOR 7.26 m 1924 W. D. H. Hubbard USA 7.44 m 

1928 E. Hamm USA 7.73 m 

1932 E. Gwdon USA 7,64 m 

1936 J. Owens USA 8,06 m 

1948 W. Steele USA 7.82 m 

E. Gourdim USA 7.28 m 

S. Cator HA1 7 , s  m 

C. L. Redd USA 7.60 m 

A. Bates USA 7.40 m 

C. Nambu JPN 7.45 m 

L. m GER 7.87 m 

T. Bnice AUS 7.55 m 

N. Tajma JPN 7.74 m 

H. Doualas USA 7.54 m 

1952 J. B i i  USA 7.57 m 

1956 G. W USA 7.83 m 

M. Gourdine USA 7 , s  m 

J. Bennett USA 7.68 m 

O. Foldessy HUN 7,30 m 

J. Valkama FIN 7,48 m 

l .  Ter-Ovanesian URS 8.04 m 

l. Ter-Ovanesian URS 7,99 m 

R. Boston USA 8.16 m 

1960 R. Boston USA 8,12m 

1964 L. Davies GBR 8.07 m 

l. Roberson USA 8,11 m 

R. Boston USA 8.03 m 

K. Beer GDR 8.19m 1968 R. Beamon USA 8.90 m 

1972 R. w i l i i s  USA 8,24 m H. Baumgartner FRG 8,18 m 

R. Williams USA 8.11 m 

A. Robncai USA 8.03 m 

F. Wartenbwa GDR 8.02 m 1976 A. Robinson USA 8.35 m 

1980 L. Danbrowski GDR 8.54 m 

1984 C. Lewis USA 8.54 m 

F. Pasaiek GDR 8.21 m 

G. Honev AUS 8.24 m 

V. Podlujni URS 8,18m 

G. Evanaeliiti ITA 8.24 m 

1988 C. Lewis USA 8.72 m M. Powell USA 8.49 m L. Myrkks USA 8,27 m 



Plata 

1896 J. Connolly USA 13.71 m 

1900 M. Prinstein USA 14,47 m 

A. Tuiibre FRA 12.70 m 

J. Conndhr USA 13.97 m 

l. Percakis ORE 12.52 m 

L. P. Sheldwi USA 13.64m 

1904 M. Prinstein USA 14.35 m F. Englehardt USA 13.90 m 

J. G. MacDomld CAN 14.76 m 

R. Stangland USA 1336 m 

E. Larsen NOR 14.39 m 19MI T. Aheame GBRIIRL 14,91 m 

1912 G. Lindblom SWE 14.76 m G. Abera SWE 14.51 m E. Almlof SWE 14,17 m 

E. Almlof SWE 14.27 m 1920 V. Tuulos FIN 14,50 m 

1924 A. Winter AUS 15.52 m 

F. Jansm SWE 14,48 m 

L. Bmnetto ARG 15.42 m V. Tuukx FIN 15,37 m 

1928 M. W a  JPN 15,21 m 

1932 C. Nambu JPN 15.72 m 

L. Casey USA 15,17111 

E. Svensm SWE 15.32 m 

V. Tuulos FIN 15,ll m 

K. Oshima JPN 15.12 m 

1936 N. Taiima JPN 16,OO m M. Harada JPN 15,66 m 

G. Averv AUS 15.37 m 

J. P. Metcaife AUS 15.50 m 

R. Sarial~ TUR 15.02 m 1948 A. Ahman SWE 15,40 m 

1952 A. Farreira da Silva ERA 16.22m L. Xixerbakov URS 15.98 m A. Devonish VEN 15.52 m 

V. Kreier URS 16.02 m 1956 A. Ferreira da Silva ERA 16.35 m 

1960 J. Schmidt POL 16.81 m 

V. Einarsm ISL 16,26 m 

V. GMivaiev URS 16.63 m V. Kreier URS 16,43 m 

V. Kravtxenko URS 16,57 m 

G. Gentile ITA 17,22111 

1964 J. Schmidt POL 16.85 m 

1988 V. Saoeiev URS 17.39 m 

O. Fedoseiev URS 16,513 m 

N. Pnidencio ERA 17.27 m 

1972 V. Saneiev URS 1 7 , s  m 

1976 V. Saneiev URS 17.29 m 

1980 J. Uudmi4e URS 1735 m 

J. Drehmel GDR 17,31 m 

J. Butts USA 17.18 m 

N. P ~ d 0 ~ á o  BRA 17.05 m 

J. C. de O l i i r a  ERA 16.90 m 

V. Saneiev URS 17.24 m 

M. Conley USA 17,18 m 

l. Lapixin URS 17.52 m 

J. C. de Olweira BñA 17,22 m 

K. Connor GBR 16.87 m 1984 A. Joyner USA 17,26 m 

1988 K. Markov BUL 17.61 m A. Kovalenko URS 17.42 m 

I Or 

1896 R. Garrett USA 11.22m 

Plata 

M. Gwckos GRE 11.20m 

J. McCracken USA 12.85 m 

G. Papasidenc GRE 1036 m 

R. Garrett USA 12.37 m 1900 R. Sheldm USA 14.10m 

lQü4 R. Rose USA 14.81 m W. Coe USA 14.40 m L. Feuerbach USA 13.37 m 

J. G a d s  USA 13.18m 1908 R. Rose USA 14.21 m 

1912 P. Mc Donald USA 15.34 m 

D. Horgan GBR 13.62 m 

R. Rose USA 15.25 m L. Whtnev USA 13,93 m 

1920 F. PomOla FIN 14,81 m E. Niklander FIN 14,15111 

G. Hartranft USA 14.90 m 

H. Liversedge USA 14,15 m 

R. Hills USA 1454 m 1924 C. Houser USA 14,99 m 

1928 J. Kuck USA 15.87 m H. Brix USA 15.75 m 

H. Roihert USA 15.67 m 

E. Hirchfeld GER 15,72 m 

F. Douda TCH 15.61 m 1932 L. Sexton USA 16,Ol m 

1938 H. Wóllke GER 16.20 m S. Baliund FIN 16.12m G. S t W  GER 15,66 m 

J. Fuchs USA 16.42 m 1948 W. Thmpson USA 17.12m 

1952 P. O'Brien USA 17.41 m 

F. J. Delaney USA 16.68 m 

D. t io~>er USA 17.39 m J. Fuchs USA 17.061~1 

J. Skobla TCH 17,65 m 

D. Lona USA 19.01 m 

1956 P. O'Brien USA 18.57 m 

1980 W. Nieder USA 19.68 m 

W. N i i r  USA 18.18 m 

P. O'Brien USA 19.11 m 

1964 D. Lona USA 2033 m R. Maism USA 2020 m 

G. Woods USA 20,12 m 

V. Varju HUN 19,39 m 

E. GuBcixin URS 20.09 m 1968 R. Matson USA 20.54 m 
1972 W. Komar POL 21.18m G. Woods USA 21,17m H. Briesenick GDR 21,14111 

A. Barknikw URS 21 ,O0 m 

U. Bever GDR 21,06 m 

1976 U. Beyer GDR 21 ,O5 m 

1980 V. Kisseliov URS 21,s m 

1984 A. Andrei ITA 21,26 m 

E. Mironov URS 21 ,O3 m 

A. Barixnikov URS 21 .O8 m 

M. Carter USA 21 ,O9 m 

R. Bame?. USA 22.39 m 

D. iaut USA 20,97 m 

W. ~ünth6r SU1 21.99 m 1988 U. Timmmann GDR 22,47 m 

Plata Bmnze 

P. Paraskevopaulos GRE 28.96 m S. Versis GRE 28,78 m 

F. Janda-Suk BOH 35,25 m R. Sheidon USA 34.60 m 

R. Rose USA 39.28 m N. Georgmtas GRE 37.68 m 

M. Griffin USA 40,70111 M. Hon USA 39.45 m 

R. Byrd USA 42.32 m J. Duncan USA 42.28 m 

A. Tajpale FIN 44.19 m A. Pope USA 42.13 m 

V. N i i  FIN 44.95 m T. Lieb USA 44.83 m 

1896 R. GaiTet USA 29.15 m 

1900 R. Bauer HUN 36.04 m 

1904 M. Sheridan USA 39,28 m 

laOB M. Sheridan USA 40.89 m 

1912 A. TaiDale FIN 45.21 m 

1920 E. Niklander FIN 44.69 m 

1924 C. Hwser USA 46.16 m 



Plata 

1928 C. Houser USA 47.32 m 

1932 J. Anderson USA 49.49 m 

A. Kivi FIN 47.23 m 

H. Laborde FRA 48.47 m 

J. CMson USA 47.10 m 

P. wmter FFM 47.85 m 

1938 K. Caqmter USA 50.48 m 

1948 A. Caisolini ITA 52.78 m 

G. Mnn USA 49,s m 

G. T d  ITA 51,78 m 

0. Obemeaer ITA 4923 m 

F. Oordien USA 50.77 m 

J. WlErn USA 53.28 m 1952 S. lness USA 55.03 m 

1956 A. Oemr USA 5636 m 

Ac~nsom ITA 53.78 m 

F. Oorclien USA 54.81 m 

R. Babb USA 58.02 m 

D. Koch USA 54.40 m 

R. Codvan USA 57.16 m 19ó0 A. Oerter USA 59.1 8 m 

1984 A. Oerier USA 61 ,O0 m 

1988 A. Oarter USA 64.78 m 

L. Danek TCH 60.52 m 

L. lWde GDR 63.08 m 

D. Weir USA 59.49 m 

LDenek TCH 6292 m 

1972 L Danek TCH 64.40 m 

1978 M. WJl<ins USA 67.50 m 

J. silvester USA 63.50 m 

W. Schmidt GDR 66.22 m 

R. Bruch SWE 63.40 m 

J. powell USA 65.70 m 

1880 V. Ráakupkm URS 66.64 m 

1981 R. Dannebem FRG 66.60 m 

l. Bu& TCH 6638 m 

M. Wikins USA 66.30 m 

L Delis Faumier CiJü 66.32 m 

J. powell LJSA 65.46 m 

R. Dannebem m G  67.38 m R. Ubartas URS 67,48 m 

I Or 

1900 J. Fianagan USA 49,73 m 

1904 J. nanaaan USA 51.23 m 

Plata 

T. Hare USA 49,lS.m 

J. De Wm USA 50.26 m 

J. McCraken USA 42.46 m 

R. Rose USA 45.73 m 

1908 J. Flanagan USA 51.92 m 

la12 M. McOmth USA 54.74 m 

M. McGram USA 51,18m 

D. G l i i  CAN 48.39 m 

C. WaWi USA 48.50 m 

C. Childs USA 48.17 m 

1920 P. Ryan USA 52.88 m 

1924 F. Tootell USA 53.30 m 

C. H. lind SWE 4843 m 

M. McGrath USA 50.84 m 

O. Skiold SWE 5129 m 

F. Pomola FIN 52.27 m 

E. B U  GER 55.04 m 

B. ~ennett USA 48.25 m 

M. M e s  GBR 48.88 m 

E. BLad< USA 49.03 m 1928 P. O'Callagham IRL 51 .39 m 

1932 P. O'callaahan IRL 53.92 m P. Zat8mba USA 50.33 m 

F. Wamahi SWE 54.83 m 1936 K. Hein GER 56,49 m 

1948 l. NBmeth HUN 56,07 m 

1952 J. Csemiák HUN 60.34 m 

l. Gubijan YUG 5427 m 

K. Storch GER 58.86 m 

R. Bennett USA 53.73 m 

l. Némeih HUN 57.74 m 

1958 H. Conndly USA 63.19 m 

1980 V. Rudenkov URS 67.10 m 

M. KrivMlosov URS 63,03 m 

G. Zsivljtzkv HUN 65.79 m 

A. Samotmetov URS 62.56 m 

T. Rut POL 65.64 m 

U. Bever GER 68.09 m 1W R. Kom URS 69.74 m 

1988 G. ZcivÓtzkv HUN 73.36 m 

G. Zciitzky HUN 69,09 m 

R. K h  URS 73.28 m 

J. Sadse GDR 74.96 m 

L Lw& HUN 69,78 m 

V. Khmeievski URS 74.04 m 1972 A. mr!damud< URS 75,m m 

1978 l. Sedikh URS 77.52 m 

1980 l. Sedikh URS 81 .E0 m 

A. Spiridonov URS 7608 m 

S. litvhov URS 80.64 m 

A. B o n d a l l x ~  URS 75.48 m 

l .  Tamm URS 78.96 m 

1981 J. Tiainen FIN 78,08 m 

1988 S. Lmiinw URS 84.08 m 

K.-H. Rihm FRG 77.98 m 

l. Seda<h URS 83.76 m 

K. Ploghaus FRG 76.68 m 

l. Tamm URS 81.16m 

A. Halse NOR 50.57 m 

J. J. Saaristo FIN 58.66 m 

O. N i  SWE 47,lO m 

M. Kó& HUN 55.50 m 

1920 J. My@i FIN 65,78 m 

1924 J. Mwid FIN 62.96 m 

U. Peltwm FIN 6350 m 

G. LiidsbMii SWE 6092 m 

B. S Z ~ D ~ S  HUN 6526 m 

P. JaakJohanscon FIN 63,lOm 

E. oberct USA 58.35 m 

O. Sunde NOR 63.97 m 1928 E. Lundkvist SWE 66.60 m 

1932 M. JaMnen FIN 72.71 m 

1 036 G. S W  GER 71.84 m 

M. S i  FIN 69.80 m 

Y. N i i  FIN 70.77 m 

E. P d l a  FIN 68.70 m 

K. Toivcnen FIN 70.72 m 

1948 T. Rauiavaara FIN 69,77 m 

1952 C. Youna USA 73.78 m 

s. m USA 67,s m 

W. Millar USA 72.46 m 

J. Várszegi HUN 67.03 m 

T. Hwtainen FIN 71 .E9 m 

1956 E. Dankken NOR 85,71 m 

1960 V. Tsbulenko URS 84.64 m 

J. Sidb POL 79.98 m 

W. Krüoer GER 79.36 m 

V. Tcibulenko URS 79,50 m 

G. Kuk& HUN 78.57 m 

1984 P. M a l a  FIN 82,66 m 

1988 J. LusS URS 90.10 m 

G. Kulsár HUN 82.32 m 

J. KUinunen FIN 88.58 m 

J. Lusis URS 80,57 m 

G. Kulcdr HUN 87.06 m 

1972 K. Wdfemiann FRG 90,48 m 

1978 M. NBmem HUN 9458 m 

1980 D. Kula URS 91.20 m 

J. Lusis URS 90.46 m W. Schmidt USA 84.42 m 

H. Siitonen FIN 87,92 m 

A. Makamv URS 89.64 m 

G. M- ROM 87.16 m 

W. HÍaish GDR 86.72 m 

1981 A. Ha&- FIN 86.76 m 

1988 T. Kaius FIN 84.82 m 

D. Otaey GBR 85,74 m 

J. ieleznv TCH 84.12 m 

KWebrink SWE 83.72 m 

S. Ratv FIN 83.26 m 





- 

1964 B. Cuthbert AUS 52.0s A. Packer GBR 52.2 S 

1968 C. Besm FRA 52,O S L. Board GBR 52.1 S 
- - -  

1972 M. Zehrt GDR 51.08s R. Wilden FRG 51,21 S 

1976 l .  Szewirlska POL 4929 S C. Brehmer GDR 50,51 S 

(lürcmtein) 

1980 M. Koch GDR 48.88 S J. KratochivlovB TCH 49.46 S 

1984 V. Bnsm-Hooks USA 4833s C. Cheeseborwgh USA 49,05 S 

1908 O. Brizguina URS 48.65 S P. MÜW GDR 49,45 S 

J. Amowe AUS 53.4 S 

N. Petxenkina URS 52,2 S 

K. Hmmaid USA 51.64 S 

E. Saeidt GDR 50.55 S 

C. Lathan prehmer) GDR 49,66 S 

K. Cock GBR 49.42 S 

O. Nazarova URS 49.90 S 

Dones 
8 W m R h s  

1 Or Plata Bmnze 

1928 L. Radke GER 2 min 16,8s K. Htomi JPN 2 min 17,6 S l.  Gentzel SWE 2 min 17,8 S 

1960 L. Xevtsova URS 2 min 04,3 S B. Jones AUS 2 min 04.4 S U. Donath GER 2 min 05,6 S 

1964 A. Packer GBR 2 min 01.1 S M. Dupureur FRA 2 min 01.9 S A. Charnberlain NZL - 2 min 02.8 s 

1968 M. Manning USA 2 min 00.9 S l. Silai ROM 2 min 02,5 S M. Gommers NED 2 min 02,6 S 

1972 H. Falck GDR 1 min 58,6 S N. Sabaite URS 1 min 58,7 s G. Hoiimeister GDR 1 min 59,2 s 

1976 T. Kazankma URS 1 min 5494 S N. Xtereva BUL 1 min 55,42 S E. Zinn GDR 1 min 55.60 S 

1980 N. Olizarenko URS 1 min 53,43 S O. Minebva URS 1 min 54.81 S T. Providdchina URS 1 min 55,46 S 

1984 D. Melinte ROM 1 min 57.60 S K. Gallagher USA 1 min 58.63 S F. Lovin ROM 1 min 58.83 S 

1988 S. Wodars GDR 1 mKI 56,lOs C. Wachtel GDR 1 min 56.64 S K. GaRagher USA 1 m h  56.91 S 

1 
- -- 

Or Plata Bmnze 

1972 L. Braguina URS 4 min 01.4 S G. Hoiimeister GDR 4 min 02,8 S P. Cacchi ITA 4 min 02,9 S 

1976 T. Kazankina URS 4 min 05.48 S G. Hoiimeister GDR 4 min 06,02 S H. Klapezynski GDR 4 min 06.09 S 

1980 T. KazanMa URS 3 min 56,56s C. Wartenbq GDR 3 min 57.71 s N. Olizarenko URS 3 min 59.52 S 

1984 G. Dorio iTA 4 min 03,25 S D. Melinte ROM 4 min 03.76 S M. P u b  ROM 4 min 4,15s 

1988 P. lvan ROM 3 min 53.96 s L. Baikauskaite URS 4 min 00.24 S T. Sarolenko URS 4 min 00.30 S 

Atkibirne 
Dones 
3.000 m lisos 

1 Or Plata Bmnze 

1984 M. Puica ROM 8 min 35,96 S W. Sly GBR 8 min 39,47 S L. Williams CAN 8min42.14~ 

1988 T. Sarndenko URS 8 min 26,53 S P. lvan ROM 8 min 27.15 S Y. Murray GBR 8 mh 29.02 s 

1 Or Phita Bmnze 

1988 O. Bondarenko URS 31 min 05,21 S E. McCoigan GBR 31 min 08.44 S E. lwpieva URS 31 min 19.82 S 

plata 

1928 Canada 48.4 S 

1932 Estats Units d'Ameiica 47.0 S 

1936 Esiats Units d 'Ad rka  46.9 S 

1948 Paises B&os 47.5 S 

1952 Estats Units d ' M c a  45.9 S 

1956 Austdlfa M.5 S 

1960 Estats Units d'Am(Hics 44,5 S 

1964 PoUmia A.q.6 S 

1968 Estats Units d'Amecica 42.8 S 

Gran Bretanya 47.6 S 

Austr&lia 47,6 S 

Alemanya 45.9 S 

Gran Bretanya 44.7 S 

Alemanva 44.8 S 

Alemanya 49.0 S 

Gran Bretanya 47,6 S 

Cana& 47.8 S 

CanadB 47.8 S 

Gran Bretanva 46.2 S 

Estats Units d'America 44.9 S 

Polonia 45.0 S 

Estats U& d'An?&a 43.9 S 

Cuba 43.3 S 

Gran Bretanya 44,O S 

Unió Sovibtica 43.4 S 





Or Plata Wonze 

19% l. Cs& HUN 1.60 m D. Odam GBR 1.60 m E. Kaun GER 1,Wm 

1948 A. Coachman USA 1,68111 D. Ty?er (Odam) GBR 1.68m M. Osmneyer FRA 1.61 m 

1952 E. Brand SAF 1,671~1 S. LerwiO GBR 1.65 m A. Txudina URS 1.63m 

1956 M. McDanid USA 1.76 m T. Hopkins GBR 1.67 m 
M. P i  URS 1,67111 

1960 1. ROM 1,85 m J. Jóaviakowska POL 1,71 m 
D. Shiley GBR 1.71 m 

1984 1. Balas ROM 1.90 m M. Bromi Filagon) AUS 1.80 m T. Txentxik URS 1,78 m 

1988 M. Rezkwá TCH 1.82 m A. Okomkwa URS 1,80m V.K& URS 1.Mm 

1972 U. Mem FRG 1.92 m J. Balgoeva BUL 1.88m l. GusmMuar AUT 1,88m 

1976 R. Adcemmm GDR 1,93m S. Sianeoni ITA 1,91 m J. Eilagoeva BUL 1,91 m 

1980 S. S i i i  FTA 1.97 m U. Kieian POL 1,94111 J. Kirst GDR 1.94 m 

1984 U. Meyfarth FRG 2,02117 S. Simewii ITA 2.Wm J.Huitfey USA 1.97m 
- - -  

1988 L. R i  USA 2,03 m S. Kaistadiiova BUL 2.01 m T. Bikova URS ' 1.99 m 

Atkerma 
Dales 

de 

1 Or Plata Bmnze 

1948 O. Gyamati HUN 5,69 m N. Simonetto ARG 5.60 m A. B. Leyman SWE 5,57 m 
de Portela 

1952 Y. Wlliams NZL 6.24 m A. Txudna URS 6,14 m S. Cawby GBR 5.97 m 

1958 E. Krzesinska POL 6.35 m W. W t e  USA 6,09 m N. DvalixM (Khikina) URS 6.07 m 

1960 V. Krepkina URS 6,37 m E. Krzesinska POL 6.27 m H. Claus GER 6.21 m 

1984 M. Rand GBR 6.76 m 1. Kirszenstein POL 6.60 m T. Xtxelkmva URS 6,42 m 

1988 V. V i u  ROM 6.82 m S. Sherwood GBR 6,66 m T. Talixeva URS 6.66 m 

1972 H. Rosendahl FRG 6,78 m D. Jorgova BUL 6,77 m E. guranova TCH 6,67 m 

1976 A. Voigt GDR 672 m K. McMillan USA 6.66 m L. Meieva URS 660 m 

1980 T. Kdpkova URS 7,06 m B. Wujak GDR 7.04 m T. Skatxko URS 7.01 m 

1984 A. CusmirStanau ROM 6.96m V. Ionesai ROM 6.81 m S. Heamshaw GBR 6,M m 

1988 J. Joyner-Kersee USA 7,40 m H. Drechsler GDR 7,22 m G. TxisWova URS 7.11 m 

A t w l n m  
Dales 
m d e p e s  

1 Or Plata Bmnze 

1948 M. Ostenneyer FRA 13.75 m A. Picánini ITA 13,09 m l. Sdiaffer AUT 13.08 m 

1952 G. tibina URS 15.28 m 

1956 T. Txkevitx URS 16.59 m 

M. W e m  GER 14.57 m 

G. tibina URS 16.53 m 

K. Tomenova URS 14,50 m 

M. Werner GER 15.61 m 

1980 T. Press URS 17.32 m 

1984 T. Press URS 18.14 m 

J. Lüiige GER 16,61 m 

R. Garicdi GER 17.61 m 

E. Bmwn USA 16.42 m 

G. Zibina URS 17.45 m 

N. Txijova URS 18,19m 1988 M. Gunund GDR M. Lange GDR 18.78 m 
(Hehnbddt) 

1972 N. Txijova URS 21 ,O3 m M. Gummel GDR 20,22 m 
(Helmboldt) 

l. Kristova BUL 1935 m 

1976 l. Khnctova BUL 21,16111 N. Txijwa URS 20.96 m H. FibinqmA TCH 20.67 m 

1980 l. Slupianek GDR 22,41 m 

1984 C. Losdi FRG 20.84 m 

S. Kraixevskaia URS 21.42 m 

M. Loahin ROM 20.47 m 

M. Pufe GDR 21.20 m 

G. Maron AUS 19.19 m 

Li Meisu CHN 21 ,O6 m 1988 N. Lisovskaia URS 22.24 m K. Neimke GDR 21 ,O7 m 

Or Plata 

1928 H. Konopacka POL 39,62 m L. Copebnd URS 37.08 m 

1932 L. Codand URS URS 40.12 m 40.58 m R. Osbum 

R. Svedbarg SWE 35,92 m 

J. Waisówna POL 38.74 m 

1936 G. Mauefmayer GER 4753 m J. Wajsówna POL 4622 m 

1948 M. o?kmeyar FRA 41.92 m E. Cordi i  Gentüe FTA 41,171~1 

P. Ma$nhauer GER 39.80 m 

J. M a z h  FRA 40.47 m 

1952 N. Rwnaukova URS 51,42 m E. Bagriantseva URS 47.08 m 

1956 O. Fikotová TCH 5369 m l. Begkkova URS 5254 m 

N. Dumbadze URS 46.29 m 

N. Ponanareva URS 52.02 m 
IRaria8d<oval 

1960 N. Ponomareva URS 55.10m T.Press URS 52,59 m 
(Romaixkova) 

1964 T. Press URS 57,27m 1. Lo= GER 57.21 m 

L ManoFiu ROM 52,36 m 

L. Mandiu ROM 56.97 m 



01 Plats Bmnze 

1968 L. Maroliu ROM 58.28 m L Westetmann FRG 57,76 m J. Kleiber HUN 54.90 m 

1972 F. Wnik URS 66.62m A. Me& ROM 65.06 m V. Stoeva BUL 64.34 m 

1976 E. Schlaak GDR 69,OOm M. Vergwe BUL 67,30111 G. H i m  GDR 66.84 m 

lgeO E. Jahl (Sdilaak) GDR 69.96 m M. Peikova piergova) BUL 67.90 m T. Lessmaia URS 67.40 m 

1984 R. Stciman NU) 65,36111 L Dena USA 64.86m F. Cnidinesai ROM 63.64 m 

1988 M. Hemann GDR 72,30 m D. Gansky GDR 71.88 m T. Khristova BUL 69.74 m 

1 Or Plata Bronze 

1932 M. D i i d n i  USA 43.68 m E. Braumüller GER 43.49 m T. F l e i  GER 43.00 m 

1936 T. Fleiccher GER 45,18m L.- GER 43.29 m M. Kwasniewska POL 41,80 m 

1948 H. Barna AUT 45,57 m K. Parviainen FIN 43,79 m L. Csrlstedt DEN 42,08 m 

1952 D. iátopkova TCH 50,47 m A. Txudha URS 50,01 m E. Gortxakova URS 49.76 m 

1956 l. Jaunzeme URS 53.86m M. Ahrens CHI 50.38 m N. Koniaieva URS 50.28 m 

1960 E. Ozolma URS 55.98 m D. Zátopkovh TCH 53,78 m B. Kalediene URS g.45 m 

1964 M. pene ROM 60,541~1 M. Rudas HUN 58.27 m E. Gwakova URS 5746 m 

1968 A. NBmem HUN 60,36111 M. Penq ROM 59.92 m E. Janko AUT 58.04 m 

1972 R. Fuchs GDR 63.88 m J. Todten GDR 62.54 m K. Schmidt USA 5934 m 

1976 R. Fuchs GDR 65.94m M. B d e r  FRG 64.70 m K. Schrnidt USA 63.96 m 

1980 M. Colón Rueíws CUB 68,40 m S. Gunba URS 67.76 m U. Hommola GDR 6656 m 

1 gil4 T. S a n d m  GBR 69.56 m T. Lüiak FIN 69.00 m F. Whitbread GBR 67.14 m ... ~ -- -- - -  

1 S88 P. Felke GDR 74.68 m F. Whitbred GBR 70,32 m B. Koch GDR 67,30 m 

1 Or Plata Bmnze 

1964 l. Press URS 5.246 p. M. Rand GBR 5.035 p. G. Bistrova URS 4.956 p. 

16611 l. Beaer FRG 5.098 p. E. Prukop AUT 4.966 p. A. Tóth HUN 4.959 p. 

1972 M. Petm GBR 4.801 p. H. Rosendahl FRG 4.791 p. B. Poüak GDR 4.768 p. 

1978 S. Ciegi GDR 4.745 p. C. Laser GDR 4.745 p. B. Poüak GDR 4.740 p. 

1sM) N. Tkatxenko URS 5.083 p. O. Rukavmiiova URS 4.937 p. O. Kwaguina URS 4.875 p. 

Aquesta prova va ser subsütukia per la d'heptatló a par& dels Jocs dd 1984. Ei 1972 es va canviar el sistema de puntuaaó. 

1 Or Plata Bmnze 

1904 N. Glynis AUS 6.390 p. J. Joyner USA 6.385 p. S. Everts FRG 6.363 p. 

1988 J. JoynerXersee USA 7.291 p. S. John GDR 6.897 p. A. Behmer GDR 6.858 p. 

I G plata ümnze 

1996 Estats Unrts d'Am8nca Cenada M6m 

1918 Estats Units Frsnca Brasd 

1952 Wats Units d'Am8nca Umó Sovietrs UNgUai 

1%6 Estats Unrts d'Amenca Umó SowBtica UNgW 

1980 Estats Units d'Am8nca Un6 SowBtica Brastl 

1964 Estats Unrts d'Am8nca Unió som@lca BrasB 

1- Estats Units d'Am8nca iugosi8na Unió SoviBbca 

1972 Unió sovi&ca Estatp UnnS d'Aln&m Cuba 

1976 Estats Unm d'AmWca lugosi8W Unió Soneta 
1980 l&m 1- Unió SoviBtica 

1904 Estats Units d'l\m8nca Espcuiya IugOSrevia 

1988 Unió SovWtica i u g o s i 8 ~  Estats Unts d'Amb~a 



I ol Pbta Bmnze 

1976 Untó Sovihtica Estats Units d'Am(Kica BulgMa 
1980 Unió So&tica 6- lugosiaw 

1984 Estats Unm d'Amenca CMea Replblica Popular de b Xina 

1988 Estats Unm d'Amenca lugoslhvia Untó Sodtica 

1 01 plata Bronre 
1888 F. Rodriguez VEN Y.J. Jee KOR H. Marblev USA 

H. ~krzypczak POL 

1972 G. GedO HUN PRK R. Evans GBR U.-G. Kim 
E. Rodriguez Cal ESP 

1976 J. Hemández CUB B.-U. U PRK P. Pdtarat THA 
O. MaldMiado PUR 

1980 X. Sabimv URS H. Ramos CUB l. Khiusseinov BUL 
B.-U. Li PRK . 

1984 P. Gonzales USA S. Todisco ITA K. Mwib ZAM 
J.M. Bolívar VEN 

1988 l. Khristov BUL M. Carbajal USA L. Serantes PHI 
R. lsaszegi HUN 

Limit de pec: 48 kg. 

Mosca 

I Or 

1W4 G. Finneaan USA 

Plata 

M. Burke USA 

1920 F. Di Gennara USA 

1024 F. Labarba USA 

A. ~etersen DEN 

J. MacKenzie GBR 

A. ADD~II FRA 

W. Cuthbertson GBR 

R. Fee USA 

C. Cavaanoti ITA 1928 A. Kocsis HUN 

1932 l .  Énekes HUN 

1936 W. Kaiser GER 

F. Csbanas MEX 

G. Matta ITA 

L. Sal¡¡ USA 

L. D. Laurie USA 

1948 P. Pérez ARG 

1952 N. Brool<s USA 

S. Bandinelli ITA 

E. Basel GER 

S. A. Han KOR 

A. Bulakov URS 
W. Toweel SAF 

1958 T. Spinks GBR M. Dobrea ROM J. Caldwdl IRL 
R. Ubeer FRA 

K. Tanaba JPN 
A. Ebuindi UAR 

1980 G. T6rok HUN 

1964 F. Atzori ITA 

S. Sivko URS 

A. Oleai POL S. Sofokin URS 
R. Camwdy USA 

S. Oiiiveira ERA 
L. Rwabwoao UGA 

1968 R. De!gado MEX A. Olech POL 

1972 G. Kostadinov BUL l. Blaiyrisky POL 
D. Rodriguez CUB 

D. Torosian URS 
L. Blaiviisky POL 

L Rwabwogo UGA 

1976 L. Randolph USA R. Duvalón CUB 

1980 P. Lessw BUL V. Mircixnitxenko URS 
. . 

J. Váradi HUN 
H. Russell IRL 

USA YUG E. Can TUR 
l. Bilali KEN 

M. GMizález MEX 1988 K.S. Kim KOR A Tews GDR 
T. Skfiabin URS 

Lúnit de pec: 51 kg des del 1948. El 1904 era de 47,63 kg; del 1920 al 1936, de 50.80 kg 

1 Or Plata Blwize 

1904 O Kirk USA G Fmnegan USA 

10MI A H.Thomas GBR JCondwi GBR W. Webb GBR 

1920 C Walker SAF C J Graham CAN G. McKenue GBR 

1924 W. Smii SAF S. T m  USA J. Cas FRA 

19211 V. Tamaorini ITA J. Dalev USA H. lsaacs SAF 

1932 H. Gwynne CAN H. Z@arski GER J. W a n u e ~  PHI 



01 Pbta Bmnze 

1936 U. Sera0 ITA J. Wilson USA F. Oldz MEX 

1948 T. HUN G. B. M d a s  TTA J. V€negas PUR 

1952 P. Hamalainen FIN J. McNaIb IRL G. Gattnuov URS 

1958 W. Behrendt GER 

1860 O. Grigoriev URS 

1- T. Sakwai JPN 

1 W  W. Sokohv URS 

1972 O. Martinez CUB 

PRK 

J.H. Ksng KOR 

S.C. Song KOR F. Gimy IRL 
C. BanWntos CHI 

P. Zamparini ITA O. Taylar AUS 
B. Berdg POL 

S.4. Chur>g KOR J. Fabiia Mendoza MEX 
W. Rodriguez URU 

E. Mukwaw UGA E. Morioka JPN 
K.C. Chang KOR 

A. Zarnora MEX G. Turphi GBR 
R. Carreras USA 

C. Mooney USA P. CowdeR GBR 
V. Ribakov URS 

1480 J. Hemández CUB B. J. Pinano0 VEN M. Arltbnv GUY .. 
D. apere ROM 

1984 M. Stecca TTA H. L6pez MEX D. Walters CAN 
P. l. Nolasco DOM 

1988 K. McKinnev USA A. Khristw BUL J. E. Racha COL 
P. Moolsan THA 

Limit de pes: 54 kg des del 1948. El 1904 era de 52,16 kg; el 1908, de 52.62 kg; del 1920 al 1936. de 53.52 kg. 

