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BARCELONA92: UN PUNT DE VISTA
DES DE L'ANTROPOLOGIA CULTURAL

JOHN MACALOON'

Com en qualsevol gran projecte públic d'art, es fa im-
possible anticipar les conseqüéncies socials i polítiques de
rolimpíada de Barcelona quan fa tan poc que va concloure.
Passaran anys abans que els diversos sectors de la societat
barcelonina, catalana i espanyola puguin conéixer els seus
efectes. Des de la perspectiva de l'antropologia internacional,
no van haver-hi uns Jocs Olímpics de Barcelona, sino milers,
tants com comunitats culturáis interpretaven l'Olimpíada.
La reducció deis múltiples discursos a una mena de premis-
ses básiques no seria una altra cosa que l'apropiació impe-
rialista del món des d'un punt de vista provincia.

A la vegada, l'alianca de diferents forces ha creat una de-
manda irresistible d'aquest tipus de proposicions: la neces-
sitat per part de la comunitat convidada de justificar la seva
enorme inversió, les pretensions d'universalisme del Movi-
ment Olímpic, les il-lusions de la ciencia i el cosmopolitisme
moderns, el debat contemporani sobre la globalització amb
la seva errónia assumpció que les formes d'interconnexió
transnacionals com ara els mass media, les grans empreses,
els esports, les operacions de seguretat, els espectacles de
masses, el coneixement de l'art o el turisme condueixen ine-
vitablement a significáis estandarditzats. La lógica del «siste-
ma mundial» és, de fet, prou diferent d'aixó. La interconne-
xió i la diversificació no son processos oposats, sino mes
aviat les dues cares d'una mateixa moneda intercultural.

Algunes de les significacions polítiques i socials associa-
des ais Jocs de Barcelona es poden reconéixer i apareixen
arreu de forma implícita en les apropiacions institucionals de
l'Olimpíada. Tot i així, com si fossin pedrés llancades des de la
volada deis afers mundials, difícilment es podrá predir quina
forma prendran aquests significacions en arribar el seu eco a
costes llunyanes. M'agradaria parlar de dues d'aquestes repre-

1. Doctor per la Universitat de Chicago. Professor ¿'Antropología Cultu-
ral i Director del Programa de Master de Ciéncies Socials de la Universitat de
Chicago. Catedrátic Internacional d'Olimpisme l'any 1995.
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sentacions: la ciutat mateixa amb el seu cuite a l'urbanisme
modern, i la nació-estat des d'una perspectiva global. Aquests
dos temes es relacionen, pero, d'una manera dialéctica, mul-
tiplicant-se. Apleguen al seu voltant la diversitat social de la
historia, la concepció i l'experiéncia, tot incloent importants
diferencies en el si d'Europa i de l'«Occident». De fet, l'expres-
sió d'aquests temes a Barcelona va fer palés un important des-
placament temporal, l'explosió de la pretesa celebració d'un
progrés social, dit lineal, a la fi del segle xx. Mentre que temes
com el post-comunisme, la fi de la guerra freda i Yapartheid,
així com la unificació europea, apuntaven cap a un potencial
de novetat política peí futur, les representacions ideológiques
i preformatives de la nació-estat i de la ciutat de Barcelona
feien patent com está d'arrelada la nostra lógica decimonóni-
ca de la vida social.

Un repás preliminar a la cobertura deis Jocs Olímpics per
parí deis mitjans de comunicació, especialment fora de l'Euro-
pa continental, mostra la sorprenent coincidencia que la ma-
teixa ciutat de Barcelona era l'estrella deis Jocs. Naturalment,
en totes les Olimpiades, l'atenció se centra en la identitat de la
ciutat amfitriona i la seva cultura, pero l'any 1992 l'interés va
ser una mica mes inusual. Els periodistes estrangers, pero
també els aficionats i els treballadors esportius foranis, els
académics i els turistes en general, semblaven parlar mes de
la ciutat que no pas de cap controversia, cerimónia o esdeve-
niment esportiu olímpic particular. D'alguna manera, Barce-
lona representava l'escenificació deis Jocs Olímpics, encara
que en un altre sentit van ser els Jocs els que van crear
«aquesta Barcelona».

