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DISSENY

DISSENY, LOGOTIP I MASCOTA EN LA PROMOCIÓ
I IDENTITAT DE BARCELONA'921

MIQUEL DE MORAGAS I SPA2

A mítjan deis anys cinquanta, per influencia familiar,
vaig teñir l'oportunitat de viure els inicis de l'activitat reno-
vadora del disseny a Barcelona. Quaranta anys mes tard no
pot deixar de sorpendre'm que aquell moviment; que jo havia
viscut com un fet excepcional i incipient, hagi arribat a ser
un deis principáis elements caracteritzadors de la nostra
identitat cultural i de la nostra imatge internacional.

Des de les primeres exposicions deis anys cinquanta del
grup «R» —grup avantguardista de disseny i d'arquitectura
de Barcelona— fins ais actuáis titulars i comentaris de la
premsa internacional, hi ha un llarg camí pie de dimensions
socials i culturáis.

Els historiadors de la nostra cultura de «masses» o «quo-
tidiana» podran descobrir l'arrel del fenomen «Barcelona-dis-
seny» en els moviments d'avantguarda artística del modernis-
me (de fet, almenys internacionalment, Gaudí apareix com
una causa viva de la creativitat del disseny cátala actual) o en
les necessitats successives de modernització, diferenciadores
del tancament o de rendarreriment cultural peninsular.

Entre aqüestes causes, que hauran d'analitzar-se de for-
ma mes detinguda, voldria singularitzar-ne una que em sem-
bla especialment rellevant: la forca creativa del disseny que
triomfa l'any 1992 no és, finalment, sino el resultat del llarg
període de resistencia cultural al franquisme.

L'arquitecte Oriol Bohigas, en el seu llibre Dit i Fet,1 recor-
da com els membres del Grup «R», l'any 1954, van haver de
«convencer un grup d'industrials i productors [...] per intro-

1. Una versió mes amplia del que es tracta en aquest arlicle pol trobar-se
en el llibre de l'autor Los Juegos de la Comunicación. Las múltiples dimensio-
nes comunicativas de los Juegos Olímpicos, FUNDESCO, Madrid, 1992.

2. Catedrátic de Teoria de la Comunicado a la Universitat Autónoma de
Barcelona. Director del Centre d'Estudis Olímpics i de l'Esporl de la Universi-
tat Autónoma de Barcelona. Autor de Semiótica y Comunicación (1976); Teo-
rías de la Comunicación (1982); Sociología de la Comunicación de Masas (1984);
Espais de Comunicado (1988); Los juegos de la Comunicación (1992), Decen-
'ralization in the global era (1995), Televisión in the Olympics (1995).

3. Oriol Bohigas, Dit i Fet, Edicions 62, Barcelona, 1992.
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duir a les seves exposicions un primer repertori de disseny
industrial quan tot just hom comencava a parlar d'aquesta
activitat, que després ha pres tanta volada». En el mateix vo-
lum, Bohigas es refereix a la resposta donada per l'arquitec-
te anglés mister Pevsner a un periodista barceloní durant una
de les seves visites a Barcelona els anys cinquanta. El que
menys li agradava de Barcelona —comentava Pevsner— era
el que hi havia a nivell deis ulls: els aparadors, els rétols, la
propaganda, les bústies, els bañes, etc.

Bohigas recorda que en aquella época a Barcelona «no hi
havia grafistes, ni muntadors d'aparadors, ni dissenyadors,
ni modistes, ni decoradors que no fossin subproductes des-
professionalitzats per a una industria i, ádhuc, per a una ar-
tesania de pa sucat amb oli».

L'arquitecte mister Pevsner, en canvi, havia estat assessor
de la senyalització del metro de Londres. Era l'exemple del
contrast entre dos mons, polítics i culturáis.

El disseny a Barcelona era encara un llenguatge de mino-
ries, una qüestió de resistencia, una reivindicació democráti-
ca. Per aixó a les famílies d'aquells pioners tot havia de ser
«modern», en déiem «R», fins i tot les estampes i els docu-
ments mes familiars, a contracorrent del que oferia el mercat
i proposava l'opinió majoritária i dominadora.

