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LA IMATGE DE BARCELONA92
EN LA PREMSA INTERNACIONAL

MURIEL LADRÓN DE GUEVARA
XAVIER CÓLLER / DANIEL ROMANÍ1

Obrir a fináis de juliol del 1992 una página d'un diari com
Y International Herald Tribune i veure a l'encapíalament de
cadascuna de les informacions els noms de Barcelona, Reus,
Terrassa o Mollet allá on estem acostumats a veure-hi Tó-
quio, Brusselles, Nova York o París produia una sensació
tan estranya com agradable. Va ser la campanya d'imatge
mes gran que mai s'ha fet des de Barcelona. Barcelona va ser
portada en mes de 15.000 diaris de tot el món, amb un tiratge
que pot calcular-se en 500 milions d'exemplars diaris. Uns
12.000 periodistes van acreditar-se per seguir els Jocs, cosa
que constitueix un récord no només en el món olímpic sino
en el món de la informació en general. En els Jocs de Barce-
lona el nombre d'atletes va quedar superat peí de periodistes.

Pero, quina imatge de Barcelona'92 va difondre la prem-
sa internacional? Una resposta exhaustiva a escala mundial
és literalment impossible. Pero a través del seguiment sis-
temátic d'un grup de mitjans, durant els anys 1991 i 1992, els
mesos claus de la preparació i de la celebració deis Jocs, ens
va permetre aproximar-nos a les temátiques i punts de vista
que, d'una manera global pero significativa, donen idea del
tractament que de Barcelona'92 va fer la premsa escrita in-
ternacional.2

1. Muriel Ladrón de Guevara. Llicenciada en Ciéncies Políliques i Socio-
logia per la Universitat Autónoma de Barcelona. Coordinadora General del
Centre d'Estudis Olímpics i de l'Esporl de la Universítat Autónoma de Barce-
lona.

Xavier Cóller. Llicenciat en Ciéncies de la Informado ¡ en Ciéncies Polfli-
ques i Sociología per la Universitat Autónoma de Barcelona. Investigador del
Departament de Sociología.

Daniel Romaní i Cornet. Llicenciat en Ciéncies de la Informació i en Cién-
cies Polítiques i Sociología per la Universital Autónoma de Barcelona. Va tre-
ballar a la Divisió d'Operacions de Premsa del COOB'92. És membre de l'equip
que prepara la candidatura de Barcelona com a Ciutat Europea de la Cultura
l'any2001.

2. Una informado mes completa pol trobar-seen elsestudisenelsqualses
basa aquest article: Ladrón de Guevara, Muriel / Cóller, Xavier (1993), La



Es van seleccionar un total de 17 diaris, 4 agencies de no-
ticies i 3 setmanaris d'informació, consideráis com a premsa
de referencia sobre la base de la difusió, la qualitat del mitjá
i la seva influencia, de tres pai'sos europeus (Franca, Italia,
Regne Unit) i deis Estats Units d'América. Les publicacions
seleccionades foren: de Franca: Le Monde, Liberation, Le Fi-
garo, L'Équipe, Agence France Presse; d'Itália: // Corriere delta
Sera, La Repubblica, La Stampa; del Regne Unit: The Times,
The Daily Telegraph, The Guardian, Financial Times, The Eu-
ropean, Reuter; deis Estats Units: The New York Times, The
New Yorker, The Washington Post, The Wall Street Journal,
The International Herald Tribime, LISA Today, Time, Newsweek,
Associated Press, United Press Independent.

Es va fer un seguiment de totes aqüestes publicacions en-
tre el gener de 1991 i l'agost de 1992. Del conjunt d'informa-
cions publicades durant aquest període, se'n van seleccionar
186 per a fer una análisi de contingut detallada.

L'análisi de contingut ens ha permés extreure els princi-
páis temes tractats per la premsa internacional i que perme-
ten dibuixar la imatge que de Barcelona'92 van transmetre
ais seus lectors, així com detectar les principáis idees assimi-
lades pels periodistes desplacats a Barcelona, posant l'aten-
ció sobre el que deien i també el que deixaven de dir, i sobre
les relacions que establien entre els diferents actors implicats
en l'organització deis Jocs i la manera d'explicar els conflic-
tes entre ells. No es pot perdre de vista que la funció especí-
fica de la premsa no es limita únicament a informar sobre els
temes mes técnics i polítics de l'organització deis Jocs, sino
que es distingeix també per la seva funció crítica.

Els temes centráis

En un espai curt de temps van arribar a Barcelona milers
de periodistes que no havien tingut cap contacte previ ni ha-
vien escrit mai sobre la ciutat ni sobre el país. Alguns d'ells
venien amb idees prefixades i la seva feina aquí va consistir
tan sois a buscar declaracions i xifres per confirmar-Íes. D'al-
tres, pero, van anar mes a fons i van elaborar informacions
que mai no havien arribat al seu país d'origen.

imutge de Catalunya. Una aproximado al traclament de Catalunya a la premsa
internacional a propósit deis Jocs Olímpics, Centre d'Estudis Olímpics i de l'Es-
Port, Workinz Paper núm. 14.

Romaní, Daniel (1995), Observáis per la premsa internacional, Centre d'Es-
tudis Olímpics i de l'Esport, Workinn Paper núm. 34.



En tot cas, no és d'estranyar que la majoria s'entusiasmes-
sin pels mateixos temes: des de la transformado urbanística
que vivia Barcelona, amb tota seguretat l'aspecte que va om-
plir mes paper, fins a la qüestió nacional de Catalunya, passant
per l'elevat cost deis preus deis hotels, el tránsit de Barcelona,
la idiosincrácia deis catalans o l'ambient de nit de la ciutat.