I Or Pbta 

19M O. Kirk USA F. HaUer USA 

1908 R. Gunn GBR C. W. Mmis GBR 

1920 P. Fntcch FRA J. Gadet FRA 

1924 J. F'elds USA J. Salas USA 

1928 L. van Klaveren NED V. Peralta ARG 

1932 C. Robledo ARG J. Schleinkofer GER 

F. G i l m  USA 

R. Rodam GBR 

E. Garzena ITA 

P. Quartuca ARG 

H. Divine USA 

C. Carlsson SWE 

1936 O. Casanovas ARG C. Catterall SAF J. M i  GER 

1948 E. Fomwnti ITA D. Sheoherd SAF A. Antkiewicz WL . .- - - 

1952 JZachara TCH s. CawalI ITA J. LeWhw SAF 
J. Ventaja - FRA 

1 S56 V. S a f m v  URS T. Nichoes GBR H. Niediwiedzki POL 
P. H&n&3inen FIN 

1960 F. MUSCO TTA J. Adamski POL W. Meyers SAF 

1964 S. Stepaixkin URS 

1968 A. Roldh MEX 

URS 

1976 A. Herrera CUB 

1480 R. Fink GDR 

1984 M. Tayior USA 

1988 G. Patisi ITA 

J. ~ m k  FIN 

A. ViRanueva PHI C. B m  USA 
H. Schulz GER 

A. R & m  USA P. Waruinge KEN 
l. Mikhaüov BUL 

P. Waniinge KEN C. Rojas COL 
A. Botos HUN 

R. Nowakowski GDR J. Paredes M M  
K. K m s l U  POL 

A. Hwta CUB V. Ribakw URS 
K. Kosedowski POL 

P. Konyegwachie NGR O. Catari Peraza VEN 
T. Aykac TUR 

D. Dumitresui ROM J.H. Lee KOR 
A. Achik MAR 

Limit de pes: 57 kg des del 1952. fl 1904 era de 56.70 kg; del 1908 al 1936. de U,15 kg; el 1948, de 58 kg. 

1 Or Plata Bmnze 

1904 H. Spanger USA J. Ea9an USA R. Van Hom USA 

1908 F. Grace GBR F. Spller GBR H. H. Johnm GBR 

1920 S. Mosberg USA G. Jalans~en DEN C. Newton CAN 

1924 H. Nielsen DEN A. Cqd lo  ARG F. Boylstein USA 

1928 C. Orlandi ITA S. Halaiko USA G. Berggren SWE 

1932 L. Stevens SAF T. Ahlqvist SWE N. Bw USA 

1936 l. Harangi HUN N. Stepuhv EST E. Agren SWE 

1948 G. Drever SAF J. Viscerc BEL S. Wad DEN 



o( Plata monzs 

1952 A. Bdognesi ITA A. A n t k i i  POL G. Fmt ROM 
E. Pakkanen FIN 

19s R. M C T W ~ ~ I  GBR H. ~urschat GER A. Byme IRL 
A. Laguetko URS 

1960 K. PaFdUw POL S. Lowwio ITA R. McTawart GBR . . A. Lw,doG 
ARG 

1964 J. Gtudzbh POL V. Barannikw URS R. A. Henls USA 
J. McCairt IRL 

lss8 R. W. Hanis USA J. G N ~ M  POL C. Cutov ROM 
2. Vujh W G  

1972 J. szczqmw POL LOfbdn HUN S. MblQ~a KEN 
A. Ptlraz COL 

1976 H. Davis USA S. Cutov ROM A. Ru(revski W G  
V. URS 

1980 A. Henera CUB V. -o URS R. Nowakowski GDR 
K Adach POL 

1984 P. Whiitaker USA L.- PUR M. Ndongo Ebanga CMR 
C.*. chÜn - KOR 

1988 A. Zuekw GDR G. Cramne SWE N. Mkhbat MGL 
R. Mis USA 

Lbnit de pes: 60 kg das del 1952. U 1904 i des del 1920 al 1936 era de 61.24 kg; el 1908, de 63.50 kg; el 1948, de 62 kg. 

Plata 

1052 C. Adkins USA V. Mednov URS E. Maaenius FIN 
B. Vsinün ITA 

H. Loubsder SAF 1956 V. lenguibarian URS 
C. Durnibasai ROM 

P. Daniels USA 
M. Kaswzvk W L  

1960 B. NemaEek TCH C. Quartey GHA 

1964 J. Kulej POL E. Fmlov URS E. Blay GHA 
H.  alh ha TUN 

A. Nilsson FIN 1968 J. Kukj POL E. Regüeiferos CUB 
USA 

1972 R. Seales USA A. Anguelov BUL 2. Vujin YUG 
l. ~abord NIG 

V. Kolev BUL 1976 R. Leonard USA A. Aldama CUB 
K. Srczerba POL 

1980 P. Oliva ITA 

1984 J. Pase USA 

S. Konakbaiev URS 

D. Urnponmaha THA 

A. Willis GBR 
J. Aguilar CUB 

M. Puzovic YUG 
M. Fubw ROM 

1988 V. Janovski URS G. Cheney AUS R. G ' i  GDR 
L. M Y ~  SWE 

Lúiiit de p: 63.5 kg. 

I Or 

1904 A. Ywng USA H. S- USA J. Lydon USA 
J. Eagan USA 

F. Colbem USA 1W A. Cchneider CAN 

1924 J. Delaraa BEL 

A. Ire(and GBR 

H. MBndez ARG 

R. Landini ARG 

D. Lewis CAN 

R. Cmalie CAN 

1932 E. Flynn USA 

1936 S. Suvia FIN 

E. Campe GER 

M. Murach GER 

B. Ahlberg FIN 

G. Petersen DEN 

1 S48 J. T o m ~  TCH 

1952 Z. Chydila POL 

H. Hening USA 

S. Xtxe~bakov URS 

A. d'ottavia ITA 

J. Jorgensen DEN 
O. Heide~nmn GER 

1956 N. Linca ROM F. T i  IRL K. Hogarth AUS 
N.  gano GBR 

L Drowsz POL l. Radoniak URS 1960 G. Benvenuti ITA 
J. LkGl GBR 

1964 M. Kasprryl< POL R. Tamuüs URS 

J. Bessala CMR 

P. Piimaisn FIN 
S. Beriini ITA 

V. M u s S ~ ~ ~  URS M. Volke GDR 

1972 E. C m  CUB J. Kajdi HUN D. Tiger Murunga KEN 
J. Valde2 USA 



Or Plata Bmnze 

1 S76 J. BachfeM GDR P. G a m m  VEN R. Skricak FRG 
V. Tdbemian ROM 

lge0 A. Aldama CUB J. Mugati UGA K.-H. Krüg8r GDR 
K. Szczerba POL 

1984 M. Breland USA Y.S. An KOR J. Nyman FIN 
L. BNno ITA 

1988 R. Wangüa KEN LBoudaiani FRA K. Gould USA 
J. Dydak POL 

Limlt de pes: 67 kg des del 1948. Ei 1904 era de 65.27 kg; del 1920 al 1936, de 66,68 kg. 

I Or 

1952 L PaPP HUN 

Plata 

T. van Schalkwyk SAF 

Bronre 

B. Tain URS 
ARG 

1956 L. WJP HUN J. Tones USA 

1960 W. Mcclure USA C. Bossi ITA 

1964 B. Lagutin URS J. Gwizak?~ FRA 

1988 B. Lagutin URS R. Garbey CUB 

J. McComiacl< GBR 
z. Pietr2ykOWSki POL 

B. Lagutin URS 
W. Fsher GBR 

N. Maiyegun NGR 
J. Grzesiak POL 

J. Baldwin USA 
G. Meier FRG 

1972 D. Kottysdi FRG W. Rudkowski POL A. Minter GBR 
P. Tiewld GDR 

POL 

1980 A. Martinez CUB 

YUG 

A. Koixkin URS 

CUB 
V. Savtxckko URS 

F. Franek TCH 
D. KFistner GDR 

1964 F. Tate USA S. O'Sulivan CAN M. Zielonka FRG 
C. Tmuo FRA 

1988 S.-H. Park KOR R. Jone~ USA R. Woodhall GBR 
R. D o m  CAN 

Umit de pes: 71 kg. 

1804 C. Maver USA 

1908 J. Owgias GBR 

1920 H. Mallin GBR 

1924 H. Mallin GBR 

1928 P. Toscani l rA 

Plata Bmnze 

B. Spadlay USA 

R. Baker AUS W. Phib GBR 

G. A. Pnd'haTime CAN M. H. H-ith CAN 

J. Ellimtt GBR J. Beecken BEL 

J. Heímánek TCH L. .%?y& BEL 

1932 C. Barth USA A. Azar ARG E. P i i  SAF 

1936 J. Des~eaux FRA H. Tñler NOR R. Villareal ARG 

1948 L PaPp HUN J. WMht GBR 1. Fontana ITA 

1%2 F. Panerswi USA V. Tta ROM B. Nikdov BUL 
S. SjNm SWE 

19% G. Xatkov URS R. Tapia CHI G. Chapron FRA 
V. Zslazar ARG 

1960 E. Crook USA T. Walacek POL l. Monea ROM 
E. Feoianov URS 

1964 V. Popentxenko URS E. Schulz GER F. Valla ITA 
T. Wa&& POL 

1988 C. Fmnegan GBR A. KkSelbv URS A. Zaragoza M M  
A. Jwies USA 

1972 V. Lemeiev URS R. V i ¡  FIN P. Amartey GHA 
M. Jdmson USA 

1976 M. Spinks USA R. R i v  URS A. Nastac ROM 
L. Martinez CUB 

lge0 J. G h e z  CUB V. Savtxenko URS V. Silaghi ROM 
J. Ryaaa POL 

1- J.-S. Shn KOR V. Hill USA M. Zaoui ALG 
A. González W R  

1988 H. Maske GDR E. Mams  CAN C. Sande KEN 
H. S. Syed PAK 

Lima de pes: 75 kg des del 1952. O 1904 i el 1908 era de 71,68 kg; del 1920 al 1936, de 72,57 kg; d 1948. de 73 kg. 



1 Or Plata Bronze 

1920 E. Eagan USA S. Sordal NOR H. Franks GBR 

1924 H. Mitdiell GBR T. PeteTCwi DEN 

1928 V. Avendaíio ARG E. Pistulla GER 

1932 D. Carstens SAF G. Rossi ITA 

1936 R. Mi¡&t FRA R. Vogt GER 

1948 G. Hunter SAF D. Scott GBR 

1952 N. Lee USA A. Pacenza ARG 

1956 J. BOyd USA G. Negrea ROM 

1960 c. Chy USA Z.Piamykowski POL 

1964 C. Pinto ITA A. Kk44o-d URS 

1968 D. Pozniak URS l. Monea ROM 

1972 M. Parbw YUG G. C a d o  CUB 

1976 L. Spinks USA S. Saria CUB 

1984 A. Josipovic YUG K. Bany NZL 

lsMl A. Maynard USA N. Txannivazov URS 

Limit de pes: 81 kg des del 1952. Dd 1920 al 1936 era de 79,38 kg; el 1948. de 80 kg. 

S. Sorsdal NOR 

F. Risiglii ARG 

M. Cia ARG 

A. Perov URS 
H. Siljander FIN 

C. Lucas CHI 
R. Murauskas URS 

A. Madigan AUS 
G. Saraudi ITA 

A. Nikdov BUL 
z. ñetrrykowcki POL 

G. Stankov BUL 
S. Dragan POL 

l. Ikhouria NGR 
J. Gortat POL 

C. Dafinoiu ROM - 
J. Gortat W L  

H. Bawh GDR 
R. Rojas CUB 

M. Moussa ALG 
E. Holvfiekl USA 

D. Skam YUG 
H. Petrich POL 

1 Or Phta Bmnze 

1904 S. ~erger USA C. Mayer USA W. M i i e l s  USA 

1908 A. Mdham GBR S. C. H. Evans GBR F. Parks GBR 

1920 R. Rawswi GBR S. Petmen DEN X. E l h  m A - ~~. ~ - - - .  - ~ 

1924 O. vcm Porat NOR S. Petersen DEN A. Porzio ARG 

1928 A. Rodriguez Jurado ARG N. Ramm SWE M. J. Midi- DEN 

1932 S. LoveU ARG L. Rovati ITA F. Feary USA 

1936 H. Runge GER G. Lovell ARG E. Nilsen NOR 

1948 R. Iglesias ARG G. Nasson SWE J. Arihur SAF 

1952 H. E. Sanders USA l. Johansson SWE A. Nieman SAF 
l. Kaski FIN 

1956 T. P. Rademacher USA L Mukhim URS D. Bekker SAF 
G. Boaano ITA 

1960 F. de PkoIi ITA D. Bekker SAF J. Nemec TCH 
G. Siegmund GER 

1964 J. Frazier USA H. Huber GER G. Ros ITA 
V. lemmiianov URS 

19M G. Foreman USA l. Txepulis URS G. Bambini ITA 
J. Rocha M M  

1972 T. Stevenson CUB l. Alexe ROM P. Hussing FRG 
H. Thomsén SWE 

1976 T. Stevenson CUB M. Simon ROM J. Tate USA 
C. Hifl BER 

1980 T. Stevenson CUB P. Zaiev URS l. Levai HUN 
J. Faqh8nel GDR 

1984 H. Tillman USA W. Dewit CAN A. Vanderlijde NED 
A. Musone ITA 

1988 R. Mercer USA H.-M. Baik KOR A. Vanderlijde NED 
A. Golda POL 

Limit de pes: 91 kg des del 1984. El 1904 i d 1908 aquesta categMia estava reSeNada ak boxadm de tnés de 71.67 kg; del 1920 al 1936, a$ de tnés de 79,38 kg; el 
1948, als de m& de 80 kg; de1 1952 al 1980. ak de m& de 81 kg. En ek Jocs del 1952.1. Johancs~i va ser desquabficat per faita de mbatMtat  en h fina la m@a- 
Ila de plata li va ser atorgada pd COI el 1981. 



1 Or Plata B m z e  

1984 T. B i i  USA F. Damiani ITA R. Wdls GBR 
S. Azis YUG 

1988 L. Lewis CAN R. Bowe USA A. Miroimitxenko URS 
J. Zarenkiewicz POL 

I 01 plata ~ m n z e  

1928 W. Falck-Hansen DE 1 mm 14.4 s G. Bosch E. Gray AUS 1 min 15.6 S 

van Drakestein NED 1 min 15.2 s 

1932 E. Gray AUS 1 min 13,Os J. van Egmond NED 1 min 13,3s G. Rampbergt FRA 1 min 13.4 S 

1936 A. van Vüet NED 1 min 12,Os P. Georget FRA 1 min 12.8s R. Karsch GER 1 min 13.2 s 

1948 J. Dupont FRA 1 min 13,5 s P. Nihant BEL 1 min 14.5 s T. Godwin GBR 1 min 15.0s 

1952 R. Mockridge AUS 1 m i n l 1 , l s  M. Morettni iTA 1 mm 12.7s R. Robinson SAF 1 min 13.0s 

1956 L Faggin ITA 1 min 09,8s L. Fwízk  TCH 1mm11,4s A. Smft SAF 1m in11 .6~  

1960 S. Gaiardcmi i i A  1 min 07,27s D. G i i  GER 1 min 08.75 s R. Vargaixkin URS 1 min 08.86s 

1964 P. Serai BEL 1 min 09.59 s G. Pettenella ITA 1 mmh 10.09 S P. Trentin FRA 1 min 10.42 s 

1968 P. Trentin FRA 1 min 03,91 s N. Fredborg DEN 1 min 04,61 s J. Kierzkowski POL 1 min 04,63s 

1972 N. Fredborg DEN 1 min 06.44 s D. Clark AUS 1 m h  06,87s J. SchW GDR 1 min 07,02 s 

1976 K. Grünke GDR 1 min 05.927 S M. Vaarten BEL 1 min 07,516 s N. Fredborg DEN 1 min 07,617 s 

1980 L. Th0mas GDR 1 min 02,955 S A. Paniüov URS 1 min 04,845 s D. Weller JAM 1 min 05,241 s 

1984 F. Schmidtke FRG 1 min 06.10 S C. Hamett CAN 1 min 06,44s F. Cdas FRA 1 min 06,65 s 

1988 A. Kiritxenko URS 1 min 04,499 s M. Vinnicombe AUS 1 min 04,784 s R. Lechner GDR 1 min 05,114 S 

1920 M. Peeters NED 

1924 L. Mi ia rd  FRA 

H. T. Johnson GBR 

J. Meiier NED 

H. Ryan GBR 

J. Cuonot FRA 

1928 R. Beauírand FRA 

1932 J. van Egmond NED 

1936 T. Merkens GER 

19411 M. Ghella F A  

1952 E. Sacchi ITA 

A. Mazairac NED 

L. W l o t  FRA 

A. van Vliet NED 

R. Harris GBR 

L. Cox AUS 

W. Faick-Hansen DEN 

B. P N i  ITA 

L. Chailld FRA 

A. Schandorff DEN 

W. Potzemheim GER 

1956 M. Rousseau FRA G. Pesenü ITA R. Plwg  AUS 

1960 S. Gaiardoni ITA L. Sterckx BEL V. Gasoarella ITA 

1964 G. Pettenella ITA 

1 S68 D. MCM~~XI FRA 

1972 D. kfelofl FRA 

1976 A. TI<áE TCH 

1980 L. HessI'i GDR 

S. Biandietto ITA 

G. Turrini ITA 

J. M. N'chdson AUS 

D. rvkxebl FRA 

Y. Cahard FRA 

- - ~  - -  ~ ~ 

D. Morelon FRA 

P. Trenitn FRA 

O. Pkhakadze URS 

H. J. Geschke GDR 

S. Kopibv URS 

1984 M. Gorski USA N. Vais USA T. Sakamoto JPN 

1988 L. W i  GDR N. Kwxe URS G. Neiwand , AUS 

El 1908 es va de&ar aquesta prova, perb la fuial va ser dedarada nul.la per ex& de temps. Des del 1924 només s'enregistren els temps dels últims 200 m. 

1 Or Pista Bmnze 

1964 J. Daler TCH 5 min 04.75s G. Ursi TTA 5 min 05,s  S P. Isakssm DEN 5 min 01.90 s 

1968 D. Rebührd FRA 4 min 41.71 s M. F. Jensen DEN 4 min 42,43 s X. Kurmann SU1 74 min 39.42 s 

1972 K. Knudsen NOR 4 min 45.74s X. Kurnann SU1 4 min 51,s  S H. Luiz FRG 4 min 50,80 S 

1976 G. Braun FRG 4 min 47.61 s H. Ponsteen NED 4 min 49.72 s T. Husbike GDR 4 min 52,71 s 

1980 R. DiR-Bundi SU1 4 min 35.66s A. Bondue FRA 4 min 42.96 s H.-H. Orsted DEN 4 min 36.54s 

1984 s. He99 USA 4 mm 39.35s R. Goh FRG 4 mn 43.82s L. H. Nitz USA 4 m h  44,03s 

1988 G. Umaras URS 4 min 32.00s D. Wwds AUS 4 min 35.00s B. Dittert GDR 4 mm 34,17 s 

Els temps de les medalles de bmnze s'enregistren en una cursa per al tercer lloc i poden ser inferiors als enregbirats en la cursa per al primer i el segon 
Wocs. 



-. -. 
1920 IW 5 min 20.0 S Gran Bretanya Unió Sud-africana 

1924 W a  5 min 15.0s Polonia Belgim 

1928 IWa 5min01.8~ PaisosBainos 5 min 06,2 S Gran Bretanya 5 min 02,4 s 

1932 IWa 4 min 53.0 S Frafp 4 min 55.7 s Gran Bretanya 4 min 560 S 

1938 FranCa 4 min 45,Os Itiilia 4 min 51 ,Os Gran Bretanya 4 min 53,6 S 

1948 Franca 4 min 57.8 S 1% 5 min 36.7 s Gran Bretanya 4 min 55.8 S 

1952 IWa 4 min 46,l S Unió Sudafricana 4 min 53.6 s Gran Bretanya 4 min 51.5s 

1956 Italia 4 min 37,4s Franca 4 min 39.4 S Gran Bretanya 4 min 42.2 S 

1960 ltara 4 min 30,90 S Aiemanya 4 min 35.78 S Unió SoviWm 4 min 34.05 S 

1984 Alemanya 4 min 35,67 S ItsEa 4 min 35.74 S Piüw BaD<cs 4 min 38.99 S 

1968 Dinamarca 4 min 22,44 S República Federal d'Alemanya 4 min 18.94 S Wia 4 mm 18.35 S 

1972 RepúMim Federal d'Alemanya 4 min 22.14 s República Federal d'Alemanya 4 min 25.25 S Gran Bretanya 4 min 23.78 S 

1978 República Federal d'Alemanya 4 min 21 ,O6 S Unió SoviBüca 4 min 27,15 S Gran Bretanya 4 mm 22.41 S 

1980 Unió Sovietica 4 min 15.70 S República Danocritica Alemanya 4 min 19.67 S Txec&ov&quia 

1984 Australia 4 min 25.99 s Estats Units d'Am&ica 4 min 29,85 s República Federal d'Alemanya 4 min 25,W S 

1988 Unió ~ ü c a  4 min 13.31 S Repúbfm Democ&üca Alemanya 4 min 14,09 S Australia 4 min 16,02 S 

Els temps de les medallas de bronze s'enregictren en una cursa per al tercer lloc i poden ser inferiors als emegistrats en la ansa per al primer i el segon Ilocs. 
En els Jocs del 1968 I'equip alemany va guanyar k final. pero va ser desqualiit. En els Jocc del 1980 I'equip d'lWa va ser desqual i t  i la medalla de bronze va 
passar a Txecoclovaqu~~ 

1 Or Plata Bronze 

lW R. llegems BEL U. Messercchnndi FRG J. M. Ywshmtz MEX 

1988 D. Fmst DEN LPealen NED M. Ganaiev URS 

I ~r plata ümue 

18% A. Konstantinids GRE 3 h 22 min 31.0 S A. Gcmdrich GER 3 h 42 min 18,Os F. BatbA GBR 

1912 H. Lewis SAF 10 h 42 min 39.0s F. Gnrbb GBR 10 h 51 m 242s C. Schuíte USA 10 h 52 min 38.8 s 

1920 H. Stenqvist SWE 4 h 40 min 01.8s H. J. Kaltenbm SAF 4 h 41 min 26.6s F. Canteioube FRA 4 h 42 min 51,4 S 

1924 A. Blanchonnet FRA 6 h 20 min 48.0 S H. Hoevenaers BEL 6 h 30 min 27.0 S R. Hamel FRA 6 h 30 min 51.6 S 

1928 H. Hansan DEN 4 h 47 min 18.0 S F. W. Southall GBR 4 h 55 min 06.0 S G. Carlsson SWE 5 h 0 0 m i n l 7 . 0 ~  

1932 A. Pavesi ITA 2 h 28 min 05,6 S G. Segato ITA 2 h 29 min 21.4 S B. Brih SWE 2 h 29 min 45,2 S 

1938 R. Charpentier FRA 2 h 33 min 05.0s G. La- FRA 2 h 33 min 05.2 S E. Nievergelt SU1 2 h 33 min 05,8 S 

1948 J. Beyaert FRA 5 h 18 min 12,6s G. P. Voorücg NED 5 h 18 min 16.2s L. Wouters BEL 5h18min16,2s 

1952 A. Noyelle BEL 5 h 06 min 03.4 S R. Gmndelaers BEL 5 h 06 min 51 2 S E. 2kgle.r GER 5 h 07 min 47,5 S 

1956 E. Baldni ITA 5 h 21 min 17.0 S A. Geyre FRA 5 h 23 min 16.0 S A. Jackson GBR 5 h 23 min 16,O S 

1980 V. Kapitonov URS 4 h 20 min 37.0 S L Trape ITA 4 h 20 min 37.0 S W. van den Berghen BEL 4 h 20 min 57,O S 

1961 M. Zanim ITA 4 h 39 min 51.63 S K. A. Radian DEN 4 h 39 min 51.65 S W. Godefroot BEL 4 h 39 min 51,74 S 

1988 P. VianeUi ITA 4 h 41 min 25,24 S L. Mortensen DEN 4 h 42 min 49,71 S G. Petterssai SWE 4 h 43 min 15.24 S 

1972 H. Kuiper NED 4 h 14 min 37,O S K. C. Sefton AUS 4 h 15 min 04.0 S B. Biddle NZE 4 h 15 min 04.0 S 

1978 B. Johanssai SWE 4 h 46 min 52.0 S G. MaRMelli ITA 4 h 47 7in 23,O S M. Nowicki POL 4 h 47 min 23.0 S 

19M S. Sukhonib<enkov URS 4 h 48 min 28,9 S C. Lang POL 4 h 51 min 26.9s 1. Barinov URS 4 h 51 min 26.9 S 

lW A. G m a l  USA 4 h 59 min 57 S S. BawK CAN 4 h 59 min 57 S D. O. Latuiizen NOR 5 h W min 18 S 

1988 O. Ludwig GDR 4 h 32 min 22 S B. Gmene FRG 4 h 32 min 46s C. Henn FRG 4 h 32 min 25s 

Aquesta prova s'ha dispRat en les dist8nciec segümts: 1896.87 km; 1912,320 km: 1920,175 km; 1924,188 km; 1928.168 km; 1932,100 lon; 1936.100 km; 1948. 
194.63 km; 1952. 190.4 km; 1956, 187.73 km; 1960. 175.38 km; 1964, 194.83 km; 1968, 196.2 km; 1972, 200 km; 1976. 175 km; 1980. 189 km; 1984. 
190.2 km; 1988, 196,80. El 1972 I'espanyol J. Hu&amo, que va mtw en tercer üoc, va ser decqualificat per dopatge; el tercer üoc va ser atorgat a B. BiddAe. 

1 0i Plata Bmnze 

1912 Sueaa 44 h 35 min 33.6 S Gran Bretanya 44h44min39,2s EstatsUnitsd'd'/\merica 44h47min55.5~ 

1920 Franca 19h16min43.2~ SueQa 19h23min10,Os Belgica 19h28mm44,4s 

1924 Franp 19 h 30 mh 14.0 S B#gica 19h46min55,4s SueOa 19 h 59 min 41,6 S 



Plata Bmive - --- 
1928 15h09min14.0~ GranBretanya 15h14mh49.0~  Sueaa 15 h 27 min 49.0 s 

lS32 IW 7 h 27 min 15.2 s LXnamarca 7 h 38 min 50.2 s ~ueaa 7 h 39 min 12.6 s 

1836 Franca 7h39min16 .2~  Crssa 7 h 39 mtn 20,4s BBlgica 7 h 39 min 21 ,Os 

1948 seisica 15 h 58 min 17.4 S Gran Bretanya 16h03min31,6s F v  16 h 08 min 19.4s 

1952 eei9ica 15 h 20 inh 46.6 s ltera 15 h 33 min 27.3 s Fmnp 15 h 38 min 58,l s 

1956 Fninca 22 p. Gran Bretanya DP.  A- 27 P. 

A q e -  pova va ser suhmma pels 100 km contrarebtge per equ'w a pl\lts dels Jocs del 1960; se CeMmva conjuntement amb la cursa en Ibiia. El 1956 es va 
substihnrd~detempapeldepunts.fonataquestperlasma~lbcsd'anñada 

1 Or Plata Bmnze 
- 

1960 1% 2 h 14 min 33,s s Alemanya 2 h 16 min 56.31 S Unió M t i c a  2 h 18 min 41.67 s 

1864 Paises Baixos 2 h 26 min 31,19 s IMa  2 h 26 min 55,39 S Suecia 2 h 27 min 11.52s 

1%8 Unió Sovietica 2 h 07 min 49,06 S SuWa 2 h 09 min 26,60 s Italia 2 h 10min 18.74s 

1972 Unió Sov&h 2 h 11 min 17,8 s Polonia 2h l lm in47 ,5s  BBlgica 2 h  12min36,7s 

1976 Unió Sni&tica 2 h 08 min 53s Polaiii 2h09min 13s Dinamarca 2 h  12min20s 

1sM) It8iia 2 h 01 min 21.7 s Rep. LkmwrAtica Alemanya 2 h M min 53,2 s Txems!~vfiquia 2 h  02min 53.9s 

1984 Italia 1 h58mh28s  Su.& 2 h 02 min 38 s Estats Unts d ' A t c a  2 h 02 min 46 s 

19(18 Rep. Democrática Alemanya 1 h 57 min 47.7 S Poümia 1 h 57 min 54.2 s Suecia 1 h 59 min 47,3 s 

O 1964 la distsnaa era de 109,89 km; el 1968. de 104 km. O 1972 I'equip deis Pasos Baixos. que va anibar en ten;er Iloc. va ser desqualificat per dopatge; el tercer 
lloc va sef atorgat a I'equip belga. 

t Or Plata Bmrue 

lS68 E. Salan>iae URS C. L Rothenbirguer GDR C.ParaskeVnYwng USA 

I ~r plata ~nnre 

1- C. Carpenter-Phinney USA 2 h 11 min 14 S R. Twigg USA 2 h l l m i n 1 4 s  S.Schumacher FRG 2 h 11 min 14s 

198(1 M. Knol NEO 2 h 0 0 m h 5 2 s  J.Niehaus FRG 2 h 00 min 52s L Zilpontae URS 2 h 00 min 52 s 

Aquacta pmva s'ha dkputat en les distencies següents: 1984, 79,2 km; 1988. 82 km. 

I Or Plata Bronze 

1898 E.-H. Gravebtte FRA 4v. H. CaOot FRA 3v. L. Pierrakos GRE 2 v. 

la00 E. Coste FRA 6 v. H. Masson FRA 5v. J. Bdenger FRA 4 v. 

1001 R. Fmst CUB 3v. A. Van Zo Post USA 2 v. C. Tatham U!% 1 v. 

1912 N. Nadi ITA 7 v. P. SpeDale KA 5 v. R. Verderber AUT 4 v. 
- 

1920 N. Nadi ITA 10v. P.Catoau FRA 9v. R. Ducret FRA 9 v. 

1014 R. Duaet FRA 6v. P. Caiüau FRA 5v. M. van Dmme BEL 4 v. 

1928 L Gaudin FRA 9v. E. Casmr GER 9v. G. G a W  ITA 9 v. 

lW G. Gaudini ITA 7 v. 

1948 J. Buhan FRA 7 v~ 

1952 C. d'oriaa FRA 8 v. 

1- C. d ' b  FRA i iv  

1960 V. Jdarovith URS 7 v. 

l e s l  E. Franke POL 3 v. 

1%8 l. Dmiba ROM 4 v. 

1972 W. Woyda POL 5 v. 

1976 F. da1 Zotto ITA 4 v. 

lee0 V. Smimov URS 4 v. 

1984 M. Nwna rrA 

J. Levic USA 6 v. 

E. Gardh  FRA 6 v. 

C. d'<)riaa FRA 5 v. 

E. Mamiarotti rrA 6 v. 

G. Bergamini ITA 5 v. 

l. Sissa<in URS 4 v. 

J.C. Magnan FRA 2 v. 

G. Gaudini ITA 5 v. 

G. Bocchino ITA 4 v. 

L. Maszlav HUN 4 v. 

M. di Rosa ITA 5 v. 

A. S~alüno ITA 5 v. 

A. Axelmd USA 3 v. 

D. Revenu FRA 1 v. 

J. Kamuti HUN 3 v. 

J. Kamuü HUN 4 v. 

D. Rwenu FRA 3 v. 

C. NOa FRA 2 v. 

A. Romankov URS 4 v. 

P. Jdvot FRA 4 v. 

M. Behr FRG 

U. w a ~ w c  ODR 

B. Talvard FRA 3 v. 

A. R m k o v  URS 4 v. 

S. Cerioni ITA 

A. Romankw URS 



I ~r plata ~mnze 

1896 l. Gi i iad is  GRE 4 v. T. Karakabs GRE 3v. H. N i ¡  DEN 2 v. 

1900 G. de la Faiaise FRA L T h i i u t  FRA S. Flesch AUT 

1904 M. Diaz CUB 3 v. W. Grebe USA 2 v. A. Van Zo Post USA 2 v. 

1908 J. Fuchs HUN 6v.  B. Zuiasvcky HUN 6 v. V. Goppold von lobsdori BOH 4 v. 
- 

1912 J. Fuchs HUN 6v. B. üékéssey HUN 5 v. E. Mészáros HUN 5 v. 

1920 N. Nadi KA  11 v. A. Nadi ITA 9v. A. de Jong NED 7 v. 

1924 S. Posta HUN 5v.  R. Ducret FRA 5v.  J. Garay HUN 5 v. 

1928 0. Tercztyánszky HUN 9v. A. Peshauer HUN 9v.  B. Bmi ITA 8 v. 

1932 G. Piller HUN 8v.  G. Gaudmi ITA 7v. E. Kabos HUN 5 v. 

1938 E. Kabos HUN 7v. G. Mar i  ITA 6v. A. Gerevich HUN 6 v. 

1948 A. Gerevich HUN 7 v. V. Pimton ITA 5v.  P. Kovács HUN 5 v. 

1952 P. Kovacs HUN 8 v. A. Gerevich HUN 7 v. T. Beruelly HUN 5 v. 

1958 R. Káfpáti HUN 6 v. J. Pawlowski POL 5 v. L. Kuznetsov URS 4 v. 

1960 R. KAtp&j HUN 5 v. Z. ~orváth HUN 4v .  W. Cahrese ITA 4 v. 

1964 T. Pezsa HUN 2 v. C. Arabo FRA 2v. U. Mavikhanov URS 1 v. 

1968 J. Pawlawski POL 4v. M. Rakita URS 4 v. T. Pésza HUN 3 v. 

1972 V. Siaak URS 4v. P. ~ m t h  HUN 3 v. V. Nazimov URS 3 v. 

1976 V. Krovopuskov URS 5v.  V. Nazlimov URS 4 v. V. Wak URS 3 v. 

1980 V. K r o ~ o v  URS 4v.  M. Burtsev URS 4v. l. GedQvári HUN 3 v. 

1984 J. F. Lamour FRA M. Marin ITA P. Westbmok USA 

19118 J. F. Lamour FRA J. Mech POL G. Scaho ITA 

I ~r plata ~ m n r m  -. -. 
1- R. Fonst CUB L. Penée FRA L. Sée FRA 

1904 R. Fonst CUB C. Tatham USA A. Van Zo Poct USA 

1908 G. Aübert FRA 5 v. A. Lippmann FRA 4 v. E. O l i  FRA 4 v. 

1912 P. Anspach BEL 6 v. l. Osiii DEN 5 v. P. Le Hardy de Beauliw BEL 4 v. 

1920 A. Massard FRA 9v.  A. Lippmann FRA 7v. G. Buchard FRA 6 v. 

1924 c. BEL 8 v. 