L'aposta peí disseny havia constituít una de les idees
forca de l'antifranquisme possible, ja que es tractava d'idees
expressables en un sistema simbólic no lingüístic.

Els Jocs varen constituir una magnífica oportunitat d'ex-
pressió i de comunicado, i no solament per crear missatges
diversos, sino per fer-ho davant de la certesa duna audiencia
mundial incomparable.

Finalment, l'arquitecte anglés mister Pevsner no tenia pas
tota la rao; hi havia una cosa encara mes lletja que la que es
mostrava a Falcada de la vista anant peí carrer: la censura ge-
neralitzada en tots els ámbits de la cultura i de la comunica-
d o a Espanya.

El disseny constituía una possibilitat d'expressar-se de ma-
nera desafiant i inconformista. No pot estranyar-nos, dones,
que a diferencia del que podía passar a París, Milá o Londres,
els primers «semiótics» barcelonins fossin arquitectes, disse-
nyadors i crítics d'art.

Vist al cap de tants anys, quan la premsa mundial parla
de la «Barcelona del disseny», cree que podem interpretar
aquest fenomen com el fruit de la recuperació histórica d'uns
valors culturáis i artístics ofega'ts durant la dictadura i recu-
perats amb la democracia..

Ja acabada la dictadura, tot aquell potencial cultural va
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trobar-se amb una possibilitat insospitada: la de poder ser
portat a la práctica amb el suport de la iniciativa pública i da-
vant de l'atenció mundial.

Des de l'análisi cultural, també sembla cert alió que Isidre
Molas ha dit de les raons polítiques de la candidatura de Bar-
celona per ais Jocs Olímpics, que es tractava de «la necessitat
de plantejar un projecte de futur (...) de mirar endavant»
(Molas, 1991:3).

Els Jocs, en aquest context, no solament eren una magní-
fica oportunitat per dur a terme els projectes, sino, a mes,
per a fer-ho davant d'una audiencia qualificada. El disseny
facilitava així l'argument d'una gran representació sobre
la capacitat de «Barcelona» per combinar la creativitat amb la
competencia industrial i professional, justament alió que era
indispensable per a situar-se en el nou mapa competitiu de
l'Europa moderna.

1 • DlSSENYAR ELS JOCS I DISSENYAR GRÁCIES ALS JOCS

En termes económics, pero també en termes de disseny,
els Jocs Olímpics impliquen, almenys, dos tipus diferents
d'intervencions: unes relacionades directament amb la seva
organització, que son del tot necessáries; i unes altres que
afavoreixen una organització millor, encara que no en formin
part directament.

Les unes i les altres havien de determinar una multiplici-
tat d'accions de disseny. Entre les primeres, per exemple, po-
dem considerar el disseny de la torxa olímpica o del símbol
de Barcelona'92; entre les segones, la construcció de l'aero-
port o de la Vila Olímpica, o el disseny de nous artefactos
d'enllumenat públic.

A aqüestes accions de disseny industrial se li hauria d'afe-
gir una extraordinaria activitat de disseny gráfic relacionat
amb la gradiosa activitat promocional i comunicativa propia
deis Jocs Olímpics moderns.

2. EL DISSENY DELS SÍMBOLS:
EL SEU VALOR CULTURAL I DE MERCAT

En interpretar el fenomen del disseny a «Barcelona'92»,
no haurem d'oblidar que el moviment olímpic ha vist incre-
mentar la importancia del disseny gráfic com a conseqüén-
cia de la gran incidencia assolida pels processos de comer-
cialització dels Jocs .

El punt de partida de tota aquesta simbologia olímpica es
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troba en els símbols del Comité Olímpic Internacional (COI)
que son, per extensió, els símbols d'identitat del moviment
olímpic internacional: bandera olímpica, anelles, represen-
tació de la tonca, eslógan i himne.

Pero la Carta Olímpica de 1991 ja defineix les cinc ane-
lles, base de la imatge olímpica, com un sfmbol básicament
gráfic: «cinc anelles olímpiques, utilit/.ades totes soles, amb
un o amb diversos colors»; «el conjunt forma aproximada-
ment un trapezi regular en qué la base mes petita és la base
inferior»; «el símbol olímpic representa la unió deis cinc con-
tinents i la trobada de tots els atletes del món ais Jocs Olím-
pics» (capítol I, norma 12).