Semblantment, també existeix una insistencia a aconseguir
les mateixes fonts informatives: el dissenyador Xavier Maris-
cal, els escriptors Manuel Vázquez Montalbán, Eduardo Men-
doza i Joan Barril, l'arquitecte Oriol Boñigas, el pintor Antoni
Tapies i, naturalment, l'alcalde Pasqual Maragall, el president de
la Generalitat, Jordi Pujol, i el Conseller Delegat del COOB'92,
Josep Miquel Abad, son alguns exemples representatius de la
recurrent atenció que la premsa internacional va dedicar a un
selecte grup de personalitats publiques de Catalunya.

La revista nord-americana The New Yorker subratlla en un
article aquesta insistencia a entrevistar un mateix personatge.
William Finnegan, el redactor, descriu en quin context va fer
l'entrevista al «gourmand i comunista democrátic» Vázquez
Montalbán: «Vaig arribar-hi just després de dos equips de te-
levisió, que van entrevistar Montalbán successivament en ca-
talá i francés, i davant d'un tercer equip de televisió que —des-
prés de la nostra conversa— van entrevistar-lo en italiá».

A grans trets, els periodistes es van emportar la idea ge-
neralitzada que estaven en un país organitzat i eficac. Es pot
afirmar, dones, que va quedar arraconada o si mes no, de-
valuada, la imatge de país identificada per referents tópics
com ara la paella, el sol, els toros, la pandereta i la impro-
vitsació, i es van incorporar altres referents positius com els
de modernitat i disseny responsabilitat en el treball i la pun-
tualitat.

També es van escampar per la premsa internacional idees
referents ais Jocs de Barcelona vinculades a valors com la se-
guretat, l'hospitalitat, la planificació o l'eficácia. Es va elogiar
la cultura de la participado, en hostatjar els visitants, en assis-
tir massivament a les competicions, en la col-laboració desin-
teressada deis voluntaris olímpics. Va arribar també a través
deis mitjans de comunicació el concepte d'universalisme i de
fraternitat que propugnen els Jocs, expressat en el lema
«Amics per sempre». A mes, Barcelona'92 va donar la imatge
que anteriors ciutats olímpiques no havien pogut donar, de ser
hostes d'uns Jocs Olímpics universals, amb la presencia de
Rússia, de Cuba, de Sud-áfrica, de les dues Alemanyes juntes,
i de tots els pa'isos que s'havien enfrontat, un any i mig abans,
en un conflicte bél-lic al Golf Pérsic.

D'aquest complex entramat d'imatges, analitzarem cinc
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temes centráis que, al nostre entendre, articulen la visió que
han projectat de Barcelona'92 els periodistes internacionals:

— La ciutat seu: la imatge de Barcelona. Els Jocs Com a
motor de la renovado urbana.

— La identitat política i cultural de Catalunya.
— La seguretat: el perill terrorista.
— L'economia: els Jocs com a inversió.
— La cerimónia d'inauguració del Jocs.
A cada un d'aquests apartats s'ofereixen cites i referéncies

d'articles que il-lustren de forma significativa el que va dir la
premsa sobre cada un deis temes.

1 • LA CIUTAT SEU: LA IMATGE DE BARCELONA

Els Jocs com a motor de la renovado urbana

Durant els anys previs a la celebració deis Jocs, un deis
temes que va despertar un major interés en la premsa inter-
nacional va ser el procés de renovació urbana de Barcelona.
Els articles específics dedicats a aquesta qüestió varen ser
nombrosos. En efecte, no va passar de llarg ais informadors
•a que havia estat qualificada peí seu alcalde «com la mes im-
portant transformació en la historia de Barcelona des de l'es-
fondrament de les muralles a fináis del segle xix».

En les informacions trobem sovint expressions que des-
criuen «l'auténtic renaixement» de la ciutat, la «metamorfo-
si» de Barcelona. El subtítol de Liberation del 26 de juliol del
92 és forca significatiu de la imatge que es volia transmetre:
«La immensa pedrera ha parit una Barcelona-Janus, on el
modern es tuteja amb l'antic. Teixit urbá i infrastructures
viáries han sofert un impressionant lifting per preparar, mes
enllá deis Jocs, el futur de la ciutat». En el mateix sentit es
pronunciava The Wall Street Journal que el 21 de juliol del 92
titulava: «A Barcelona els Jocs Olímpics han estat utilitzats
com a motor de rejoveniment urbá». El diari The Times es-
crivia el dia 24 del mateix mes: «Barcelona, la capital de Ca-
talunya, está celebrant un renaixement».

D'altra banda, aquesta imatge de renovació urbana és
considerada com un éxit de la ciutat i els seus governants.
Els Jocs varen ser interpretáis com l'excusa per dur a terme una
auténtica transformació de la ciutat i superar, així, un retard
de mes de 40 anys en relació a les principáis ciutats europe-
es. En aquest sentit The Wall Street Journal afirmava en l'ar-
ticle citat abans: «Els ambiciosos urbanistes de Barcelona
han aprofitat l'ocasió oferta pels Jocs Olímpics com molt po-
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ques ciutats ho han fet, potser com cap ciutat tornará a fer-ho
mai mes». La idea recurrent de totes aqüestes informacions
era que el gran mérit de Barcelona havia estat saber aprontar
els Jocs Olímpics no solament per construir alguns edificis
emblemátics i aíllats com succeí en altres seus olímpiques,
sino que s'havien aprofitat les «necessitats olímpiques» per
realitzar una amplia campanya de millora de la ciutat. En el
mateix sentit, el setmanari Newsweek afirmava en un article
del 18 de maigdel 92: «Barcelona senzillament ja no és la que
era —i aixó és degut a una planificació acurada».

