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POLÍTICA

ELS JOCS POLITICS. ACTORS I ESTRATÉGIES A
L'ENTORN DELS JOCS OLÍMPICS DE BARCELONA 1992'

JOAN BOTELLA2

Un esdeveniment del volum i de l'impacte deis Jocs Olím-
pics no pot considerar-se un fet políticament irrellevant.
Molt freqüentment en termes de política internacional (no-
més cal recordar les alternatives de presencies i abséncies
d'Estats Units i de la URSS en diverses convocatóries), pero
també, encara que es tracta d'una dimensió menys conegu-
da, en termes de política interior.

Alguns d'aquests impactes polítics es produeixen a mig o
Harg termini. Els processos de canvi urbá en la ciutat orga-
nitzadora poden produir, accentuar o retardar determinades
tendéncies de canvi social, i seria impossible que aquests
canvis socials no tinguessin transcendencia política.

Pero en el curt termini es produeixen també impactes po-
lítics. Els costos económics de la preparació d'uns Jocs, la
implicado de diverses administracions publiques, la forma
de relació entre aqüestes i el sector privat, o la importancia
deis elements simbólics en l'ámbit esportiu fan que el gran
esdeveniment olímpic sigui també a la vegada una oportuni-
lat i, potencialment, un terreny d'enfrontament entre les di-
verses forces polítiques.

Els Jocs Olímpics de Barcelona 1992 constitueixen un es-
deveniment particularment adequat per a examinar aquests
íenómens. En efecte, quatre tipus de circumstáncies especi-
fiques feien que, potencialment, el seu impacle polític po-
gués ser al t.

En primer lloc, la preparació i organització deis Jocs está
conduída de manera directa des de les institucions publiques;
a diferencia de Los Angeles 1984, per exemple, on es va optar
Per un model essencialment privat.

1. Aquest text es basa en una presentació feta en el simposi «Impactes
deis Jocs Olímpics», dirigit per Miqucl de Moragas, en el si deis cursos de la
Universital Internacional Menéndez Pelayo (Barcelona, julio] 1993). Peí seu
"rigen, hem reduít al mfnim les notes, citacions, etc. L'autorvol agrairals par-
'icipants en el curs els comentaris electuats.

2. Doctor en Dret. Catedratic de Ciencia Política a la Universital Autónoma
de Barcelona.
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En segon lloc, en la seva organització s'impliquen totes les
administracions publiques. A diferencia d'altres convocató-
ries on el paper de la ciutat organitzadora era gairebé exclo-
ent, el cas de Barcelona s'apropa mes aviat ais precedents de
Munic, Montreal o (encara que en condicions molt diverses)
Seül, amb una forta implicació tant del govern central, com
del govern de la Generalitat de Catalunya, com, naturalment,
del mateix govern local de la ciutat organitzadora.1

En tercer lloc, la preparació deis Jocs es produeix en un
marc de forta competitivitat política. Des de la designació de
Barcelona com a ciutat organitzadora fins a la realització
deis Jocs teñen lloc unes eleccions generáis, dues eleccions
locáis i dues eleccions autonómiques; en el període 1986-
1992, només un any (1990) no registra cap consulta electo-
ral. Aquesta competitivitat és mes intensa en el cas de Cata-
lunya que en la resta d'Espanya: si en altres zones del país (i
destacadament en el cas d'Andalusia, que ens servirá en
part per prendre l'Exposició Universal de Sevilla com a con-
trast del cas de Barcelona) es registra una completa hege-
monía electoral socialista, aixó és menys cert a Catalunya,
on el govern autonómic és en mans d'una coalició de centre-
dreta, CiU, que augmentará el seu predomini electoral al
llarg d'aquest període i que competeix amb l'alcaldia socia-
lista (PSC) de Barcelona i amb el govern central, en mans
del PSOE.

Finalment, l'específica problemática lingüística i cultural
de Catalunya trobará un camp d'expressió potencialment
conflictiu en un esdeveniment tan ric en elements simbólics
com uns Jocs Olímpics; densitat simbólica que es veu encara
potenciada per l'enorme relleváncia de la transmissió televi-
siva mundial. Potencial conflictivitat lingüístico-cultural i
percepció deis Jocs com a «oportunitat» de llancament inter-
nacional s'alimentaran recíprocament i serán una dimensió
de conflicte que s'expressará fins a l'últim moment.