Aqüestes anelles, ja normativitzades d'acord amb les
exigéncies de les técniques de disseny d'un manual de nor-
mes, han fet una gran fortuna, i son en l'actualitat un deis
símbols universalment mes reconeguts i valorats gráficament
i culturalment.

Des de les anelles es genera tota una diversitat de formes
de «representado» institucional i corporativa, tes anelles es
reserven per a fer referéncies genériques al moviment olímpic
o al COI, pero aqüestes mateixes anelles es poden associar
amb altres símbols per tal de representar un nou i important
referent: el de la ciutat Olímpica , el de la seu organitzadora
deis Jocs Olímpics a cada nova Olimpíada.

Símbol de la seu o logotip

Els canvis en la visualització de les imatges corporatives,
pero també la importancia económica de les aplicacions d'a-
questes imatges, han fet que en l'actualitat ja no es pugui
concebre l'organizació d'una Olimpíada sense el concurs
d'un signe d'identificació propi i personalitzat.

De fet, una de les primeres actuacions de les candidatures
olímpiques és l'aprovació i presentació ais mitjans de comu-
nicado del disseny del seu «logotip». Disposar de «logotip»
equival a disposar d'identitat pública, fins i tot, en molts ca-
sos, semantitzant quelcom que amb prou feines existeix i no
té contingut institucional.

Els símbols específics de cada nova seu organitzadora
deis Jocs teñen dos components principáis:

— El símbol de la seu o logotip.
— La mascota.
El «símbol de la seu» actúa com a element matriu del

conjunt de la identitat «corporativa» deis Jocs. La qualitat i
la singularitat del seu disseny constitueixen, a mes, una pri-
mera rao per a la seva comercializació posterior.

118



Els símbols i els pictogrames d'esports dissenyats per J. M. Trias i les
mascóles creades per Mariscal. Els mateixos criteris gráfws es van apli-
car ais Jocs OKmpics i ais Jocs Paralímpics de Barcelona'92.
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Les seves bases estilístiques, les formes i els colors havien
de representar el punt de partida per al desenvolupament
posterior de tot un conjunt d'intervencions en els terrenys de
la senyalit/.ació, el look, la papereria, els cartells, les identif i-
cacions, la publicitat, etc., que havien de configurar tota la
imatge deis Jocs.

Aquesta importancia deis símbols de la sea dins deis pro-
cessos identificatius deis Jocs Olímpics es posa de manifest
en l'estudi de l'evolució histórica deis cartells olímpics.

El primer «símbol de la seu» de carácter corporatiu pro-
piamente dit en la historia deis Jocs Olímpics va ser el símbol
de Tóquio'64, obra de Yusaku Kamekura; el símbol de Tó-
quio, que connota la bandera japonesa, s'aplica a múltiplos
suports i, per primera vegada, a les «insígnies», que avui de-
nominem pins.

El símbol de la seu de Méxic'68, idea de Pedro Ramírez.
Vázquez, continua aquesta tradició. Pero la seva imatge ja no
es limita a ¡Ilustrar les publicacions i els cartells, sino que tam-
bé s'aplica a d'altres elements de decorado i d'ambientació.

Per primera vegada ens trobem davant d'un programa in-
tegral «d'identitat olímpica» que s'aplica sistemáticament en
el disseny d'objetes tan diversos com la decorado deis edifi-
ca», la senyalizació, el vestuari, els cotxes oficiáis, o la tipo-
grafía deis avisos i de les informacions.

El programa de disseny d'imatge realitzat per Otl Aicher,
director de la Hochschule für Gestaltung a Ulm, per ais Jocs
de Munic'72, constitueix un exemple excepcional que encara
avui és estudiat a les escoles especialitzades.

L'encárrec fet a Otl Aicher consistía en la creado d'una
concepció homogénia pero variada d'una imatge de marca
visual adrecada a tots els visitans, aplicable a tots els suports
(papereria, dossiers, look, vestuari, pósters, souvenirs, etc.) i
a tots els continguts necessaris per a l'organització.