Son molts els elogis que en aquest sentit va rebre la ciutat
de Barcelona. Posem només alguns exemples: el diari The
Guardian (16-7-92) afirma que «la Barcelona olímpica és potser
l'únic gran esdeveniment en la historia de la planificació des
de la postguerra, a escala d'una ciutat»; The European (7-4-
91) qualifica de «futurista» la reconstrucció de la ciutat; The
Washington Post (25-4-92) diu que «la primera medalla deis
Jocs Olímpics és una nova ciutat»; i, per acabar, el diari The
Guardian (16-7-92) titula el seu article sense cap mena de
dubtes: «Homenatge a la planificació catalana».

Els punts febles

La premsa internacional analitzada també es va fer ressd
deis problemes que anaven sorgint entorn deis Jocs Olímpics
i de la seva preparado. Destaquen en aquest sentit les infor-
macions sobre les molésties que les obres causaven ais ciuta-
dans durant els sis anys de preparatius, les preocupacions
per un possible excessiu endeutament de la ciutat, les criti-
ques a algunes obres olímpiques i els conflictes polítics que
impedien la realització d'alguns deis projectes (com la pro-
longado del Metro fins a la muntanya de Montjuíc, la con-
nexió de les Rondes —sistema viari que circumda la ciutat—
amb l'aeroport, o el pía de construcció de nous hotels).

Tractament a part volem donar a un deis aspectes nega-
tius que mes va preocupar ais informadors i és el fet que Bar-
celona s'havia convertí t en una de les ciutats mes cares d'Eu-
ropa. Així, per exemple, YAgence France Presse, en una
informado del 13 d'abril de 1992 destacava Talca deis preus,
que havien fet de Barcelona la ciutat mes cara d'Espanya.
Mentrestant, l'alcalde de Barcelona i el mateix COOB'92 de-
manaven ais interessats moderació en el seu afany monetari.
The International Herald Tribune indicava el 6 de novembre
del 91 que els preus del sol eren quatre vegades mes cars que
l'any 1986. El The European del 10 de juliol del 1992 fins i tot
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indicava que els preus havien marcat un nou récord a la ciu-
tat olímpica. L'agéncia Reuler del 26 de juliol del 92 era del
mateix parer, encara que el feia extensiu a la resta d'Espanya.

L'ambient de Barcelona

Igual que en anteriors cites olímpiques, en els dies previs
a la cerimómia inaugural, els mitjans de comunicació cen-
traven la seva atenció en l'ambient que es respirava a la ciu-
tat-seu. En el cas de Barcelona, segons The International He-
rald Tribtine (24-7-92), aquest ambient pre-olímpic era per si
sol tot un esdeveniment. La informació destaca l'atmosfera
festiva de la ciutat que reflectia «l'orgull deis catalans de sen-
tir-se el centre del món».

La premsa comenta ámpliament la participado apassio-
nada deis ciutadans de Barcelona en la celebració deis Jocs:
els carrers s'omplen tots els dies, tots els vespres, totes les
nits. Frases com «uns Jocs humans, realitzats sense gegan-
tismes inútils i en funció de la ciutat» {La Repubhlica) proli-
feren el juliol i l'agost del 92 en la premsa internacional.
L'ambient de la ciutat és, així dones, especialment enaltit.
Corine Lesnes, l'articulista d'opinió de Le Monde durant el
període oh'mpic, va redactar diverses columnes on descriu
sobretot el gran ambient que es vivia a la ciutat, l'excepcional
resposta deis ciutadans, les activitats nocturnes deis atletes i
deis barcelonins, així com «la conquesta de Montjuíc».

Per la seva part, el popular diari USA Today, en un article
publicat en plens Jocs, destaca l'ambient festiu i acollidor
que viu la ciutat. El comentarista es mostra agradablement
sorprés que les dones passegin soles o en grup pels carrers de
la ciutat amb tota tranquillitat durant qualsevol hora del dia
o de la nit. Es diu també que «el carterisme és un art, pero la
violencia és molt rara».

Aquesta atmosfera tan calorosa, amable i hospitalaria va
contribuir decididament, segons la premsa, a l'éxit deis Jocs.
Algunes informacions, fins i tot, ens fa pensar que alguns cor-
responsals s'havien enamorat de la ciutat. Així ho posava de
manifest, dos dies després de la clausura deis Jocs, George
Vercey, del New York Times, quan escrivia: «El atletes no han
tingut cap oportunitat. No importa que hagin saltat molt bé
o que hagin corregut molt rápid, no han pogut mai dominar
aquests Jocs. Barcelona ha obtingut medalla d'or».