1928 L. Gaudin FRA 8 v. 

1932 G. Comaggia-Media tTA 8 v. 

1936 F. R i i  ITA 5 v. 

1948 L. Cantone ITA 7 v. 

1952 E. Manoiamtti ITA 7 v  

1958 C. Pavesi TTA 5 v. 

R. Miaet FRA 7 v. 

G. 6uchar-i FRA 7 v. 

G. Buchard FRA 8 v. 

S. Ragno ITA 6 v. 

O. Za&li SU1 5 v. 

D. Mangiamtti ITA 6 v. 

G. Delfino TTA 5 v. 

N. HePsten SWE 7 v. 

G. Calnan USA 6 v. 

C. Aaostoni ITA 7 v. 

G. Comaggia-Medii ITA 6 v. 

E. Mangiarotti ITA 5 v. 

O. Zaweili SU1 6 v. 

E. Mangiaroto ITA 5 v. 

1980 G. Delfino KA  5 v. A. Jay GBR 5 v. B. Khabarov URS 4 v. 

1964 G. Kriss URS 2 v. W. Hoskyns GBR 2 v. G. Kostava URS 1 v. 

1968 G. Kulcssr HUN 4v .  G. Kriss URS 4v .  G. Saccaro ITA 4 v. 

1972 C. Fenyvesi HUN 4 v. J. La DegailW FRA 3v. G. Kuics¿ir HUN 3 v. 

1976 A. Pusch FRG 3v.  J. Hehn FRG 3v. G. K M  HUN 3 v. 

1980 J. Harmenberg SWE 4v. E. Kdczonay HUN 3v.  P. Riboud FRA 3 v. 

1984 P. Boisse FRA B. Vaggo SWE P. Riboud FRA 

19118 A. Schrnkt FRG P. Riboud FRA A. Xuvalov URS 

1 Or Plata Bronze 

1920 ~tslia Franca ~stats unnc d'~m&ka 
1924 FranCa Hongtia 

1928 ~wa Franca Ar9en- 

1932 Franca Itib Estats Units d ' A t  

1938 ~ t a ~ a  Franca -ya 

1948 Franca ltsla Beisi- 
1852 Franca Itib HangM 

1958 I W ~  Franca HongM 



Or Plata Bmnze 

1960 Unid Sovietira Itaís -Ya 

1964 Unid Soviatica Polonia Franca 

1968 F W  Unió Sovi8tica Paonm 

1972 Pdonia Unió SovMka Franca 

1976 RepÚMm Fsderal d'Alemanya Italia Franca 

1 m  Franca Umó SanBbca P&ma 

1984 Itaha RepiWcaFederald'Aemanya Frzuica 

1988 Un6 Sov&ka RepiiliTica Federal d'Alamenya Haylna 

En els Jocs del 1904 es va ealebrar una mmpebd6. que va ser guanyada per un equp mm (Cuba I Estats Units d'l\m8nca) contra un eqiiip dels Estais Units d'w 
rica 

I Or Plata Braue 

1908 Haigna IW BdiBmia 

1912 Honsria Austria Pasos Baixoc 

1920 Italia Franca Pasos Baixos 

1952 thmgria Itera FranCa 

1956 Hmiria Polonia Unió Sovi8tica 

1960 nongna Pdona Itaba 

1964 Unid sov&ca ltera Polonia 

1968 Unid .%vMCa Itera Honsria 
1972 Italia Und W b c a  Hongna 

1976  UN^ SOnBtica ItaTa RomaMa 

1980 Uniá sOvIbtlCa ltera HaKpra 

1984 Italim Franca Romama 

1 m  Honsna U d  Sovlebca lteha 

1 Or Plina Bmnze 

1908 FranCa Gran Bretanya m 
1912 Belgica Gran üreianya Paicos Barios 

1920 Italim wgim Franca 

1924 Franca wgii Italia 

1928 ltslia Franca pomisd 

1932 FranCa W a  Estas Units ~ ' A I  

1998 Italia Suecia Franca 

1948 Franca f i C e  Sukia 

1952 Italia Suecia Suiss~ 

1956 Italis Hongria Franca 

lgso Italia 

1964 Hongm 

1968 Hongna 

1972 -m 

1976 %&a 

1 m  Franca 

1W RepijMm Federal d'Alemanya 

Gran üreianya 

ItaCa 

Unió Sovietica 

Suissa 

RepjMica Federal d'Alemanya 

Polbnia 

Franca 

Unió SaWca 

Franca 

Pdonia 

Unió SaWca 

Suissa 

Unió S o v i i  

ltilia 

1988 Franca RepjMim Federal d'Alemanya ~ n i ó  %v&ka 



Dones 
Flaathavidua 

I Or Plata Bmnze 

1924 E. O S ¡  DEN 5v.  G. Davic GBR 4v. G. Hecksdier DEN 3 v. 

1928 H. Mayer GER 7 v. M. Freeman GBR GER 6v.  O. Oeikers 4 v. 

1932 E. Reis AUT 8 v. J. H. Guiness GBR 8 v. E. üogáthy üogen HUN 7 v. 

1936 l. S & a d ~ ~ I l e k  HUN 6v.  H. Mayer GER 5v .  E. Reis AUT 5 v. 

1948 l. Elek HUN 6 v. K. Ladimann DEN AUT 5v.  E. Müller-Res 5 v. 

1952 l. Camber ITA 5 v. l. Elek HUN 5 v. K. LadmaM DEN 4 v. 

1958 G. Shaen GBR 6v .  O. Orban ROM 6v.  R. Garilhe FRA 5 v. 

1960 H. Schmid GER 6 v. V. Rastvaova URS 5v. M . V i  ROM 4 v. 

1964 l. Ujlaki-Rajto HUN 2v .  H. Mees GER 2 v. A. Ragno ITA 2 v. 

1968 E. Novikwa URS 4 v. M. P. Roldh MEX 3 v. l. UjlakiRejto HUN 3 v. 

1972 A. Ragno-LmE ITA 4 v. l. Bóbis HUN URS 3v.  G. Gomkhova 3 v. 

1976 l. Schwarczmberger HUN 4v .  M. C. Colino (TA 4 v. E. Belova (Novikova) URS 3 v. 

1980 P. Trinquet FRA 4v .  M. Mar= HUN 3v .  B. WyCocsaiiska POL 3 v. 

1994 Luan Jujie CHN C. Hanish FRG D. Vaarvani ITA 

1988 A. Fditel FRG S. Bau FRG 2. Funkenhauser FRG 

Dones 
mperequips  

1gSO unió sanetiea 

1964 m .. 
1968 Unid SoviWica 

1972 Unid SovStica 

1976 Unb5 sanetiea 

Unid Sovietica 

Bronre 

Italia 

A-ya 
R m a  

Runania 

Haigna 

H'Jngna 

F r n  

Honsria 

U 

I Or Plata Bmn,a ~ ---- 

1900 Gran Bretanya FranCa Bagica 

1904 Canada Estats Units d'Am&ka Esiats Uni& #America 

1W8 Gran Bretanya Dwamarca PaEws Baixoc 

1912 Gran Bretanya Dnamarca Paises Baixos 

1920 ~ a g i i  Espanya par;os ~ a u o ~  

1924 Uniguai siiissa Su%a 

1928 Uniguai Argentina ltaria 
- 

1936 IWa Austria Noniega 

1- Sueáa lugosliivia Dinamarca 

1952 Hcngria I-pskivia Sueaa 

1958 Unió Sovietica l-pslavia Bulgaria 

1960 IugOSIhvia Dinamarca Hcngria 

1964 Hongria Txecosloviiquia República Federal d'Aiemanya 

1968 Hwigria üulgaria Japd 

1972 PolornB Honatia Rdb l i ca  Cmnocktica Alemanva Sovietim ~, 

1976 República Democratica Alemanya Polonia Unió So- 

1980 Txecoslovhquia República DemoCratica Alemanya Unió Swietica 

1994 Franca Brasil I ~ a v i a  

1988 Uni6 Sc&tica Brasil República Cmnocktica Alemanya 

En d s  Jocc del 1900 i del 1904 la rnajoria a s  equips que van aconseguir medalles pertanyien a clubs i no ersn S ~ A ! ~ M S  naaonals. 



I Or Plats 

1904 Estats Units #America 374.43 p. Estats Units d ' A M c a  356.37 p. 

1908 Suecj. 438 P. m 425 p. 

Estats Units d'Amariea 349.69 p. 

Fmlandia 405 D. 

1912 Italia 265.75 p. Hongria 227.25 p. 

1920 Italia 359.8550. BBldca 346.785 o. 

Gran Bretanya 184,50 p. 

Franca 340.1000. 

Estats Units d'Am&nca 522,275 p. 

S l & a  654,802 p. 

Siwssa 1.356.70 p. 

S~üssa 567.50 p. 

Jaoó 566.40 D. 

Fmlandia 509,995 p. 

Fmlandia 638,468 P. 

Haigria 1.330,85 p. 

Fmlandia 564.20 p. 

Finlandia 555.95 D. 

19% A m y a  657,430 p. 

1948 Fmlhdk 1.358.30 p. 

1952 Uriió .5ovwca 574.40 p. 

1956 Unió W t i c a  568.25 D. 

1980 Japó 575,20 p. Unió Sovietica 572.70 p. 

1964 Jaoó 577.95 D. Unió S o v W  575.45 o. 

It& 559.05 p. 

Aiemanva 565.10 D. 

1968 Japó 575.90 p. Unió Sovietica 571.10~. 

1972 Jso6 571.25 o. Unió S o d k a  564.05 o. 

Repubüi Demoaiitka Alemanya 557,15 p. 

RepUbl i  Demoaiitka Alemanya 559.70 p. 

1976 J& 576,85 D. Unió Sovietica 576.45 p. ~epública LhwAtica Alemanya 564,65 p. 

Hongria 575.00 p. 

Japó 58670 p. 

Japó 585.60 p. 

1980 Unió SwWx 589.60 p. RepúMica üemdtica Alemanya 581,15 p. 

1984 Estats Units d'Adrica 591,40 p. RepúMica Popular de la Xina 590,80 p. 

1988 Unió So-dtica 593,40 p. Repiblica ü e m m  Aiemanya 588.45 p. 

Fms als Jocs del 1932 aquesta prova era sovint mat d i  de la que es disputa en I'actualit. 

I 01 Plam 

lsOO G. San- FRA 302 p. N. Bas FRA 295 p. L. Oernanet FRA 293 D. 

1904 J. Lenhart AUT 69.80 p. W. Weber GER 69.1 O p. 

1908 A. Braglia ITA 317 p. S. W. Tysal GBR 312 p. 

1912 A. Braglia ITA 135,O p. L. Ségwa 'FRA 132.5 p. 

A. Spinniw SU1 67.99 p. 

L. SBoura FRA 297 D. 

A. Tunesi ITA 131.5~. 

J. Gcunot FRA 87.45 o. 1920 G. Zampan ITA 88.35 p. M. To* FRA 87,62 p. 

1924 L. Stukeli W G  110.340 D. R. Praíák TCH 110,323 D. B. SupEik TCH 106.930 p. 

1928 G. Miez SU1 247.500 p. H Hanggi SU1 246,625 p. 

1952 R. Neri TTA 140.625 o. l. Pelle HUN 134.925 o. H. Savdainen FIN 134,575 D. 

19% A. Schwarzmann GER 113,100 p. K. Frey GER 11 1,532 p. 

P. Aaltonen FIN 228.80 D. 1948 V. Huhtanen FIN 229.70 p. 

1952 V. Txukarin URS 11 5.70 D. G. Xanguinian URS 114,95 p. 

T. Ona JPN 114.20 D. 

J. Stalder SU1 11 4.75 p. 

l. Titov URS 113.80 D. 1956 V. Txukarin URS 114.25 p. 

1980 B. Xakhlin URS 115.95 o. T. Ono JPN 11 5.90 D. l. T i v  URS 115.60~. 

1964 Y. Endo JPN 115.95 p. S. Tsurumi JPN 115AOp. 
V. Lisitski URS 11 5,40 p. 
B. Xakhlm URS 115.40 D. 

1968 S. Kato JPN 115.90 a M. Voronin URS 11 5,85 p. A. Nakayama JPN 115.65 p. 

A. Nakavama JPN 11 4.325 D. 1972 S. Kato JPN 114,650 p. 

1976 N. Andriam URS 116.650 D. 

E. Kenrnotsu JPN 114,575 p. 

S. Kato JPN 115,650 D. M. Tsukahara JPN 115,575 p. 

S. Delb<ev BUL 118.000 o. lge0 A. D i t n  URS 11 8.650 p. N. AndMnw URS 118,225 p. 

19114 K. Gushiken JPN 11 8.700 o. P. Vimar USA 118.675 D. Li Ning CHN 11 8,575 p. 

D. Bibserlxev URS 118,975 p. 1988 V. Astemar URS 119,125 p. V. Liukin URS 119,025 p. 

Fins als JDCS del 1932 aquesta prova era covint mdt diferent de la que es disputa en I'actualit. 

1 Or Plam Braize 

1932 l. Pelle HUN 9,60 p. G. M i ¡  SU1 9.47 p. M. Lertwa ITA 9.23 p. 

1936 G. Miez SU1 18,666 p. J. Walter SU1 18,500 p. K. Frey GER 18.466 p. 
E. M& SU1 18.466 p. 

1948 F. Pataki HUN 38.70 p. J. Mogyorósi-Klencs HUN 38,40 p. Z. RuíiEka TCH 38.10 p. 



1958 V. Muratov URS 19.20 p. 

ls6a N. Aihara JPN 19,450 p. 

1964 F. MemWi VA 19,450~. 

1988 S. &m JPN 19,475 p. 

1972 N. Andrianov URS 19.175 p. 

1978 N. Andriamv URS 19.450 D. 

1960 R. Wückner GDR 19,750 p. 

1904 Li Nkg CHN 19,925 p. 

1W S. Kharikw URS 19.925 p. 

Plata Bmnze 

T. Uesako JPN 19.15 p. 
J. Jokiel POL 19.15 p. 

N. Aihara JPN 19,lO p. 
K. W. moressan SWE 19,lO p. 
V. Txukann URS 19,lOp. 

l. Titov URS 19,325 p. F. Menichelli ITA 19,275 p. 

V. Lkitski URS 19,350 p. 
Y. Endo JPN 19,350 p. 

A. Nakayama JPN 19.400 p. T. Kato JPN 19,275 p. 

A. Nakayama JPN 19.125~. s. kmmtSu JPN 19,025 p. 

V. Martxenko URS 19,425 p. P. Kwmann USA 19.300 p. 

N. Andrianov URS 19,725 p. A. Diioatin URS 19,700 p. 

Lou Yun CHN 19.775 p. K. Somwa JPN 19.700 p. 
P. Vatuone FRA 19.700 p. 

V. Aitemov URS 19,900 p. Yun CHN 19.850 p. 
Y. Iketani JPN 19,850 p. 

1 Or Plata Bmnze 

18% J. Zutter SU1 H. Weingarbier GER 

1904 A. Heida USA 42 p. G. Eyser USA 33 P. W. Merz USA 29 P. 

1924 J. WAiehn SU1 SU1 20.73 p. 21.23 p. J. Gutweniger SU1 21.13 p. A. Rebetez 

1928 H. Hanggi SU1 FIN 18,83 p. 19,75 p. G. M i ¡  SU1 19.25 p. H. Savolaínen 

1932 l. Pelle HUN 19,07 p. O. Bond1 ITA 18.87 p. F. Haubdd USA 18,57 p. 

19% K. Frey GER 19.333 p. E. Mack SU1 19,167 p. A. Bachmann SU1 19,067 p. 

1948 P. Aakonen FIN 38,70 p. 
V. HuManen FIN 38.70 p. 
H. SavcMnen FIN 38.70 p. 

1952 V. Txukarin URS 19.50 p. E. Kanlkw URS 19.40 p. 
G. Xanguñiim URS 19.40 p. 

1958 B. Xakhlln URS 19,25 p. T. Ono JPN 19.20 p. V. Tatl<arin URS 19.10~. 

1960 E. Ekman FIN 19.375 p. JPN 19,150 p. S. T m i  
B. Xakhh URS 19.375 p. 

1964 M. Cerar YUG 19.525 p. S. Tsufumi JPN 19,325 p. l. Tsapenko URS 19,200 p. 

1988 M. Cam YUG 19,325 p. O. E. L a i i  FIN 19.225 p. M. Vwonin URS 19.200 p. 

1972 V. Knienko URS 19,125 p. S. Kato JPN 19.000 p. E. Kenmotsu JPN 18,950 p. 

1976 2. Magyzir HUN 19.700 p. E. Kenmotsu JPN 19,575 p. N. Andrienov URS 19,525 p. 

1960 Z. Magyár HUN 19,925 p. A. D'Riatm URS 19,800 p. M. Nikday GDR 19.775 p. 

19W Li N i  CHN 19,950 p. T. Daggett USA 19.825 p. 
P. VKhiar USA 19,950 p. 

1888 L. Gueraskw BUL 19,950 p. 
Z. Borkai HUN 19,950 p. 
D. Bibsertxev URS 19,950 p. 

El 1948 L Zanetti i O. F i  van rebre les medalles de plaia I bmnze, wpecüvament, perqd aleshwes encara no era vigent la regla de saltar als lbcs següents quan 
hi ha un anpat en el pr"er Iloc. 

1 Or Pbta Bmnze 

1896 l. Mitropoulos GRE H W- GER P. Persaks GRE 

1904 H. Glass USA 45 p. W. Merz USA 39 p. E. Voigt USA 32 p. 

1924 F. Martino ITA 21.553 p. R. P M  TCH 21,483 p. L. V&ha TCH 21,430 p. 

1928 L. Stukslj YUG 19.25 p. L Váeha TCH 19.17~. E. LoiW TCH 18,83 p. 

1932 G. Gulack USA 18,97p. W.DBnton USA 18.60 p. G. Lathrada ITA 18.50 p. 

1938 A. Hudec TCH 19,433 p. L Stukelj W G  18,867 p. M. Voh GER 18.667 p. 

1948 K. Frei SU1 39.60 p. M. Reusai SU1 39.10p. Z. RuuU<a TCH 38.50 P. 

1952 G. Xanguinim URS 19,75 p. V. Txukarin URS 19.55 p. H. Eugster SU  19.40 p. 
D. Leonkin URS 19.40 p. 

1956 A. Asarian URS 19.35 p. V. Muratov URS 19,15 p. M. Takemoto JPN 19.10 p. 
M. Kubota JPN 19.10~. 

1980 A. Acarien URS 19,725 p. B. Xakhün URS 19,saOp. V. Kapsasm BUL 19.425 p. 
T. Ono JPN 19.425 p. 



P W a  

F. Menichelli ITA 19,425 p. 

M. Voronin URS 19,325 p. 

M. V m m  URS 19.2i5 D. 

Bmnze 

B. Xakhlm URS 19.400 D. 1964 T. Havata JPN 19.475 D. 

1966 A. Nakayama JPN 19.450 p. 

1972 A. Nakavama JPN 19.350 D. 

S. Kato JPN 19,225 p. 

M. Tsukakara JPN 19.225 D. 

1976 N. ~ndrianov URS 19.650 p. 

l98a A. Dioatm URS 19.875 D. 

A. D i t n  URS 19,550 p. 

A. Tkatxiov URS 19.725 D. 

D. Grecu ROM 19,500 p. 

J. Tabtik TCH 19.600 o. 

K. Gushiken JPN 19,850 p. 
1964 U Ning CHN 19.850 p. 

H. Behrendt GDR 19.995 p. 
1966 D. Biloswtxev URS 19.925 D. 

USA 

S. TipPelt GDR 19.875 p. 

Plata 

1896 C. Schuhmann GER 

1904 A. Heida USA 36 P. 
G. Evsw USA 36 D. 

J. A. Zutter SU1 H. Weinaertner GER 

W. Merz USA 31 p. 

1 924 F. Kriz USA 9,98 p. 

1926 E. Mack SU1 18.03 D. 

J. K m y  TCH 9,97 p. 

E. LofRer TCH 9.50 o. 

B. Moikovskv TCH 9.93 D. 

S. Derganc YUG 9.46 p. 

E. Carmiiel USA 17.53 D. 1932 S. G u g l i i i ü  ITA 9.58 p. 

1936 A. Schwamann GER 19.200 D. 

A. Jochim GER 17.77 D. 

E. M& SU1 18.967 p. 

O. Rove FIN 39.00 p. 

M. Volz GER 18.467 p. 

J. MwvorÓs4-Klencs HUN 38.50 o. 1948 P. Aaltonen FIN 39,lO D. 
HUN 
TCH 

1952 V. Txukarin URS 19.20 p. M. Takemoto JPN 19.15~. T. Uesako JPN 19,lO p. 
T. Ono JPN 19,lO p. 

l. Titov URS 18,75 p. 1956 H. Banz GER 18.85 p. 
V. Muratov URS 18.85 p. 

1960 T. Ono JPN 19.350 p. 
B. Xakhh URS 19.350 D. 

V. Portnoi URS 19,225 p. 

1964 H. Yamashita JPN 19.600 p. 

1966 M. Vomnin URS 19.000 o. 

V. Lisitski URS 19,325 p. 

Y. Endo JPN 18,950 p. 

V. Kimenko URS 18,825 p. 

M. Tsukahara JPN 19.375 p. 

A. Ditiatin URS 19.800 D. 

H. Rantakari FIN 19,300 D. 

S. D i i v  URS 18,925 p. 

N. Andnanov URS 18,800 p. 

H. Kafyama JPN 19,275 p. 

R. Brikkner GDR 19.775 D. 

1972 K. K&te GDR 18,850 p. 

1976 N. Andrianar URS 19.450 o. 

l98a N. Andrianw URS 19,825 p. 

1964 Lou Yun CHN 19,950 p. U Ning CHN 19,825 p. 
K. Gushiken JPN 19.825 p. 
M. Gaylord USA 19,825 p. 
S. Maisue JPN 19.825 o. 

1988 Lou Yun CHN 19,875 p. S. Kroll GDR 19.862 p. J.-H. Park KOR 19.775 p. 

I Or 

l8sS A. Flamw GER 

Plata 

J. Zutter SU1 

A. Heida USA 43 P. 

R. P e a  TCH 26.61 D. 

H. Weinriartner GER 

1904 G. Evser USA 44 D. J. Duha USA 40 p. 

G. ZamDori ITA 21.45 D. 1924 A. Gütonger SU1 21,M p. 

1926 L. Vácha TCH 18.83 o. J. PnmoíiE YUG 18.50 p. 

l. Peile HUN 18.60 D. 

H. Htmggi SU1 18.08 p. 

H. Savdainen FIN 18.27 D. 1932 R. N& ITA 18.97 p. 

1936 K. Frev GER 19.067 o. M. Reusch SU1 19.034 p. 

V. Huhtanen FIN 3 9 3  p. 

A. Schwamnann GER 18,967 p. 

C. Kiofer SU1 39.10 o. 

V. Txukah URS 19.60 p. 

M. Kubota JPN 19,15 p. 

J. Stalder SU1 19,50 p. 

T. Ono JPN 19.100. 1956 V. Txukarin URS 19.20 p. . ~. 
M. Takemoio JPN 19.10~. 

1960 B. Xakhlin URS 19,400 p. 

1964 Y. Endo JPN 19.675 p. 

1966 A. Nakayama JPN 19,475 p. 

1972 s. Kam JPN 19.475 D. 

G. Caminua5 ITA 19,375 p. 

S. Tsutumi JPN 19.450 D. 

T. Ono JPN 19.350 p. 

F. Meni i l i  ITA 19.350 o.. 

M. V m m  URS 19,425 p. 

S. Kasamatsu JPN 19.375 o. 

V. Klimenko URS 19.225 D. 

E. Kenmotsu JPN 19.250 p. 

M. Tsukahara JPN 19,475 p. 

R. Brüd<ner GDR 19,650 p. 

M. Gavlord USA 19.850 D. 

1976 S. Kato JPN 19,675 p. 

1980 A. Tkatwii URS 19.775 D. 

N. Andrianw URS 19,500 p. 

A. DtiatAi URS 19,750 p. 

N. K a i i i i  JPN 19,925 D. 1964 B. Conner USA 19.950 p. 

1966 V. Artemov URS 19.925 o. V. Uukin URS 19,900 p. S. Tippan GDR 19.750 p. 



I ~r plata Bmnze 

1896 H. Weingaiuier GER A. Fiatow GER 

1904 A. Heida USA 40 P. G. Eyser USA 39 p. 
E. Hennia USA 40 o. 

1924 L. stukelj YUG 19,730 p. 

1928 G. Miez SU1 19.170. 

1932 D. Bixler USA 18.33 p. 

1936 A. Samala FIN 1936711 

R. Neti ITA 19.00 p. 

H. Savolainen FIN 19.07 o. 

K. Frey GER 19,267 p. 

W. Lehmann SU1 39.40 p. 

J. StaMer SU1 19.50 D. 

A. Higelin FRA 19,163~. 

E. Mack SU1 18.92 p. 

E. Teriisvirta FIN 18.07 p. 

A. Schwaru~nn GER 19.233 p. 

V. Huhtanen FIN 39,20 p. 

- .  
A. Schwarzmann GER 19,50 p. 

1956 T. Ono JPN 19,M)p. l. Titw URS 19,40 p. M. Takemoto JPN 19.30 p. 

1960 T. Ono JPN 19,600 p. M. Takemoto JPN 19,550 p. B. Xakhlm URS 19,475 p. 

lS64 B. Xakhln URS 19,625 p. l. Tmv URS 19.550 p. M. Cerar W G  19,500 p. 

1968 M. Vomnin URS 19,550 p. E. Kenmotcu JPN 19,375 p. 
A. Nakayama JPN 19,550 p. 

1972 M. Tsukahara JPN 19.725 p. S. Kato JPN 19,525 p. S. Kasamatsu JPN - 19.450 p. 

1976 N. Tsukahara JPN 19,675 p. E. Kemnotsu JPN 19.500 p. E. Giiger FRG 19,475 p. 
H. Boerio FRA 19.475 p. 

lgM) S. Wtxev BUL 19,825 p. A. Diüatin URS 19,750 p. N. Andrianov URS 19,675 p. 

1984 S. Morisue JPN 20.000 p. Tong Fei CHN 19,975 p. K. Gushiken JPN 19,950 p. 

V. Artemov URS 19.900 p. H. Behrendt GDR 19,800 p. 
1988 V. Liukin URS 19,900 p. M. Gheman ROM 19,800 p. 

En els Jocs del 1932 E. Terasvirta va cedir el segon lloc a H. Savolainen. 

I ~r plata ümnze 

1928 PáiSOG Baixm 316.75 p. ItaTia 289,00 p. Gran Bretanya 258.25 p. 

1936 Alemanya 506.50 p. Txtxdovkquia 503,60 p. Hongfía 499.00 p. 

1948 TxeCOSlOvBquia 445.45 p. Hongfía 440.55 p. Estats Units d'Am&ica 422.63 p. 

1%2 Unió Sovietica 527,W p. Hongria 520.96 p. Txeaxbvhquk 503.32 p. 

1956 Unió Sovietica 444,80p. Hongria 443.50 p. Romania 438,20 P. 
1960 Unió Sovietica 382.320 p. Txeaxbvtquia 373,323 p. Romania 372.053 p. 

1964 Unió W t i c a  380.890 p. Txewdovtquia 379.989 p. Jap6 377,889 p. 

1988 Unió Sovietica 382.85 p. Txeaxbvkquia 382.20 p. Repjblica Demcritica Alemanya 379.10 p. 

1972 Unió Sovietica 380,50 p. RepjMica Demoaatica Alemanya 376,s p. Hongria 368.25 p. 

1976 Unió Sovietica 390,35 p. Romania 387,15 p. RepúMica Democrhtica Alemanya 385.10 p. 

1980 Unió Sovietica 394.90 p. Romania 393.50 p. República Demoaatica Alemanya 392,55 p. 

1984 Romania 392.20 p. Estats Units d'Am&ica 391.20 p. RepúMica Popular de la Xina 388,60 p. 

1988 Unió Sovietica 395,475 p. Romania 394,125 p. RepjMca DemoMBtica Alemanya 390.875 p. 

Abans dels Jocs del 1960 aquesta prwa era molt ciferent de la que es disputa en I'actualitat. 

ebmbaca 
Danri 
Gmasacaaitlstica 
Conarsmitnpkbidhiidual 

1 Or Plata Bmnze 

1952 M Gomkhovskam URS 76.78~ N B o m a  URS 75.94~ M Komndi HUN 75.82 p 

1956 L Lamina URS 74.933~ Á K W  HUN 74,633~ S Muratova URS 74.466 p 

1960 L Latmma URS 77,031 p S Muratova URS 76,696 p P Astakhwa URS 76,164 p 

1964 V C%lavska TCH 77,561~ L Labnma URS 76,998 p P AstaWiwa URS 76,965 P 

1968 v ~ v s k ~  TCH 78.25~ Z V m m a  URS 76.85~ N Kutunskaia URS 76.75 p 

1972 L Twutxeva URS 77.M5p K Jan2 GDR 76.875 p T Lasakm URS 76.850 P 

1976 N Comtima ROM 79,275~ N Kni URS 78,675 p L Twutxeva URS 78.625 p 

1980 E Davdova URS 79.150 p N Cantima ROM 79,075 p 
M Gnauck GDR 79,075 p 

1984 M L. R e m  USA 79.715~ E Szabo ROM 79.125~ S Pauca ROM 78.675 p 

10g) E Xununova URS 79,662 p D SiRvas ROM 79,637~ S Boguniskaia URS 79.400 p 



cambuca 
Dones 
OmnBstkii e t i c a  
San de caW 

I Or 

1952 E. Kalintruk URS 19.20 D. 

Plata 

M. GorW>wskaia URS 19.19 D. 

Bmnze 

G. Minaitxwa URS 19.160. 

URS URS A.S. Colliw SWE 
O. Tass HUN 18,733 p. 

L. Latinma URS 19.01 6 D. S. Muratwa URS 19.049 D. 

- -- 

1960 M. Nikolaieva URS 19.316 D. 

1964 V. Cásiavská TCH 19,483 p. L. Laiinina URS 19.283 p. 
B. Radxhla GER 19.283 p. 

E. Zuchold GDR 19.625 D. Z. V m i n a  URS 19.500 D. 1968 V. cbslavská TCH 19.775 D. 

1972 K. Janz GDR 19,525 p. 

1976 N. Kim URS 19,800 p. 

E. Zuchdd GDR 19.275 p. 

L. TutWxwa URS 19.650 p. 
C. Dombeck GDR 19.650 o. 

L. Tiiratxeva URS 19,250 p. 

1980 N. Xapoixnikova URS 19,725 p. 

1984 E. Szabo ROM 19.875 D. 

S. Kraker GDR 19.675 p. 

M. L. Retton USA 19.850 o. 

M. Rühn ROM 19,650 p. 

L. Agache ROM 19.750 p. 

1988 S. Boguinskaia URS 19,905 p. G. Potorac ROM 19.830 D. D. Sirvas ROM 19.818 D. 

OmnkDia 
Dones 
(imn8stiaiirtlstiai 

Barra d'equjski 

Plata 

M. Gomldiovskaia URS 19,13 p. 

T. Manina URS 18.633 p. 
E. Bosákwá TCH 18,633 p. 

L. Latinina URS 19,233 p. 

T. Manina URS 19,399 p. 

V. CásIavská TCH 19.575 D. 

Bmnze 

M. Korondi HUN 19.02 D. 1952 N. Botxamva URS 19.22 p. 

1956 Á. Keleti HUN 18.800 p. 

1960 E. üosáková TCH 19.283 p. 

1964 V. C á s i a d  TCH 19.449 p. 

1988 N. Kutxinskaia URS 19.650 D. 

S. Muratova URS 19.232 D. 

L. Latinina URS 19,382 p. 

L. M k  URS 19.250 D. 

1972 O. Korbut URS 19.400 p. 

1976 N. Cománeci ROM 19.950 o. 

T. Lasakovitx URS 19,375 p. 

O. Kwbut URS 19.725 D. 

K. Janz GDR 18,975 p. 

T. Unaureanu ROM 19.700 o. 

1980 N. MmHnea ROM 19.800 p. 

1984 E. Szabo ROM 19.800 o. 

E. Davidova URS 19,750 p. N. Xapomikwa URS 19,725 p. 

K. Johnson USA 19,650 p. 
S. Pauca ROM 19:800 0. 

ROM E. Xuócunova URS 19,875 p. G. Potorac ROM 19,837 p. 
P. Mills USA 19,837 p. 

1952 M. K m d i  HUN 19,40 p. 

1956 Á. Kek3ti HUN 18.966 D. 

M. Gwokhovskaia URS 19,26 p. 

L. Latinina URS 18.833 D. 

Á. K M  HUN 19,16p. 

S. Muratova URS 18.800 o. 

1960 P. Astakhova URS 19.61 6 p. 

1964 P. Astakimva URS 19.332 D. 

L. Latinina URS 19,416 p. 

K. Makray HUN 19,216~. 

K. Janz GDR 19.500 D. 

T. Liukhina URS 19,399 p. 

L Laünma URS 19,199 p. 

Z. Vonmina URS 19,425 D. 1968 V. cbslavská TCH 19,650 p. 

1972 K. Janz GDR 19.675 p. O. Korbut URS 19,450 p. 
E. Zuchald GDR 19,450 p. 

T. Unaureanu ROM 19.800 D. 1976 N ComHneci ROM 20.000 D. M. EgervM HUN 19,775 p. 

S. Kraker GDR 19,775 p. 
M. Rühn ROM 19,775 p. 
M. Fiiatwa URS 19,775 p. 

M. L Retton USA 19,800 p. 

1980 M. Gnauck GDR 18.875 p. E. Ebarle ROM 19,850 p. 

1984 Ma Yanhong CHN 19.950 P. 
J. Mc~ama& USA 19,950 p. 

1988 D. SirivaS ROM 20.WO O. D. Kersten GDR 19,987 p. E. Xukmva  URS 19,962 p. 

1 Or Plata Bmnze 

1952 Á. K e t i  HUN 19.36 p. M. Goroldiovskaia URS 19.20 p. M. Koronci HUN 19,00 p. 

1956 Á. K M  HUN 18,733 p. ROM 18,700 p. E. Leusteanu 
L. Laünina URS 18,733 p. 