Aquesta tradició, amb mes o menys fortuna, ha seguit el
camí de Montreal'76, Moscou'80, Los Angeles'84, Seül'88,
fins arribar ais Jocs de Barcelona'92.

El símbol de la seu de Barcelona'92, obra de Josep María
Trias, que va anar precedit d'una llarga i important vida del
símbol de la «candidatura», obra del dissenyador América
Sánchez, havia de complir tres principáis funcions comu-
nicatives: una de carácter cultural, proposant per a Barce-
lona una identitat i una línia estética determinades; una
altra de carácter identificador i referencial, ja que permet la
unificado deis múltiples missatges i elements propis de l'or-
ganització deis Jocs; i finalment, una tercera fundó que no
podem menystenir: la de permetre el gran procés comer-
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cial que avui significa la venda de drets de la imatge olímpica.
El disseny de Josep Maria Trias, com ha estat reconegut

peí mateix autor (Trias, 1992), assumeix les connotacions
propies de la cultura mediterránia, reconegudes universal-
ment per mitjá de la pintura, singularment de Miró.

El símbol de Barcelona'92 aporta a la historia del grafis-
me olímpic la utilizado del tracat manual i la representado
de la figura humana. Aquesta mobilitat i aquest antropomor-
fisme possibiliten el disseny de tots els pictogrames del sis-
tema de senyalització olímpica, i simultániament, son una
forma adequada d'expressió deis ideáis d'humanisme que es
proposa l'olimpisme.

El símbol de Josep Maria Trias va ser elegit per mitjá d'un
concurs restringit entre les propostes presentades per un to-
tal de sis dissenyadors gráfics de prestigi: América Sánchez,
Cruz Novillo, Rolando, Satué, Trias i Zimmermann, (Capar-
ros, Capella, Palacios, 1988).

Amb aquesta elecció es resolia, d'una manera mes que
afortunada, un deis principáis reptes culturáis de Barce-
lona'92: el de presentar-se al món com a ciutat de disseny,
creativa, d'acord amb la seva tradició humanista i amb el seu
prestigi de ciutat bressol de l'art d'avantguarda. El símbol de
Josep Maria Trias fará historia, i no únicament en el disseny
aplicat ais Jocs Olímpics, sino en la mateixa historia del dis-
seny gráfic internacional.

El Cobi, una mascota comercial i avantguardista

A la mascota, com al símbol de la seu, se li demanen dife-
rents funcions de comunicació: ha de representar un projec-
te cultural i, al mateix temps, ha de ser rendible i comercial.

Un alt executiu de Tarea de márqueting del COI em con-
fessava que el Cobi havia estat la millor mascota de la histo-
ria olímpica; el seu valor cultural, lógicament, va constituir
un objecte obert i de polémica, mentre que la seva acceptació
Popular va anar creixent amb el pas del temps i a mesura que
es coneixien les seves múltiples «personalitats» i aplicacions.

El disseny del Cobi va teñir, perd, un valor ja indiscutible:
ser un disseny de qualitat i avantguardista, en clara ruptura
amb el conformisme acrític de la cultura comercial fins ara
habitual en el món de l'esponsorització esportiva i olímpica.

La mascota i el símbol teñen un objectiu o referent comú:
la identificació deis Jocs de cada Olimpíada. Pero per a fer-
ho utilitzen recursos semiótics ben diferenciats: a la masco-
ta, de carácter personali/.at, o si voleu «animalitzat», li cor-
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mostres del Cobi «esportista».

responen les funcions de facilitar processos d'identificació i
la transmissió de missatges festius, euforizants, subjectius. Al
símbol de la seu li corresponen les funcions de representació
institucional i la de transmissió de valors culturáis mes insti-
tucionals, histories i culturáis.

La mascota s'adapta mes fácilment ais gustos i usos po-
pulars. En mans deis seus posseídors pot convertir-se en un
«tu» personalizat que, en conseqüéncia, permet el diáleg
imaginan, la broma, el joc. La mascota és un «ninot», que els
nens poden acariciar, emportar-se al Hit; és un ésser «viu»
que permet la creació de múltiples histories, identificacions,
i fer-se present en múltiples accions o en múltiples escenaris.