Un exemple significatiu del canvi d'opinió que varen ex-
perimentar alguns mitjans grácies a l'éxit deis Jocs ens el
proporciona The Wall Street Journal. Quan els periodistes
Craig Forman, Lee Lescaze i Cartla Vitzhum van entrar al
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despatx de l'alcalde Pasqual Maragall en la frenética prima-
vera del 1992, el primer que va fer l'alcalde va ser comentar-
los un article que feia dos anys havia signat Nicholas Bray,
antic corresponsal del seu diari a Madrid i que deia ni mes ni
menys: «Aquesta és la ciutat de les paradoxes. És un lloc de
molts projectes espectaculars que, després d'anys d'esforcos,
es deixen inacabats o abandonáis».(...) «Barcelona és deses-
peradament superpoblada. Els embussos de tránsit col-lap-
sen el passeig marítim entre el port i el centre de la ciutat. El
seu barrí Gótic pintoresc és un niu de pobresa, prostitució i
petit crim». L'estiu del 92, aquest diari de finances, conside-
rat deis mes influents del món, elogiava Barcelona —parlava
de l'energia de la ciutat i de la seva eficacia organit/.ativa— i
va dedicar, com mai no ho havia fet, una página diaria a in-
formar deis Jocs Olímpics.

2. LA QÜESTIÓ NACIONAL: LA IMATGE DE CATALUNYA

La contextualilzació político-nacional de la ciutat seu

La premsa internacional va recollir ámpliament l'existén-
cia de dues tendéncies político-culturáis: aquelles que fan
émfasi en el paper de la ciutat com a representant de l'Estat
espanyol i aquelles que emfasitzen el fet que Barcelona repre-
senta la cultura catalana.

Una política d'imatge que pretenia aconseguir que els
Jocs s'interpretessin com un mes deis esdeveniments de l'Es-
panya de 1992, juntament amb l'«Expo de Sevilla» i «Madrid
capital cultural». És revelador d'aquesta interpretado el títol
del reportatge que va publicar Newsweek el desembre de
1991: «The year of Spain», en el qual es feia referencia ais
grans esdeveniments del 1992.

La primera tendencia es posava de manifest en una altra
política d'imatge que pretenia aconseguir que els periodistes
reconeguessin Barcelona com la capital de Catalunya i Cata-
lunya com un país amb la seva propia cultura, llengua i iden-
titat. Menció expressa mereix la campanya publicitaria duta a
terme peí govern cátala (Generalitat de Catalunya) i que con-
sistía en l'aparició, només una setmana abans deis Jocs, en els
principáis diaris internacionals, d'un anunci de dues pagines
de color en el qual, al costat d'un mapa d'Europa on es desta-
caven Catalunya i Barcelona, es podia llegir: «En quin país si-
tuaríeu aquest punt (Barcelona) en el mapa? A Catalunya, evi-
dentment. Un país dins Espanya amb la seva propia cultura,
llengua i identitat». Alguns titulars de la premsa internacional
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recollien la filosofía d'aquesta campanya. Per exemple, l'arti-
cle de The New York Times «Lloc on se celebren els Jocs Olím-
pics del 92? Dones a Catalunya!» , o el de Time «Benvinguts
ais Jocs Olímpics Catalans».

Aquesta campanya s'associa a diferents imatges sobre Ca-
talunya a les pagines de la premsa internacional. D'una banda,
s'interpreta com la intenció del govern cátala d'afirmar Cata-
lunya com un país i de superar la imatge regional (veure,
entre d'altres, Le Fígaro del 21-7-92 i The International Herald
Tribune del 18-7-92). D'una altra, es posen de relleu les criti-
ques que rep aquesta campanya peí que es considera com una
excessiva catalanit/ació deis Jocs (veure The Times del 21 -7-92
i del 25-7-92, o Le Fígaro del 21-7-92). Per últim, es posa de
manifest, en algunes informacions, el temor que aquesta cam-
panya encoratgi les expressions nacionalistes mes radicáis
(«potser fins i tot terroristes» tal com ho expressa el diari The
Times) que podrien boicotejar la celebrado deis Jocs. La crida
de l'alcalde de Barcelona i president del COOB'92, Pasqual
Maragall, a la tolerancia, i al respecte pels símbols comuns
amb els altres pobles d'Espanya confirma, en certa manera, el
temor d'un conflicte potencial, alhora que posa de relleu que
existeixen diferents postures mes o menys integradores (veure
les informacions de Reuter del 18-7-92 i del 19-7-92).

Les aspiracions d'autogovem

L'análisi realitzada ens permet afirmar que, en general, Ca-
talunya ha estat presentada com una comunitat amb aspira-
cions d'autogovem parcialment satisfetes, pero amb greuges
histories que marquen una tensió continua entre Catalunya i
l'Estat (vegeu els articles de The International Herald Tribune
del 6-11 -9'1, Liberation del 20-3-92 i The European del 9-4-92,
entre d'altres).

Com a exemple d'aquestes tensions, es pot destacar les di-
ferents interpretacions que va rebre per part de la premsa in-
ternacional la campanya desenvolupada peí Comité Olímpic
Cátala (COC) per aconseguir el seu reconeixement per part
del COI. Algunes de les informacions que feien referencia al
COC, transmeten una imatge radical del nacionalisme cátala,
i l'assimilen a les aspiracions independentistes de Catalunya.
Així, per exemple l'agéncia de noticies Reuter publicava el 14-
4-91: «La poderosa regió de Catalunya está perseguint la in-
dependencia d'Espanya i el seu Comité Olímpic está demanant
el reconeixement del COI». Altres informacions destacaven
que les aspiracions al reconeixement de la delegació olímpica
catalana de forma separada de la delegació espanyola no
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comporta pretensions independentistes. La mateixa agencia
de noticies afirmava dos mesos mes tard: «Barcelona és la ca-
pital de la regió espanyola situada al Nord-Est, la qual vol in-
tegrar-se al moviment olímpic com un territori separat, bé
que no persegueix la independencia d'Espanya».