Al costat d'aquesta multiplicitat de terrenys tenim si-

3. Com se sap. els Jocs no es van limitar a la ciutat de Barcelona: fins a
una vintena d'altres ciutats van teñir la condició de subseus olímpiques, amb
¡nversions en alguns casos molt importants. La Diputado de Barcelona va ju-
gar un paper de primera importancia en la preparació ¡ coordinado de la xar-
xa de subseus i en el financament de moltes de les corresponents installa-
cions. Tanmaleix, el paper de lideratge jugat per l'Ajuntament de Barcelona, el
fet que el seu alcalde fos a la vegada el president del Comité Organit/ador
(COOB) i la similitud política, en termes de partit, entre el govern de la ciutat
de Barcelona, el de la Diputado provincial i el de moltes de les subseus, auto-
rit/en a considerar només, en el nostre context, el paper de l'Ajuntament. Aixó
no vol subvalorar la importancia d'aquestes altres institucions, ni minimitzar
la relleváncia d'alguns conflictos concrets que es varen produir en algún cas.
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multániament una diversitat d'actors institucionals impli-
cats en la preparació deis Jocs Olímpics, que sintetitzarem
en tres: l'Ajuntament de Barcelona, el govern de la Generali-
tat i el govern central.4 Alhora, cadascun d'aquests actors ins-
titucionals opera com a líder d'un conjunt d'actors (partits
polítics, grups d'opinió, mitjans de comunicació, etc.) mes
ampli; de tal manera que, per exemple, la referencia al go-
vern central s'ha d'entendre referida al PSOE en el seu con-
junt, mentre que la referencia al Govern de la Generalitat és
aplicable també a organitzacions diverses com CiU, la «Jo-
ventut Nacionalista de Catalunya» o, de manera mes pun-
tual, entitats com la «Crida» o el moviment de reivindicació
d'un comité olímpic cátala.

Els tres actors institucionals que considerem (i que, re-
peteixo, poden ser vistos també com a líders i portaveus d'un
conjunt de moviments polítics i socials) interactuen en els
diversos terrenys definits per les quatre dimensions abans
esmentades. Pero aqüestes interaccions, aquest joc d'alian-
ces i contraposicions, generen una situació molt complexa,
que no pot reduir-se simplement a un «estar a favor» o «a la
contra».

Intentarem acotar d'una manera mes precisa. En definiti-
va, i mes enllá de la retórica i deis discursos, qué es proposa-
ven els diversos actors contempláis? Quins eren els objectius
que es volien obtenir? Em permetré examinar quins eren
aquests objectius, introduint una distinció que espero que es
justificará en la resta de l'exposició: aquests objectius eren
tant d'ordre «substantiu» (resultáis a aconseguir), com d'ordre
«procedimental» (organització i forma de participació en el
procés decisional).

Peí govern central, els Jocs Olímpics de Barcelona eren
una peca dins el conjunt del «projecte 1992». No solament
es tractava de la coincidencia amb l'Exposició Universal de
Sevilla i amb la capitalitat cultural europea de Madrid, sino
que de manera mes amplia, la voluntat explícita del govern
central era mostrar al món com la societat espanyola s'havia
rnodemitzat, s'havia transformat i aspirava a jugar un paper
de primer ordre en el si de la Comunitat Europea. L'entrada
en vigor del mercat únic europeu, la inauguració d'una línia
férria d'alta velocitat o l'éxit d'aquelles tres convocatóries ha-
vien de permetré (malgrat que es tractés de realitats comple-
tament heterogénies) el potenciament d'una nova imatge in-
ternacional d'Espanya, com a societat desenvolupada, lliure
i competitiva.