Per tot aixó la mascota implica una gran complexitat de
disseny. A partir d'un concepte i d'una imatge básica que de-
fineixen les seves línies pertinents, s'han de desenvolupar
tota una serie d'aplicacions, de dissenys gráfics i de dissenys
industriáis, que comporten superficies planes i superficies
tridimensionals. La mascota és, mes que cap altre símbol, un
gráfic i un objecte de múltiples formes i adaptacions.

Els antecessors del Cobi varen ser Waldi a Munic'72,
Amik a Montreal'76, Misha a Moscou'80, Sam a Los An-
geles'84, i Ho-dori a Seül'88, pero el disseny de Xavier Ma-
riscal per a Barcelona'92 trenca amb molts deis esquemes es-
tablerts; per exemple, amb la tradició de la representació
figurada deis animáis en les mascotes olímpiques. Cobi re-
presenta de forma ambigua, un «personatge» difícilment
descriptible, pero amb connotacions de gos i eos de ninot.

El Cobi, no sense polémica, va ser el resultat d'un primer
consens en la producció simbólica deis Jocs de Barcelona.
Va ser seleccionat peí mateix jurat que va escollir el símbol
de Barcelona'92, en un concurs restringit en el qual varen
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participar artistes importants: Amat, Beaumont, Capdevila,
Mariscal, Peret i Petit.

Entre les alternatives al «Cobi» hi havia diversos animáis
(gossos, dracs, conills, gambes, granotes, etc.) una proposta
vegetal, que consistía en cinc tomáquets, i una figura perso-
nalitzada del sol: «Sol Olo», dissenyada per Peret, que va as-
solir el segon premi del concurs.

El jurat i les persones implicades en l'organizació deis
Jocs i, de manera mes extensa, els líders d'opinió culturáis,
consideraven que els símbols de Barcelona havien de ser una
primera demostració de la qualitat del disseny d'aquesta ciu-
tat, i per qualitat de disseny s'entenia, com a mínim, la capa-
citat d'aplicar formes avantguardistes ais productes de con-
sum popular de masses.

La mascota de Barcelona no podia ser una mascota a l'es-
til deis ninots de Walt Disney. Tampoc no podia ser una re-
producció analógica del gos de raca mes popular de Catalu-
nya (el gos d'atura).

El Cobi naixia de la cultura barcelonina i de la influencia
de l'art modern d'avantguarda, picassiá, amb l'explícita vo-
luntat de ser informal, entranyable i divertit (Mariscal, 1992).

El Cobi forma part d'una nova cultura del disseny i del
gadget, rupturista i atractiu.

El seu aspecte rupturista va despertar sorpreses i cri-
tiques. Alguns polítics es van sentir molt segurs de la seva ca-
pacitat com a crítics d'art en manifestar que es tractava d'u-
na mascota «horrorosa». Pero el Cobi va acabar imposant-se.
El seu carácter de signe obert li va permetre adaptar-se a les
exigéncies d'un llarg procés de consum i de manipulació.

Una rao mes del seu éxit pot trobar-se en la seva multipli-
citat semántica i la seva capacitat per interpretar personatges
de la mes diversa circumstáncia, i no solament peí que fa al
disseny institucional i normativitzat, sino fins i tot, respecte
al disseny contestatari i contracultural, que també utilitza el
Cobi en els seus missatges de protesta o de caricaturització de
la gestió oficial deis Jocs o del que aquests signifiquen.

3- L' APLICACIÓ COMERCIAL DELS SÍMBOLS

Hem d'insistir ara en el fet que una de les principáis fonts
de recursos per al financament deis Jocs Olímpics moderns
consisteix en la venda de drets d'ús deis símbols olímpics
arnb finalitats comerciáis.