Malgrat les imprecisions i els diferents punts de vista sobre
les autonomies, les nacionalitats i la descentralització, va ser
general el reconeixement de l'existéncia d'una identitat políti-
ca i cultural diferenciada de Catalunya dins de l'Estat espa-
nyol. L'anunci publicat per la Generalitat va acabar convertint-
se en un referent per interpretar la identitat de Catalunya.

Els partits nacionalistes

La premsa internacional va assenyalar també les diferen-
cies entre el nacionalisme minoritari de les aspiracions inde-
pendentistes, representat per Esquerra Republicana de Cata-
lunya (ERC), i el nacionalisme majoritan i moderat, sense
aspiracions independentistes de l'Estat espanyol, representat
per Jordi Pujol i la coalició que lidera, Convergencia i Unió
(CIU).

Les aspiracions d'autogovern de Catalunya eren interpre-
tades com unes reivindicacions amplíes i díficils de satisfer
peí govern espanyol. Es destacava, pero, que a diferencia del
cas base, les tensions a Catalunya es canalitzaven mitjancant
partits polítics moderats. Aquesta imatge de moderado de la
política catalana és una constant, fins i tot en els articles que
analitzen la vinculació entre terrorisme, situació política i les
posibles repercussions sobre els Jocs.

La premsa emfatitza el carácter pacífic del nacionalisme
cátala que reivindica les seves aspiracions separatistes sense
recorrer a l'ús de la violencia pero de forma contundent. La
negociació per a la utilització deis símbols catalans en les ce-
rimónies i protocol olímpics es va presentar en les informa-
cions com un pacte entre tres actors polítics: l'alcalde de Bar-
celona i president del COOB'92, el president de la Generalitat
i els sectors nacionalistes mes radicáis (ERC, La Crida,
COC). La signatura de l'acord, el juny de 1992 entre el «molt
nacionalista» president del govern cátala, Jordi Pujol, i l'al-
calde Pasqual Maragall «cátala, pero socialista i per tant pró-
xim a l'executiu espanyol» (tal com els va definir Y Agente
France Presse), per garantir la presencia de la Senyera i deis
Segadors ais Jocs, es considera com una auténtica victoria de
Jordi Pujol (veure per exemple els articles de YAgence France
Presse del 5-7-92, de The International Herald Tribune del 18-7-
92 i de Liberation del 24-7-92).
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El context cultural de Barcelona com a capital de Catalunya

Durant el recorregut de la torxa olímpica per Barcelona,
la premsa internacional es va fer ressó de l'extraordinária
presencia de banderes catalanes tant ais balcons com al car-
rer. Els informadors internacionals es varen veure sorpresos
per l'enorme presencia de senyeres, i convertiren en noticia
els qui portaven samarretes amb l'eslógan «Freedom for Cata-
lonia» o amb la paraula «independencia».

Citem com a exemple el que descrivia el diari francés Li-
beration (27-7-92): «i per tot arreu hi ha banderes sang i or, i
eslógans independestistes amb l'inevitable Freedom for Catalo-
nia». Altres informacions destaquen l'abséncia total de ban-
deres espanyoles, com les publicades per VAgence France
Presse (5-7-92), Reuter (25-7-92) o el diari The Times (25-7-92).
// Corriere della Sera (26-7-92), de forma mes aviat dramática,
feia la següent explicado deis fets: «I en aquests dies olímpics
és la bandera catalana i no l'espanyola la que oneja al vent o
penja deis balcons de totes les cases. Freedom for Catatonía
crida la gent peí carrer mostrant cartells preestampats i pre-
meditats. Llibertat per a Catalunya, a la cara del Rei».

La profusió de banderes quatribarrades va ser considerada,
per alguns mitjans, com l'orgullós desig autonomista de la
societat civil catalana. En aquest sentit, l'agéncia Associated
Press publicava el dia abans de la inauguració deis Jocs: «Tot
Catalunya está utilitzant aqüestes dues setmanes d'atenció
excepcional per proclamar la seva identitat nacional i Uengua,
suprimides des de Madrid durant el régim dictatorial del ge-
neral Francisco Franco».

La imatge global de Catalunya a les informacions ana-
litzades és, en síntesi, la d'una realitat social diferenciada de
la resta de comunitats d'Espanya i d'Europa, i amb un fort
desig de fer notar aqüestes diferencies aprofitant la reper-
cussió internacional deis Jocs Olímpics. Alhora Catalunya
era presentada com una cultura que havia sabut recuperar-se
rápidament de la repressió franquista.

Es ressalta essencialment la identitat lingüística i la coo-
ficialitat a Catalunya de les llengües catalana i castellana. La
forta presencia de la llengua catalana, tant en la vida oficial
com quotidiana, explica, segons bona part deis articles, la
facilitat per aconseguir que el COI acceptés el cátala com una
de les quatre llengües oficiáis deis Jocs.

Son destacables els articles publicáis per The New York
Times (19-4-91): «El cátala es parla amb orgull aquí. Ho sents
Madrid?», The International Herald Tribune (18-7-92): «Barce-
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lona: l'hora de Catalunya en l'escenari mundial», i Liberation:
«Parla espanyol? No, cástellá!»

La presencia deis símbols catalans (llengua, himne, se-
nyera) durant la celebració deis Jocs va ser considerada per
algunes informacions com una concessió histórica i sense
precedents del Comité Olímpic Internacional i com el reco-
neixement del moviment olímpic del fet diferencial cátala
(veure per exemple The Times (21-7-92 o Liberation (27-7-92).