1960 L. Laünina URS 19,583 p. P. Astakh~va URS 19.532 p. T. Liukhina URS 19.449 p. 



Plata Bmnze 

P. Asiakbva URS 19.500 p. 
- 

A. Jdnosi HUN 19.300 D. 

Or 

1964 L. ~ a t i n i i  URS 19,599 p. 

1968 L. Petrik URS 19,675 p. 
V. ¿%lavsk4 TCH 19.675 D. 

1972 O. Kabut URS 19.575 p. 

1976 N. Kim URS 19.850 D. 

L. Turixtxeva URS 19,825 p. 

L. Turixtxeva URS 

1980 N. Kim URS 19,875 p. 
N. Cananeci ROM 19,875 p. 

1984 E. Szabo ROM 19.975 D. J. M a m a r a  USA 19.950 o. 

1988 D. Silivas ROM 19,937 p. S. üaguinskaia URS 19,887 p. 

N. Kmdmbia URS 19,650 p. 

N. Cwneneci ROM 19.750 p. 

N. -ava URS 19,825 p. 
M. Gnauk GDR 19.825 D. 

M. L Retton USA 19.775 p. 

D. Dudeva BUL 19.850 D. 

I ~r plata ~ronze 

1984 L Fung CAN 57,950 p. D. Staiailesai ROM 57,900 p. R. Weber FRG 57,700 p. 

1988 M. Lobatx URS 60.000 p. A. Dunavska BUL 59.950 p. A. Tirnoixenko URS 59,875 p. 

I Or PLata Bmnze 
1972 Z. Srnalcerz POL 337.5 kg L Szücs HUN 330,O kg S. Holcueiter HUN 327,s kg 

1976 A. V m i n  URS 242.5 kg G. KOszegi HUN 237.5 kg M. Nassiri IRN 235,O kg 

1980 K. 06~0na l i i  URS 245,O kg B.C. HD PRK PRK 245.0 kg 245.0 kg G.S. Han 

1984 Zeng Guoqiang CHN 235.0 kg Zhou Peishun CHN 235.0 kg K. Manabe JPN 232.5 kg 

1988 S. Marinov BUL 270.0 kg B.-K. Chun KOR 260,O kg He Zhouqiang CHN 257,5 kg 

1 Or Plata Bmnze 

1948 J. Di b b o  USA 307.5 kg J. Creus GBR 297.5 kg R. Tom USA 295.0 kg 

1952 l. Udodov URS 315.0 kg M. Namdjw IRN 307.5 kg A. Mirzai IRN 300.0 kg 

1956 C. Vnci USA 342,5 kg V. Stogov URS 337.5 kg M. Namdjou IRN 332.5 kg 

1960 C. Vmci USA 3450 kg Y. Miake JPN 337.5 kg E. Elrnkhan IRN 330.0 kg 

1964 A. Vakhonin URS 357,5 kg l. FMdi HUN 355.0 kg S. Ichinoseki JPN 347.5 kg 

1968 M. Nassiri IRN 3673 kg l. FMdi HUN 367.5 kg H. Trobicki POL 357.5 kg 

1972 l. FMdi HUN 377,5 kg M. Nassiri IRN 370.0 kg G. Txeiin URS 367.5 kg 

1976 N. Nurikian BUL 262.5 ka G. Cziura POL 252.5 ka K. Ando JPN 250.0 ko 

1980 D. NWez Aguilar CUB 275.0 kg l. Carkisian URS 270,O kg T. Demboiiczyk POL %,o kg 

1984 Wu Shude CHN 267.5 kg Lai Runrning CHN 265,O kg M. Kaiake JPN 252,5 kg 

1988 O. Mio ian URS 292.5 kg He Yingqiang CHN 287,5 kg Liu Shoubin CHN 267,5 kg 

I Or Plata Bmnze 

lglo F. de Haes BEL 220.0 kg A. Sdmidt EST 212.5 kg E. RytJw SU1 210.0 kg 

1924 P. Gabetti TTA 402.5 kg A. Stadler AUT 385.0 kg A. Reinmann SU1 382.5 kg 

192% F. Andiysek AUT 287.5 kg 

lS32 R Suvhv  FRA 287.5 ko 

1936 A. Terlano USA 312.5 kg 

1948 M. Faiad EGY 332.5 kg 

1652 R. T~imiMan URS 337.5 kQ 

1956 1. m USA 352.5 kg 

1 8 0  E. URS 372.5 ka 

1964 Y o s h i ~ i y a k e  JPN 397.5 kg 

1968 Yoshiiobu Mivake JPN 3925 ka 

H. Wobert GER 282.5 ka 

H. Wolper GER 282,5 kg 

S. M. Soliman EGY 305.0 ka 

A. Teriazz~ USA 280.0 kg 

l. Hassan S h  EGY 300.0 ka 

R. Wdkes TRI 317,5 kg 

N. Saksonov URS 332.5 ka 

J. Salmassi IRN 312.0 kg 

R. WRes TRI 322.5 ka 

E. M i i v  URS 342,5 kg 

1. USA 362.5 kg 

l. Bergtv USA 382.5 kg 

D. Janidze URS 387.5 ka 

M. zieii~w POL 335.0 kg 

S. Manniaii rrA 352.5 kg 

M. Nowak POL 377.5 kg 

Yoshiiki Miyake JPN 385.0 kg 

1872 N. Niirikian BUL 4M,5 kg D. Janidze URS 4W.O kg J. Benedek HUN m.0 kg 

1978 N. Kdesnikav URS 285,O kg G. Todomv BUL 280.0 kg K. H ' d  JPN 275.0 kg 

1980 V. Masin URS 290.0 kg S. Dimifrw BUL 287.5 kg M. Sewaryn POL 282.5 kg 

1984 Chen Weiquisng CHN 282.5 kg G. Radu ROM 280.0 kg W.-Y. Tsai TPE 272.5 kg 

1988 N.Culeymanogki TUR 342.5 kg S. Topurov BUL 312.5 kg Ye Huanmhg CHN 287.5 kg 



I Or 

1920 A. Neuland EST 257.5 ka 

Plata 

L. Williquet BEL 240.0 kg 

A. Zwefina AUT 427.5 ka 

F. Rooms BEL 230.0 kg 

B. Durdis TCH 425.0 ka 1924 E. Décottignies FRA 440,O kg 

1928 K. Hdbina GER 322.5 ka F. Arout FRA 302,5 kg - 
H. Haas AUT 3%:5 ka 

G. P i i i  ITA 302.5 ka 1932 R. Duverger FRA 325.0 kg 

1936 A. M. Mesbah EGY 342.5 ka 

H. Haas AUT 307.5 ka 

K. Jansen GER 327.5 kg 
R. Fein AUT 342:5 k i  

J. Hallidav GBR 340.0 ka 1948 l. Hassan Shams EGY 360.0 kg 

1952 T. Kono USA 362.5 ka 

A. Hamouda EGY 360.0 ka 

E. Lopatin URS 350.0 kg 

R. Khabutdinov URS 372.5 ka 

V. Ba~betis AUS 350.0 kg 

C.-H. Kim KOR 370.0 ka 1956 l. Ribak URS 380,O kg 

1960 V. Buixuiev URS 397,5 kg H. L. Tan SIN 380.0 kg A. ~ a h i  ~ z n  IRQ 380,O kg 

1964 W. Baszanowski POL 432,5 kg V. Kaplunov URS 432,5 kg M. ZMiiiski POL 420.0 kg 

1960 W. Bsszanowski POL 437.5 kg P. Jalayer IRN 422.5 kg M. Z'dinski POL 420.0 kg 

1972 M. K i i nov  URS -,O kg M. Kutxev BUL 450,O kg Z. Kaczmarek POL 437.5 kg 

1976 P. Korol URS 305.0 kg D. Senet FRA 300.0 kg K. Czamecki POL 295.0 kg 

1980 J. Russev BUL 342.5 kg J. Kunz GDR 335,O kg M. Pakov BUL 325.0 kg 

1984 Yao Jingyuan CHN 320.0 kg A. Somá ROM 312.5 kg J. Gronman FIN 312.5 kg 

1988 J. Kunz GDR 340.0 kg l. Militocsian URS 337.5 kg Li J i i e  CHN 325,O kg 

Als Jocs dei 1928 K. Helbing I H. Haas van ser dedarats campions tot dos, perqwi pesaven igual i van akecar d maten< pes. Als Jacs del 1976 va guanyar el polonk 
Z. Kaczmarek. desqualit posteriomient per haver u t i l i i t  estemides anabokants. 

1 Or Plata Bmnze 

1920 H. Gance FRA 245.0 kg P. Bianchi ITA 237.5 kg A. Pettersson SWE 237,5 kg 

1924 C. Galirnbeiti TTA 492,5 kg A. Neuland EST 4550 kg J. Kikkas EST 450,O kg 

1928 R. Fr-s FRA 335,O kg C. Galmberti ITA 332,5 kg A. Sdmiier NED 327,5 kg 

1932 R. Ismayr GER 345.0 kg C. Ga!4mbero TTA 340,O kg K. Hipmger AUT 3375 kg 

1936 K. S. El Towi EGY 387.5 kg R. Ismayr GER 352,5 kg A. Wagner GER 352.5 kg 

1948 F. Spelhnan USA 390.0 kg P. Oewge USA 382.5 kg S.J. Kirn KOR 380.0 kg 

1952 P. George USA 400.0 kg G. Gratton CAN 390,O kg S.J. Kim KOR 382.5 kg 

1956 F. Bogdanm URS 4m,0 kg P. ~ e w g e  USA 412.5 kg E. Pignato TTA 382.5 kg 

1960 A. Kurinov URS 437.5 kg T. K m  USA 427.5 kg G. Veres HUN 405,O kg 

1964 H. Zdra2ila TCH 445.0 kg V. Kurentsov URS 440.0 kg M. Ouchi JPN 437,5 kg 

1968 V. Kurentsov URS 475,O kg M. Ouchi JPN 455,O kg K. Bakos HUN 440,O kg 

1972 J. Bikov BUL 485.0 kg M. TrabouIsi UB 472,5 kg A. Sihrino ITA 470,O kg 

1976 J. M i i v  BUL 335,O kg V. Militosian URS 330,O kg P. Wenzel GDR 327,5 kg 

1980 A. ~ la tev  BUL 360.0 kg A. Pervi URS 357,5 kg N. Kdev BUL 345,O kg 

1984 K.-H. Radcchimsky FRG 340.0 kg J. Demers CAN 335.0 kg D. Coroclan ROM 332.5 kg 

1988 B. Guidiov BUL 375.0 kg l. Steinhoefel GDR 360,O kg A. Varbanov BUL 357.5 kg 

MMemma 
De 75.01 a ü2,5 kg 

1 Or Plata B m m  

1920 E. Cadine FRA 290.0 kg F. Hünenberger SU1 275,O kg E. Pettersson SWE 272.5 kg 

1924 C. RigoUlot FRA 502.5 kg F. Hünenberger SU1 490.0 kg L. Friedrich AUT 490.0 kg 

1928 E. S. Nosseir EGY 355.0 kg L Hasün FRA 352.5 kg J. Vwheijm NED 337,5 kg 

1932 L. Hasün FRA 365.0 kg S. Olsen DEN 360.0 kg H. Duey USA 330,O kg 

1936 L. Hostin FRA 372.5 kg E. Deutsch GER 365,O kg l. Wasif EGY 360,O kg 

1948 S. Stanczyk USA 417,5 kg 

1952 T. Lomakin URS 417.5 ka 

H. Sakata USA 380.0 ka 
- - 

G. Maanusm SWE 375.0 ka 

S. Stancryk USA 415.0 kg 

V. StewvK>v URS 427.5 ka 

A. Vombiev URS 407,5 kg 

J. Gewae USA 417.5 ka 1956 T. Kono USA 447.5 kg 

1960 l. Palifíski POL 442.5 kg S. Gewge USA 430.0 kg 

G. T6th HUN 467.5 ka 

J. Bochenek POL 420.0 kg 

G. Veres HUN 467.5 kg 

N. OzMek POL 472.5 ka 

1964 R. Pukfelder URS 475.0 ka 

1960 B. W i i  URS 485.0 kg 

1972 L. Jenssen NOR 507.5 ka 

V. W i v  URS 485.0 kg 

N. OBmek POL 497.5 kg 

T. Staiixev BUL 360.0 ka 

G. HwvAth HUN 495,O kg 

P. Baczakó HUN 345.0 ka 1976 V. Xari URS 365.0 kg 

1980 l. Vardanian URS 400.0 ka B. Blagoev BUL 372,5 kg 

R. Kebbas AUS 3423 kg 

l. Messzi HUN 370,O kg 

D. Pali ik TCH 367.5 kg 

R. lsaoka JPN 340.0 ka 1984 P. Becheni ROM 355.0 kg 

1988 l. Arsamakov URS 3T1.5 ka H.-K. Lee KOR 367.5 kg 

esteroik anabditzants. Eb Jocc del 1976 va quedar en segon Uac el búlgar 



HEltsroMla 
De 82,51 a 90 kg 

I ~r pbta üronze 

1952 N.Sdwniancky USA 445.0 kg G. Nwak URS 410,O kg L. Kilgour TRI 402.5 kg 

1955 A. VonWw URS 462.5 kg D. Sheppard USA 422.5 kg J. Debif FRA 425,O kg 

1960 A. Vomhiw URS 472.5 kg T. Lomskin URS 457.5 kg L Marün GBR 445,o kg 

1964 V. Gdovanw URS 487.5 kg L MarIin GBR 475.0 kg l. Patiiiski POL 467,5 kg 

1- K. Kangasnianii FIN 517,5 kg J. Talts URS 507.5 kg M. Golab POL 495.0 kg 

1972 A. Niiolw BUL 525.0 kg A. Xopov BUL 5175 kg H. Bettembowg SWE 512.5 kg 

1976 D. R i i  URS 301.5 kg L James USA 362.5 kg A. Xopw BUL 360.0 kg 

1960 P. Ehczakd HUN 377.5 kg R Aleksandmv BUL 375,O kg F. Mantek GDR 370,O kg 

1984 N. Vlad ROM 392.5 kg D. Petre ROM 360,O kg D. Mercer GBR 352,5 kg 

1988 A. Khmpati URS 412.5 kg N. Mukhamdbmv URS 400.0 kg S. iawada POL 4'-'0,0 kg 

I ~r plata üronze 

1960 O. Zammba TCH 395.0 kg l. N i  URS 392,5 kg A. Blanco CUB =,o kg 

1984 R. Mser FRG 385.0 kg V. Gmpa ROM 382,5 kg P. Nimi FIN 367,5 kg 

1988 P. Kumetsov URS 425.0 kg N. Vlad ROM 402,5 kg P. lmmersberger FRG 395,O kg 

Ha- 
Del00,Ol a110 kg 

I Or Plata Bmue 

1896 L. Elbt* GBR 71,O kg V. Jensen' DEN 57,2 kg A. NikolopailoU' GRE 57.0 kg 
V. Jensen" DEN 111.5 kg L Elliotliot* GBR 11 1,5 kg K. Schunann" GER 90,O kg 

S. Versis" GRE 90.0 kg 

1904 O. Osthoff USA 48p. F. Winteis' USA 45p. F. KungW USA 1Op. 
P. Kakousis*' ORE 11 1.58 kg O. OsthoW' USA 84.35 kg F. KungW* USA 79.83 kg 

1920 F. Botoio TTA 270.0 kg J. Ahin LUX 255.0 kg L Bemot FRA 250.0 kg 

1924 G. T m i  ITA 517.5 kg F. Aigner AUT 515.0 kg H. Tammer EST 497.5 kg 

1928 J. Str- GER 372.5 kg A. Luh- EST 360.0 kg J. Ska>la TCH 357.5 kg 

1932 J. Skobla TCH 380,O kg V. M E k a  TCH 377,5 kg J. Strascb3rger GER 3T1.5 kg 

1936 ,J.  Manger GER 410.0 kg V. Ph i&a  TCH 402,5 kg A. Luh* EST m , o  kg 

1 W  J. Davis USA 452.5 kg N. Sdemansky USA 425.0 kg A. Charitd NED 412.5 kg 

1952 J. Davis USA 460.0 kg J. Bradford USA 437.5 kg H. Sektt i  ARG 432.5 kg 

1956 P. Andersai USA 500.0 kg H. Sehretti ARG 500.0 kg A. ñgajgni ITA 452.5 kg 

1960 l. Vlascov URS 537.5 kg J. Bradford USA 512.5 kg N. Schemansky USA 500,O kg 

19M L. Jabotinski URS 572.5 kg l. Vlassov URS 570.0 kg N. Schemansky USA 537.5 kg 

1968 L. Jabotinski URS 572.5 kg S. R e d i  BEL 555,O kg J. Dube USA 555.0 kg 

1972 J. Talts URS 580.0 kg A. Kraitxev BUL 562,5 kg S. Grühner GDR 555,O kg 

1976 l. Zaitsev URS 385.0 kg K. Semetdj'ietr BUL 385,O kg T. Rutkomki POL 377.5 kg 

1960 L Taranenko URS 422.5 kg V. Khristov BUL 405.0 kg G. Szalai HUN 390,O kg 

1 W  N. Obthrger  TTA 390.0 kg S. Tasnadi ROM 380.0 kg G. CaMon USA 377,5 kg 

1988 l. Zrikharavibc URS 455.0 kg J. Jacso HUN 427.5 kg R. Weller GDR 425,O kg 

Os Jocs del 1896 i cid 1904 es van di- aies poves oferents: aipmmt amb una d (') i a lpmm amb les dues mans C.). Els Ihitc de pes de la c a t w a  del 
pespsanthanestataquests:el1896iel1904.liure;del1920i1948.mBcde82.5kg;del 1952al1968.mBcde90kg;desdel1972.ñnsallOkg. EndsJocsdel 
1976 va guanyar el bjlgar V. Khtisiw. desqualificat posteriomient per havff u o l i t  esteroides anabo l i t s .  

I Or Plata Bmme 

1972 V. Alekseiev URS 6408 kg R. m FRG 610,O kg G. Bonk GDR 572.5 kg 

1976 V. Alekseiev URS 440.0 kg G. Baik GDR GDR 387.5 kg 405,O kg H. Losch 

1980 S. Rakhmanw URS 440.0 kg J. Heuser GDR 410.0 kg T. Rutkowski POL 407.5 kg 

1984 D. Lukim AUS 412.5 kg M. Martáiez USA FRG 397.5 kg 410.0 kg M. Ne&ger 

1888 A. KurlaTitx URS 462,5 kg M. Nedingw FRG 430.0 kg M. Zawiqa FRG 415.0 kg 



1 Or Plata Bmnze 

1972 iu~osIt&via Txeoxk~vhquia Romania 

1976 Unió SoviBtica Romaiiia Polonia 

1980 Repúbaca Demoaatica Aiemanya Unió Sovibtica Romania 

1984 lugOci&via República Federal d'Alemanya R m i a  

1988 UN6 SoviBtica coma lugoslsvia 

En ek Jocs del 1936 es va celebrar un tcineig d'handbol a I'airs liure amb equips d'onze jugadors; el resultat va ser el següent: or, Aiemanya; plata, Auctria; brcme. 
s&sa. 

1 Or Plata Bmnze 

1876 Unió sovietica República Demoaatica Alemanya H- 

1980 UN6 SoviBtica lugoslhwa 

1984 lugosiavia coma 
1988 Carea Noniega 

Rap&iim Popular de la Xina 

Un6 Sov'itica 

I Or 

1912 C. Baide IEmoerori SWE 150 

Plata 

G. A. üoitmstem (Nepiun) SWE 21 p. 

B. Sandstrwn fSaben SWE 26.312 D. 

H. VDI'I B ñ x e n - F i i  IMawie) SWE 32 D. 

1920 J. LundMad (Uno) SWE 27,937 p. 

1924 E. Linder ( P m m i )  SWE 276.4 p. 

1928 C. F. wxi Lanaen-Parow (haufaSnoer) GER 237.42 o. 

H. m Rosen (Running Sster) SWE 25,125 p. 

X.LecaaelPimardl FRA 265.8 D. B. Sandsbom (Sabei) SWE 275.8 p. 

C. Mamn Illion\ FRA 231.00 o. R. Olson (Gün-) SWE 229.78 p. 

H. Tutüe IOhnrioic) USA 300.500. 1932 X. Laage (Taine) FRA 343.75 p. 

1 S36 H. Pdlav Il(ronos) GER 1.760 D. 

C. Mariai (LRwr) FRA 305,42 p. 

F. Gemard (Absinth) GER 1.745.5 p. 

A. Jcwseaume Rlanwaon) FRA 480.0 D. 

A. Podhalsky (Nero) AUT 1.721.5 p. 

G. A. Bonenstam Jr. (lnmi) SWE 447.5 p. l94a H. Mwer (Hwnmer) SU1 492.5 p. 

1952 H. Saint Cyr (Master Rufuc) SWE 561 ,O p. L. Harte4 (JuWee) DEN 541.5 p. 

L. Harte4 Wubüee) DEN 850.0 o. 

A. JOucceaune B i m o n )  FRA 541.0 D. 

1956 H. Saint Cyr (~uli) SWE 860.0 P. 

1960 S. Filatov (Absent) URS 2.144~. 

1964 H. Chammarün (Woemiann) SU1 1.504 D. 

L. Lin~enhotf (Adula0 GER 832,O p. 

G. F i  (Wald) SU1 2.087 p. 

H. Bddt IRmus\ GER 1.503 o. 

J. Neckermann ~~) GER 2.082 D 

S. Filatov (Absent) URS 1.486 p. 

R. Kümke iDw) FRG 1.537 D. 1968 l. Kisimov (Ikor) URS 1.572 p. 

1972 L. Linsenhoff (Piam FRG 1.299 D. 

J. Neckemiann (Mariano) FRG 1 .S46 p. 

E. Petuiiova (Pepd) URS 1.185 p. J. Ned<ennann (Venetia) FRG 1.177 p. 

R. Klimke (Mehmadl FRG 1.395 o. 1976 C. Stückelberger (Granat) SU1 1.486 p. 

1980 E. Theurer (Mon Chéri) AUT 1.370 o. 

H. Bddt (Wovcsk). FRG 1.435 D. 

l. K o w  (Igrol<) URS 1.300 p. 

A. G. Jensen ¡M-) DEN 1 .442 D. 

V. Ugtiunov (Xkval) URS 1.234 p. 

O. Hofer Ilhnanduc\ SU1 1.364 o. 1984 R. Klimke (Ahlerich) FRG 1 .504 p. 

1988 N. Uphoff (Rembrandt) FRG 1.521 p. M. OttoCrepin (Collandus) FRA 1.462 p. 

Bmnze 

192~1 ~lemanya 669.72 p. suecia 650,86 p. 

1932 Franca 2.81 8.75 o. Suecia 2.678.00 D. 

Pms06 BaU<os 642.96 p. 

Estats Units d'Amkica 2.576,75 p. 

19s ~lemanya 5.074.0 p. FW 4.656.0 p. 

194a FranCa 1.269.0 p. Estats U n i i  1.256,O p. 

1952 S W  1.593.0 p. S i i i  1.575.0 p. 

1956 W a  2.475 p. Alemanya 2.346 p. 

1964 -Ya 2.558 p. S u ' i  2.526 p. 

Slüssa 2.346 p. 

unió ~ i ü m  2.31 1 D. 

1968 RepúMka Federal d'/\lemsnya 2.699 p. Unió Sovibtica 2.657 p. 

1972 Unió S w & k a  5.095 D. Rdb l i ca  Faderal d'Alemanva 5.083 o. 

1978 República Federal d'Aiemanya 5.155 p. Siiissa 4.684 p. 

1980 Unió Sovwtica 4.383 D. Buiaiiria 3.580 o. 

1984 R @ M ¡  Faderal d ' M a n y a  4.995 p. SITisca 4.673 p. 

1938 Repjblim Federal d'Aiemanya 4.302 p. Suissa 4.164 p. 

L'equip de Suecia. vencedor en els Jocs del 1948, amb 1.366 pintc, va ser desqualificat I'any següent. 



~ --- -. -. .-- 
- 

. , . . . - - ---~-,  -. - -  FRA 46,32 p. 

1920 H. Momer (Gemiania) SWE 1.775,~ p. A. L I J M ~  p'rsa) SWE 1.738.75 p. E. Caffaram' (Caniie) ITA 1.733,75 p. 

. - .  , , S.Doak(Pamfinder) USA 1.845,50 p. 

1928 C. Pahud de Mottange (Mamok) NED l.969,82 p. G. de Kruyif (Va-ten) NED 1.967.26 p. B. Neuman (lp) GER 1.944.42 p. 

) USA 1.811.00 p. C. m Rosen SWE 1.809.42 p. 

1912 A. Nordlander (Lady Arüst) SWE 4659 D. F. von Rochow 1 I ~ t )  GER 46.42 o. J. Cariou lComtteI 

1924 A. v. d. Vwrl van Zijp (Siiver Piece) NED 1.976.00 D. F. Kirkebm (Meteori DEN 1 A73.50 o. 

1932 C. Pahud de Mwtange (Marcfoix) NED 1.813,83 p. E. Thompson (Jenny Camp 
(Sunnyside Maid) 

1938 L. Stubbendorf (Nutmi) GER -37.70 p. E. Thompson (Jenny Camp) USA -99.90 p. H. M a t h i i l u n d i i  (Jason) DEN -102,20 p. 

1948 B. Chevalier (Aighne) FRA +4 p. F. Henry (Swing Low) USA -21 p. R. Weli (Claque) SWE -25p. 

1952 H. von Blixen-Finecke Jr. (Jubal) SWE -2833 p. G. Lefrant (Verdun) FRA -54.50 p. W. &isng (Hubmus) RFA -55,50p. 

1956 P. Kastenman (Iluster) SWE -66,53 p. A. Lütke-Westhues GER -84.87 p. F. W a o n  (Kibany) GBR -85.48~. 

1980 L. Magan (Salad Days) AUS +7,15 p. 

1964 M. Checooli (Surbean) ITA +M40 o. 

A. üühler (Gay Spark) SU1 -51.21 p. 

F. Ligges (Donkosak) GER +49,20 p. 

M. Page (Foster) USA -52.31 p. 

N. Lavis ( M i a )  AUS -16.50 D. 

C. MMatorio (Chaian) ARG +56,40 p. 

D. Aühusen 1Lochinvar) GBR -41.61 D. 1968 J.J. Guyon (Pitw) FRA -38.86 p. 

1972 R. Meade 1Lauriactwi~ GBR 57.73 o. A. -ton ( W c d b d )  ITA 43.33 p. 

J. M. Plumb lBetter & Betterl USA -125.85 D. 

J. JOnsson (Smyevo) SWE 39.67 p. 

K. Schub (Madrigal) FRG -129,45p. 

l. Sainikw (Pintset) - URS -151.60 p. 

V. Hdgate (Ptimks) GBR -56.80 p. 

1978 E. Coffin (Bally-Cor) USA -1 14,99 p. 

1980 F. E. Roman íRossinanl ITA -108.ñ0 o A. Blinov (Galzun) URS -120.80 p. 

K. Stives lBen Arthuri USA -54.20 o. 1984 M. Todd (Chasma) NZL -5160 p. 

M. Todd íChansmaI NZL -A? M n l. Sta& (Sir Waiüe) GBR -52,80 p. V. Leos Master hftsman) GBR -62,W p. 

M Plaia Bmnze 

1912 Suacia 139.06 p. Alamanya 138.48 p. ~c ta t s  Units d ' m  137.33 p. 

1920 Suecia 5.057,50 p. IW 4.735.00 p. Belgii 4.560.00 p. 

1924 P a W  wos 5.297,5 p. Sueáa 4.743.50 p. Italia 4.515,00 p. 

1928 Pasas W o s  5.865,68 p. Noruega 5.395.68 p. Polonia 5.067,92 p. 

1932 Estats Units d ' A d k a  5.038.083 o. 

Gran Bretanya -9.195,50 p. 1938 Alemanya -676,65 p. 

1948 Estats Units d'Ambica -1fil 50 n Suecia -165.00 p. 

A-Ya -235.49 p. 

AlemanYa -475.91 D. 

Me* -305,25 p. 

Estats Units d'A- -587.16 p. 

Canada -572,72 p. 

Franca -515,71 p. 

Aiemanya +56.73 p. 

Austria -331,26 p. 

RepúMica Federal d'Alemanya -18,OO p. 

Austrelia -599.54 p. 

Mbxic -1.172.85 p. 

República Fedral d'Alamanya -234.00 p. 

Nwa Zelanda -271,ZO p. 

1852 SUeaa -221.94 p. 

1958 Gran Bretanya -355.48.~. 

1960 Austria -128,18 p. 

1984 Italia +85,80 p. 

1968 Gran Bretanva -175.93 o. 

Suissa -386,02 p. 

Estats Units d'Am4rica +65.86 o. 

Estats Units d'Ambica -245.87 p. 

Estais Units d'America +10.81 o. 1972 Gran Bretanya +95,53 p. 

1976 Estats Units d'Am&ca -M1 .o0 o. Repijblica Federal d'Alemanya -584,60 p. 

Italia -656,ZO p. 

Gran Bretanya -189.20 p. 

Gran Bretanya -256.80 p. 

1980 Uno Sovietica -457.00 p. 

1984 Estats Units d 'AWca -186.00 p. 

1988 República Federal d'Alemanya -225,95 p. 

En e!s Jocs del 1932 els aitres dos equips partMpants es van retirar. 

- 

I Or Plata Bronze 

l9W A. Haegeman (Benton 11) BEL 2 min 16.0 s. G. van de Poele BEL 2 min 17.6 s. M. Champsavin FRA 2 min 26.0 S 

(Windsor Squire) 

1912 J.Cariw(Migm) FRA 186 p. R. W. von Krocher (Dohna) GER 186 p. 
(Tm-) 

E. Blommaert de Soye BEL 185 p. 
( C b n m )  

C. G. Lewenhaupt SWE 4 f. 1920 T. Laquio (Trebecco) ITA 2 f. A. Valerio (Canto) ITA 73 f. 

1924 A. Gemuseus (Lucette) SU1 6 f. T. Leguio (irebecco) ITA 8.75 f. 

1928 F. Ventura (Eliot) TCH O f. P. Bertran de Balanda FRA 2 f. 
(PepilW 

1932 T. N i i i  (Uranus) JPN 8 f. H. ChamMin (Show Gifi) USA 12f. 

la36 K. Hasse (Twa) GER 4 f. H. Rang (Deiñs) ROM 4f. 

1948 H. Mariles (Arete) M W  6.25 f. R. Uriza (Harvey) MD( 8f. 

A. Królikiawicz (Picador) W L  10 f. 

C. Kuhn (Pepita) SU1 4 f. 

C. von Rosen (Empire) SWE 16f. 

J. Platthy (M) HUN 8f. 

J. F. d'Omeix FRA 8f. 
( s ~ a e  pa;ime) 

F. T h i i a n n  (Metew) GER 8f. O. -ti IBambi CHI 8f. 1952 P. Jonqueres d'<)riola (M Baba) FRA 8 f. 

1956 H.4. Winkler (Hallal GER A f R. d'lnzeo (Merano) ITA 8f. 

P. d'lnzm i ihe  Rockl ITA l f i f  

P. d'lnzeo (Uruguay) ITA 11 f. 

D. Brwme (Smsalve) GBR 23 f. 

P. Robeson ( F i i )  GBR 16 f. 

1980 R. d'lnzm (Posülipo) TTA 12 f. 

1984 P. Jon~ueres d'(ñiola l lu t twr  BI FRA Q f H. Schrade (Dozent II) GER 13.75f. 



Or 

1 W  W. Steinkraus (Snowbauxl) USA 4 f. 

Pbta h z e  

M. Coakes (Strdler) GBR 8 f. D. B r m  (Mister Softee) GBR 12f. 

A. Moore (Psah) GBR 8f. N.Shapro(Soopy) USA 8 f. 

M. Vailiarmuri CAN 12 f. F. Mathy (Gd Luon) BEL 12f. 
( B h  -tv) 
N. Komlkov (Espadron) URS 9.50 f. J. Pérez Heras (Alymony) MU( 12.00 f. 

C. Homfeld (Abdullah) USA 4,Wf. H. RckbW (Jessica V) SU1 8,W f. 

G. Best (Gem Tw) USA 4.00f. K. Huck (Nepmnuk 8) FRG 4,W f. 

- 

1972 G. Mananela(Ambessadorl ITA 8f. 

FRG Of.  

- 

1980 J.Kowahyk(Artamor) POL 8,00 f. 

1984 J. Fargis (Touch of Class) USA 4.00 f. 

FRA 1.25 f. 

I ~r plata h z e  

FrsnCa 538 P. Alemanya 530 p. 

Belgica 16.25 f. Italia 18,75 f. 

SlRssa 50 f. pomigd 53 f. 

Sinssa 50 f. Portugal 53 f. 

Paises Baixos 51,5f. P-al 56 f. 

-a 56.5 f .  Gran Bretanya 67 f. 

Xile 45,75 f. Estats Units d ' A r n h  52.25 f. 

Itak 66 f. Gran Bretanya 69 f. 

Estats Units d'AmMca 66 f. Italia 80,5 f. 

1936 Alemanya 44 f. 

1948 MBxic 34.25 f 

1952 Gran Bretanya 40,75 f. 

1956 Alemanva 4fl f 

1880 Alemanva 46.5 f. 

Franca 77.75f. Italia 88.50 f. 

Franca 110.50 f. ~epública Federal d'Alemanya 117.25 f. 

1972 RepúMica Federal d'Alemanya 32.00 f. Estats Units #America 32,25 f. Italia 48,00 f. 

1976 FranCa 40 f. RepúMica Federal d'A!8manya 44f. Bélgica 63 f. 

1980 Unió Sovietica 20,25 f. Pdhia 56,00 f. México 59,75 f. 

1984 Estats Units d ' m  12.00 f. Gran Bretanya 36,OO f. Repjbka Federal d'/\lemanya 39,25 f. 

1988 RepúMim Federal d 'Manya  17,25 f. Estats Units d'hbrica 20,50f. Fraqa 27,50 f. 

En ds Jocs del 1932 cap deis equips parocipants no va poder acabar la prova amb tres genets 

I OI plata ümrue 

1908 Anglatm Irlanda Escoda 

1920 Anglatm 

1926 índia 

Dinamarca 

pasos Baixos 

JaDb 1932 ínúia 

1936 írdia 

Estats Units d ' h h  

Paises Baixos -ya 

Gran Bretanva 1948 india 

1952 índia 

Paisoc BaixW 

Gran Bretanva PaiSOC Baixos 

Pakistan 1956 india 

1960 Pakistan 

1964 india 

índia 

Pakistan Austrália 

índia 1988 Pakistan 

1972 República Federal d 'Manya  

Australia 

Pakistan 

Austrmia 

índia 

1976 Nwa Zelacda 

1980 índia 

Pakistan 

Unid Soviitica -ya 

Reoúbüm Federal d'Alemanva 
- 

1984 Pakistan 

1968 Gran Bretanya 

Gran Bretanya 

PaiSOS Baixos RepúMica Federal d'Alemanva 

Hoqui 
Dones 

h 
1 Or Pfata h z e  

1980 hbabwe Txecosbvhquia Unid Soviitica 

1984 Paiso~ B89<os RepjMca Federal d'Alemanya Estats Un& d'Am&ica 

1988 Auctriilia Mrea PaiCos Baixos 



Judo 
Hanw, 

Superlei. 

I Or PWa Bronze 

1980 T. Rey FRA J. Roddgwz CUB T. Kincssc HUN 
A. Emij URS 

1984 S. Hcsakawa JPN J.-Y., Kim KOR E. Ladie USA 
N. Eckersley GBR 

1988 J.-Y. Km KOR K. Asano USA S. Hosokawa JPN 
A. Toti<anvYi URS 

Límit de pes: 60 kg. 