Aquesta aplicació comercial deis símbols es fa, sobretot,
en els següents suports:
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a) en la publicitat deis productes de les empreses espon-
soritzadores;

b) en els embolcalls o packing deis seus productes;
c) en diversos elements decoratius de les institucions o

empreses autori/ades;
d) en diversos objectes d'ús produíts pels Uicenciataris.
Des del punt de vista comercial, la mes important de totes

aqüestes aplicacions és la deis anuncis publicitaris. Les em-
preses obtenen el dret d'associar els símbols olímpics (ane-
lles, símbols de la seu i mascota) a les seves marques amb la
íinalitat d'optimi/.ar les vendes i els negocis.

D'una manera molt vinculada a aquesta aplicado publi-
citaria, també cal destacar la utili/.ació deis símbols olímpics
en els embolcalls (packing) deis productes llicenciats.

Els objectes llicenciats

La complexitat del márqueting olímpic ens obliga a dis-
tingir una categoría especial d'objectes ais quajs s'aplica la
imatge olímpica i que, com hem vist anteriorment, exigeixen
una variada acció de disseny; em refereixo al que s'anomena
«objectes llicenciats».

Aquests objectes utilitzen el símbol olímpic per atraure
la compra pels consumidors, que els adquireixen com a sou-
venir o com a objecte de prestigi.

Aquests objectes (samarretes, encenedors, bolígrafs, per
exemple) poden ser adquirits, sense publicitat comercial, a
diverses botigues especialitzades o no, pero també poden ser
trobats com a forma de promoció, o publicitat, deis espón-
sors olímpics, que teñen ¡'exclusiva d'aquest ús d'imatges.

La venda directa d'aquests objectes i de tot el material
olímpic ha experimentat un gran creixement en els darrers
anys i ja constitueix una font important d'ingressos per ais
comités organitzadors.4

Barcelona constitueix un cas excepcional de varietat de
totes aqüestes aplicacions, amb l'ús del símbol de la seu,
pero, sobretot, de la mascota, o mes excepcionalment, de l'a-
plicació d'ambdós a un mateix producte.

Pero el símbol i la mascota també poden teñir autonomía,
en el sentit que no sempre actúen acompanyant uns altres
símbols o illustrant uns altres objectes. El símbol i la masco-
ta també poden ser fabricáis, ells mateixos, com a objectes*
símbol.

El símbol de la seu pot ser reproduít en forma de joia i ad-

4. COOB'92, Productos licenciados, COOB'92, Barcelona 1991.
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quirir múltiples formes, volumétriques i planes, en grans o
en petites dimensions.

A la mascota, pero, li correspon la máxima pluralitat de
reproduccions. En primer Uoc, perqué la mascota, a diferen-
cia del logotip, admet múltiples versions i representacions.
El Cobi, per exemple, va ser patinador, académic, pelotari o
nedador, i aixó en tots els volums i dimensions.

L'aplicació mes estesa va correspondre a la nova moda
deis pins, que a diferencia deis antics escuts de solapa, ara
son utilitzats per homes i dones, i admeten una gran diversi-
tat de punts d'aplicació. La «pinmania» va trobar en els Jocs
Olímpics un bon territori d'aplicació.

Cartells, medalles, senyals i altres símbols olímpics

A part del disseny deis símbols básics, els Jocs Olímpics
impliquen el disseny d'una gran varietat d'altres símbols i
missatges.

Així, per exemple, l'edició de cartells té una llarga tradició
olímpica,5 que ha seguit l'evolució de la comunicado gráfica.
Des d'Atenes (1896) fins ais Jocs d'Amsterdam I'anyl928, la
imatge gráfica deis Jocs s'aplicava al programa de má, que
aleshores complia la funció representativa que mes tard
compliran els cartells.

El cartell deis Jocs d'Amsterdam (1928), amb una tirada
de 10.000 exemplars, utilit/.a de manera emblemática, per
primera vegada, les cinc anelles olímpiques, que ja no dei-
xaran de ser presents en tots els cartells deis Jocs poste-
riors.

Barcelona'92 disposa d'un ampli programa d'edició de
cartells: quatre cartells oficiáis de Josep Maria Trias, Xavier
Mariscal, Antoni Tapies i Enric Satué, guanyador d'un con-
curs al qual es va convidar a prendre part vuit participants
mes, les obres deis quals constitueixen una serie de cartells
de Barcelona'92.