Altres informacions asseguren que la rao fonamental d'a-
questes concessions estava en el fet que el President del COI,
J.A.Samaranch, fos cátala i barceloní. En el fons el que la
premsa internacional posava de manifest era el fet del reco-
neixement oficial, en major o menor grau, de l'existéncia
d'un fet diferencial en el si d'un Estat plurinacional.

La idiosincrasia catalana

Es poden trobar informacions que posen de manifest una
suposada mentalitat catalana específica. L'agéncia de noti-
cies Reuter assenyalava alguns estereotips: «els catalans te-
ñen algunes qualitats que podem qualificar com de nord-eu-
ropees: van d'hora al Hit, son molt treballadors i menys
frívols amb els diners». En la mateixa línia, el diari The Times
(21-7-92) descrivia Catalunya com una de les mes hard-wor-
kings regions d'Europa, i els catalans com els businessmen
d'Espanya.

Una visió menys amable de la idiosincrácia deis catalans és
la que mostraven el setmanari Newsweek (18-05-92) o el diari
francés Le Figuro (19-07-92). Newsweek descriu els catalans
com coneguts pels seus aires de superioritat i peí seu notable
chauvisnisme. Explica que «están impacients per promoure
Barcelona com a capital internacional, i que alhora insisteixen
a utilitzar el cátala, un determinat dialecte, a les escoles publi-
ques, en els documents oficiáis i com una de les quatre llen-
gües oficiáis deis Jocs». Le Fígaro no és gaire mes dolc en la
seva descripció: «eterns insatisfets, es coronen amb llorers.
Allá on van, van a proclamar les seves excel-léncies». «Son una
mica carregosos», explicava un diplomátic al corresponsal de
Le Fígaro, «pero també terriblement eficacos».

3. LA SEGURETAT: EL PERILL TERRORISTA

Un any abans deis Jocs, uns deis principáis temes d'in-
terés informatiu a la premsa internacional eren la seguretat
deis Jocs i el risc d'atemptats terroristes. Les noticies sobre
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grups armats —especialment sobre ETA— es relacionaven
directament amb els Jocs Olímpics llancant interrogants so-
bre la seva seguretat i, alhora, donant lloc a informacions sobre
l'entorn historie i polític de Catalunya.

Els principáis esdeveniments que van protagonitzar l'in-
terés de la premsa i les agencies de noticies van ser:

— La serie de bombes col-locades peí grup terrorista base
ETA a fináis del mes de maig de 1991 a diverses ciutats
(Roma, Alacant, Málaga).

— L'atemptat perpetrat per ETA al quarter de la Guardia
Civil a la subseu olímpica de Vic i la posterior captura deis
autors de l'acte terrorista, autoanomenats «comando Barce-
lona».

— La autodissolució del grup terrorista cátala «Terra
Lliure» i la integració deis seus membres en el partit polític
Esquerra Republicana de Catalunya.

Del conjunt d'informacions analitzades es deriva una rea-
litat complexa articulada al voltant de quatre referents: Es-
panya, Catalunya, Barcelona i els Jocs Olímpics.

Espanya, a través de la seva estructura administrativa
(govern, policía), s'identifica amb el referen! d'auloritat i po-
der, encarregat de fer front a l'ofensiva terrorista i de vetllar
per la seguretat deis Jocs.

Barcelona apareix com el referen! geografía principal sobre
el qual centra o es pot centrar l'ofensiva terrorista. D'aquesta
manera es converteix en referent-objecte. Les noticies sobre
atemptats terroristes es van relacionar, d'una manera o d'una
altra, amb Barcelona. Per exemple, indicant la distancia que
separa la ciutat objecte d'un atemptat, sigui Vic, Alacant o
Málaga, de Barcelona.

Catalunya es presenta com a referencia geográfica secunda-
ria, molt mes difuminada que Barcelona, pero submergida en
una realitat política (Espanya) de la qual forma part. Catalu-
nya és, diuen les informacions, un territori on els seus habi-
tants s'indignen davant l'actuació terrorista, pero també és el
territori on s'han de celebrar els Jocs Olímpics També cal fer
constar que conforme avancava el procés de preparació deis
Jocs, fruit del contacte directe deis periodistes amb la realitat
social i política espanyola, Catalunya acaba prenent forca com
a referent tan o mes important que Espanya. El punt culminant
d'aquest procés arriba amb la cerimónia d'obertura deis Jocs.

Finalment, els Jocs Olímpics actúen com a referent tem-
poral, establint relacions del tipus «a pocs mesos de la cele-
bracio del Jocs Olímpics...»; pero sobretot, com a gran caixa
de ressonáncia, d'impacte mundial, peí que podrien significar
pels terroristes com a objectiu propagandístic.
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Son il-lustratives, sobre el tractament d'aquests referents,
les noticies aparegudes el 30 i el 31 de maig de 1991, amb
motiu de l'atemptat d'ETA a Vic, ais diaris Le Fígaro, Le Mon-
de, II Corriere della Sera, La Repubblica i les informacions ela-
borades per les agencies Associated Press, Reuter i France
Presse.

L'evolució positiva deis conflictes polítics que podien in-
fluir en el desencadenament d'accions violentes i la neutra-
lit/.ació deis grups terroristes per la intensa acció policial, va
fer que finalment la seguretat fos un deis aspectes mes ben
valorats per la premsa internacional. Es poden citar com a
exemples les informacions publicades a Le Monde (10-7-91),
Reuter (17-7-92), The International Herald Tribune (24-7-92),
Liberation (24-7-92), The Daily Telegraph (25-7-92), Time (27-
7-92).