Judo 
Homes 
mieuger  

I Or Plata Bronze 

1980 N. Colodukhm URS T. Damdim MGL l .  Nedkov BUL 
J. Pawlawski POL 

1984 Y. Matswka JPN J.O. H w a  KOR J. Reiter AUT 
M. Alexandre FRA 

1988 K.X. Lee KOR J. Pawlowski POL B. Carbetta FRA 
Y. Yamarnoto JPN 

Lhit de pes: 65 kg. 

Judo 
Ueyier 

I Or Plata 

1964 T. Nakatani JPN E. Hhni  SU1 

1972 T. Kawaguchi JPN 

1976 H. Roddguez CUB E.-Y. Chang KOR 

1980 E. Gamba ITA N. Adams GBR 

1984 B.-K. /Vin KOR E. Gamba ITA 

Bmnze 

o. stepanov URS 
A. Bwdiubov URS 

Y.4. Kim PRK 
J.J. Mowiier FRA 

J. Tu& HUN 

K.-H. Lehmann GDR 
R. Davaadalai MGL 

L. Onmira BRA 
K. Brown GBR 

1988 M. Alexandre FRA S. Ldl GDR M. Swah USA 
G. Tenadze URS 

Limts de pes: 68 kg el 1964; 63 kg el 1972 i el 1976; a pariir de 1980: 71 kg. En els Jocs del 1972 B. Biadaa, de Mongolia, col.locat en segon Iloc. va ser &qml i ib t  
per haver donat positiu en el amtrol del dopatge. 

Judo 
Homes 

CemMiiB 

Or PWa Bionze 

1972 T. Nomura JPN A. Zajkowski POL D. Hatgar GDR 
A. Novikov URS 

1976 V. Nevzomv URS K. K m t o  JF'N P. Val FRA 
R. Davaadalai MGL 

1980 X. Khabareli URS J. Fener CUB B. Tchouelwyan FRA 
H. Heinke GDR 

1984 F. W m e  FRG N. Adams GBR M. Nawak FRA 
M. Fratica ROM 

1988 W. Legi i  POL FRG T. Brechot ODR F. Wieneke 
B. Varaiev URS 

Lknit de pes: 70 kg ñns 1976; desp6c: 71 kg. 

Judo 
Hanes 
w j a  

I Or Plata Bmnze 

1964 l. Okano JPN W. Hoimann GER J. Breaman USA 
U.-T. & KOR 

1972 S. S e k k  JPN S.-L Oh KOR B. J&s GBR 
J.?. Coche FRA 

1976 l. Sanoda JPN V. hraiikov URS Y.C. Park KOR 
S. Obadov W G  



or Plata Bmnre 

1980 J. Rathlisberger SU1 l. Azary CUB A. kaskevibc URS 
D. U I M i  GDR 

1984 P. Seisenbacher A W  R. Berland USA S. Nose JPN 
W. Cenmna BRA 

1988 P.Seisenbadier A U i  V. Txesi8kov URS B. Cpijkers NEO 
A. Osako JPN 

Lhit de pes fns 1976: 80 kg; després: 86 kg. 

1 Or Plata Bmnze 

1972 X. T x o t i i i  URS D. C. Starbmok GBR P. Barih FRG 
C. lshii BRA 

1976 K. N m i y a  JPN R. Khanoadze URS D. C. Starbmd< GBR 
J. RothTisberger SU1 

1980 R. van de Walle BEL T. Khukiluri URS D. Lorenz GDR 
H. N m  NED 

1984 H.-Z. Ha KOR D. V i a  BRA B. F~idfiksson ISL 
G. Neureumer FRG 

1988 A. M ~ u e l  BRA M. Meiülg FRA R. van de Wale BEL 
D. Stewart GBR 

ünit de pes: finc 1976: 93 kg; després: 95 kg. 

I Or plata Bronze 

1964 l. I d u r n a  JPN A. H. Rogers CAN A. ñloiedze URS 
P. Txkviladze URS 

1972 W. Rucka HOL K. Glahn FRG G. OnaDmli URS 
M. M m m  JPN 

1976 S. NariXov URS G. Neureuther FRG S. Endo JPN 
A. Coage USA 

1980 A. Parisi FRA D. Zapriwov BUL V. Koanan TCH 
R. KovaEed W G  

1984 H. Saito JPN A. Parisi FRA Y.C. Cho KOR 
M. ~erger CAN 

1988 H. Saito JPN H. StOhr GDR Y.C. Cho KOR 
G. Veritxev URS 

Mésde80 kgde pesel 1964; &de93  kgel 1972 i e l  1976; de@s de95 kgdepes 

Judo 
Totes les cncategories 

1 Or plata Brdrue 

1964 A. Geesink NED AKamiiaga JPN K. Glahn GER 
T. Bomnovskis AUT 

1972 W. Rucka NED V. Kumetsov URS J.C. B M i  FRA 
A. Parisi FRA 

1976 H. Uemura JPN K. Rerniry GBR X. Txomxvili URS 
J. Cho KOR 

1980 D. Lorenz GDR A. Parisí FRA A. m GBR 
A. OzsvBr HUN 

1 W  Y. Yamashita JPN M. Rashwan EGY M. Các ROM 
A. Schnabel GDR 

- - 

1972 R. Mnitriev URS 

1976 K. lssaiev BUL 

1980 C. PolCo ITA 

Plata 

J. Heim USA 

O. Ni- BUL 

R. Dmibiev URS 

S.-H. Jang PRK 

T. lrie JPN 

Bronze 

G. Thiimaler USA 

E. Javadi IRN 

A. Kudo JPN 

S. Kmilaiev URS 

1984 R. Weaver USA 

1988 T. Kobiivashi JPN 

G.D. Son KOR 

l .  lsaxw BUL S. Karamaakov URS 



1 Or Plata Bmnre 

1904 G. Mehmrt USA G. Bauer USA W. Nelson USA 

1948 L. V W  FIN 

1952 H. Gemia TUR 

H. Balamir TUR T. Johanss~i SWE 

Y. Kitano JPN M. Mdlaghassemi IRN 

H. Akbas TU R 1956 M. Tsalkalamanidze URS 

1960 A. B i i  TUR 

M. A. Khoiasteh~ur IRN 

M. Matsubara JPN 

C.S. Chana KOR 

M. E. Seifpir IRN 

A. Akber HeKlari IRN 1964 Y. Yoshida JPN 

1968 S. Nakata JPN R. Sanders USA 

A. Alakhverdiiv URS 

S. Sukhbaatar MGL 

1972 K. Kato JPN 

1976 Y. Takada JPN 

1980 A. Beiogiasov URS 

1964 S. Trstena YUG 

1988 M. Sato JPN 

G.-H. Kirn PRK 

A. lvanov URS 

W. Stecvk W L  

H. S. Jeon KOR 

N. Selirnov BUL 

Y. Tacada JPN J.-K. Kirn KOR 

S. Trstena YUG V. Togucov URS 

El 1904 el ümii de pes era de 52.1 6 kg. 

I Or plata 

1904 l. NiRot USA A. Westw USA 

1908 G. Mehmrt USA W. Press GBR 

1924 K. Pihlajamaki FIN K. Miikinen FIN 

1928 K. M & ¡  FIN E. Spapen BEL 

Bmnze 

Z. B. Strebler USA 

A. Cdt6 CAN 

B. H i  USA 

J. Ttiiunw CAN 

1932 R. Pearce USA O. Zombwi HUN 

1936 O. Z o m M  HUN R. Flood USA 

A. Jaskari FIN 

J. Herbert GER 

C. Kowos FRA 1948 N. Akar TUR G. Leeman USA 

1952 S. Ishl JPN R. Mamedbekov URS K.S. Jadav IND 

M. Xakhov URS 1956 M. Dagistanli TUR M. Yaghubi IRN 

1960 T. McCann USA N. zalev BUL 

1964 Y. Uetake JPN H. Akbq TUR 

1988 Y. Uetake JPN D. Behrn USA 

1972 H. Yanagkia JPN R. Sandem USA 

T. Trojanowski POL 

A. lbramimov URS 

A. Gorgor¡ IRN 

L. Kinoa HUN 

1976 V. Urnm URS H. D. BRibim GDR 

1980 S. Beloalasov URS H.-P. Li PRK 

M. Ara¡ JPN 

D. Ouinbold MGL 

E.-K. Kirn KOR 1984 H. Tomiyama JPN B. Davis USA 

1988 S. Beloglasov URS A. Mohamrnadian IRN 

El 1904 el Iírnit de pes era de 56.70 kg; el 1908. de 54 kg; &l 1924 al 1936. de 56 kg. 

K.S. Noh KOR 

Uuita 
m*re 
Fms a 62 kg 

1 Or Plata Bmnze 

1904 B. Bradshaw USA T. McLear USA C. Clapper USA 

1908 G. Dde USA J. Slim GBR W. McKie GBR 

1920 C. Ackerly USA S. GersMi USA P. W. Bemard GBR 

1924 R. Reed USA C. Newton USA K. Naito JPN 

1928 A. Mortison USA K. Pihlajamaki FIN H. M& SU 

1932 K. Pihlajaaki FIN E. Nemir USA E. Karsson SWE 

1936 K. Piilajamaki FIN F. Millard USA G. JonscOn SWE 

1948 G. Bilge TUR l. Sjolin SWE A. Müller SU1 

1952 B. Si TUR N. Guiveixi IRN J. Henson USA 

1%6 S. Sasahara JPN J. N- BEL E. Pentolá FIN 

1960 M. Dagistanli TUR S. lvanov BUL V. Rubaaivili URS 

1964 O. Watanabe JPN S. lvanov BUL N. Khokhaaivili URS 

1968 M. Kaneko JPN E. Todorov BUL S. Seiedablassi IRN 

1972 Z. Awuibekov URS V. Akdag TUR l. Knistev BUL 

1976 J.-M. Yang KOR 2. Oidov MGL G. Oavis USA 

1980 M. Abuixev URS M. Dukov BUL G. Hadjiioamiidii GRE 

1984 R. Lewis USA K. Akaishi JPN J. K. Lee KOR 

1988 J. Smm USA S. Wssian URS S. Xterev BUL 

El 1904 el lhnn de pes era de 61,23 kg; a 1908. de W,30 kg; el 1920, de M) kg; de! 1924 al 1936, de 61 kg; de! 1948 al 1968, de 63 kg. 



1 Or Plata Bmnze 

1904 O. Roehm USA 

1906 G. de Relwyskow GBR 

1920 K. Antilla FIN 

1924 R. Vis USA 

192B O. KaDo EST 

1932 C. Pao&ne FRA 

1936 K. Kgmáti HUN 

1948 C. Atik TUR 

1952 O. Anderberg SWE 

1956 E. Habibi IRN 

1960 S. Wilcon USA 

1964 E. VuItxev IDimovl BUL 

1988 A. Movahhed IRN 

1 972 D. Gable USA 

1976 D. Piniguin URS 

1980 S. Absaidov URS 

R. Tecing USA 

W. Wood GBR 

A. Zirkel USA 

A. Ginoell GBR 

G. Svensson SWE 

V. Viksb-om FIN 

C. Pache  FRA 

K. W t i  HUN 

W. Ehrl GER 

G. Frandfors SWE 

J. T. Evans USA 

P. Wlight GBR 

A. Haavisto FIN 

E. Leino FIN 

G. K M n  SWE 

H. Pihlajamaki FIN 

H. Baumann SU1 

D. Tovfiaht IRN 

S. Kasahara JPN A. Bestaiev URS 

V. Siniavski URS E. Dimov BUL 

K.J. Rost GER l. Horiudii JPN 

E. Vultxev (Dimov) JPN S. Danzandatjaa MGL 

K. wada JPN R. Aixurar~v URS 

L K e a w  USA Y. Sugawara JPN 

l. Jankov BUL S. Sejdi YUG 

1984 l.-T. Y w  KOR A. Rein USA J. Rauhala FIN 

1988 A. Fadzmev URS J.S. Park KOR N. Carr USA 

El 1904 el lhit de pes era de 6577 kg, el 1908, de 66.60 kg; el 1920, de 67,50 kg; del 1924 al 1936. de 66 kg; del 1948 al 1960. de 67 kg; el 1964 i el 1966, 
de 70 kg. 

1904 C. Erickcon USA 

$924 H. ~ e h n  SUI 

1928 A. Haavisto FIN 

1932 J. van BeM>er USA 

1936 F. Lewis USA 

1948 y. m TUR 

1952 W. Smii USA 

1956 M. lkeda JPN 

plata Bronze 

W. Beckmann USA J. Winhdtz USA 

E. Leino FIN O. Müller SU1 

L. Appleton USA M. Letmford CAN 

D. MacDaiald CAN E. Leino FIN 

T. Anderscon SWE J. Schleimer CAN 

R. m r d  AUS L. Ml USA 

P. Betlin SWE A. Modjtabavi IRN 

l. Zergin TUR V. Balvadze URS 

1960 D. Blubaugh USA l. Ogan TUR M. BaMr PAK 

1964 l. Ogan TUR G. Sagaradze URS M. A. Sanatkaran IRN 

1966 M. Atalay TUR D. R d n  FRA D. Purev MGL 

1872 W. Wells USA J. Karlsson SWE A. SKW FRG 

1976 J. Date JPN M. Barzegar IRN S. Dziedzic USA 

1980 V. Anguelov BUL J. Davaajav MGL D. Karabin TCH 

1984 D. Schultz USA M. Kmsp FRG S. Sedji YUG 

1988 K. Mmday USA A. Varaiev URS R. Sofiadi BUL 

El 1904 el iúnit de pes era de 71.67 kg; del 1924 al 1936, de 72 kg; del 1948 al 1960, de 73 kg; el 1964 i el 1966. de 78 kg. 

1 Or Plata Bmnze 

1908 S. B m  GBR G. de Reiwyskow GBR F. Beck GBR 

1920 E. M o  FIN V. Penitala FIN C. Johnson USA 

1924 F. Hagmann SU1 P. OlMer BEL V. Pekkala FIN 

1926 E. Kyburz SU1 D. P. Stockton CAN S. Rabin GBR 

1932 l. Johansson SWE K. Luukko FIN J. Tunyogi HUN 

1 S36 E. Polive FRA R. Vdiva USA A. K i q i  TUR 

1948 G. Brand USA A. Candemir TUR E. M n  SWE 

1952 D. Tsimakuridze URS G. R. Takhti IRN G. Gurics HUN 

1956 N. Stantxev BUL D. Hodge USA G. Skhittladze URS 

1960 H. G-o TUR G. Skhirtladze URS H. Antonsson SWE 

1964 P. Gardjev BUL H. Giingor TUR D. Brand USA 

1988 B. Gurevitx URS M. ~ i i  MGL P. Gardjev BUL 



0i mta Braus 

1972 L. Tediaixvili URS J. F'etemnl USA V. lcfga ROM 

1976 J. Peterson USA V. NovojUov URS A. Seger FRG 

1960 l. Abilav BUL M. Aratsibv URS l. KovecS HUN 

1984 M. Saiulh URS H. Naaashima JPN C. Rinke CAN 

lW8 M.-W. Han KOR N. G a ~ ~ d p  TUR J. LohVna TCH 

El 1908 el Wt de pes era de 73 kg; el 1920. de 75 kg; del 1924 al 1960. de 79 kg; e4 1964 i el 1968, de 87 kg. 

I Or Plata Bmnre 

1920 A. Larsson SWE C. CMwnt SU1 W. Maroer USA 

1924 J. Spellman USA R. Svensson SWE C. Couant SU1 

1928 T. Sj&iedi SWE A. Wgli SU1 H. LefBbre FRA 

1932 P. Mehringer USA T. Sjihtedt SWE E. Scarf AUS 

1936 K. Fmell SWE A. Neo EST E. SRbert GER 

19411 H. Witteriberg USA F. Stoddi SU1 B. Fehlknst SWE 

1952 V. P&n SWE H. Wttenberg USA A. Atan TUR 

1058 G. R. Takhti IRN B. Kulaiev URS P. Blair USA 

196a A. AUi N R  G. R. Talditi IRN A. A l M  URS 

1964 A. Medved URS A. Ayik N R  S. Mustafov BUL 

1968 A. Ayk TWI S. Lanidze URS J. CsatAti HUN 

1972 B. Peterson USA G. Strakhov URS IC Bajk6 HUN 

1976 L. Tediaoorili URS B. Peterson USA S. Morcov ROM 

1980 S. Ogarms& URS u. m GDR A. Cichini POL 

1684 E. Banach USA A. Ohta JPN N. Loban GBR 

1988 M. Khedartsev URS A. Ota JPN T.-W. Kim KOR 

El 1920 el limit de pes era de 80 kg; del 1924 al 1960, de 87 kg; el 1964 i e4 1968, de 97 kg. 

I Or Plata Bmnza 

1972 l. larguin URS K. Baianmunkh MGL C. C s a M  HUN 

1978 l. langun URS R. Heñd<sai USA D. Kostov BUL 

1960 l. Mate URS S. Tx-kov BUL J. Sünisko TCH 

1684 L. Banxh USA J. Atiyeh SYR V. Puscasu ROM 

1988 V. Puscasu ROM L Khabebv URS W. Sdien USA 

I ~r plata -e -- 

1904 B. Hansen USA F. Kvigier USA F. Wambdd USA 

19011 G. C. O'Kelly GBRíIRL J. Gindersen NOR E. Barrett GBRílRL 

1920 R. Rolh SU1 N. Pendlaton USA E. N i  SWE 
F. Mqier USA 

1924 H. Stwle USA H. Wernli SU1 A. kddhmkl GBR 

1928 J. Riditkoff SE A. Sñvola FIN E. Dame FRA 
- - 

1932 J. Riithoff SWE J. Riley FIN N. H i  AUT 

1096 K. Palusalu EST J- Klapidi TCH H. Nys* FIN 

1948 G. Bdas HUN B. A n t o n m  SWE 

1052 A. Mekokixvili URS B. Antanssai SWE 

1058 H. K a m  TUR K. Melbimedov BUL 

1980 W. Dietrich GER H. K a m  N R  

1964 A. lvanitski URS L Akhmedw BUL 

1988 A. Medved URS O. Dwafiev BUL 

1972 A. Medved URS O. DwaSev BUL 

19i6 S. A& URS J. BMa HUN 

IsW S. A n d i i  URS J. Balla HUN 

1984 B. Baumgartner USA B. Molle CAN 

1988 D. Gobedjixvai URS B. Baumgarbier USA 

- - 

J. Armstmna AUS 

K. Richrond GBR 

T. Kanaasnii FIN 

S. Dsarassov URS 

H. Kaolan TUR 

C. Taylw USA 

L. Sirnon ROM 

A Sandurski POL 

A Taskn TUR 

La categwia maiama (que va rebre el nom de p m t  ms al 1968) no tenia I¡ de pes fins al5 Jocs del 



Uvlts 

Wgrecwanena 
Fins a 48 kg 

I a plata Bmnze 

1972 G. Bwceanu ROM R. Aliabadi IRN s. AnWekJv BUL 

1976 A. Xumakw URS G. Bwceanu ROM s. AnWekJv BUL 

1980 2. Uixkempimv URS C. Alexsnd~ ROM F. Seres HUN 

1984 V. Maenza ITA M. Sbierer FRG l. Saito JPN 

1988 V. Maenza WA A. Glab POL B. Tzenov BUL 

I Or  lata ~mnze 

TUR R. K a l p m t h  . . 1948 P. Lwnbadi ITA K. Olcay FIN 

1952 B. Gumvitx URS l. Fatia ITA L. Honkah FlN 

1956 N. Soloviov URS l. Fatia ITA D. A. Egrh.$ TUR 

1 W  D. Pi~ulesai ROM O. Said UAR M. Pazvaii IRN 

1964 T. Hanahara JPN A. Keresov BUL D. Pirvulemi ROM 

1968 P. Kira, BUL V. Bakulm URS M. Z m  TCH 

1972 P. Kimv BUL 

1976 V. Koctanthov URS 

1980 V. Blaouidze URS 

1984 A. Miyahara JPN 

1- J. Ronninnen NOR 

K. H m y m  JPN 

N. C m a  ROM 

L Rdcz HUN 

D. Aceves MEX 

A. Miyahara JPN 

G. Bognanni ITA 

K. Himyama JPN 

M. Mladenov BUL 

D.-D. Bang KOR 

J.S. Lee KOR 

uuni 
Wgecaomsne 
Finsawkg 

I a  lata hmze 

lS24 E Pütseg EST A Ahffors FIN V lkonen FIN 

lS28 K Leucht GER J Maudr TCH G Gom ITA 

1932 J Brendel GER M Ninola rrA L FrancaC FRA 

1- MLbnncz HUN E Svenssai SWE J M  GER 

1948 K Pettersen SWE A M Hassan EGY H Kaya TUR 

1952 I H k l o c  HUN Z Chihab U6 A T m  URS 

1956 K Wwpaiev URS E Vscterby SWE F Honrat ROM 

1980 O Karavaiev URS ICemea ROM D Petmv BUL 

1964 M Ichigudii JPN V TmStianski URS ICemea ROM 

1968 J V a ~ a  HUN I Baau ROM I Kotwergum URS 

1672 R Kasakw URS H J Val FRG R B)&lin FIN 

1976 P Ukkda FIN 1 FrSiC YUG F Mustañn URS 

19W) X Senkw URS J bpieri POL SWE 

1984 P PacsareT FRG M Eto JPN KHokhs 4m GRE 

1988 A Sike HUN SBakm BUL K. Holidis GRE 

El 1924 I el 1928 el Ihit de pes era de 58 kg, el 1932 I el 1936. de 56 kg 

Lblli 
Uuaageawanail. 
Fm a 62 kg 

I Or Plata Brorue 

1912 K. Koskelo FIN G. Gerstacktu GER O. Lasanen FlN 

1920 O. Friman FIN H. K i i n k h  FIN F. Svenssai SWE 

1S24 K. AntMa FIN A. Tavola FIN E. Malmberg SWE 

1928 V. Vali EST E. Malmberg SWE G. Quaglia ITA 

1932 G. Goni ITA W. mri GER LKoskela FlN 

1936 Y. Erkan TUR A. Reini FIN E. K ~ J ~ X  SWE 

1948 M. Oktav TUR 0. Andergerg SWE F. T6th HUN 

1952 l. Rmkin URS 1. poivái< HUN A. Rashed EGY 

1S56 R. MBkinen FlN l. poiubk HUN R. Duieladze URS 

1980 M. Sile TUR l. poiubk HUN K. VinpaRv URS 

1964 l. Poiy6k HUN R. Runra URS B. Maronaiic W G  

1968 R. Runia URS H. F u m o  JPN s. Popesai ROM 





Or Plata Bmnze 

1952 A. Gronberg SWE K. Ra&& FIN N. Belov URS 

1956 G. Kertosia URS D. Dobrev BUL K.A. Rune Janssw, SWE 

1980 D. oobrev BUL L. Mtz GER l. Taranu ROM 

1964 B. CimiC W G  J. K m i k  TCH L. Melz GER 

1988 L. Melz GDR V. oknik URS B. SrniC YUO 

1972 C. Hegedüs HUN A. Nasarenko URS M. Nenadi6 W G  

1978 M. PetkoviC W G  V. Txeboksarov URS l. Kolev BUL 

1960 G. Korben URS J. Doisowicz POL P. Pavlov BUL 

1984 l. Draica ROM D. Thanopwbs GRE S. Claeson SWE 

1986 M. M a m m h  USR T. Komarom HUN S.-K. Kim KOR 

U 1908 el hit de pes era de 73 kg; CM 1912 al 1928. de 75 kg; CM 1932 al 1960, de 79 kg; el 196-1 I el 1~68,  de 87 kg. 

1 Or Plata Bmnze 

1908 V. Wed<man FIN Y. Saarela FIN C. Jensen DEN 

1912 A. Ahlgren SWE B. Varga HUN 
l. Wing FIN 

1920 C. Johanson SWE E. Roserqvist FIN J. Enksen DEN 

1924 C. Westergren SWE R. Svenssai SWE O. Pdlinen FIN 

1928 l. Mustafa EGY A- GER O. Peüinen FIN 

1932 R. Svensson SWE O. Pellinen FIN M. Gruppioni ITA 

1936 A. Cadiir SWE E. B i i  LAT A. Neo EST 

1952 K. Gmdahl FIN 

1958 V. Nikdiev URS 

1960 R. Ki$ TUR 

1964 B. Radev BUL 

1988 B. Radev BUL 

1972 V. Resantsev URS 

K. Gr6ndahl FIN l. Orabi EGY 

X. Txikhladze URS K.-E. Nilsson SWE 

P. Sirakov BUL K.-E. N i h  SWE 

K. Bimbalov BUL G. Kartosia URS 

P. Svensson SWE H. MI GER 

N. lakovenko URS N. Martinescu ROM 

J. Corak YUG C. Kwieaiiski POL 

1976 V. Resantsev URS S. lvanov BUL C. Kwieciiiski POL 

1880 N. N o v h i  HUN l. Kanhuin URS P. D i ¡  ROM 

1984 S. Fraser USA l. Matei ROM F. Andersswi SWE 

1888 A. Komtxev BUL H. Koskela FIN V. Popov URS 

El 1908 el IfiR de pes era de 93 kg; d d  1912 al 1928, de 82,50 kg; del 1932 al 1960, de 87 kg; el 1964 i el 1968, de 97 kg. En els Jocs del 1912 A. Ahlgren i l. Boling 
van quedar empatats després de m u  hores de Euita; cap dels d m  m va ser daclarat vencedor i la medalla d'or no es va concedir. 

U9t. 
U*taggxwomgna 
F m a  100 kg 

1 Or Plata Bmze 

1972 N. Martinescu ROM N. lakwenko URS F. Kiss HUN 

1976 N. Balboixin URS K. Goranov BUL A. Skrzydlewski POL 

1980 G. Raikw BUL R. B i d  POL V. Andrei ROM 

1984 V. Andrei ROM G. G i b m  USA J. Twteije YUG 

1968 A. Wroiiski POL G. Himmel FRG D. Koslowski USA 

I 01 Plata Bmnze 

1896 C. Sdiuhmann GER G. Tsitas GRE S. Khnstopoulos GRE 

lg08 R. Weisz HUN A. Pretov RUS S. M. Jensen DEN 

1912 Y. Saareia FIN J. Olin FM S. M. Jensen DEN 

1920 A. Lindfors FIN P. Hansen DEN M. Meminen FIN 

1924 H. Deglane FRA E. RosenqW FIN R. W HUN 

1928 R. Svensson SWE H.-E. Nystrm FIN G. GehMg GER 

1932 C. Westergren SWE J. Urban TCH N. Hirschl AUT 

1936 K. Palusalu EST J. Nyman SWE K. Hornfischer GER 

1948 A. K i r g ~ i  TUR T. Nisson SWE G. Fantmi ITA 

1952 J. Kotkas URS J. Ruiiika TCH R. Kovanen FIN 

1956 A. Par imv URS W. Dietrich GER A. Bulgarelli ITA 





1 Or Plata Bmnze 

1901 C. Danielc USA 6 min 16.2s F. Gadey USA 6 mm 22,O S O. Wahle AUT 6 mm 39.0s 

1900 H. Taybr GBR 5 min 36.8s F. Beaurepaire AUS 5 min 442 S O. Sdieff UAT 5 min 46.0s 

1912 G. Hodgsm CAN 5 min 24,4 S J. H a W  GBR 5 min 25,8s H. Hardmck AUS 5 mm 31,2s 

1920 N. Ross USA 5 mm 26.8 S L. Langer USA 5 min %,Os G. Vemot CAN 5 min 29.6s 

1924 J. Weicsmuller USA 5 min 04.2s A. Borg SWE 5 min 05.6s A. Chamon AUS 5 min 06.6s 

19211 A. Zonala ARG 5 min 01.6 S A. Charlton AUS 5 min 03,6s A. Borg SWE 5 mm 04,6s 

1932 C. Crabbe USA 4 min 48,4 S J. Taris FRA 4 min 18.5 s T. Oyokota JPN 4 mm 52,3s 

1936 J. Medica USA 4 min 44.5s S. Uto JPN 4 min 45.6 s S. Makmo JPN 4 mm 48,l S 

1946 W. Smth USA 4 mm 41.0s J. Mclane USA 4 mm 43.4 S J. Marshall AUS 4 mm 47,4s 

1952 J. Boiteux FRA 4 mm 30,7s F. Konno USA 4min31.3~ P.O.Osaand SWE 4 mh 35,2s 

1956 M. Rose AUS 4 min 27.3s T. Yamanaka JPN 4 min 30.4s G. Breen USA 4 min 32,5s 

1960 M. Rose AUS 4 min 18.3s T. Yamanaka JPN 4 min 21.4 S J. Konrads AUS 4 min 21.8 s 

1964 D. Sbdlander USA 4 min 12,2 S F. Wwgand GER 4 min 14.9 s A. Wood AUS 4 min 15,1 S 

1968 M. Burton USA 4 min 09,Os R. Huiton CAN 4min11 .7~  A.Mcsconi FRA 4 mii 13,3s 

1972 6. Coo~er AUS 4 mm 00.27 S S. Genter USA 4 min 01.94 S T. McBreen USA 4 mh 02.64s 

1976 B. GoodeU USA 3 mm 51,93 S T. Shaw USA 3 min 52.54s V. Raskatov URS 3 mn 55.76 S 

1960 V. Sakiikov URS 3 mm 51,31 S A. Knav URS 3 mm 53.24 s l. Stukdkin URS 3 mn 53.95 s 

1984 G. Dicarlo USA 3 min 51,23 S J. Mykkanen USA 3 mm 51.49 S J. Lemberg AUS 3 mn 51.79 S 

1986 U. Dassler GDR 3 min 46.95 s D. Amistmna AUS 3 min 47.15 S A. Woidat W L  3 mh 47.34s " ,-- -- .- - 

Ei 1904 la distanáa era de 402.34 m (440 iardes). Ei 1972 va gwnyar la cursa R. üeMont, deis Estats Units d'America, desquaüficst posteriomient per haver donat 
positiu m el control del -a. 

1901 E. Rausbi GER 27 min 18,2s 

1908 H. Taviw GBR 22 mm 48.4s 

G. Kiss HUN 28 min 28.2 s 

T. Battersbv GBR 22 min 51.2 S 

F. Gailey USA 28 min 54.0 S 

F. BeaueMWe AUS 22 min 56.2 S 

1912 G. Hodgswi CAN 22 min 00,Os 

1920 N. Ross USA 22 min 23.2s 

J. Haffield GBR 22 min 39.0 s 

G. Vemot CAN 22 min 36.4s 

H. Hardwick AUS 23 min 15.4 S 

F. BearoeMWe AUS 23 min 04.0 S 

1924 A. Chamon AUS 20 min 06.6s 

1928 A. m SWE 19 mm 51,8 s 

A. SWE 22 min 41.4 s 

A. Chatiton AUS 20 min 28.8 S 

F. Beaurepaire AUS 21 min 48.4 S 

C. Crabbe USA 20 min 28,8 S 

1932 K. K i i u r a  JPN 19 min 12.4 S J. crim USA 19 min 39,5 S 

1936 N. Tereda JPN 19 min 13,7 8 

1946 J. Mclane USA 19min18.5~ 

J. M i c a  USA 19 mm 34.0s 

J. Marshali AUS 19 min 31.3s 

S. Uto JPN 19 min 34.5 S 

G. M i  HUN 19 min 43.2 S 

1952 F. Konm USA 18 min 30,O s 

1956 M. Rose AUS 17 min 58.9s 

S. HasMume JPN 18min41.4~ 

T. Yamanaka JPN 18 min 00.3 S 

T. Okamoto BRA 18 min 51,3 S 

G. Breen USA 18 min 08.2s 

1960 J. Konrads AUS 17min19.6~ 

1964 R. Windle AUS 17 mm 01.7 s 

M. Rosa AUS 17 min 21.7 s 

J. Nelm USA 17 min 03.0 s 

G. Breen USA 17 min 30,6s 

A. Wwd AUS 17 min 07.7 S 

1968 M. W o n  USA 16 min 38.9s J. Knsella USA 16 min 57.3 S G. &ouah AUS 17 min 04.7 S 

1972 M. Burton USA 15 mm 52,58 S 

1976 B. GoodeR USA 15 min 02.40s 

G. Wieatt  AUS 15 min 58.48 S 

B. Hackett USA 15 min 03.91 s 

D. Northway USA 16 min 09.25 S 

S. Holland AUS 15 min 04.66 S 

19M V. Salnikw URS 14 min 58,27 S 

1984 M. O'Brim USA 15 min 05.20 S 

A. Txaiev URS 15 min 14.30 s 

G. D i ¡  USA 15min10.59~ 

M. Matzker AUS 15min14,49s 

S. Pfeiffer FRG 15 min 12.11 S 

1988 V. Salnikw URS 15 mm 00,40 S 

Ei 1904 la d i i a  era de 1.609.34 m (1 milla). 

S. Pfeiffer FRG 15 min 02.69 s U. Dressler GDR 15 min 06.15 s 

Plata 

G. Hoiimann GER 

L Dam DEN 1 min 26.6s 

O. Fahr GER 1 min 22.4s 

1904 W. Brack GER 1 min 16.8s 

1908 A. Bkbemtein GER 1 min 24.6s 

G. Zadiadas GER 

H. Harecnape GBR 1 min 27,Os 

P. Kellner GER 1 min 24.0s 1912 H. Hebner USA 1 min 21.2s 

1920 W. P. Keakha USA 1 min 15,2s 

1924 W. P. Kealoha USA 1 mm 13.2s 

R. Kegetis USA 1 mm 16.2s 

P. Wvatt USA 1 min 15.4 s 

G. Blitz BEL 1 min 19,O S 

K. Bariha HUN 1 min 17.8s 

1928 G. KqaC USA 1 min 08.2s 

1932 M. Kivokawa JPN 1 min 08.6s 

W. Laufer USA 1 min 10,O s 

T. lrie JPN 1 min 09.8 s 

P. Wyatt USA 1 mm 12.0s 

K. Kawatsu JPN 1 min 10.0s 

M. Kivokawa USA 1 min 08.4 S 19% A. Kiefer USA 1 mm 05,9s 

1946 A. Stack USA 1 min 06.4s 

A. Va&weme USA 1 min 07.7 S 

R. C ~ v d  USA 1 min 06.5s G. Vallerey FRA 1 min 07,s s 



Plata ürmze 

G. Bozon FRA 1 min 06.2 s J. Taylor USA 1 min 06.4 s 

J. Monckton AUS 1 min 03.2 s F. McKinney USA 1 min 04.5s 

F. MclCtnney USA 1 nun 02.1 S R. Bennet USA 1 mn 02,3s 

C. Hiiwx USA 1 min 00.2s R. Mias USA 1 m 00.5s 

M. Stamm USA 57.70 s J. Murphy USA 58.35 S 

1%2 Y. Oyakawa USA 1 mn 054s 

1956 D. Th& AUS 1 min fl239 

1960 D. Th&e AUS 1minO1,9s 

1gSa R. MatVRs GDR m7c 

1972 R. Matthes GDR 56.58 S 

1978 J. Naber USA 55.49 S 

1980 B. Barwi SWE 56.53 S 

P. R m  USA 56,348 R. Mataias GDR 57.22 S 

V. Kuznetsov URS 56.99s V. Dagov URS 57.63 S 

D. Wilcon USA 56.35 S M. West CAN 56.49 S 

D. Berkoff USA 55,18s l. W I  URS 55.20 S 

lsa4 R. Carey USA 55.79 S 

1988 D. Suzuki JPN 5505s 

El 1904 la distancia era de 91.44 m (1 00 iardes). 