4. Vegeu, amb tot, l'advertiment fet a la nota anterior.
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Com és lógic, atesa aquesta perspectiva global, el govern
central aspirava a coordinar i supervisar el conjunt d'esdeve-
niments. Mes encara: l'elevadíssim cost d'aquest conjunt de
projectes requería una actitud de vigilancia i de presencia,
que assegurés tant l'adequació financera com la transmissió
homogénia de la imatge que es volia projectar. Per tant, des
del punt de vista procedimental, l'objectiu del govern central
era assegurar-se el control global del procés (entenent per
control, repeteixo, no tant una direcció directa i minuciosa,
com un paper clau en el financament i una posició que li per-
metés coordinar i supervisar el conjunt d'esdeveniments, per
assegurar una certa coherencia).

Peí govern de la Generalitat i mes ámpliament pels diver-
sos cercles nacionalistes de Catalunya, els Jocs Olímpics
eren vistos simultániament com una oportunitat i com un
perill. Oportunitat, en el sentit de les possibilitats de llanca-
ment internacional que permetia; perill, ja que la identitat
catalana podia quedar dissolta dins el conjunt del «projecte
1992», que per les seves característiques globals espanyoles i
per la seva vocació internacional podien representar un factor
de pérdua d'importáncia deis elements específica catalans. Si
a mes tenim en compte els elements de competició entre par-
tits a qué abans ens referíem, es pot comprendre com la vo-
luntat de la Generalitat de catalanitzar els Jocs no represen-
tava només una voluntat de tipus cultural, sino també un
element diferenciador, que havia de permetre emergir del
conjunt del «projecte 1992» i donar-li una presencia propia.

Aquesta voluntat política requería, des del punt de vista
operatiu, ser present de manera activa tant en el financament
com en la maquinaria de la preparació i organització deis Jocs.
Conjurant el risc d'una possible laminació entre el rol prepon-
derant que la Carta Olímpica atorga a la ciutat organitzadora i
la voluntat globalitzadora del govern central, la Generalitat
fixava el seu interés procedimental en la seva participació en el
mecanisme de preparació i organització deis Jocs.

Per l'Ajuntament de Barcelona la situació es plantejava en
termes diferents. De manera explícita, tant l'Ajuntament com
els organitzadors deis Jocs declaraven que la convocatoria
olímpica tenia un carácter en bona mesura instrumental, en-
caminat a llancar internacionalment la imatge de la ciutat, i
a procedir a un conjunt d'obres i de transformacions que per-
metessin «acabar la ciutat». D'una banda, situar la ciutat en
un circuit internacional, que li permetés acollir empreses i
activitats de primer ordre, com a resposta ais canvis experi-
mentáis en els darrers quinze anys (procés de desindustria-
lització, retrocés demográfic, etc.), que amenacaven la ciutat
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amb (en paraules del mateix Alcalde) una situació de «marse-
llització». En segon lloc, construir o millorar un conjunt d'in-
frastructures que permetessin resoldre els déficits tradicio-
nals de la ciutat, completant-ne la urbanització tot i
respectant (almenys relativament) la identitat tradicional de
la ciutat i deis seus barris.

TAULA 1

Actors Objectius

Suhstaníius Procedimentals

Govern central «1992» Control

Govern de la Catalanització Participació
Generalitat deis Jocs

Ajuntament de Canvi urbá Autonomía
Barcelona

Barcelona 1992: Els objectius deis diversos actors institucional*.
(Font: elaborado propia)

Pero aquesta perspectiva, fortament urbana i no mera-
ment esportiva, requería jugar un paper de primer ordre en
el procés de preparació deis Jocs. Les decisions sobre in-
frastructures, sobre mecanismes de financament o sobre la
gestió urbana havien de ser preses peí propi govern local,
implicant-hi els altres actors, pero sense deixar-se arrosse-
gar per les seves lógiques de comportament. En altres pa-
raules, l'objectiu procedimental de l'Ajuntament era assegu-
rar-se, si no un paper de lideratge, almenys una forta
autonomía en tot el procés, davant del risc d'aparéixer com
un actor subaltern i tutelat ( a diferencia, dones, del paper
jugat per l'Ajuntament de Sevilla en la preparació de l'Expo-
sició Universal)/

D'una manera molt sintética, la Taula 1 resumeix aquesta
análisi sobre els objectius, tant substantius com procedimen-
tals, que perseguien els diversos actors institucionals.