4. L'ECONOMIA: ELS JOCS COM A INVERSIÓ

•
La premsa internacional va reconéixer que els Jocs Olím-

pics havien representat l'oportunitat d'or per a potenciar i
millorar les infrastructures económiques. La premsa va des-
tacar que les inversions amb motiu deis Jocs no s'havien
centrat exclusivament a la ciutat de Barcelona, sino que s'ha-
vien distribuit entre les subseus que van acollir diferents pro-
ves olímpiques.

D'altra banda, és interessant ressaltar que és precisa-
ment a les informacions sobre economía, on els Jocs son
considerats com un mes deis esdeveniments del 92, junta-
ment amb l'Exposició Universal de Sevilla, la capitalitat cul-
tural de Madrid i la celebració del V Centenari, que es cele-
braven a Espanya i que havien de servir com a motor del
desenvolupament de l'economia espanyola i com una posta
a punt del país davant els reptes económics de la unificació
europea (veure The Wall Street Journal (24-6-91), The New
York Times (1-6-91), The Sunday Times Magazine (10-11-91),
per exemple).

Els Jocs com a trampolí internacional de Barcelona

L'enorme esforc realitzat per Barcelona posa de manifest
la seva ambició d'esdevenir centre cultural i comercial de la
regió mediterránia i una de les principáis ciutats d'Europa.
Sobre aixó The Times escriu: «La ciutat está ressorgint deis
anys de repressió franquista per esdevenir un deis principáis
centres d'Europa».
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En efecte, Barcelona és presentada com el centre d'una
important área metropolitana de 4 milions d'habitants i ca-
pital d'una de les regions mes potents d'Europa: «La capital
de Catalunya es veu a si mateixa com un centre de poder in-
dustrial dins el conjunt espanyol i com una forca emergent
d'Europa», explica l'agéncia de noticies Reuter (11-7-91). Per
The Wall Street Journal (21-7-92), «els Jocs Olímpics no sois
han alterat el eos de la ciutat sino també la seva ment» i ara
Barcelona se sent amb la forca suficient per competir amb
les principáis ciutats europees.

En conjunt, les informacions transmeten el dinamisme i
l'energia de la ciutat que, d'acord amb algunes informacions,
busca contínuament nous projectes sobre els quals projectar-
se. «Barcelona és insaciable» afirma el diari francés Le Figa-
ro (19-7-92).

Catalunya: una imatge de potencia económica

Les informacions, reportatges i articles apareguts a la
premsa internacional durant el període que estem analitzant
transmeten una imatge de Catalunya que emfasitzava la seva
riquesa económica i industrial. En línies generáis, aquesta
imatge es fonamenta al voltant de quatre eixos de desenvolu-
pament: la industria, el turisme, les operacions financeres i
les inversions tant de capital estranger com espanyol.

El diari Le Fígaro de 7 de juny del 91 la descriu com «un
deis quatre motors del Vell Continent». L'International He-
rald Tribune del 6 de novembre de 1991 la presenta com un
deis mes importants mercats financers d'Europa. El The Wall
Street Journal del 6 d'agost del 92 remarca que Catalunya és
una regió amb un creixement económic espectacular. El
Time del 27 de juliol del 92 diu que Barcelona ha estat des de
sempre un lloc industrial i que «els catalans son productors
abans que somiadors».

5. LA CERIMÓNIA D'INAUGURACIÓ.
UN GRAN APARADOR MULTICULTURAL

La majoria de les informacions aparegudes amb motiu de
la cerimónia d'obertura incideixen probablement mes que
mai en el fet diferencial cátala. La interpretado de l'himne de
Catalunya, la presencia de la bandera catalana, la referencia
a Lluís Companys, president de la Generalitat afusellat per
Franco, per part de ¡'alcalde Pasqual Maragall, i d'altres sím-
bols que hi apareixen son un bon material perqué els perio-
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distes s'endinsin a explicar la realitat de Catalunya a partir
de la cerimónia.

També va destacar-se de forma majoritária el fet que la
cerimónia trencava amb el concepte que es tenia tradicional-
ment d'aquests espectacles i introduía una nova dimensió,
que conjuminava simbolismo i modernitat, superant qualse-
vol altra cerimónia d'obertura anterior. La idea que la ce-
rimónia recuperava l'esperit mediterrani deis Jocs Olímpics
va ser un altre deis temes recurrents. En aquest sentit es po-
den citar els articles de The New York Times (26-7-92), The
Sunday Times (26-7-92), The Times (27-7-92), Liberation (27-
7-92), Time (3-8-92).

L'originalitat és molt ben rebuda, tot i que en mes d'un
país es va posar de manifest la dificultat en la interpretació
de les escenes. Diuen que la simbologia peí- a alguns va ser
excessiva i va suposar una certa confusió per a alguns mit-
jans de comunicado. Algún fragment, efectivament, va topar
amb la mentalitat de mes d'una cultura.

Segons USA Today, «la cerimónia va ser impressionant. I
molt seriosa, res de barrila, res de música lleugera.» En un
altre parágraf també manifesta que «comparar aquesta ce-
rimónia amb la de Los Angeles és com comparar el mito
d'Hercules amb el de Mickey Mouse. Quin deis dos té mes
forca?». Per altra part, el corresponsal permanent a Barcelo-
na del gran diari japonés Asahi Shimbun, Chihiro Ito, escri-
via: «L'ópera va ser la millor del món i l'escenari semblava el
Liceu. Els focs artificiáis van ser fastuosos».