El COOB'92 també va editar una altra serie de cartells de
pintors i d'esports oficiáis, com també els cartells correspo-
nents ais pictogrames d'esports olímpics dissenyats per Jo-
sep Maria Trias per al projecte de senyalit/.ació olímpica.

Es impossible conéixer la tirada total final de totes aqües-
tes series de cartells sense fer una investigació específica. La
difusió total deis cartells és determinada por la intervenció
dun gran nombre d'actors: espónsors, llicenciataris, mitjans

5. COI, L'ahmpisme par l'tiflidie, Comité Internacional Olímpic, Lausana
1983.
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de comunicació, que distribueixen centenars de milers de co-
pies d'aquests cartells, etc.

L'organització deis Jocs encara exigeix moltes mes accions
i programes de disseny. Entre els mes importants podem es-
mentar el cas de la senyalització i de la decoració (look) de la
ciutat i de les instal-lacions olímpiques.

A Barcelona'92, per exemple, es va aplicar un programa
de senyalització d'instal-lacions esportives i olímpiques,6 amb
una implantació aproximada de 30.000 senyals. Aquest siste-
ma de senyalització va utilitzar, per primera vegada, uns pic-
togrames deriváis de les formes del símbol de la seu, la utilit-
zació del color blau com a fons i complement de significació
del conjunt de la senyalització i l'adaptació del sistema a la
cooficialitat de quatre idiomes (cátala, espanyol, francés,
anglés).

4. EL DISSENY I L'ESPONSORITZACIÓ

Finalment, en la nostra análisi sobre les funcions i apli-
cacions del disseny, em sembla necessari destacar que tots
aquests programes de disseny teñen el seu origen i la seva
funció básica en programes de finangament i d'esponsorit-
zació.

Els Jocs Olímpics moderns constitueixen un terreny d'apli-
cació i d'experimentalitat básica per al desenvolupament de
l'esponsorització en el nou sistema comunicatiu modern in-
ternacional.

En primer lloc, per la seva dimensió mundial i la seva au-
diencia monumental, pero també per les mateixes caracterís-
tiques de l'esdeveniment olímpic.

L'associació deis símbols olímpics a un producte comer-
cial constitueix una bona opció de márqueting i no solament
perqué així aquests productes comerciáis aconsegueixen as-
sociar-se a símbols que evoquen aspectes positius, sino tam-
bé perqué d'aquesta manera es col-loquen en una posició
mes avantatjosa respecte a les seves própies competéncies:
Coca-Cola enfront de Pepsi-Cola, Visa enfront d'American
Express, etc.

El paper deis espónsors i de l'economia olímpica va expe-
rimentar un gran canvi, a partir de la nova norma aplicada a

6. El projecte de senyalització olímpica de Barcelona'92 ha estat realitzat
per un equip dirigit per Josep Maria Trias, amb la coHaboració de Jordi Matas
i amb l'assessoramenl en comunicació d'un equip dirigit per l'autor d'aquestes
lfnies. La coordinació del projecte va correspondre al semiótic Miqucl Gómez.
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l'esponsorització deis Jocs de Los Angeles l'any 1984. La
nova lógica es basava en la suposició que «menys» (espón-
sors) equivaldría a «mes» (diners).

Els Jocs de Tóquio encara van ser uns Jocs en qué la col-la-
boració de les empreses comerciáis, deis espónsors, es va fer
amb una aportado de béns, sense teñir en compte qüestions
de competencia i d'exclusivitat. Els organit/.adors de Los An-
geles (LAOOC) varen limitar el nombre d'espónsors a 35,
amb exclusives per a cada línia de producte. Aleshores els
guanys es varen acostar ais 100 milions de dólars.

A partir d'aquesta experiencia el Comité Olímpic Interna-
cional va decidir intervenir mes directament en la regulació
d'aquest negoci, establint els drets i les obligacions que cor-
responen a cada una de les parts implicades —Comité Olím-
pic Internacional, Comités Organitzadors, Comités Olímpics
Nacionals— i també les prerrogatives i els límits que havien
d'afectar els espónsors en la seva utilització deis símbols
olímpics.