Qué succei'a quan aqüestes diverses estratégies entraven
en contacte? Com interactuaven recíprocament? Aquest ele-

5. Com demostra l'estudi sobre Sevilla, de G. Roulland. «L'exposilion
Universellc de Séville (1992). Elude du Systeme local de Decisión», Bordeus
(Les Cahiers du Cerul), nD 1. 1991.
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ment és clau per a poder llegir en termes d'éxit-fracás els re-
sultats deis Jocs per ais diversos actors.

Cal dir que aquest contrastament no és senzill, ja que des
del mateix moment de la designado de la ciutat (octubre
1986) fins ais dies de la celebració deis Jocs, la seva prepa-
ració va estar envoltada d'una multitud de conflictes i de
polémiques, al llarg deis quals les posicions de cadascuna
de les parts no eren necessáriament coherents. D'altra banda,
la multiplicitat deis temes de conflicte pertorba parcialment la
«visibilitat» de les posicions respectives. Pero podern intentar
un exercici de reconstruir el bosc sense deixar-nos obstacu-
litzar pels arbres. Podem abordar la qüestió en els següents
termes: quina era l'actitud de cada Administració ( i, per ex-
tensió, de la «constel-lació» de forces polítiques i socials que
cadascuna expressava) davant deis objectius de les altres?

Peí govem central, el conjunt de les operacions de l'any
1992 era l'element clau. Pero peí seu propi rol global de coor-
dinado i supervisió de tots els projectes, podia preferir una
posició de no contraposar-se ais objectius deis altres actors.
Així, malgrat el to extremat amb qué sovint es plantejaven les
reclamacions de catalanització deis Jocs, el govern va adoptar
de manera bastant sistemática una posició de reducció del
conflicte, «underplaying» notablement les seves posicions,
encara que fos visible en ocasions una certa incomoditat (cal
pensar en temes com la polémica entorn de la mascota olím-
pica, el celebérrim Cobi; l'escándol de la inauguració de l'es-
tadi olímpic en ocasió deis Mundials d'Atletisme del setembre
1989; o la llarguíssima polémica sobre l'ús del cátala o la
presencia de la bandera de Catalunya en les cerimónies olím-
piques). En la mateixa línia (tot i que amb un entusiasme
major, i amb una participació financera de primer ordre) el
Govern es va mostrar comprensiu amb les aspiracions de l'A-
juntament, tant des del punt de vista substantiu com proce-
dimental, acceptant les aspiracions de l'alcalde de presidir el
comité organitzador o nomenant com a máxim responsable
de la participació govemamental en el financament un eco-
nomista, vell amic i company de Facultat de l'alcalde, el se-
nyor Santiago Roldan.

Si la Generalitat posava el seu émfasi fonamental en l'ele-
ment «catalanització» deis Jocs, aixó no volia dir necessá-
riament una acceptació entusiasta del «projecte 1992»; mes
aviat al contrari: fins a l'últim moment es van prodigar pre-
ses de posició alertant sobre els perills d'«espanyolització»
que la convocatoria olímpica podia teñir i el risc de dissolu-
ció de la presencia de Catalunya com a realitat diferenciada.
Menys negativa, en canvi, era la percepció del projecte de
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canvi urbá; la Generalitat es va implicar a fons en alguns deis
elements del procés urbá, tot i que amb fortes discrepáncies
(sobre qüestions de financament, llicéncies urbanístiques,
pía d'hotels, etc.).

Per l'Ajuntament, la inserció deis Jocs en el conjunt de les
operacions del 1992 era una qüestió clau. En comptes duna
visió en termes de competencia amb els esdeveniments que
tenien lloc a Madrid o a Sevilla, l'Ajuntament va optar per si-
tuar-se en primera línia, calculant ( probablement amb en-
cert) que un éxit global potenciaría un éxit barceloní i que
possiblement els Jocs Olímpics serien deis tres esdeveni-
ments el que donaría millors resultats. En el discurs de clo-
enda deis Jocs, l'alcalde de la ciutat va afirmar «Espanya és
Barcelona» (i no-al revés, com semblaría exigible des d'un
punt de vista lógic): res no il-lustra millor aquesta voluntat de
situar-se al cor del «projecte 1992» que dir al món que alió
que s'havia vist durant quinze dies a Barcelona (gran espec-
tacle, festa popular permanent, rigor organitzatiu fins a l'úl-
tim detall) eren les característiques de la nova Espanya.