Pero no tot varen ser elogis. Alguns mitjans, sobretot els
francesos i els italians, critiquen obertament alguns aspectes
de la cerimónia. La práctica totalitat de diaris francesos sub-
ratllen el fet que el president de la República francesa tan
sois havia destacat a la sortida que li havien agradat els
cants. Alguns fragments que hem extret son prou eloqüents:
«Un desengany», deia l'esportiu L'Équipe, «massa clixés es-
panyols», insistía el mateix rotatiu, mentre que Le Fígaro
gaudia amb atributs com «absurda... avorrida... un gran fra-
cás». Jerome Bureau, de L'Équipe Magazine, afirmava que
«va ser una cerimónia decepcionant. No hi havia emoció.
L'espectacle tenia massa música clássica i massa clixé espa-
nyol, com les sevillanes. El número del barco era molt superfi-
cial, no entrava a fons en les coses, i tota la cerimónia estava
massa enfocada cap a la televisió. Jo esperava mes». El seu
col-lega Jean Louis Pierrat, de Liberation, aporta una de les
claus per entendre el perqué de les valoracions critiques de
la premsa francesa: «Hi havia molt bones idees —coses com
el mar— i idees superbes, com la de la fletxa. Pero global-
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ment parlant, hi faltava emoció. És difícil comparar-ho amb
Altbertville, perqué alió era tan innovador que sempre hi
haurá un abans i un després d'Albertville».

Aquesta actitud de la premsa francesa va provocar un co-
mentari del diari londinenc The Times en el qual deia entre
d'altres coses: «Altres podrien passar per alt la insolencia
francesa, pero no Barcelona, que té les seves antenes exquisi-
dament desplegades cap a la imatge que envia al món. El ri-
dícul francés és un cop que fereix doblement, perqué a Cata-
lunya li agrada descriure's a si mateixa mes propera a Franca
que al barroc i emocional poder de Madrid».

Alguns diaris italians —potser per un efecte de proximitat
cultural— també es varen manifestar crítics en relació a la
cerimónia. Mes d'un va remarcar que l'arquer havia errat el
tret perqué la fletxa portadora de la flama olímpica no havia
entrat realment a dins del pebeter, cosa que van haver de cor-
regir en l'edició del dia següent. Per a La Repubblica: «La
fletxa va anar a parar molt mes enllá de l'objeetiu, pero el pe-
beter es va encendre igualment». Resulta obvi que subratllar
amb cínica puntualitat Terror de Rebollo relega a un segon
pía el valor simbólic que els creadors de la cerimónia de Bar-
celona havien volgut donar: confiar a un atleta paraplégic
el gest-símbol de l'esport mundial. Uns parágrafs mes enllá, el
mateix rotatiu diu que «en els darrers assaigs, havia fallal
l'objeetiu en dues ocasions». Peí que fa a la cerimónia en ge-
neral, hem trobat comentaris no precisament elogiosos en la
premsa italiana: «cerimónia kitsch», deia a la portada // Cor-
riere delta Sera; «la cerimónia ha estat espléndida, pero a
mesura que avancava ens ha semblat cada cop mes estranya
a l'esport», afirmava La Stampa.

The Financial Times qualificá la cerimónia d'«extravagant».
The International Herald Tribune valora la cerimónia com un
espectacle «multicolor i confús». «Sovint bonica, de tant en
tant magnífica i llargament incomprensible... Seriosament, la
primera hora de la cerimónia inaugural, de qué anava?», co-
menta l'article, de carácter d'opinió, que signa Tony Kornhei-
ser. Tot i així el periodista reconeix que la cerimónia va ser es-
pectacular, pero finalment descobreix les seves preferéncies:
«els organit/.adors van perdre l'oportunitat de presentar algu-
nes escenes espanyoles mes enllá deis balladors de flamenc.
Per exemple, no hi va haver corrida de toros».

La cerimónia d'obertura deis Jocs Olímpics representa la
culminació del procés seguit per la premsa internacional
d'incorporar Catalunya com a marc de referencia cultural i
polític de Barcelona'92. El 26 de juliol The New York Times
obre el suplement d'esports amb el següent titular: «La ce-
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rimónia d'obertura olímpica és la celebració d'una regió» (...)
«Els Jocs encenen el foc d'una ciutat i de la seva regió». The
Times publicava el 27 de juliol «Catalunya obre la seva ánima
al món». // Corriere della Sera titulava el 26 de juliol «Barce-
lona a Catalunya, capital del regne de la TV».

Finalment, la multiculturalitat va ser associada al valor
d'universalitat. The New York Times qualificava la cerimónia
d'«acurada barreja de cultura catalana i espanyola». En la
mateixa línia. Time deia el 3 d'agost que la cerimónia aporta-
va una «perspectiva quadrilingüe en un futur multicultural».
Le Monde insistía el 27 de juliol en la idea que la cerimónia
havia estat un éxit de rinternacionalisme. // Corriere della
Sera, recordant també els quatre intents frustráis de Barce-
lona per ser seu olímpica, escriu el 26 de juliol: «la Historia
ha demanat perdó peí retard, regalant (a Barcelona) els pri-
mers Jocs Olímpics sense odi entre americans i russos, els
Jocs amb Nelson Mándela com a espectador i els atletes
negres amb Sud-áfrica, amb centenars de campions de l'Est
europeu passejant per La Rambla sense espies ni comissa-
ris polítics al costat, amb Alemanya unida i sense gaire do-
patge».
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