I ~r plata Bronze . -- 
K. Rubeti AUT 2 min 56.0 s 1900 E. Hoppenberg GER 2 min 47,O s 

1964 J. Greaf USA 2 min 10.3 S 

196.9 R. Matthes GDR 2 min 09.6 S 

1972 R. Matthes GDR 2 min 02,82 s 

J. host NED 3 min 01.0 S 

R. Bennett USA 2 min 13,l S 

J. Horsley USA 2 min 10.9s 

M. lvey USA - 2 min 04.33 s 

D. Haniaan USA 2 min 01.35 S 

G. ~ i k y  USA 2 min 10.5 s 

M. lvey USA 2 min 10.6 s 

M. Stamm USA 2 min 04,09 s 

P. Rocca USA 2 min 00,55s 1976 J. N a k  USA 1 min 59,19 s 
- 

1980 S. Wladár HUN 2 min 01.93 s Z. Venaczt6 HUN 2 min 02,40s M. Keny AUS 2 min 03.14 s 

1984 R. Carey USA 2 min 00.23 S F. Dekuurt FRA 2 min 01,75 s C. Henning CAN 2 min 02.37 S 

1988 l. Polimski URS 1 min 5937 s F. Bakmsch GDR 1 min 59,60 S P. Klngsman NZL 2 min 00.48s 

Bmnze 

N. Pankin URS 1 min 08,Os 

J. Hencken USA 1 min 05,61 s 

A. Juosaiüs URS 1 min 04.23 s 

P. Evans AUS 1 min 03.96s 

P. Evam AUS 1 min 02,97 s 

D. Volkov URS 1 min 02.20 s 

I ~r Plata . 

V. Kossinski URS 1 min 08.0 s 1968 D. McKenzie USA 1 min 07,7 s 

1972 N. Taouchi JPN 1 min M W s  T. B ~ c e  USA 1 min 05.43s 

D. Wilkie GBR 1 min 03.43s 
- 

1976 J. Hencken USA 1 min 03,11 s 

1980 D. Gocdhsw GBR 1 min 03.34 s 

1984 S. Lundquist USA lmin01,65s 

1988 A. Moin'hwse GBR 1 min 02,04 s 

A. Miskarov URS 1 min 03.82s 

V. Davis CAN 1 min 01.99 s 
- 

K. Guttler HUN 1 min 02,135 s 

1 m 
1908 F. Hdman GBR 3 min 09,2 s 

1912 W. Batk GER 3 min 01,6s 

Plata 

W. Robincwi GBR 3 min 12.8s 

W. Lützow GER 3 min 05,O s 

T. Henning SWE 3 min 09.2 s 

J. de Combe BEL 2 min 59.2 s 

E. Rademacher GER 2 min 50,6 s 

R. Koike JPN 2 min 46.6 s 

E. Cietas GER 2 min 42.9s 

KCarter USA 2 min 40.2s 

B. Stassfwth USA 2 min 34,7s 

M. Yoshimura JPN 2 min 36.7s 

P. Hanm SWE 3 min 14,6s 

K. Malisch GER 3 min 08.0 s 

1920 H. Malmroth SWE 3 min 04.4 S 

1924 R. S k h  USA Pmin!ititir 

A. Aaltonen FIN 3 rnin 12.2 s 

W. Kischbaum USA 3min01,Os 

Y. Yldefmzo PHI 2 min 56.4 s 1928 Y. Tsuruta JPN 2 min 48.8 s 

1932 Y. T S U N ~ ~  JPN 2 min 45,4 s 

1936 T. Hamum JPN 2 min 41,4 s 

Y. Yldefonzo PHI 2 mh 47.1 s 

R. Kaike JPN 2 nim 44.2s 

1948 J. Verdeur USA 2 min 39.3 s 

1952 J. Davies AUS 2 min 34.4s 

19% M. Furukawa JPN 2 min 34.7s 

lgsO W. Mulliken USA 2 min 37.4s 

R. Sohl USA 2 mm 43.9s 

H. Klein GER 2 min 35.9 s 

K luniixev USA 2 min 36.8s 

W. Mensionii NED 2 min 39,7s 

C. Jastremski USA 2 min 29.6s 

Y n-ki IDN 2 min 38.0s . . --" ". .. 
G. Prokopenko URS 2 min 28,2 S 1964 l. O'Brien AUS 2 min 27,8 s 

1068 F. Murioz MEX 2 min 28,7s 

1972 J. Hencken USA 2 min 21 -55 s 

19711 D. Wilkii GBR 2 min 15.11 s 
1980 R. fulpa URS 2 min 15,85 S 

V. Kossinski URS 2 min 29.2 s 

D. Wilkie GBR 2 min 23.67 s 

J. Hencken USA 2 min 17.26s 

A. Vemes HUN 2 min 16,93 s 

G. &ring~m AUS 2 min 15,79 S 

N. Giüingham GBR 2 min 14.12 s 

B. Job USA 2 min 29.9 s 

N. Twudii JPN 2 mm 23.BBs 

R. Colella USA 2 min 1920s 

A. Mlskarov URS 2 min 17.28 s 

1981 V. Davis CAN 2 min 13.34 s 

1988 J. Szabo HUN 2 min 19.52 + 
É. Dagon SU1 2 m& 17,41 S 

S. Lopaz ESP 2 min 15.21 S 



I Or Plata 

1968 D. R&l USA 55,9s M. Sph USA 56.4 S 

1972 M. SPtz USA 54,27 S B. Rd>ertson CAN 55.56 S 

1976 M. Vo@ USA 54,35 S J. Bottom USA 54.50 S 

1980 P. Arvidsswi SWE 54.92s R. Pvtell GDR 54.94 S 

19111 M. Gross FRG 53.08s P. Morales USA 53.23 S 

1988 A. Nesiy SUR 53.00s M. B i d ¡  USA 53.01 S 

Bmnze 

R. Walec USA 57.2 S 

J. Heidenreich USA 55.74 S 

G. Hall USA 5455 S 

D. López ESP 55,13 S 

G. Buchanan AUS 53.85 S 

A. Jameson GBR 53-30 S 

1 Or PIata Bmnze 

1950 W. Yorzyk USA 2 min 19,3 S T. Ishmioto JPN 2 min 23.8 S G. Tumpek HUN 2 min 23.9 S 

1900 M. Troy ' USA 2 min 12,s S N. Hayes AUS 2 min 14,6 s D. Gillanders USA 2 min 15.3 S 

1964 K. Beny AUS 2 min 06,6s C. Robk USA 2 min 07.5 s F. Schmidt USA 2 min 09,3s 

1988 C. Rabie USA 2 min 08,7 S M. Woodmik GBR 2 min 09.0s J. Fenis USA 2 min 09.3s 

1972 M. SPtz USA 2 min 00,70s G. Hall USA 2 min 02,86 S R. Backhaus USA 2 min 03.23 s 

1976 M. Bfuner USA 1 min 59,23 S S. Gregg USA 1 min 59.54 S B. Fonester USA 1 min 59,96 S 

1980 S. Fessenko URS 1 min 59.76 S P. Hubble GBR 2 min 01.20s R. Pvttel GDR 2 min 01.39s 

19111 J. S i ¡  AUS 1 min 57,04s M. (jrosc FRG 1 min 57,40 S R. V I  Castro VEN 1 min 57,51 S 

1988 M. Gmss FRG 1 min 56.94 s B. Nielsen DEN 1 min 58.24 S A. Mosse NZL 1 min 58.28 S 

I 01 plata 

1968 C. Hickwx USA 2 min 12,O S G. Buckingham USA 2 min 13.0 S S. Femis USA 2 min 13.3s 

1972 G. Larsson SWE 2 min 07.17 s A. McKee USA 2 min 08.37 S S. Fumiss USA 2 min 06.45 S 

19111 A. Baumann CAN 2 min 01,42 s P. Morales USA 2 min 03,05 s N. Codran GBR 2 min 04.38 S 

1988 T. Damyi HUN 2 min W,17 S P. Kühl GDR 2 min 01,61 S V. laroú<txuk URS 2 mm 02.40 s 

1 Or Plam Bmnze 

1964 R. R O ~  USA 4 mui 45.4s R. Saari USA 4 min 47,1 s G. Hetz GER 4 min 51.0s 

1968 C. Hikkwx USA 4 min 48.4 s G. Hall USA 4 min 48,7 S M. Hoithaus FRG 4 min 51.4s 

1972 G. La- SWE 4 min 31.98 s A. McKee USA 4 min 31.98 s A. Hargitay HUN 4 min 32.70 S 

1976 R. Strachan USA 4 min 23.68 S A. McKee USA 4 min 24.62 s A. Smirnov URS 4 min 26,90s 

1980 A. S i i k o  URS 4 min 22,89 s S. Fessenko URS 4 min 23.43 S Z. Verrasztó HUN 4 min 24,24 S 
- 

1984 A. Baumann CAN 4 min 17,41 s R. Prado BRA 4 min 18,45 S R. Woodhouse AUS 4 min 20,50 s 

1988 T. Damyi HUN 4 min 14.75 s D. Wharton USA 4 min 1736 s S. B a M  ITA 4 min 18,Ol S 

1 Or Plata Bmnze 

1964 Estats Units d'Afn&ica 3 min 33,2 S Alemanya 3 min 37,2 S Aucmia 3 min 39.1 s 

1968 Estats Units d'Am&ca 3 min 31,7 S Unió Sovietica 3 min 34,2 S Australia 3 min 34.7 s 

1972 Estats Units d'Adrica 3 min 26.42 s Unió Sovietica 3 min 29.72 s RepiMica Damocratii Alemanya 3 min 32.42 S 

19111 Estats Units d'Afn&ica 3 min 19.03 S Australia 3minl9,M)s Suecia 3 min 22.69 s 

1988 Estats Units d'America 3 min 16.53 S Unió Swiet'ca 3 min 18.33 S Repibliai Damocratica Akmanya 3 min 29.82 S 

I ~r plata Bronze 

1908 Gran Bretanya 10 min 55,6 s Hongfia 10 min 59.0 S Estats Units d'Adfia 11 min 02.8 S 

1912 AustraliiNova Zeianda 10 min 11.6 s Estats Units d'Adfia 10 min 20.2 s Gran Bretanya 10 min 28.2 s 



Plata 

Gran Bretanva 10 min 37.2 S 1920 EstatsWd'Am&ka 10 rnin 04.4s 

1924 Estats Units &America 9 min 53.4 S 

1928 Estats Units d'AmMca 9 min 36.2 S 

Australia 10 min 02.0s 

JaD6 9 min 41.4s 

Suecia 10 min 06.8s 

Canada 9 min 47.8 S 

1S32 J@ 8 min 58.4 S 

1936 J d  8 min 51.5s 

Estats lhl& d'Atn&ka 9 min 10.5s 

Estats Units d'Anl&ka 9 min 03.0 S 

1948 Estats Un& d'AmMca 8 min 46.0 S 

1952 Estats Units d'Af&ica 8 min 31.1 S 

Hwgria 8 min 40.4 S 

Jaoó 8 mh 33.5 S 

1950 A u s W  8 min 23.68 

1SSO Estats Units d'Am&ica 8 min 10.2 S 

1SSQ Estats Units d'AmMca 7 min 52.1 S 

1968 Esta& Units d'AmMca 7 mm 529s 

1972 Estats Units d'Anl&ka 7 min 35.78 S 

1978 Estats Units d'AmMca 7 min 23.22s 

1980 UNó sovwica 7 min 23.50 S 

1984 Estcds Uniis d'Am&ka 7 min 15,69 S 

7 mh 12.51 S 

Estats Units d'A~n&ica 8 mh 31.5s 

J@ 8 min 13,2 S 

Alemenva 7 mhi 59.3 S 

F m  9 mh 08.0s 

FranCa 8 min 45.9 S 

Unid Sovietica 8 min 34.7 S 

AllsWia 7 min 53.7 S 

ReWhEea Federal d'A!manva 7 min 41.69 S 

Unió Sm&tica 8 min 018 S 

Unió Sovigoca 7 mh 45.76 S 

U& sovwica 7 min 27.97 S 

RepibCca Damoa'htica Alernanya 7 min 28.60 S 

Repíbaca Federal d'Alemanya 7 mh 15.73 S 

Rep<íblra DemoaBtica Akmanya 7 min 13.66 S 

-m 7 mh 32.11 S 

Brasil 7 min 29.30 S 

Gral -Ya 7 mh 24.m S 

RepúMii Federal d'Aiamanya 7 mh 14.35 S 

I 01 plata ~ m n i e  

1960 Estats Units d'Arnhica 4 min 05.4s Austraoa 4 min 12.0s Japó 4 min 12,2 S 

1964 Estats Units d'l\merica 3 min 58,4 S Repúbüca Federal d'Aiemanya 4 min 01.6 s Aus- 4 mn 02.3 S 

1968 Estats Units #Amirica 3 min 54,9 S RepúMica Federal d'Alemanya 3 min 57.5 S Uni6 Sovietica 4 min 00.7s 

1972 Estats Units d'l\merica 3 min 48,113 S RepúMica Federal d'Alemanya 3 min 51,l s Canada 3 min 52,26 S 

1976 Esiats Units d ' m  3 min 42.22 S Canada 3 min 45.94 s Rqnbka  Federal d'l\lemanya 3 mh 4729 S 

1980 AUS* 3 min 45.70 S Unió Sovi8üca 3 min 45.92 S Gran Bretanya 3 mh 47,71 S 

1984 ~stats Units d'l\merica 3 min 39.30 S Canada 3 mh 43,23s ~ustraoa 3 min 43,25 S 

1988 Estais Units d'Am&ica 3 min 3693 S Canada 3 min 39,28 S Unió Sovietica 3 min 39,96 S 

1 Or Plata Bmnze 

1988 K. Otto GDR 25,49 S Yang Wenyi CHN 25.64s K. Meissner GDR 25,71 S 

J. Sierkei USA 25,71 S 

1 Or Pbta Bmnze 

1912 F. Durack AUS 1 min 22.2 S W. Wyfw AUS 1 min 25.4 S J. Fletcher GBR 1 min 27.0s 

1920 E. Bleibtrey USA 1 min 13.6s l. Guesí USA 1 min 17.0 S F. Sdrrom USA lmh17,2s 

1924 E. Lad<ie USA 1 min 12,4 S M. Wehselau USA 1 min 123 S G. Ederle USA 1 min 14.2 S 

1928 A. Osipowich USA 1 min 11 .O s E. Garatti USA 1 min 11.4s M. J. Cooper GBR 1 mh 13.6s 

1932 H. Madjson USA 1 min 06.8 S W. den 0- NED 1 min 07.8 S E. Savlle (-1 USA 1 min 08,2 S 

1938 H. Mastenbmek NED 1 min 059 s J. CampbeH ARG 1 min 06,4 S G. Arendt GER 1 min 06,6s 

1918 G. Andercen DEN 1 min 06.3s A. Curüs USA 1 min 06.5 S M.-L. Vaessen NED 1 mh 07.6s 

1952 K. Szme HUN 1 min 06.8s J. Termeuler\ NED 1 min 07.0s J. Temes HUN 1 min 07,1 S 

1956 D. Fraser AUS 1 min 02,Os L Crapp AUS 1 min 02,3s F. Leeai AUS 1 min 05.1 s 

1960 D. Fraser AUS 1 min 01.2s C. v m  Saitza USA 1 min 02.8s N. Steward GBR 1 min 03,1 S 

1964 D. Fraser AUS 59.5 S S. Staider USA 59,9 S U Ellis USA 1 min 00.8s 

1988 J. Henne USA 1 min 00.0 S S. Pedersen USA 1 min W.3s L Gustavson USA 1 rnm 00.3s -- 
1972 S. Nellsm USA 58,65s S Babashoff USA 59,02 S S Gculd AUS 59.06 S 

1976 K Ender GDR 55,59 S P Pnemer GDR 56.49 S E WigiU>a NED 56,65 S 

1980 B. Krause GDR 54.79 S C. Metschuch GDR 55.16s 1. Diers GDR 55.65 S 

1984 C. Steinseifer USA 55,92 S N. Hogshead USA 55.92s A. Vesiap$m NED 56.08 S 

1- K. Otto GDR 54.93s Z h m  Yono CHN 55.47s C. Plewinslo' FRA 55.49 S 



t Or P&ta Bmnze 

1 W  D. Meyer USA 2 min 10.5s J. Henne USA 2 min 11.10 S J. Barkman USA 2min11.2~ 

1 972 S. Gou!d AUS 2 min 03.56 s S. Babashoff USA 2 min 04.33s 

1976 K. Ender GDR 1 min 59.26s S. Babeshoff USA 2 min 01.22 s 

K. Rottlammer USA 2 min 04.92s 

E. B n g i  NED 2 min 01,405 

lge0 B. Kiliuse GDR 1 min 58.33s 1. D i i  GDR 1 min 59.64s 

lW M. Wayte USA 1 min 59.23 S C. Woodhead USA 1 min 59.50 S 

1gSe H. Fiiedribi GDR 1 min 57.65 s S. Pdl CRC 1 min 58.67 s 

C. Schmidt GDR 2 mm 01.44s 

A. Verstappen NEü 1 min 59.69s 

M. Stdlmadi GDR 1 min 59.01 S 

NaWca 
Dones 
400 m lliure 

Plata h z e  

G. Ederle USA 6 min 04.8s 

J. McKim USA 6 min 00.2s 

1924 M. Norelius USA 6 min 02,2 s 

1928 M. Nwelius USA 5 min 42.8s 

H. Wainwirght USA 6 min 03,8s 

M. Braun NED 5 mai 57.8s 

1932 H. Madison USA 5 min 28,5s 

1998 H. Mastenbroek NED 5 min 26.4 S 

L KigM USA 5 min 28.6s 

R. Hveaer DEN 5 min 27.5s 

J. Makaal SAF 5 mm 47.3s 

L Wngard (Kight) USA 5 mm 29.0 s 

1948 A. Curüs USA 5 min 17,8s 

1952 V. Gvence HUN 5 min 12.1 s 

K.M. Hatup DEN 5 min 21.2s 

E. Novák HUN 5 min 13,7s 

D. Fraser AUS 5 min M,5s 

J. Cederqvist SWE 4 min 53.9s 

M. Ramenofsky USA 4 min 44.6 S 

L Gustavson USA 4 min 355s 

N. Caiiiwis ITA 4 min 22.44s 

C. G i i  GBR 5 min 22.5s 

E. Kawamoto USA 5 min 14.65 

S. Ruuska USA 5 mm 07.1 s 1958 L. C r w ~  AUS 4 min 54.6 s . . 

1960 C. Von Caltza USA 4 min 50,6 S 

1964 V. Duenkel USA 4 min 43.3s 

c. Laserberg NED 4 mm 56.9s 

T. Stickles USA 4 mm 47.2s 

1968 D. Meyer USA 4 min 31,8s 

1972 S. GouM AUS 4 min 19.04s 

K. Maas AUS 4 min 37.0s 

G. Weaner GDR 4 min 23.1 1 S 

1976 P. m ü w  GDR 4 min 09,89s 

lge0 t. Diers GDR 4 min 08.76 S 

S. Babashoff USA 4 min 10.46 s 

P. Schneider GDR 4 min 09.16 S 

S. Smii CAN 4 min 14,ffis 

C. Schmidt GDR 4 min 10.86s 

1984 T. Mhen USA 4 min 07,lO S 

19811 J. Evans USA 4 min 03.85s 

S. Hardcastle GBR 4 min 10.27s J. Cmfi GBR 4min 11,48s 

A. Mohrng GDR 4 min 06.62s H. Frisdrich GDR 4 min 05.94 s 

Nam& 
Dwies 
800 m lliure 

Plata &wue 

P. Knise USA 9 min 35.7 s M. T. Ramirez M M  9 min 38,5s 

S. GouM AUS 8 min 56,39 S N. C a l l i i  ITA 8 min 57.46 s 

S. Babashoff USA 8 min 37,59 S W. Weinbargt USA 8 mn 4260s 

1968 D. Meyer USA 9 min 24.0 s 

1972 K. Rothhammer USA 8 min 53.68 S 

1978 P. Thümer GDR 8 min 37.14 s 

1980 M. Ford AUS 8 mh 28.90s l. D i i  GDR 8 min 32,55s H. Dahne GDR 8 min 33.48s 

M. R i i d c a ,  USA 8 min 30.73s S. Hardcastle GBR 8 min 32.60 S 1984 T. Cohen USA 8 mh 24.95s 

lgaa J. Evans USA 8 min 20.20s A. Strass GDR 8 min 20.09s J. McDonald AUS 8 mm 22.93 s 

Plata 

P. Hsrding GBR 1 min 27.4 s 

E. King GBR 1 min 22.2s 

P. Mealino AUS 1 min 21.3 S 

1924 S. Bau6r USA 1 Mn 23.2s A. R i i n  USA 1 min 28.2s 

1928 M. Braun NED 1 min 22.0s 

1932 E. Holm USA 1min19.4~ 

M. J. Cooper GBR 1 min 22.8s 

E. V. Davies GBR 1 min 22.5s 

1936 D. Senff NED 1 min 18.9s 

1 W  K.-M. Hamo DEN 1 min 14.4s 

H. Mastenbroek NEü 1 min 19.2 S 

S. zhmenmn USA 1 min 16.0s 

A. Blidges USA l rn in19.4~ 

J. Davies AUS 1 min 16.7 S 

1952 J. Hanisai SAF l m i n 1 4 . 3 ~  

1958 J. Grhham GBR 1 min 12.9s 

G. Wielema NEü 1 mii 14.5s 

C. Caie USA 1 min 12.9s 

N. Steward GBR 1 niin 10.8s 

C. C m  FRA 1 mh 07.9s 

E. Tanner CAN 1 min 06.7s 

J. Stewait NZL 1 min 15.8s 

M. Edwards GBR 1 min 13.1 s 

S. Tanaka JPN 1 min 11.4 S lgM) L. Buka USA 1 min 09.3s 

1%4 C. Ferguson USA 1 min 07.7s 

196(1 K. W USA 1 min 06.2s 

V. Duenkd USA 1 min 08,Os 

J. Swsaertv USA 1 min 08.1 S 

1972 M. 00bm USA 1 min 05.78s 

1976 U. Ritcher GDR 1 min 01.83 S 

A. Gyamiati HUN 1 min 06.26s 

B. Treiber GDR 1 min 03.41 S 

S. Atwood USA 1 mii 06,34s 

N. Garapick CAN 1 m h  03,71 S 

1980 R. Reinisch GDR 1 min 00.86s 

lW T. Andrews USA 1 mii 02.55s 

l. Kleber GDR 1 min 02,07s 

B. M i i l  USA 1 min 02,63 S 

K. E~~rszecP HUN lm in01 .56~  

P. Ri& GDR 1 min 02.64s 

J. de Rwer NEü 1 mm 02.91 S 

C. Sird GDR 1 min 01.57s 1988 K. Otto GDR 1 min 00.89s 



Nnic# 

Donas 
200 m esquena 

1 Or Plete Bmnze 

1968 L. Watson USA 2 min 24.8 S 

1972 M. Belote USA 2 min 19.19 S 

1976 U. R i i e r  GDR 2 min 13,43 S 

1480 R. Reinisch GDR 2 min 11 77 a 

1984 J. de Rover NED 2 min 12.38 S 

1988 K. E v e g i  HUN 2 min 09.29s 

1968 D. Bjedov YUG 1 min 15.8 S 

1972 C. Carr USA 1 min 13.58 S 

1976 H. Anke GDR 1 min 11,16 S 

1980 U. Geweniger GDR 1 min 10.22 S 

1984 P. van Staveren NED 1 min W.88 S 

1988 T. Dangalakova BUL 1 min 07.95 S 

. 

E. Tanner CAN 2 min 27,4s 

S. Atwwd USA 2 min 20,38s 

B. Treiber GDR 2 min 14,97 S 

C. Poli GDR 2 min 13,75 s 

A. W h i i  USA 2 min 13.04 S 

K. Zmmennann GDR 2 min 10,61 s 

K. Hall USA 2 min 28,9s 

D. Gurr CAN 2 min 23.22 S 

N. Garapii CAN 2 min 15,60 S 

B. Treiber GDR 2min14.14~ 

A. Patraccoiu ROM 2 min 13.29 S 

C. Sirch GDR 2min11.45~ 

Plata Bmnze 

G. Procumentxikova URS 1 min 15,9 S S. Wchman USA 1 min 16,1 S 

G. Stepanova URS 1 min 14.99s B. W h i i  AUS 1 min 15,73 S 

(Procumenxtxikova) 

L. Russanova URS 1 min 13.04 S M. Kokevaia URS 1 min 13.30 S 

E. Vassilkova URS 1 min 10.41 S S. Nielsson DEN lmin11,16s 

A. Ottenbfite CAN 1 min 10,69 S C. Poirot FRA 1 min 10,70s 

A. Frenkeva BUL 1 min íüi 74s S. Hijmer GDR 1 min 08.83 S 

N.(#16 

Daies 
mmaga 

I Or plata Bmnze 

1924 L. Mmon GBR 3 min 33.2s A. Gerarhty USA 3 min 34.0s G. Carson GBR 3 min 35,4 S 

1928 H. Schrader GER 3 min 12,6 S M. Baron NED 3 min 15.2 S L. Mühe GER 3 mm 17.6s 

1932 C. Dennis AUS 3 min 06,3 S H. Maehata JPN 3 min 06,4 S E. Jacobsen DEN 3 min 07.1 s 

1936 H. Maehata JPN 3 min 03,6 S M. Genenger GER 3 min 04,2 S l. Sorensen DEN 3 min 07,8s 

1948 P. van Wet NED 2 min 57,2 S B. Lyons AUS 2 min 57.7 S É. Novhk HUN 3 min 00,2s 

1952 É. Szákely HUN 2 min 51.7 S É. Novak HUN 2 min 54.4s H. Gwdon GBR 2 min 57.6s 

1956 u. WW GER 2 min 53,l S É. Szdkely HUN 2 min 54.8 S E.M. Ten Elsen GER 2 min 55,l S 

1960 A. Lonsbrough GBR 2 min 49.5 s W. Urseimann GER 2 min 50.0 S B. Goebei GER 2 mm 53,6s 

1964 G. hocumenxtxikova URS 2 min 46.4 S C. Kolb USA 2 min 47.6 S S. Babanina URS 2 min 48.6s 

1968 S. Wchman USA 2 min 444s D. Bjedov YUG 2 min 46.4 S G. Prosumenxtxikova URS 2 min 47.0 s 

1972 B. W h i  AUS 2 min 41,71 S D. Schoenfieid USA 2 min 42,05 S G. Stepanova URS 2 min 42,36 S 

(Pmsumenxtxikova) 

1976 M. Koixevaia URS 2 min 33.35 s M. lurtxenia URS 2 min 36.08 S L. Russanwa URS 2 min 36.22s 

lgaO L. KaEiuSyte URS 2 min 29.54 s S. Varganwa URS 2 min 29.61 S 1. Bogdanova URS 2 min 32.39 S 

1984 A. OttenMte CAN 2 min 30,38 s S. Rapp USA 2 min 31,15 S l. Lemperew BEL 2 min 31.40 S 

1988 S. Homer GDR 2 min 26.71 S Huang Xiaotnin CH 2 min 27.49 S A. Frenkeva BUL 2 min 28-34 S 

Nmoió 
Dones 
100mpapaüom 

I ~r plata Bmnze 

1956 S. Mann USA 1 min 11 ,O S N. Ramey USA 1 min 1 1.9 S M. Sears USA 1 min 14,4 s 

1960 C. Schuler USA 1 min 09.5 S M. Heemskerk NED 1 min 10.4 S J. Andrew AUS 1 min 12.2 S 

1964 S. Sto- USA 1 min 04,7s A. Kok NED 1 min 05,6 S K. Ellis USA 1 min '06,0 S 

1968 L. McClements AUS 1 min 05.5 s E. Daniel USA 1 min 05.8s S. Shelds USA 1 m h  06,2s 

1972 M. Aoki JPN 1 mm 03.34s R. Beier GDR 1 min 03,61 S A. G y m t i  HUN 1 min 03.73 S 

1976 K. Ender GDR 1 min 00,13s A. Pala& GDR 1 min 01,17 S W. Bogüoli GDR 1 min 01,17 S 
- 

lW C. Metschuck GDR 1 min 00.42s A. Pdlack GDR 1 min 00,90 S 

1984 M. T. Meagher USA 59.26 S J. Jdmson USA 1 min 00.19s 

1988 K. ütto GDR 59.00s B. Wegarg GDR 59,45 S 

C. Knacke GDR 1 mm 01,44 s 

K. Seick FRG 1 min 01.36s 

Oian Hong CHN 59,52 S 



Natadd 
Dones 
200 m pepelona 

1 OI  Plata Bmnze - . -. 

E. Daniel USA 2 mm 25.9s 1968 A. Kok NED 2 min 24,7 S 

1972 K. Moe USA 2 min 15.57 S 

H. Lindner GDR 2 min 24.8 S 

L Cdella USA 2 mm 16,34 S 

U. Tauber GDR 2 min 12.50 S 

E. Daniel USA 2 mm 16,74 S 

R. Gabriel (Kothers) GDR 2 mm 12,86 S 1976 A. Pdlack GDR 2min11,41s 

1980 l. Geissler GDR 2 mm 10.44s S. Schonmd< GDR 2 min 10,45 S 

K. PhUli~s AUS 2 min 10.56 S 

M. Ford AUS 2 min 11.66 S 

1984 M. T. Meagher USA 2 mm 06,90s 

1988 K. Nwd GDR 2 min 09.51 S 

l. Beyemann FRG 2 m m i 1 . 9 1 ~  

M. T. Meaaher USA 2 min 10.80s B. Weigang GDR 2 min 09,91 S 

Nmsio 
Dones 
9 8 0 m ~ ~  

1 Or Plata Bmnze 

19611 C. Kdb USA 2 min 24.7 S S. Pedercen USA 2 min 28.8 s 

1972 S. GouM AUS 2 min 23.07 S K. Ender GDR 2 min 23.59 S 

J. Henne USA 2 min 31.4 S 

L. Wal i  USA 2 min 24,06 S 

M. Pearson AUS 2 min 15.92 S 1984 T. Caulkins USA 2 min 12,64 S N. Hogshead USA 2 min 15.17 S 

1988 D. Hunger GDR 2 min 12.59 S E. Dendebemva URS 2 mm 13.31 S N. l. Lung ROM 2 mm 14.85 S 

1 Or Plata Bronze 

lW4 D. De Varona USA 5 min 18.7s S. F i m  USA 5 mm 24,l S M. Randall USA 5 min 24.2 S 

1968 C. Kolb USA 5 min 08,5s L. VkW USA 5 min 22.2 S S. Stanbach GDR 5 min 25.3 S 

1972 G. Neall AUS 5 min 02,97s L Clf l  CAN 5 min 03,57 S 

1976 U. Tauber GDR 4 min 42.77s C. G i i  CAN 4 min 4R l n  S 

N. Calliaaris ITA 5 mm 03.99 S 

B. SmiM CAN 4 mm 50,48 S 

A. Czooek W L  4 min 48.17 s 1980 P. Schneider GDR 4 min 36.29s S. Davies GBR 4 min 46.83 S 

1984 T. Caukins USA 4 min 39.24 S S. Landells AUS 4 min 48,30 S 

1988 J. Evans USA 4 min 37.76 S N. l. Lung ROM 4 min 39,46 S 

P. Zinder FRG 4 min 48,57 S 

D. Hunger GDR 4 min 39,76 S 

I Or Plata 

1912 Gran Bretanya 5 mm 52,8 S Aiemanya 6 mm 04,6 S Ausaalia 6 min 17.0 S 

S d c h  5 min 43.6 S 1920 Estats Units d'AmBrica 5 mm 11,6 S Gran Bretanya 5 min 40.8 S 

1924 Estats Units d'l\m(vica 4 min 58.8 S Gran Bretanva 5 min 17.0s S&a 5 mm 35.6 S 

Unió Sud-africana 5 mm 13.4s 1928 Estats Units d ' M c a  4 min 47,6 S Gran Bretanya 5 min 028 S 

1932 Estats Units d'Ami?rica 4 min 38.0 S Pdsos üaixos 4 min 47,5 S Gran Bratanya 4 min 52.4 S 

Estats Unii @America 4 mm 40.2 S 1936 Paises Baixos 4 min 36.0 S Aiemanya 4 min 363 S 

1948 Estats Units d'Amkica 4 min 29.2 S Dimamaroa 4 min 29.6 S 

1952 Hongria 4 mRi 24.4 S Paisos Baixos 4 mm 29.0 S 

Paisos Baixos 4 min 31.6 s 

Estats Units d'America 4 min 30.1 S 

1958 Australia 4 min 17.1 S Estats Unas d ' M  4 min 19.2 S 

1960 Estats Units d'Ami?rica 4 min 08.9 S Austkha 4 min 11.3s 

Unió Sud-airicana 4 min 25,7 S 

Aiemanya 4 min 19,7 S 

Paises üaixos 4 min 12.0 S 1964 btats ~ n i t s  d'~mBnca 4 min 03.8 s 

1968 Estats Units d'America 4 min 02.5 s 

Australiia 4 min 06.9 S 

RepúMiffl Demoaatica Alemanya 4 min 05,7 S 

ReMjblica DemOaatica Alemanva 3 min 55.55 S 

Canada 4 min 07,2 S 

Reoública Federal d'Alemanva 3 mm 57.93 S 1972 Estats Units #America 3 min 55.1 9 S 

1976 Estats Units d'Am8nca 3 min 44.82 S 

1980 República Ewmxr&tica Alemanya 3 min 42,71 S 

1984 Estats Units d ' A m B h  3 min 43,23 S 

ReouMika Ewmxr&tica Aiemanva 3 min 40.63 s 

Repiiblica DemOaatica Aiemanya 3 mm 45.50 S 

SUeaa 3 min 48.93 S 

Canada 3 mm 48.81 S 

Paisos Baixos 3 min 49.51 S 

Paisos Bauos 3 min 44,40 s 

Paisos Baixos 3 min 43.39 s 

RdMika  Federal d'Alefnanva 3 min 45.56 S 

Estats U n i i  d'l\m(vica 3 min 44.25 S 





Nibíib 
Dones 

de eaml 

I Or 

1920 A. Rggin USA 539.9 p. 

1924 E. Becker USA 474.5 p. 

1928 H. Meany USA 78.62 p. 

1932 G. Cdaman USA 87.52 o. 

Plata 

H. Wainwnght USA 534,8 p. 

A. R i i n  USA 460,4 P. 

T. Pavne USA 534.1 o. 

C. Fletcher USA 436.4 P. 

G. Coleman USA 73.38 o. D. Poynton USA 75,62 p. 

K. Rawls USA 82.56 p. 

K. Rawls USA 88.35 D. 

J. Faumz USA 82,12 p. 

D. Hil IPovnton\ USA 82.36 o. 1938 M. GestMig USA 89,27 p. 

1948 V. Drav0~ USA 108.74 o. Z. A. Olsen USA 108.23 p. 

M. Moreau FRA 139.34 o. 

P. Usener USA 101,30p. 

2. A. J- (Olsen) USA 127.57 p. 

l. McDaiald CAN 121.400. 