Mes interessant pot resultar constatar com l'Ajuntament
també participava, de manera activa, en el projecte de cata-
lanit/.ar els Jocs. En aixó conflueixen dos elements d'ordre
divers: primerament, l'amplíssima acceptació deis planteja-
ments catalanistes entre el conjunt de l'elit política catalana
(element no sempre compres en la resta d'Espanya, on exis-
teix sovint la tendencia a interpretar el catalanisme en ter-
mes estrictament partidistes); pero en segon lloc, aquesta po-
sició permetia a l'ajuntament desmarcar-se, encara que fos
lleument, de les posicions del govern (ates que la identitat
de partit podia fácilment dissoldre les posicions deis socia-
listes catalans en les del conjunt del PSOE) i aproximar-se, o
almenys reduir la conflictivitat potencial, a les posicions del
govern de la Generalitat.

En definitiva, com mostra la Taula 2 (vegeu página se-
güent) el conflicte real era molt menor que el que es podia
preveure; l'elevada conflictivitat potencial va acabar per ser
relativament reduída, i acotada a la persistent reticencia de
l'executiu de la Generalitat respecte de l'estratégia de globa-
litat que planejava sobre el conjunt deis plans de l'any 1992.

El lector no hauria de treure la conclusió, pero, que el pro-
cés de preparació i organització deis Jocs hagués estat un
camí de roses. Es poden distingir dues grans etapes: una pri-
mera, entre 1986 i 1989, marcada essencialment pels debats i
fins i tot la confrontació entre els diversos actors, i on és visi-
ble l'esforc de les diverses parts implicades per ubicar-se en el
procés i per adquirir una posició de la major relleváncia pos-
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sible. D'aquí la importancia que teñen els debats sobre l'orga-
nigrama olímpic, la discutida presidencia del Comité Orga-
nitzador per part de l'alcalde de la ciutat o el problema de
com incorporar el sector privat ais organismes decisionals.

TAULA 2

«1992» Catalcmització Canvi urbá

Govern central +

Govern de la +
Generalitat

Ajuntament de + + +
Barcelona

Símbols utilitzats:

+ Significa una percepció positiva de l'objectiu en qüestió, tant si es tracta
d'un objectiu cenlralment buscat per Tactor corresponent com de la seva
adhesió a alió que és desitjal per un altre actor.

• Denota una actitud de seguiment passiu, de tolerancia respecte d'algun ob-
jectiu buscat per" un altre actor.

- Denota una actitud d'oposició a algún objectili buscat per un altre deis ac-
tors implicats.

L'actitud deis BCtors institucionals davant els diversos objectius.
(Font: elaborado propia)

Segurament el canvi d'etapa ve marcat per un fet concret:
la inaugurado, el mes de setembre del 1989, de l'emblemátic
estadi olímpic de Montjuíc, seu deis Campionats Mundials
d'Atletisme. Sota una tempesta espectacular, es va demos-
trar que l'edifici, nina deis ulls de l'elit arquitectónica bar-
celonina, tenia goteres, i que existien nuclis organitzats que
podien organitzar una sonora protesta contra el monarca i
contra la bandera espanyola. Els fets de la inauguració de
l'estadi, en altres paraules, van mostrar que els Jocs Olímpics
podien sortir malament, tant des del punt de vista de l'orga-
nització com des del punt de vista polític.