Es va considerar necessari establir les condicions comer-
ciáis i geográfiques d'aquesta utilització, i es crea així un pro-
grama d'esponsorització internacional conegut per la sigla
TOP (The Olympic Program).

Cal teñir en compte que la Carta Olímpica prohibeix, ex-
pressament, l'exhibició deis símbols comerciáis (publicitat
estática) a l'interior i a l'exterior de les instal-lacions olírn-
piques durant el període deis Jocs. També prohibeix l'exhibi-
ció de marques comerciáis al vestuari o ais instruments espor-
tius utilitzats pels atletes. Únicament s'hi accepta l'associació
normativitzada de les marques comerciáis ais símbols olím-
pics en tots els altres diversos suports de comunicado.

En aqüestes circumstáncies, atesa aquesta normativa,
com també les inversions que tot aixó implica, els programes
de disseny gráfic adquireixen el máxim protagonisme i la
máxima complexitat.

Els símbols dissenyats s'hauran d'aplicar a una variada
gamma de categories d'empreses esponsoritzadores o patro-
cinadores:

a) empreses que participen en el programa mundial d'es-
ponsorització olímpica (TOP);

h) empreses que ho fan en un programa específic d'espon-
sorització deis Comités Olímpics Nacionals (CON) i que
poden utilitzar els símbols deis Comités Nacionals cor-
responents;

c) empreses que participen en el programa específic d'es-
ponsorització de cada un deis Jocs Olímpics i que utilit-
zen el símbol de la seu i la seva mascota.
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Peí que fa ais espónsors mes directament gestionáis peí
Comité Organitzador deis Jocs, en el cas de Barcelona
peí COOB'92, hem de distingir quatre categories principáis,
cada una amb privilegis d'ús d'imatge diferents:

a) Espónsors col-laboradors: empreses que varen partici-
par en árees básiques de l'organització:

b) Espónsors patrocinadors: empreses que varen asso-
ciar la seva imatge ais Jocs

c) Espónsors proveí'dors: empreses que varen aportar
béns o servéis a l'organització.

Entre els espónsors, i ja en altres categories menys relle-
vants, encara cal esmentar els «subministradors», els «pro-
veídors de material esportiu», pero sobretot els «espónsors
llicenciataris», empreses que tenien la cessió de Uicéncia per
a utilitzar els símbols deis Jocs (símbol de la seu i mascota)
per a la comercialització de determinats productes, l'aporta-
ció económica deis quals es calculava en funció de la seva
facturació. Van obtenir aquesta Uicéncia 65 empreses (la
majoria espanyoles), les quals varen produir un total de 600
aplicacions diferents, sense comptar diferencies de talla i
color.

Es pot afirmar que a Barcelona'92 es va consolidar la ren-
dibilitat d'aquestes estratégies comerciáis. Els ingressos to-
tals del programa de patrocini i llicenciataris va ser d'uns 535
milions de dólars, molt mes que a Los Angeles i a Seül, que
havien aconseguit «únicament» 280 i 275 milions de dólars
respectivament.7

El disseny cátala no podia trobar una plataforma de pro-
moció mundial mes extraordinaria. L'esforc deis pioners del
disseny, la capacitat de recuperació de les própies tradicions
culturáis i artístiques, el context de transformado urbana i
arquitectónica de la ciutat, eren visualment representáis en
aquesta important tasca de disseny.

Pot ser per tot aixó, quan ja a principis de l'any 1995 ne-
gociava a Londres l'edició del meu llibre Decentralitzation in
the Global Era, l'editor anglés em va dir: «li haig de demanar
una cosa potser una mica especial: no seria possible que la
portada del llibre fos dissenyada per algún deis molts presti-
giosos dissenyadors catalans?» Vaig recordar l'admiració
que els dissenyadors i arquitectes catalans havien sentit ais
anys 50 per mister Pevsner.

7. COOB'92, Memoria Oficialdeh Jncs de la'XXVa Olimpiada Barcelona'92,
Volum III, L'organització, pág. 385, Barcelona 1993.
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