1952 P. McComiii USA 14730 p. 

1956 P. McConnkk USA 142.36 o. J. Shinyo USA 125.89 p. 

P. J. Pooe 1Mversl USA 141.24 o. 1960 l. Kramer GER 155,81 p. 

1964 l. Engel (MWner) GER 145.00 p. 

E. Fenis GBR 139.09 p. 

M. Willard USA 138.18 o. J. Collikr USA 138,86 p. 

T. Pogokeva URS 14530 p. 1968 S. W i  USA 150.77 p. K. O'Sullivan USA 145.23 p. 

1972 M. King USA 450.03 p. 

1976 J. Chandler USA 506.19 D. 

u. m SWE 434.19 p. 

C. K6hler GDR 466.41 o. 

M. Jankke GDR 430.92 D. 

C. Potter USA 466,83 p. 

K. Guthke GDR 685.245 o. 1980 l. Kalinina URS 725,910 p. 

1984 S. Bemikr CAN 530.70 D. 

M. Roeber GDR 698.895 D. 

K. McComiikk USA 527.46 n. C. Seufert USA 517.62 p. 

K. McComiii USA 533.19 o. 1988 G ~ D  Mi CHN 580.23 p. Li Qing CHN 534.33 D. 

t Or PI8U Bmnre 

1912 G. Johanssai SWE 39.90~. L RegneO SWE 36.00 p. l. White GBR 34,00 P. 

1920 S. FrylandClausen DEN 34.60 p. E. Amistmng GBR 33.30 p. E. Olhier SWE 33.30 P. 

1924 C. Smth USA 33,20 p. E Becker USA 33.40 p. H. Topel SWE 32.80 p. 

1928 E. Phiksion (Becker) USA 31,W p. G. Cdeman USA 30.60 p. L. Sj6quiist SWE 29,20 p. 

1932 D. Poynton USA 40,26 p. G. Colman USA 35,56 p. M. Roper USA 35.22 P. 

1938 D. Hni (Poynton) USA 3333 p. V. Dunn USA 33,63p. K Kohler GER 33.43 P. 

1948 V. Draves USA 68,87 p. P: Osener USA 66,28p. B. Ch~W~ifmsen DEN 66.04 P. 

1952 P. McComiid< USA 79,37 p. P. J. Mym USA 71,M p. J. lnvin (Siwer) USA 70.49 p. 

1956 P. McComick USA 84.85~. J. lrwin (Stover) USA 81.64 p. P. J. Myers USA 81 .85 p. 

1960 l. Kramer GER 91,28 p. P. J. Pope (Myers) USA 88,94 p. N. Knrtwa URS 86.99 P. 

1964 L. Bush USA 99.80 p. l. Engel (Kramer) GER 9845 p. G. Alekseieva URS 97.60 p. 

1968 M. Duchkwá TCH 109.59 p. N. Lobanova URS 105.14 p. A. P e t m  USA 101.11 p. 
(Kumetsova) 

1972 u. m SWE 390.00 p. M. Duehkwh TCH 370.92 p. M. Janicke GDR 36056 p. 

1976 E. Vaitsekhvskaia URS 406.59~. U. Knape SWE 402.60 p. D. IlVilson USA 401 .O7 p. 

1WW M. Jaschke GDR 596250~. S. Eniirnan URS 576,465 p. L T M z e  URS 575,925 p. 

1984 Zhw Jaiong CHN 435.51 p. M. MtcheH USA 431.19 p. W. Wyland USA 422,07 p. 

1968 Xu Yanmei CHN 445.20~. M. M i  USA 436.95 p. W. L WiR$ms USA 400.44 p. 

El 1924 C. Smith va guanyar la prova grhcies al sistema de d a s s i i ,  encara que va obtenir menys pints que E. Becker. 

bktic# 
Dones 
N a W  $nqoiltzpde 

Sdo 

1 G Plata Bronze 

1984 T. R& USA 198,487 p. C. Wakh CAN 195,300 p. M. Motoyoshi JPN 187.050 p. 

1968 C. Waldo CAN 200,150 p. T. RuizCcnfwto USA 197,633 p. M. Kotani JPN 191,850 p. 

1 G Plata R.,",- . -- -....- 
1984 Estats Units 195.584~. Canada 194.234 p. Japó 187,992 p. 

lSW Canade 197.717 p. Esiais Un¡@ d'Am&ica 197,284 p. Japó 190.159 p. 



mol6 
Hanes 

waterpolo 

I Or plata Bmnze 

1900 Gran Bretanya Wgica Franca 
1904 Estats Units d'America Estats unas ~ ' A W  Estats Units d ' A W  

1908 Gran Bretanya BBisi- Soecia 

1912 Gran Bretanya Suecia B&giica 

1920 Gran Bretanya Wgica Sukia 

1924 Franca Beisica Estats Units d'~m&ica 
1928 Alemanya Hongria Franca 

1932 HongM Alemanya Estats Units d'Atrica 

1936 Hongria A-Y~ Wgii 
1948 Italia Hongria Paicos Baixos 

1952 Hongria lugoslhvia ltaiia 

1956 Hongria lugoclhvia Unió Sovietica 

1960 IWia Unió Sovietica Hongria 

1984 Hongtia lugoslavia Unió Sovietica 

1968 iugosiavia Unió Sovietica Hongria 

1972 Un6 Sovietica Hongria Estats Units d'AmMca - 

1976 Hongria IWm P a i m  Baixos 

1980 Unió SoAtica IugosWa Hongria 

1984 iugoslavia Estais Units d'Am&ica RepUMica Federal d ' h a n y a  

198s iugocliivia Estats Units d ' A W  Unió SoAüca 

En els Jocs del 1900 i del 1904 els equips participants pertanyien a dubs i no eren seleccions nacimals. 

t Or Plata Bmnze 

1912 G. Laoehook SWE 27 p. G. Asbrink SWE 28 p. G. de Laval SWE 30 p. 

1920 G. m SWE 18p. E.deLaval SWE 23p. G. Run6 SWE 27 p. 

1924 B. Lindman SWE 18p. G. Dyrssen SWE 39,s p. B. Uggla SWE 45 P. 

1928 S. Thofelt SWE 47 p. B. ündman SWE 50 p. H. Kahl GER 52 p. 

1 S32 J. Oxenst'ma SWE 32 p. B. Lindman SWE 35,s p. R. Mayo USA 38,s p. 

1936 G. Handrick GER 31,s p. C. Leonard USA 39,s p. S. Abba ITA 45,s p. 

1948 W. Gmt SWE 16p. G.Moore USA 47 p. G. W i n  SWE 49 p. 

1952 L. Hall SWE 32 p. G. Benedek HUN 39p. l. Szondy HUN 41 p. 

1956 L. Hall SWE 4.843 p. O. Mannonen FIN 4.774,s p. V. Korhonen FIN 4.750 p. 

1960 F. NBmeth HUN 5.024 p. l. Nagy HUN 4.988~. R. Bed< USA 4.981 p. 

1964 F. TMok HUN 5.1 16 p. 1. Novikov URS 5.067 p. A. Mokeiev URS 5.039 p. 

1968 B. Fem SWE 4.964 p. A. üaiczó HUN 4.953 p. P. Lednev URS 4.795 p. 

1972 A. üaiczó HUN 5.41 2 p. B. Onixtxenko URS 5.335 p. P. Lednav URS 5.328 p. 

1976 J. Pyciakf'eaak POL 5.520 p. P. Lednev URS 5.485 p. J. BáRi TCH 5.466 p. 
-- 

1980 A. Starosün URS 5.568 p. T. Szombathelyi HUN 5.502 p. P. Lsdnev URS 5.382 p. 

1984 D. Masala TTA 5.469 p. S. R a s m m  SWE 5.456 p. C. Massullo ITA 5.406 p. 

198s J. Martinek HUN 5.404 p. C. Massulo ITA 5.379 p. V. lagxabwili URS 5.367 p. 

El 1956 es va canviar el sistema de puntuaaó. 

I Or Plata Bmnze 

1952 non* 166p. SUeaa 182 p. Finlandia 213 p. 

1956 Unió Sovibtica 13.690.5 p. Estats Units d'Am8rica 13.482,O p. Finlhdia 13.185,5 p. 

1960 Hongria 14.836 p. Unió Sovietica 14.309 p. Estas Un& d'Am&ica 14,192 p. 

1964 Unió Sovietica 14.961 p. Estats Units d ' A W  14.189~. Hongria 14.173 p. 

1968 Haigna 14.325 p. Unió Sovi&tica 14.248 p. Franca 13.289 p. 

1972 Unió Sovietica 15.968 p. Hongria 15.348 p. Finlandia 14.812 p. 

1976 Gran Bretanya 15.559 p. Txec&avAquia 15.451 p. Hongtia 15.395 p. 

1980 Unió Sovietica 16.126~. Hongria 15.912~. 15.845 p. 

1984 ltslia 16.060 p. Estats Units d'Am&ica 15.568 p. F m  15.565 p. 

1988 Hwigria 15.886 p. I ták 15.571 p. Gran Bretanya 15.276 p. 

El 1956 es va canviar el sistema de puntuaáó. 





Or Phta Bmiue 

1972 Umd SoviBtica 3 mn 14.02s R m  3mui15.07~ Noniega 3 mm 1527s 

1976 Unió Sanetica 3 min 08.69s Espanya 3min08.95~ R e p i i b F i c a E W f t o d b c a ~  3mm10.76~ 

1980 RepibñcaDemociaticaAlemanya 3min13.76~ Romania 3min15,35s &rsBria 3 min 15.46s 

1981 Nova Zelanda 3 mh 02.28s Suecia 3 min 02,81 S Ftamp 3 mm 03.94 s 

1988 Hongria 3min00,20s Uni6Sovietica 3min01.40~ RepúMicaDemoaeticaAlemanya 3min02.37~ 

I Or Plata Bmnze 
1976 A. Rogov URS 1 min 59,23 S J. Wood CAN 1 min 59.58 s M. Ljubek YUG 1 mm 59,60s 

1980 S. Fmirekhin URS 1 min 53,37 s L Liubenov BUL 1 min 53,49 s O. Heukrodt GDR 1 min 5430s 
1984 L Cain CAN 1 min 57.01 s H. Jakobsen DEN 1 min 58,45s C. Olani ROM 1 min 59.86 s 

1988 O. Heukrodt GDR 1 min 56.42 s M. Sñvinski URS 1 min 57.26 s M. Marinov BUL 1 min 57,27 s 

. -- 
1976 Uni6 W i k a  1 mm 45.81 s Pdonia 1 min 4777 S Hongria 1 min 48.35 s 

1980 Hongria 1 min 43.39 s Romania 1 mh 44,12 s Buigiria 1 min 44,W s 

1984 lugosl8via 1 min 43.67 s Romania 1 min 45.68 s Espanya 1 min 47.71 s 

1988 Unió W t i c a  lmin41,77s P W i  1 min 43,61 S F w  1 min 43.81 s 

I Or  lata Bmnm 

1936 F. Amyot CAN 5 min 32,l s B. Kafiik TCH 5 min 36,9s E. Kaschik GER 5 min 39.0s 

1908 J. HoleEek TCH 5 min 42.0 s D. Bennen CAN 5 min 53.3 s R. BaRigny FRA 5 min 55,9 s 

1952 J. HoleEek TCH 4 min 56.3s J. Paro HUN 5 min 03.6 s O. Ojanpea FIN 5 mn 08,5s 

1956 L Rotman ROM 5 min 05.3 s l. Hernek HUN 5 min 06.2 s G. Bukharin URS 5 min 12,7s 
- 

1960 J. parti HUN 4 min 33.93 s A. Silaiev URS 4 min 34.41 s L. Rotmann ROM 4 min 35.87 s 

1964 J. Esdiert GER 4 min 35,14 s A. lgomv ROM 4 min 37,89 s E. Peniaiev URS 4 min 38,31 s 

1988 T. Tatai HUN 4 min 36.14 s D. Lewe FRG 4 min 30,31 S V. Galkov URS 4 min 40.42 s 

1972 l. Paizaichin ROM 4 min 08.94s T. Wchmann HUN 4 min 12.42s D. Lewe FRG 4 min 13,63s 

1976 M. Ljubek YUG 4 min 09.51 s V. Urtxenko URS 4 min 12.57 s T. Wchmann HUN 4 min 14,11 s 

1980 L. Liubenov BUL 4 min 12,38 s S. Postrekhin URS 4 min 13.53 s E. Leue GDR 4 min 15.02 s 

lW U. Ekke FRG 4 min 06.32s L Cain CAN 4 min 08.67 s H. Jakobsen DEN 4 min 09.51 s 

1988 l. Klanmntiev URS 4 min 12,78 s J. Schmidt GDR 4 min 15,W S N. Bukhabv BUL 4 min 18,94 S 

I Or Phta Bmnze 

1936 Txecosbvequia 4min 50.1 S Austria 4 min 533 S Canada 4 mn 56.7s 

1908 5 min 07.1 S 

1952 4 min 38.3 s 

1958 Romania 4 min 47,4 s 

1960 Unió sovietica 4 min 17.94 s 

1964 Unió Sovietica 4 min 04.64 S 

1988 Romania 4 min 07.18 S 

1972 Unió Sanetica 3 min 52.60 s 

1978 URCC 3 min 52,76 S 

1980 R m i a  3 min 47.65 S 

Estats Units d'l\mkica 5 min 08.2 S 

Txecoslov&quia 4 min 42.9 S 

Unió Sovietica 4 min 48.6 S 

lt86a 4 rnin 20,77 s 

Frenca 4 min 06.52 s 

Hongria 4 min 08.77 s 

Romania 3 rnin 52.63 S 

Romaraa 3 min 54.28 s 

RepúMm Dmocrhüca -a 3 min 49.93 s 

FranCa 5 mm 15,2s 

Alemanya 4 min 48.3s 

Hongria 4 mm 54.3s 
Hongria 4 min 20.89 s 

4 m@ 07,48 S 

Unid Sovietica 4 min 11.30s 

BuigBria 3 min 58.10 s 

Hongia 3 min 55.66 s 
U n l  Sovietica 3 min 51,28 S 

1 W  Romania 3 min 40.60s l&via 3 min 41.56 s Franca 3 mn 48.01 S 

1968 Unió s~v¡btica 3 min 48.36 s R e p l b b  Demahtica Alemanya 3 min 51.44 S Mi 3 min 54.33 s 



1 Or Plata Bmnze 

1972 S. Ham GDR 368.56 p. N. S a W  AUT 270,76 p. H. Gimpei GDR 271,95 p. 

1 Or Plata B m z e  

1972 R. Eiben GDR 315, 84 p. R. Kauder FRG 327.89 p. J. McEwan USA 335,95 p. 

I ~r plata ~mnzs 

1972 República Demmr&tica Alemanya 310.68 p. República Federal d'l\lemanya 31 1 ,90 p. Franca 315,lO p. 

I Or 

194E K. Hoff DEN 2 min 31,9s 

Plata 

A. van der 
Anker-kedens NED 2 min 32.8 S 

B m z a  

F. Schwingl AUT 2 min 32.9 S 

1952 S. Saim UN 2 min 18,4s 

1958 E. Demeniteva URS 2 min 18.9s 

G. Lkbbhan AUT 2 min 18,8 S 

T. Zenz GER 2 min 19.6 S 

N. Gavina URS 2mm21.6~  

T. Sobv DEN 2 min 22.3s 

1- A. Seredina URS 2 min 08.08 S 

1984 L. Khvedociuk URS 2 min 12.87 S 

1966 L. Pinaieva URS 2min11.09~ 
(Khredosiuk) 

1972 l. Riabtximkaia URS 2 min 03.17 S 

T. Zem GER 2 min M1.22~ 

H. Lauer ROM 2 min 15.35 S 

D. Walkowiak POL 2 min 10,46 S 

M. Jones USA 2 min 15.68s 

R. Breuer FRG 2 min 12.71 S 

M. Jaaoiec NED 2 min 04.03 S 

1976 C. BROW GDR 2 min 01 .O5 S T. Kmunova URS 2 min 03.07 S 

191)(1 B. Fsher GDR 1 min 57.96 S V. Gwixeva BUL 1 min 59.48 S 

V. Dumitru ROM 2 min 13.22s 

A. Pfeffer HUN 2 min 05.50s 

K. Rajnai HUN 2 mn 05,Ol S 

A. Melniova URS 1 min 59,66 s 

1984 A. Andersson SWE 1 min 58.72s B. Schuttpelz FRG 1 min 59.93 s A. Derax NED 2 mh 00,ll S 

1908 V. Gueixeva URS 1min55.19~ B.Schmidi GDR 1 min 55.31 S l. Dylewska POL 1 min 57,38 s - 
Dones 
%uesesnquu-h 
k-2 500 m 

1 Or PIata Bmnze 

1- Unid SonetiCa 1 min 54,76 S Alemanya 1 min 56,66 S Hongria 1 min 58,22 S 

1964 Alemanya 1 min 56,95 S Estats Units d'A&m 1 min 59.16 S Romania 2 min 00,25 S 

1gSa República Federal d'Abmanya 1 min 56,44 S Hcf~ria 1 min 58,W S Unió Sovietica 1 min 58,6l S 

1972 Unió cari8tica 1 min 53,50 S República Demoahtica Alemanya 1 min 54,30 S Romania 1 min 55,Ol S 

1976 Unió cari8tica 1min51,15s Hongria 1 min 51,69 S RepúMica h n c d i k a  d ' A ! y a  1 mm 51 $1 S 

1BBO Repiblica Democr$tica Alemanya 1 min 43,88 S Unió Sovietica 1 min 46.91 S H q r i a  1 min 47,95 S 

1984 S&da 1 min 45,25 S Canadh 1 r i n  47,13 S RepúMica Federal d'Alemanya 1 mfl 47.32 S 

1908 República Demoahtica Abmanya 1 min 43,46 S iW$nia 1 min 44.06 S Patios BaD<os 1 min 46.00 S 

I a Plata %onze 

1BM R m i a  1 mk, 38.34s Sueba 1 m 38,87s Csneda 1 min 39,M S 

1908 Repcibüca hno&tica Alamanya 1 min 43.46 S Hongria lmin41 .88~  Bulgivia 1 min 42.63 S 



Plrapol- 
Dones 
Esl&km 
k-1 

1 Or Plata Bmnze 

1972 A. Bahmann GDR 36450 p. G. Gmthaus FRG 398.15 p. M. WunMkh FRG 4@J,50 P. 

I ~r plata ürrmze 

1900 H. Barrdet FRA 7 min 35.6 s A. Gaudin FRA 7 min 41.6 s G. Saint Ashe GBR 8 min 15,6 s 

1904 F. Greer USA 10 min 083 s J. Juvenal USA C. Tmis USA 

1908 H. Blackstafie GBR 9 min 26.0 s A. McCuUoch GBR B. von Gaza GER 
HUN 

1912 W. Kinnear GBR 7 min 47,6 s 

1920 J. KeUy USA 7 min %,Os 

1924 J. Beresford GBR 7 min 11 ,Os 

1928 H. Pearce AUS 7 min 44,4s 

1932 H. Pearce AUS 8 min 21,5s 

1938 G. Schafer GER 7 min 24.4s 

1918 M. W d  AUS 8 min 12,8 s 

1952 l. TiuMov URS 8 min 02.5 s 

1956 V. lvanw URS 7 min 13.96 S 

1960 V. l m w  URS 8 min 22.51 s 

1964 V. l v m v  URS 7 mm 47.80s 

1968 H. J. W i i  NED 7min10.12~ 

1972 l. Malixev URS 7 min 29,03 s 

1976 P. Karppinen FIN 7 min 49,2 s 

1980 P. Karppinen FIN 7 min 09.61 s 

1984 P. Karwinen FIN 7 min 00.24 S 

1988 T. Lange GDR 6 min 49.86 s 

P. VeMnan BEL 7 min 56,O s 

J. Beresford GBR 7 min 36,O s 

W. Garrett Gilmore USA 7 min 54.0 s 

K. Myem USA 7 min 20,8 s 

W. Miller USA 7 min 45.2 s 

J. Hasenohrl AUT 8 min 25.8s 

E. Butler CAN 
M. Kusik RUS 

C. HadfieM d'Arcv NZL 7 min 48.0 s 

J. Scheider SU1 8 min 01 , l  S 

T. Collet GBR 7 min 19.8 s 

G. Douglas URU 8 min 13,6 S 

D. Barrow USA 8 min 28.0 S 

E. Risso URU 7 min 38.2s 

M. W d  AUS 8 min 14.5 S 

R. Catasta ITA 7 min 51.4 s 

T. Kocsrka POL 8 min 19.4s 

S. Mackenzie AUS 8 min 07,7 s 

A. Hil GER 7 min 20.21 s 

A. Hill GER 8 min 26,24 s 

J. Mei- FRG 7 min 52.00 S 

A. D e m i ¡  ARG 7min11.53~ 

P.-M. Kdbe FRG 7 min 31,67 s 

V. lakuixa URS 7 min 11.66 s 

J. Keüy Jr. USA 8min11,8s 

T. Kocerka POL 7 min 21,26 s 

G. Kottmann SU1 8 min 29.68 s 

A. Demiddi ARG 7 min 57,19 s 

W. Gülden~fennina GDR 7 min 14.45 s 

J. Dreiike GDR 7 min 38,03 s 

P. Kemten GDR 7min11.88~ 

P.-M. Kdbe FRG 7 min 02.1 9 s 

P.-M. Kdbe FRG 6 min 54.77 s 

R. Mills NZL 7 min 10.38 s 

E. Verdank NZL 6 min !i¿Xo6+ 

I Or Plata Bmnze 

1904 Estats Units d'America 10 min 03,2 s Estats Units d'* Esiats Units 

1920 Estats Unis d'America 7 min 09.0 s Italia 7 min 19,O S Franp 7 min 21.0 s 

1924 Estats unes d'~mbrica 6 min 34,O s Frac@ 6 min 38.0s SUicsa 

1928 Estats Units #America 6 min 41.4 s Canada 6 mm 51 .O s Austria 

1932 Estats Units &America 7 min 17.4 S Alemanya 7 min 22.8 s Canada 7 mm 27,6 s 

1936 Gran Bretanya 7 min 20,8 s Alemanya 7 min 26,2s P M i  7 min 362 s 

1948 Gran Bretanya 6 min 51,3 S Dinamarca 6 min 55.3 s Uruguai 7 min 12,4 s 

1952 Argentina 7 min 32.2 s Un6 Sovietica 7 min 38.3 s Uruguai 7 min 43,7 s 

1956 Un6 Sovietica 7 min 24,O S Estats Units d'Am&im 7 min 32.2 s Austria 7 min 37,4 s 

1960 Txmxlov~quia 6 min 47.50 s Unió Sovietica 6 min 50,49 s Subm 7 min 50.59 s 

1964 Un6 Sc~¡~5tica 7 min 10,136 s Estats Units d'AmBnca 7 min 13,16 s TxecosbvAquia 7 min 1423 s 

1968 Unió W t i c a  6 min 51,82 s Pai'sos Baixos 6 min 52,80 s Estats Units d'AmMca 6 min 54,21 s 

1972 Unió Sovietica 7 min 01 .77 s Nwuega 7 min 02.58 S República Demx&h Alemanya 7 min 05,55 s 

1978 Nmega 7 min 13.20 S Gran Bretanya 7 min 15.26 s ~epúbrica i3emxrhtica Alemanya 7 min 17,45 s 

1980 República DemOCratica Alemanya 6 min 24.33 s l m v i a  6 min 26.34 s Txemdovhquia 6 min 29.07 s 

1984 Esiats Units d'America 6 min 36,87 s Belgica 6 min 38,19 s lugu&via 6 min 3939 S 

1988 Paises Bauos 6 min 21,13s SuTssa 6 min 2259 s Unió W t i i c a  6 mh 22,87 S 

En ek Jocs del 1904 les tripulacions participar?& pertanyian a clubs i no eren &ecaOns nacionak. 

I 0i Plata Bnmze 

1904 Estats Units d'Ambrica 10 min 57,O s Estats Unb d'Adrica Estats Units d'AmiMca 

1908 Gran Bmtanya 9 min 41 .O s Gran Bretanya 

1924 WSOS W o s  8 min 19.4 s Frarqa 8 min 21.6s 



1928 N m y a  7 min 06.4s 

1892 Alelnanva 8 min 00.0s 

1936 N m Y a  8 min 16.1 s 

1918 Gran Bretanva 7 min 21.1s 

1952 Estats Units d'/\mkica 8 min 20.7 S 

1958 Estats Units d'Am&ica 7 min 554s 

Plata Bmnze 

Alemanya 7 mm 08.8 S Estats Units d ' A d  7 mm 20.4 s 

Nova Zelanda 8 mm 02.4 S Polon~a 8 mn 08.2 S 

Dinamarca 8 mm 19.2s Argentna 8 min 23.0 S 

su-= 7 mm 23.9s ItW 7 min 31.5s 

Bekmi 8 min 23.5s =ssa 8 min 32.7 s 

Unió Sovi8tica 8 min 03.9 S Austria 8 min 11,8s 

Austria 7 min 03.69 S Fmlandta 7 min 03,80 S 

1964 Canada 7 mm 32.94 s Pasos W o s  7 mm 33,40 S Alemanya 7 mm 38.63 S 

1968 República i3emdW Almarya 7 mm 26,s S Estats Units d'ñdrica 7 mm 26.71 S Dinamarca 7 mm 31.84s 

1972 RepÚMca DemcdW Almarya 6 mm 53,16 s Suissa 6 mm 57,06 S Pasos Baixos 6 mm 58.70 s 

1976 República DemocraW A l m y a  7 mm 23,31 S Estas Unms d'l\menca 7 min 26,73 S República Federal d'Alemanya 7 m 30.03 S 

1980 Repúbliffl i3emdW Alemanya 6 min 48.01 S Unu5 SoviBtica 6 mm 5050 s Gran Bretanya 6 mm 51 $47 S 

19114 Romana 6 min 45.39 s Espanya 6 min 48.47 s Nwuega 6 mm 51,81 S 

1988 Gran Bretanya 6 min 36.84 S Roman~a 6 mm 38.06s lugocl8vta 6 mm 41,01 S 

En els Jocs del i904 i del 1908 les tnpuladons pamclpants pertanyen a dubs i no eren seleowns naaonals. 

R«n 
Hcmes 
Dos amb thnoner 

lsOO Paicos W o s  7 min 34,2 S 

1920 Italia 7 min 56.0 S 

1924 Slnssa 8 min 39.0 S 

1928 Slnssa 7 min 42.6 s 

1932 Estats Units d 'AMca  8 min 25.8 s 

1936 Alemanya 8 min 36.9 S 

1W Dinamarca 8 min 00.5 s 

1952 Franca 8 min 28,6 S 

1956 Estats Units #/\merica 8 min 26.1 s 

Plata Bmnze 

Franca 7 min 34.4s Franca 7 min 57.2 S 

Fraqa 7 min 57,O S Suissa 

Italia 8 min 39.1 S Estats Units d ' M c a  

Franca 7 min 48,4 S Belgi i  7 min 59.4 S 

Pdiwiia 8 min 31.2 S Franca 8 min 41,2 S 

Italia 8 min 49.7 S Franca 8 min 54.0 S 

Italia 8 min 12.2 s Hongria 8 min 25,2 S 

Alemanya 8 min 32.1 S Dinamarca 8 mm 34,9s 

Alemany 8 min 29,2 S Unió %*tia 8 min 31 ,O S 

1960 Alemanya 7 min 29,14 S Unió Sovietim 7 rnin 30,17s 

1964 Estats Units d'Amerim 8 min 21,23 s F r a m  8 min 23,15s 

1968 Italia 8 min 04.81 S Pai:sos Baixos 8 min 06,80 S 

1972 República Demxrhtica Alemanya 7 min 17.25 S Txemslov&quia 7 min 19.57 S 

1976 República DemOaatica Alemanya 7 min 58.99 s Unió Sovietica 8 min 01,82 S 

1980 República Democrhtica Alemanya 7 min 02.54 S Unió Sovihtica 7 min 03.35 S 

1984 Italia 7 min 05,99 S Romania 7 min 11,21 S 

1988 Italia 6 min 58.79 S Repúbica Democratica Alemanya 7 min 00.63 s 

En els Jocs del 1900 les tripulacions patiipants pertanyien a clubs i no eren selecgons nacionais. 

Estats Units @America 7 min 34.58 S 

Paisos Baixos 8 min 23.42 S 

Dmamarca 8 min 08.07 s 

Romania 7 min 21,36 S 

Txemsbvkuia 8 min 03.28 S 

lugoslhvia 7 min 04.92 S 

Estats Uni& d'Am(Kica 7 min 12,81 S 

Gran Bretanva 7 min 01.95 S 

1 Or Plata Bmnze 

1976 República i3emdtica Alemanya 6 min 18,65 S Unió SoMca  6 min 19,89 S Txecoslovhquia 6 min 21.77 S 

1980 Repúbüca üemcmltica Alemanya 5 min 49,81 S Unió Sovietica 5 min 51.47 S ~ubBria 5 min 5238 S 

1984 República i3emdtica Alemanya 5 min 57,55 S Australia 5 min 57.98 s Canada 5 min 59,07 S 

1988 Wa 5 min 53.37s Naniega 5 min 55.08 S RepúMica l3emodtica Alemanya 5 min 56,13 S 

I Or Plata 

1904 Estats Units d'/\mkica 9 min 53.8 S Estats Units d'America 

1908 Gran Bretanya 8 min 34.0 S Gran Bretanya 

1924 Gran Bretanya 7 min 08,6s Canada 

1928 Gran Bretanya 6 min 36,O S Esiats Units #/\merica 6 min 37.0 S 

1932 Gran Bretanya 6 min 58,2 S Alemanya 7 min 03.0 s 

1936 Alemanya 7 min 01,8 S Gran Bretanya 7 min 06.5 S 

1- Italia 6 min 39,O S Dinamarca 6 min 43.5 S 

1952 lug3sIAvia 7 min 16.0 S Fraqa 7 min 18.9 S 

h z e  

Estats Units d ' A W  

slhssa 

Italia 6 min 31.6 S 

IWi 7 mm 04,O S 

Suissa 7 min 10.6 S 

Estats Units d'l\merica 6 min 47,7 S 

Finlandia 7 min 23.3 s 

1956 Cenada 7 min 08.8 S Estats Units d'America 7 min 18.4s Franca 7 min 20.9s 

1960 Estats Units @America 6 min 26,26 S Italia 6 min 28.78 S Unió Sarietica 6 min 29.62 S 



Or PlMa Wonze 

1964 I)mamarca 6 m 59.30 S Gran Bretanya 7 mn 00.47 S Estats Units d'l\m8nce 7 m 01,37s 

1968 Repjblca I)mnc&tica Ahmnya 6 mn 39.1 8 S Hongna 6mn41,64s W a  6 mn 44.01 S 

1972 República tbmcdtica Alemanya 6 mn 24,ns Nova Zelanda 6 nnn 25.64 S República Federal d'l\lemanya 6 mm 28.41 S 

1076 RepiMca I)mnc&tica Aiemanya 6 m 37.42 S Nonwga 6 m 4 1 . 2 2 ~  UnióSwi&ka 6 min 42.52 S 

1980 ReplMicaDwnoaAticaAlemanya 6 m M 1 . 1 7 ~  Um6SoviBtica 6 m 1 1 . 8 1 ~  GranBretanya 6 mm 16.58 S 

1984 Nwa Zelivida 6 m 03.48 S Estats Units d'l\merica 6 m 0 6 . 1 0 ~  Dinamarca 6 rnin 07.72 S 

1968 R ~ ~ A 6 m a n y a  6min03, l ls  EstatsUnitsd'/\manca 6 min 05.53 S República Federal d'Alemanya 6 mm 06.22 S 

En els Jocs del 1904 i del 1908 les tripulaaons pamapam m y i e n  a dubs i no eren selecdais naaonals. 

Renl 
Hanes 
Quaire amb timoner 

I Or Pinta Bmnze 

1900 Franca 7min11,Os F r q  7 min 18.0s Alemanya 7 min 18,2 S 

1912 -ya 6 min 59.4 S ~ r a n  Bretanya Dinamarca 
Naniega 

1920 SuTssa 6 min 54.0 S Estats Units d'Amkica 6 min 58.0 S Noruega 7 min 02.0 S 

1924 S ~ ~ S S B  7 min 18,4s Fm&a 7 min 21,6 S Estats Units d'AnMca 7 min 23,O S 

1928 I* 6 min 47,8s Siiisca 7 min 03.4s Mi - 7min12 .8~  

1932 ~lemanya 7 min 19,Os Ithüa 7min19.2~ pa0na 7 mn 26,8s 

1836 -Ya 7 min 16,2s Siiissa 7 min 24,3s Franca 7 min 33,3s 

1948 Estats Units d'AnMca 6 min 50.3 S SuTw 6 min 53.3 S Dinamarca 6 min 58.6 S 

1952 Txecoslovaquia 7 mái 33.4s SuTssa 7 min 36,5 S Estats Units d'Adnica 7 min 37,O S 

1958 IWa 7 min 19.4s SueOa 7 min 22,4 S F M a  7 min 30,9s 

1960 Alemanya 6min39.12~ Fmwp 6 min 41,62 S Italia 6 mm 43,72 S 

1981 Alemanya 7 min 00,44s ItAb 7 min 02.84 S Paises Baixos 7 mn 06.46 S 

1968 Nwa Zelanda 6 min 4562 S República D m d t i c a  Alamanya 6 min 48.20 S S t i i  6 mh 49,04 S 

1972 República Federal d'Alemanya 6 min 31 ,E5 S Repúboca lhmxchtica Alemanya 6 min 33.30 S Txxmbvkiuia 6 min 35.64 S 

1976 Unió Sonetica 6 min 40.22 S RepúbIica lhmxchtica Alemanya 6 min 42.70 S Repúbaca Federal d'Alemanya 6 min 46.04 S 

lgaO Repúboca I)mnc&tica Alemanya 6 min 14.51 S Unió Sovietica 6 min 19,05 S PolMiia 6 min 22.52 S 

1984 Gran Bretanya 6 min 18.64 S Estats Units d ' m  6 min 20.28s ~ w a  zelanda 6 min 23.M) S 

1988 República I)mnc&tica Alemanya 6 min 10.74 S Romania 6 min 13.58 S Nwa Zelanda 6 mn 15,78 S 

En els J a s  del 1900 i del 1912 les biaipulaáons m t s  pertanyien a dubs i no eren selecaons nacionals. El 1900 es van celebrar dues finalc: una ( I  en 
aquesta taula de recultats) m a d a  a les tripulaaons que havien aconseguit els miUars temps en les tres curses de cksificaci6, i una alba reservada a les tripula- 
cions guanyadores de les tres curses d a w i c a ~ .  