La conseqüéncia fou immediata. Si ja els Jocs Olímpics
de Seül (visitats per una nodrida representació de l'entorn
olímpic barceloní) havien impressionat per la demostrado
d'una forta cooperació entre les diverses administracions, els
fets de la inauguració de l'estadi van teñir un efecte visible
sobre les posicions de les diverses administracions implica-
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des en els Jocs de Barcelona, que van optar per desactivar el
conflicte, no entrar en retrets recíprocs i, a mes llarg termini,
posar-se a treballar de manera activa per assegurar l'éxit deis
Jocs. En al tres paraules, es va desenvolupar la percepció que
per assegurar l'éxit deis Jocs, aquests havien de ser «els Jocs
de tots» i que, per tant, cap forca política ni cap administra-
d o havia de prentendre capitalitzar-los en exclusiva.

Com que, per raons generáis, la participació del govern
central i del govern de la ciutat en l'organització deis Jocs eren
dos elements obvis, aixó no volia dir altra cosa, en definitiva,
que assegurar la implicació de la Generalitat i deis nacionalis-
tes catalans en la convocatoria olímpica. Malgrat multitud de
senyals previs amenazadora, ni la Crida ni ERC van desenvo-
lupar cap acció contraria, ni la proposta de creació del Comité
Olímpic Cátala va teñir cap suport significatiu per part de la
Generalitat (el que, posteriorment, va ser amargament anotat
pels promotors de l'admissió de Catalunya al COI).

I aixó va teñir la seva projecció en l'opinió pública. Com
van mostrar diverses enquestes d'opinió abans i després deis
Jocs, es valorava la contribució financera i la projecció inter-
nacional del govern de la Generalitat clarament per damunt
del govern central (quan en el pía financer la relació de forces
era en sentit invers en una proporció de 3 a 1). Així, en una en-
questa realitzada entre habitants de Catalunya i publicada a
La Vanguardia (19 juliol 1992), es mostrava que una tercera
part deis enquestats (32,8%) situava l'aportació de l'Ajun-
tament de Barcelona com la mes important; un 15,4% indica-
va la contribució de la Generalitat, i només un 6,7% mencio-
nava la contribució del govern central com la mes important.

TAULA 3

Joan Caries I, rei d'Espanya 8,6
Pasqual Maragall (alcalde de Barcelona) 8,6
Juan Antonio Samaranch (president del COI) 8,5
Jordi Pujol (president de la Generalitat) 7,3
Narcís Serra (vice-president del Govern) 6,5
Felipe González (president del Govern) 5,6

Qualificació del paper de diverses personalitats en la celebrado
deis Jocs Olímpics (escala «escolar», entre un mínim de 0 i un má-
ximde 10).

(Font: Enquesta OPINA per a La Vanguardia —11/8/92— feta a una
mostra de 800 persones residents a Catalunya.)
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El mateix fenomen es manifestava quant a la valorado
del paper que diverses personalitats espanyoles havien tingut
en els Jocs. Si es vol, es pot considerar evident el paper atri-
buít al Monarca, atesa la seva presencia al llarg de tots els
Jocs i la participació del mateix Príncep d'Astúries dins l'equip
espanyol; de la mateixa manera atribuir importancia al pa-
per de! president del COI, senyor Samaranch, pot ser conside-
rat una obvietat. Pero el fet que el President de la Generalitat
aparegués millor que el President del Govern o que el seu
vice-president i ex-alcalde de la ciutat, senyor Serra, és una
mostra de la percepció del paper relatiu jugat per les diverses
institucions. Una enquesta posterior ais Jocs demanava ais
enquestats que valoressin entre 0 i 10 la participació de di-
verses personalitats espanyoles en la celebració deis Jocs. Els
resultáis eren els que presenta la Taula 3.

Pero la moneda té una altra cara. Poques imatges tan
simbóliques com la final de fútbol, realit/.ada en un escenari
tan connotat en termes catalanistes com l'estadi del Fútbol
Club Barcelona: la visió del Nou Camp pie a vessar de ban-
deres espanyoles i presidit peí Rei, contemplant com l'equip
espanyol guanyava la medalla d'or, mostraven de la manera
mes contundent possible que els Jocs havien representat un
canvi de tere enormement significatiu en la integrado de Ca-
talunya dins d'Espanya, sense abdicar en absolut de símbols
d'identitat cultural i societaria propis.
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