R«n 
Hanes 
Vuit amb ti- 

1 Or 

1900 Esta& Units #America 6 min 09,8 S 

1904 Estats Units d'AnMca 7 min 50.0s 

1808 Gran Bretanya 7 min 52.0 S 

88isim 6 min 13,8s 
canada 

Bmnze 

PBisos Baixos 6 min 23.0 S 

Oran Bretanya 
1912 Gran Bretanya 6 min 15,O S Gran Bretanya 6 min 19.0s Alemanya 

1920 Estats Units d'Adnica 6 min 02,6 S Gran Bretnnya 6 min 05.0s Ncwega 6 min %,Os 

1924 Estats Units d'Adnica 6 min 33,4s Canade 6 min 49.0s l a  

1928 Estats Units d'A* 6 min W.2 S Oran Bretanya 6 min 05,6 S Canade 6 min 03.8 S 

1932 Estats Units d'Adnica 6 min 37.6 S It8ria 6 min 37.8s Canada 6 rnin 40,4 S 

1936 Estats Unii d'Adnica 6 min 25,4s Italia 6 min 26.0s Alemanya 6 mi i  26,4s 

1940 Estats Units d'Adnica 5 mm 56.7 S 

1952 Estats Units @America 6 mm 25.9 S 

1958 Estats Units #America 6 min 35.2 S 

1- Alemanva 5 min 57.1 8 S 

1964 Estats Units d'l\m8iica 6 mm 18.23 S 

1968 ReWWca Federal d'Alemanva 6 min 07.00 s 

1972 Nwa Zelanda 6 mm 08,94 S 

1976 Rep. üemdtica d'Alemanya 5 min 58.29 S 

1980 Rep. ümmhüca d'/\lemanya 5 min 49.05 S 

1984 Canada 5 min 41,329 

1968 R ~ D .  DwnoaAtica d'Alemanva 5 min 46.05 S 

Gran Bretanya 6 min 06.9s 

Unió Sovi8tica 6 min 31,2s 

Canada 6 min 37.1 S 

Naueaa 6 min 10.3 S 

AustraTia 6 mm 33.1 S 

A&& 6 min 39.2 s 

Canade 6 min 01,52 S 

Alemanva 6 min 23.29 S 

Txxmbdquia 6 min 0434 S 

Txecc&v&wia 6 min 25.11 S 

AuslMa 6 min 07.98 S 

Estats Units d'America 6 min 11.61 S 

Gran Bretanya 6 min 00.82 S 

Oran Bratamra 5 min 51.92 S 

Estats Units d'AmLvica 5 min 41.74 S 

Unió Swietica 5 min 48.01 S 

Unió Cov'Mica 6 min 09.11 S 

RepúblCcaI)mnc&ticaAlemanya 6min 11.67s 

Nwa zelanda 6 min 03.51 S 

Unió Sonetica 5 min 52,66 S 

Australia 5 min 43.40 s 

Estats ums d'l\merica 5 min 48.26 S 

Abans del Jocs de 1920 les tripuiacions parocipants pertanyien a ckibs i no eren selecaons nacionals. 



Rmn 
Dones 
Esqoir 

I Or 

1976 C. Scheiiinch GDR 4 min 05.56 S 

1980 S. Toma ROM 3 min 40.68 s 

1984 V. RHci& ROM SminMMIs 

1988 J. Behrendt GDR 7 min 47.19 S 

Plata 

J. Lind USA 4 min 06.21 s 

A. Makhima URS 3 min 41.65 S 

C. Geer USA 3 min 43.89 S 

A. Marden USA 7 min 50.28 S 

Bmnze 

E. Antonova URS 4 mh 10.24s 

M. Sduoter GDR 3 min 43.54s 

A. Heesebroudr BEL 3 min 45.72s 

M. Gueorguieva BUL 7 min 53.65 S 

I ~r plata ümnze 

1976 BulgaM 3 min 44.36 S RepúMica Demoaatica Alemanya 3 min 47,86 S Unió Soviatim 3 min 4993 s 

1980 Unió Sovietica 3 min 16.27 s República DmocrAtica Aiemanya 3 min 17,63 s Romania 3 min 18.91 S 

1984 R m i a  3 min 26,75 S Paisos Baixos 3 min 29.13 S Canada 3 min 29.82 S 

1988 República Dem&tica Alemanya 7 min 00,413 S Romania 7 min 04.36 S B i d g h  7 min 06,03 S 

RWA 
Dones 
hiessensaaroneis 

I Or Plata h z e  

1976 Bulgiiria 4 mói 0122 S República Demoaatica Alemanya 4 mm 01.64 S República Federal d'/\lemanya 4 mh 02,35 S 

1980 República Demodüm Alemanya 3 min 30,49 s Pdonia 3 min 30.95 s BuigaM 3 mh 32.39 S 

1984 Romania 3 min 3260s Canade 3 min 36.06 s República Faderal d'Alemanya 3 mh 40.50 S 

1988 Romania 7 min 28,13 S Bulgsria 7 min 31.95 s Nwa Zelanda 7 mm 35.68 S 

1 Or Plata Bmnze 

1988 República Democthtica Aiemanya 6 min 21 ,O6 S Unió Sovieüca 6 min 23.47 S Romania 6 min 23.81 s 

Rem 
Dones 
OuatresainambtRnnere 

I Or Plata 

1976 República Democrhtica Aiemanya 3 min 29,99 s Unió Sovietica 3 min 32,49 s 

1980 República Democratica Alemanya 3 min 1532 S Unió Sovi&üca 3 min 15,73 S 

1984 Romania 3 min 14.11 s Estats Units d'AmMca 3 min 15,57 S 

Aquesta pmva va ser suprimida a partir dels Jocs del 1984. 

Run 
Dones 
Ouatrervnbanonera 

ümnze 

Dinamarca 3 min 16-02 s 

ümnze 

1976 Repúbhca Dem&tica Alemanya 3 min 45.08 S Bulgllria 3 min 4824 S Unió Sovietica 3 mn 49.38 s 

1980 República Demoa$üca Aksnanya 3 min 19,27 S highia 3 min 20,75 s Unió Sovietira 3 mh 20.92 S 

1984 Romania 3 min 1930 s Canada 3 min 21,55s AusMUia 3 min 23.29 s 

1988 República Democdtica Aiemanya 6 min 56,OO s Repúbüca Popular de la Xina 6 min 58.78 S Rmania 7 min 01,13s 

Aquesta pmva va ser suprimida a partir dels Jocc del 1988. 

Rem 
Bones 
Vuit amb hhn>neni 

I ~r Plata ümnze 

1978 República Dem&tb Alemanya 3 min 33.32 s Unió Sovieüca 3 min 36.17 S Estats Units d ' A d h  3 min 38,68s 

1980 República Demoa$üm Alemanya 3 min 03.32 s Unió Sovietica 3 min 04.29 s Rmania 3 min 05,63 S 

1984 Estais Units d'Am&ica 2 min 59,80 S Romania 3 mm 00.87 s Pábs  üaixos 3 mh 02.92 s 

1988 República Dem&tica Alemanya 6 min 15,17 S Rmania 6 min 17,44 S República Popdar de la Xina 6 mh 21.83 S 



T m *  
Hanes 
lndividuals 

1 Or Plata Bnmze 

1896 J. P. Boland GBWIRL D. Kasdaglis ORE M. Topavkm HUN 

1900 H. Doheny GBR H. Mahony GBWIRL R. Doherty GBR 
A. NaTis GBR 

1904 B. wnght USA R. Lemy USA A. 6ei1 USA 
E. Leonard USA 

1908 J. Ritchie GBR O. Fmitzhemi GER W. Vaughan Eaves GBR 

1912 C. Winck>w SAF H. Kitson SAF O. Kreuzer GER 

1920 L. Raymond SAF l. Kumagae JPN C. Winsbw SAF 

1924 V. Richards USA H. cachet FRA U. L. de ~orpngo rrA 

1988 M. Mecir TCH T. Mayotte USA S. Edbwg SWE 
B. Gilbert USA 

Dobles 

1 Or Plata Bmnze 

1896 Gran Bretanyallrianda GreclalEgipte AustnalGran Bretanya 

1800 Gran Bretanya Estats Units d'AmBnca/Fm&a Franca 
IriandaIGran Bretanya 

1904 Estats Units d'America E?.tats Units d'Am&ka Estats Un.m d'd'Am(Kica 

1908 Gran Bretanya 

1912 U& SSudefricana 

1920 Gran Bretanya 

1924 Estats UnRs d'America 

1988 Estats Units d ' M c a  

Estats Units d'd'Am(Kica 

Gran Bretanyallrlanda Gran Bretanya 

Austria Franca 

Japó Franca 

Franca ~ranca 

Espanya Txecoslovaquia 
s&ua 

1- 
Dones 

1 01 Plata Bmze 

1900 c. coOper GBR H. l%vwt FRA M. Jones USA 

1908 D. Chambers GBR P. D. Boothby GBR J. Wnich GBR 

1912 M. Broquedis FRA D. KMng GER M. Bjurstedt NOR 

l92fJ S. Lenglen FRA E. D. Hohnan GBR K. McKane GBR 

1924 H. Wills USA J. Wasio FRA K. McKane GBR 

1988 S. Graf FRG G. Sabaüni ARG Z. Garrison USA 
M. Maleeva BUL 

T m *  
Dones 

1 Or Plata Bmnze 

1920 Gran Bretanya Gran Bretanya Franca 

1924 Estats Units d'Amerim Gran Bretanya Gran Bretanya 

1988 Estats Units d'Af&ica Txecoslov&uia Australia 
República Federal d'Alemanya 

T ~ d s ~  
Homes 
I- 

I ~r plata Bmnze 

1988 N.-K. Yca KOR K.-T. Km KOR E. Lindh SWE 

TennIsa- 
Homes 
Dobles 

I ~r plata Bmnze 

1988 Repúblka PopJar de b Xna l d ~  Carea 



Tmb&taul i  
Dones 
IndMduals 

1 Or Plata Bmnze 

1988 Chen Jing CHN Li Huiíen CHN Jiao Zhirnin CHN 

THnk & taub 
Dones 
Doblas 

I Or Plata Bmnze 

1981) Carea Rep¿lWi Popular de la Xina lugosi8via 

Ranbue 
Hanes 
Seiie &pica FlTA 8i6ividud 

1 Or Plata Bmnze 

1972 J. Wi l l i i s  USA 2.528 p. G. Jervill SWE 2.481 p. K. Laaswien FIN 2.467 p. 

1976 D. Pace USA 2.571 p. H. Miiinaga JPN 2.502 p. G. Ferrari ITA 2.495 p. 

19(10 T. Poikdainen FIN 2.455 p. B. Issaíxenko URS 2.452 p. G. Ferrari ITA 2.449 p. 

19114 D. Pace USA 2.616 p. R. McKinney USA 2.564 p. H. Yamarnoto JPN 2.563 p. 

1981) J. Bam USA 338p. S.S. Park KOR 336 p. V. Eíxeiev URS 335 p. 

1 Or Plata Bmnze 

1981) Corea 986 p. Estats Units d'America 972 p. Gran Bretanya 968 p. 

Ti mb uc 
Dones 
S&i8 &pica F i iA  WMdual 

01 Plata Bmnze 

1972 D. W i i  USA 2.424 p. l. Szydlowska POL 2.407 p. E. Gapíxenko URS 2.403 p. 

1976 L. RyMi USA 2.499 p. V. Kwpan URS 2.460 p. Z. Rusiamova URS 2.407 p. 

1980 K. Lossaberidze URS 2.491 p. N. Butusova URS 2.477 p. P. M&luoto FIN 2.449 p. 

1984 H.S. Seo KOR 2.568 p. Li Lingjuan CHN 2.559 p. J.-H. Kirn KOR 2.555 p. 

1981) S.-N. Kirn KOR 344 p. H.-K. Wang KOR 332p. Y.S. Yun KOR 327 p. 

nrmlbm 
Dones 
Stfn oinpoa FlTA per eq@s 

I Or Plata Bmnze 

1981) Corea 982 p. lndodsia 952 p. Estats Units d'Am&ba 952 p. 

I Or ~ k t a  ürmze 

18% l. Frangudis GRE 344 p. G. Orfaniis GRE 249 p. H. Nisen DEN 

lsOO M. ~ a r r o u ~  FRA 58p. L Moreaun FRA 57 p. E. Balme FRA 57 p. 

1908 P. van Asbmeck BEL 490 p. R. Stoms BEL 4ü7p. J. Gomian USA 485 p. 

1912 A. Lane USA 287p. P. PaM SWE 286 p. J. Hübnes von Hdst SWE 283 p. 

1920 G. Paraense BRA 274p. R. Bracken USA 272p. F. Zulauf SU1 269 p. 

1924 H. Bailey USA 18 p. V. Wberg SWE 18 p. L. Hannelius FIN 18p. 

1932 R. Mongi ITA 36 p. H. Hax GER 36 p. D. Matteuccj ITA 36 P. 

1936 C. van Oven GER 360. H. Hax GER 35 D. T. Ullman SWE 34 o. 

1948 K. T a k h  HUN 580 p. C.E. Diaz  ser^ ARG 571 p. S. Lundqvist SWE 569 p. 
V a l ¡ ¡  

1952 K. T a k h  HUN 579p. S. Kun HUN 578 p. G. Lichiardopol ROM 578 p. 

1956 S. Peaesai ROM 587 p. E. Txerkassov URS 5ü5 p. G. L i c h i i  ROM 581 p. 

1960 W. M c M i  USA 587p. P. Linnosvuo FIN 587 p. A. iabelin URS 587 p. 

1984 P. Linnosvuo FIN 592p. l. Triw ROM 591 p. L. Nacovsky TCH 590 p. 



Or Plata Bmrue 

1968 J. Zapedsh POL 593p. M. R w  ROM 591 p. R. Suleimanov URS 591 p. 

1972 J. Zarwdski POL 595~ .  L. Falta TCH 5940. V. Toorki URS 593 o. 

1976 N. Klaar GDR 597p. J. WmM GDR 59613. R. Fenaris ITA 595 p. 

1980 C. Ion ROM 596 p. J. Wmfel GDR 596p. G. P&iB& ALlT 598 p. 

1984 T. Kamachl JPN 595p. C. Ion ROM 593p. R. B i i  FIN 591 p. 

1988 A. Kuzmin URS 698.0 p. R. Schumann GDR 696.0 p. 2. KovBcs HUN 693.0 p. 

Distanda: 25 m. Les regk  aciuais d'aquesta prova es van fixar el 1946. 

1 Or Plata Bmnze 

1896 S. Paine USA 442p. H. N i i  DEN 285 p. l. Frangudis GRE 

1900 C.-K. Roderer SU1 503p. A. Pamche FRA 466 p. K. Wdi SU1 453 p. 

1912 A. Lane USA 499 p. P. Dafen USA 474 p. C. Stewart GBR 470 p. 

1920 K. Frederid< USA 496 p. A. da Costa ERA 489 p. A. Late USA 481 p. 

1936 T. Ulman SWE 559 p. E. Krempel GER 544 p. C. des Jammoni i  FRA 540 p. 

1W E. Vázquez Cam PER 545 p. R. Schnyder SU1 539 p. T. Ulhnan SWE 539 p. 

1952 H. Brrxiner USA 553p. Á. León de Gazalo ESP 550 p. A. Balogh HUN 549 p. 

1956 P. Linnosvw FIN 556 p. M. Umamv URS 556 p. O. Pinion USA 551 p. 

1980 A. Guútain URS 5W p. M. Umarw URS 552p. Y. Yoshikawa JPN 552 p. 

1964 V. Markkanen FIN 560 p. F. Green USA 557 p. Y. Yoshikawa JPN 554 p. 

1968 G. Kossikh URS 562p. H. Martel FRG 562p. H. Voümaf GDR 560 P. 

1972 R. S k d k ~  SWE 567 p. D. luga ROM 562 p. R. D o l l i  AUT 560 P. 

1976 U. Poned< GDR 573 p. H. Vollmar GDR 567 p. R. Dolliiger AUT 562 p. 

1980 A. Melenüev URS 581 p. H. Vdlmar GDR 568p. L. D i w  BUL 565 P. 

1984 Xu Haifeng CHN 566p. R. Skanaker SWE 565 p. Wang Y h  CHN 564 P. 

1988 S. Babi ROM 660,O p. R. SkanAker SWE 657.0 p. l. Bascinski URS 657,O p. 

Dsthcia: 50 m. 

I Or Plata Bmnu 

1988 T. KKiakov BUL 687,9 p. E. Bidiung USA CHN 6848 P. 687,9 p. xu Haifeng 

D i c i a :  10 m. 

I Or Plats Biaue 

1900 L. Debray FRA 20p. P. N i t  FRA 20p. Comte de Lambert FRA 19 p. 

1972 l. Jelezniiak URS 569 p. H. Wingmdt COL 565p. K. Kynodi GBR 562 p. 

1976 A. Gasow URS 579 D. A. Kediarov URS 5760. J. O r e s d < i ¡  POL 571 D. - ~ ~ ~ - 

lge0 l. Sokobv URS 589 p. T. Pfeffer GDR 589p. A. Gason URS 587 p. 

1984 Li Yuwei CHN 587p. H. BaiRngrodt COL 584p. Huang S h i  CHN 581 p. 

19W T. Haiestad NOR M19,Op. Huang Shipng CHN 687.0 p. G. Avramenko URS 886.0 P. 

Distanaa: 50 m. A parlir deis Jocs del 1992 la d i ¡  ser& de 10 m i s'uoatrara una uvrabina #aire. 

I Or Pbta &aue 

1984 P. Heberle FRA 589p. A. Kmnihak AUT 587 p. B. Daggef GBR 587 p. 

1988 G. MaksimoviC W G  695.6 p. N. BertMot FRA 694.2 p. J. R i i  FRG 694.0 p. 

DictBncia: 10 m. 



1 G Plata Bmnze 

1952 E. NOR 1.164~. V. nOnen FIN 1 .lo4 p. B. Andreiev URS 1.163~. 

1958 A. B o d g m  URS 1.172~. O. Hoiinek TCH 1.172 p. N. J. Swidberg SWE 1.167 p. 

19á0 V. Xamburl<in URS 1.149~. M. N i ¡  URS 1.145 p. K. ZBhrYiger GER 1.139 p. 

lgsrl L Wher USA 1.164 D. V. Vditxkov BUL 1.152~. L.Hammd HUN 1.151 D. 

1gSa- B. Kngner FRG 1.157~. J. Writer USA 1.156~. V. Parkhimntx URS 1.154~. 

1972 J. Wtiter USA 1.166~. LBassham USA 1.157~. W. Lippadt GDR 1.153~. 

1976 L. Bascham USA 1.162 p. M. Mur&& USA 1.162~. W. Seibdd FRG 1.160~. 

1980 V. Vlassov URS 1.173 p. B. Harstein GDR 1.166 p. S. Johansson SWE 1.165~. 

1sM M. Cooper GBR 1.173 p. D. Nipkow SU1 1.163~. A. Allan GBR 1.162 p. 

1988 M. Cooper GBR 1.279.3 p. A. Allan GBR 1.275.6 p. K. lvanw URS 1.275.0 p. 

Distancia: 50 m. Tiren trec posiaaic: estirada. de genollc i dempeus. 

Tir olimpio 
Homes 

1 G Plata Bmnze 

1908 A. A. Camell GBR 387p. H. Humby GBR 386p. G. Bames GBR 385 P. 

1912 F. H i i  USA 194p. W . M i  GBR 193 p. H. Hurt GBR 192p. 

19ñ) L. A. Nuessml USA 391 p. A. Rothrock USA 386 p. D. Fenton USA 385 P. 

1W4 P. Coquelin de lisle FRA 398p. M. DhwWie USA 396p. J. Hartmann SU1 394 P. 

1S32 B. Rhnmark . SWE 294p. G. Huet MEX 294p. Z. HradeízkyspoOs HUN 293 p. 

1- W. RSgeberg NOR 300 p. R. Berzsemyi HUN 296 p. W. Kami POL 296 p. 

19(8 A. Cook USA 599 p. W. Tomsen USA 599p. J. Jonsson SWE 597 p. 

1952 l. Sgrbu ROM 4000. B. Andreiev URS USA 399 o. 4 0 0 ~ .  A. Jacksm 

1S56 G. OwiMie CAN 6M) p. V. Eluiscov URS 599p. G. Boe CAN 598 p. 

1980 P. Kohrke GER 590 D. J. Hill USA 589 D. E. Forcella PeRiccioni VEN 587 o. 

1%4 L. Hammerl HUN 597p L Wigger USA 597p. T. P d  USA 596 p. 

1 W  J. Kuka TCH 598p. L Harnmerl HUN 598p. l. Ballinger NZL 597 p. 

1972 H.J. Li PRK 599p. V. Auer USA 598 p. N. Rotaru ROM 598 p. 

1976 K. Smiaszek FRG 599 p. U. Lind FRG 597p. G. Luabtikov URS 595 p. 

1980 K. Varga HUN 599p. H. Herffat GDR 599 p. P. Zaplanov BUL 598 p. 

1 W  E. Etzd USA 599p. M. Bwy FRA 596p. M. SuRran GBR 596 p. 

la M. Vama TCH 703.9 D. K.-C. Cha KOR 702.8 D. A. Záhonvi HUN 701.9 D. - . . 
. . D&&ncw 50 m. El 1908 ies disihmbs eren da 45,7 m (50 ¡ardes) i 91.4 m (1 00 ¡ardes). P o s i i s :  el 1908 i el 191 2. posició Uiure; el 1920. dempeus; des del 1924, es- 

tiradaL'annaésunamrrablia. 

1098 G. Orfanidis GRE 1.583 p. 

1W A. Hebenid NOR 909 D. 

1912 P. Colas FRA 987 p. 

1920 M. Fisher USA 996 D. 

1W4 M. Fisher USA 95 P. 

1 W  E. Gninig SU1 1.120~. 

1952 A. Boadarov URS 1.1231). 

Pbkl BUllZe 

l. Frangudls GRE 1.312~. V. Jansen DEN 1.305 p. 

H. CimMi USA 887 p. O. Saeoier NOR 883 P. 

L J. Madsen DEN 981 p. N. Larsan DEN 962 P. 

N. Larsen DEN 9890. 6. Ostensen NOR 980 D. 

C. Oskm USA 95 P. 

P. Janhonn FIN 1.114 p. 

R. üürchler SU1 1.120~. 

N. Larsan DEN 93 p. 

W. ROgeberg NOR 1.112~. 

L. Vainxtein URS 1.109~. 

10í6 V. Bor[ssov URS 1.138~. 

1960 H. Hammerer AUT 1.129~. 

A. Etdman URS 1.137~. 

H.R. Soi iann SU1 1.127~. 

V. naien flN 1.128~. 

v. ~oncsov URS 1.127 D. 

1%4 G. Andersai USA 1.153~. 

19611 G. Andersai USA 1.1570. 

1972 L. Wigger USA 1.155~. 

Aquesta prova va ser suprimida a parür del 1972. 

X KveJiaDcvili URS 1.144 p. M. Gumarsson USA 1.136~. 

V. K m  URS 1.151 o. K. Müller SU1 1.1480. 

B. Mi URS 1.155 p. L. Papp HUN 1.149~. 



I ~r plata m e  

1984 L. Tham CAN 585p. R. Fox USA 585 p. P. Denbi AUS 583 P. 

1988 N. Salukvadze URS 690.0 p. T. Hasegawa JPN 686.0 p. J. SkeriC YUG 686.0 p. 

1 Or Plata Bmnze 

1981) J. Sekaric YUG 489.5 p. N. Salukvadze URS 487.9~. M. Dobrantxeva URS 4852 P. 

Distancia: 10 m. 

1 Or Plata Bmnze 

1984 Wu X i i x m  CHN 581 p. U. H ~ h n e r  FRG USA 578 p. 578 p. W. Jewell 

1988 S. Sperber FRG BUL W , 2  p. V. Txerkascova URS 681 -4 p. 685.6 p. V. W e v a  

DistAnaa: 50 m. Tir en tres posicions: estirada. de genolis I dempeus. 

I ~r plata m z e  

lesll E. Petrov URS 198 p. R. Garagnani ITA 1 % ~ .  K. Wurihii FRG 198 p. 

1972 K. Wmhiw FRG 195p. E.Petrov URS GDR 195p. 195 p. M. Buchheim 

1976 J. Pan& TCH 198 p. E. Swinkels NED 1Wp. W.GawhXowski POL 196p. 

1980 H. K. Rasmussen DEN 196p. L G. Cailcson SWE 196p. R. Csstrillo Gamí CUB 196 p. 

1984 M. Dryke USA 198 p. O. R. Rasmussen DEN 196p. L. S c n h i  Rossi ITA 196 p. 

1 S88 A. Wegner GDR 222 p. A. de Inianizaga CHI 221 p. J. Guaraola ESP 220 P. 

I Or Plata m* 
1900 R. de Barbarin FRA 170. R. Guvot FRA 170. J.deClatv FRA 17 D. 

19MI W. Ewing CAN 72p. G. Beattie CAN 60 p. A. Maunder GBR 57 D. 
A. Metaxas GRE 57 p. 

1912 J. Graham USA 96 D. A. GmkW GER 940. H. BLau RUS 91 D. 

1920 M. Arie USA 95 p. F. Troeh USA 93 p. F. Wrighl USA 87 p. 

1924 G. Halasy HUN 98p. K. Huber FIN 98 p. F. Hughes USA 97 p. 

1%2 G. Gedreux CAN 192p. K. Hdmqvist SWE 191 p. H. Wjedahl SWE 190 p. 

1956 G. Rossini TTA 195p. A. Smelczyiiski POL 190p. A. Ciceri ITA 188 p. 

1960 l. D u m . m  ROM 192p. G. Rossini VA 191 p. S. Wnin URS 190p. 

1964 E. Mattamlli ITA 198p. P. Seniiev URS 194p. W.Moms USA 194 p. 

1960 J. M w a i t e  GBR 198p. T. Ganigus USA 196p. K C d a H a  GDR 196 p. 

1972 A. Saizone ITA 199 p. M. Canega FRA 198p. S. Basagni ITA 195p. 

1978 D. Haldeman USA 190 p. A. Silva Marques POR 189 p. U. Baldi ITA 189 p. 

1980 L. Gbvanneiü íTA 198 p. R. lambulaiw URS 196p. J. Damme GDR 196 p. 

1984 L. Giovannetti ITA 192p. F.Boza PER 192p. D . h W e  USA 192 p. 

19W D. Monakm URS 222 p. M. Bednaiik TCH 222p. F. Peeters BEL 219 p. 

Or Plata Bnnze 

1984 S. van den Berg NED 27-70 p. R. S. Steele USA NZL 46.60 P. 46,00 p. B. Kendall 

1981) B. Kendell NZL 35.40 D. J. D. B m a  AHO 42.70 D. M. GeMardt USA 48.00 D. 





Or Plata Bnmze 

19411 Estats Units d'Adrica 5.828 p. Cuba 4.949 p. Plüsos BaO<as 4.731 p. 

1952 Itiüia 7.695 p. Estats Units ~ ' A I  7.216 p. paai9ai 4.903 p. 

1956 Estats Units d'Adrica 5.876 p. IW 5.649 p. Bahrimes 5.223 p. 

1960 Unió sovwca 7.619 p. P w  6.665 p. Estats Urnts d'Am8nca 6.269 p. 

1964 Bahames 5.664 p. Ectats Units d'h&ka 5.585~. Su&% 5.527 p. 

1968 Estats Units d'/\m8nca 1 4 4 ~ .  Noniega 43.7 p. IW 44.7 P. 

1972 Austr& 28,l p. Suecia 44.0 p. RepúMica Federal d ' h a n y a  44.4 P. 

1m unid sov&ka 24.70 D. AusMa 31.70 D. IWa 36.10 D. 

1984 Estats Un6 d'Adrica 29,70 p. República Federal d'Alemanya 41.40 p. IW 43,50 P. 

1988 Gran Bretanya 45.70 p. Estats Un6 d ' h & k a  48.00 p. Bmsi 50,00 P. 

I ~r plata ~mnze - . -. 

1976 Gran Bretanya 18.0 p. Estats Units d ' A d t i a  36.0 p. RepúMim Federal d ' A l e ~ y a  37,7 p. 
lgeO Brasil 21,40 p. DKI- 30,40 p. Sui?aa 33.70 p. 

1984 Nova Zelanda 14.70 p. Estats UnitS d'Am8nca 37-00 p. Au- 50.40 p. 
1988 Franqa 16.00 p. Nova Zekinda 35.40 p. Brasil 40.10 p. 

1 0r Pbta Bronze 

1976 RepúMii Federal d'l\lemanya 42.40 p. Espanya 49.70 p. Austrblia 57.00 p. 

1980 Brasil 36,40 p. RepúMica üemoahtim A i a n y a  38.70 p. Finlanola 39.70 p. 

1984 Ecpanya 33,70 p. Estats Units d'Am&ica 43,OOp. Franca 49,40 p. 

El 1988 aquesta dasse es va dividir en dues pmves diferenis. una per a hwnes i una per a dones. 

1 Or Plata Bmnze 
1964 Unió Sovietica TxemslovAquia J@ 
1968 Unió W t i c a  J@ Txemsbváquia 

1972 Japó Repiblica !hmuAtica Ahanya Unió Sovietica 

1976 PoiOnia Unió So- Cuba 

1980 Unió W t i c a  &asaria R-ia 

1984 Estats Units d'America Brasil ItNa 

1988 E&& units d'~meriw unió sovibtica -tina 

- 

I Or Plata 

1964 Japó Unió Sovietica 

1968 unió sovietica Japó 

1972 Unió W t i c a  Japó 

1976 Japó Unió W t i c a  

1900 Unió SoWetica RepuMika Demdtica h a n y a  

1% Rep<jblica Popular de la Xina Estats Units d'Am&ica 

1986 Unió Sovietica Perú 

Pdonia 

Polonia 

República Democratica Popilar de Corea 

coma 
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2. Els jocs olímpics d'estiu de l'era moderna 
Programa dels jocs olímpics. Homes 
Programa dels jocs olímpics. Dones 
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Pressupost inicial del Comitk Organitzador 
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Relació de mapes 

2. El món grec al segle V aC 
Ciutats olímpiques de l'era moderna 

3. Recorregut del Bus Olímpic per Espanya 3 13 

Relació de fotografies 

Sigles utilitzades: 

AHB: 
AOI: 
AOMSA: 
BES: 

BPG: 
COI: 
COOB'92: 
DCCT: 

ICC: 
IEDB: 
IMBE: 
IMPU: 
MAB: 
MAM: 
MAMB: 
MC: 

OCSA: 
OTI: 
PMT: 
SIE: 
VOSA: 

Anriu Histbric de la Ciutat 
Academia Olímpica Internacional 
Anella Olímpica de Montjuic, S. A. 
Biblioteca de l'Esport, Secretaria General de l'Esport, Generalitat 
de Catalunya 
Campanya Barcelona Posa't Guapa 
Comitk Olímpic Internacional 
Comit? Organitzador Olímpic Barcelona'92 
Departament de Comerg, Consum i Turisme de la Generalitat 
de Catalunya 
Institut Cartografic de Catalunya 
Institut d'Edicions, Diputació de Barcelona 
Institut Municipal Barcelona Espectacles 
Institut Municipal de Promoció Urbanística, S. A. 
Museu Arqueolbgic de Barcelona 
Museu d'Art Modern 
Mancomunitat de Municipis de l 'hea Metropolitana de Barcelona 
Museu i Centre d'Estudis de l'Esport Melcior Colet, Secretaria General 
de I'Esport, Generalitat de Catalunya 
Olimpíada Cultural, S. A. 
Oficina Tkcnica d'Imatge, Ajuntament de Barcelona 
Patronat Municipal de Turisme 
Servei d'Informació Esportiva, Ajuntament de Barcelona 
Vila Olímpica, S. A. 



AHB 

Aii SporüFiro Foto 

Arxiu AOMSA 250 2 
252 1 

Armu COI 

Arxiu COOB'92 79 
100 
103 
164 
105 
134 
142 
145 
146 
147 
149 
153 
157 
165 

Arxh 159 6 
El Mundo Deportivo 167 7 

174 2 
175 3,6 
178 2 
179 3,5 
182 2.3 
284 3 
299 3 

Arxiu Thema 108 1 
112 1 
116 1 
120 1 
124 1 
128 1 



Labler, Hans 
(COOB'92) 

Colita 
(VOSA) 

Lajusticia, Antonio 
(OTI) 

Coronilla, Josep 

Llobet, Jordi 
N i  7 

BES 

Loaso, J. 
( F h  Foto) Elvira, Paco 

(AOMSA) 
Bofill, Eugeni 
(COOB92) Lunwerg Editores 

Elvira, Paco 
(COOB'92) 

MAB 

MAM 

MAMB 

Elvira, Paco 
(Liuiwerg Ed.1 

Bofill, Eugeni 
( p m  

BPG 

Manent, Ramon 
(Lunwerg Ed.) 

Casanovas, A.1 
Narváez, A. 
( m E )  

Gómez, Alicia 
(SE) 

Casas, Jaume Maspons, Oriol 

Casteiis, Joaquim 
(Lunwerg Ed.) ICC 

Mercader, Joan 
@cm 

EDB 
Miserachs, Xaner 
(Filo Foto) 



OCSA 

OTI Raventós, Ramon 
(Lunwerg Ed.) Taf 

Todó, Jordi 
Tavisa 

Sabaté, Sebastia 

Tous, Joan 
(XCT) 

Vidal, Toni 
WCT) 

Viieres, Jordi 
(COOB'92) 

Viüuendas, Pilar 
(CO0B992) Paisajes Españoles 

(VOSA) 

VOSA 
Pérez, Manel 

Sánchez, Augusto 
(COOB'92) Pérez, Manel 

(S=) 

Pérez, Manel 
(Lmwerg Ed.) 

PMT 

Povo, Marta 

Ramis, Raimon 
(Fondació Tapies) 

Seguí, h f a  Raurich, Felipe 

Raurich, Miguel 39 3 3  
78 1 
94 1 
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