Naturalment, els trets de la ciutat que distingien aquests
comentaris canvien amb les cultures i la condició deis co-
mentaristes. Els visitants de classe mitjana provinents d'a-
grupaments urbans poc estructuráis com Sao Paulo, Tóquio,
Los Angeles, Atenes i Bombai es meravellaven de la comodi-
tat i la concisió deis desplacaments per Barcelona. Els estran-
gers pels quals les multituds al carrer eren al seu país quel-
com inusual, amoi'nant o, fins i tot, esfereídor comentaven
reiteradament les quantitats, en milers, de ciutadans ordina-
ris que pujaven cada nit a Montjui'c sense cap altra rao que
ser on hi era tothom. La fluencia nocturna de la gent per les
Rambles i el fet que la sociabilitat del vespre s'estengués tan
rápida i profundament fins altes hores de la matinada atreien
la participado i una especial implicació social per part de
persones per a les quals en els seus entorns d'origen els plaers
teñen lloc de portes endins i «els carrers es buiden» a mitjanit.

Per a molts visitants, aquest codi de mirar i ser mirat uni-

188



fícava la gent i la mateixa ciutat en una única expressió de la
lógica de l'espectacle. La bellesa estética de les grans panorá-
miques de Barcelona i els seus íntims carrerons, l'endrec de
fins i tot els barris mes pobres (en la mesura que els visitants
olímpics els arribaren a veure), i la sensació general d'una
ciutat que es nota que es preocupa peí seu aspecte a través de
l'aparent efectivitat deis servéis socials: tots aquests temes es
repeteixen en els comentaris foranis, sovint arribant a ama-
gar la sorpresa i el patiment deis estrangers i deis locáis per
un igual davant els altíssims preus. Fins i tot quan vorejava
un narcisisme provincia, l'extrema autoconsciéncia deis barce-
lonins i els catalans respecte al seu entorn edificat era un altre
factor valorat positivament pels comentaristes estrangers.

Els primers dies deis Jocs, algunes autoritats internacio-
nals i aficionats olímpics es queixaven que tot alió semblava
mes l'«Expo de Barcelona i Catalunya» que no pas uns Jocs
Olímpics. Les victóries deis atletes espanyols van ajudar a
canviar-ho, tot menant la població local, que semblava no in-
teressar-se en absolut per l'esport, dins els estadis, davant
deis aparells televisius i a la vista deis estrangers que es mo-
vien en direcció oposada: havien vingut per ais Jocs i eren
arrossegats cap a la ciutat. Aquesta trobada entre població
hoste i població amfitriona, tot passant els uns a frec deis al-
tres, no tenia precedents en la meva experiencia deis Jocs
Olímpics d'estiu. Pensó que és aixó el que, els que hi eren, re-
cordaran de Barcelona quan ja faci molt temps que s'hagin
oblidat els resultats de les competicions, els magnífics espec-
tacles o les cerimónies inauguráis.

Els comentaris locáis i foranis sovint semblaven consti-
tuir Barcelona com una entitat lliure i autónoma en el món,
revelant la permanencia d'un tret de les utopies del divuit i el
dinou, quan la gran ciutat encara no havia quedat completa-
ment sotmesa per l'assetjant nació-estat. Avui en dia, en can-
vi, aquests tipus de reconeixements cívics son absolutament
dependenls d'identitats polítiques, partits i formacions irre-
vocablement lligades al discurs nacionalista. De manera si-
milar, els vells panentusiasmes de la modernitat europea —bé
sigui socialista, liberal o romántica— que jauen al cor de
l'Olimpisme van establir entitats transnacionals com el COI
i l'ONU; de la mateixa manera que formes emergents com la
Unió Europea no poden fer la seva aparició sense referencia
directa al món de les nacions-estat. La nova alianca entre alió
global i alió local no pot encara desprendre's del que és
nacional, i els presents models de nacionalitat continúen
fortament lligats al passat

A Barcelona aquests fets van ser repetidament simbolit-
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zats per les «batalles de senyeres». Ais carrers, ais aparadors,
ais bars, restaurants, estadis, a les oficines del govern i del
COOB'92, a les instal-lacions internacionals i ais vestíbuls deis
hotels oficiáis, les senyeres del COI, la UE, d'Espanya, Catalu-
nya, Barcelona i el COOB'92 (acompanyades en algún context
per les manifestacions de la independencia catalana) es van
veure obligades a bailar totes juntes. De vegades, el ball era
una felic sardana, a voltes un modern ballet, i altres mo-
ments una violenta dansa postmoderna. Cap expressió d'i-
dentitat i propietat, per molt joioses que fossin, restava in-
contestada o sense mediatitzar per les altres. És sota un
ull-que-tot-ho-veu quan les identitats sócio-polítiques senten
la por mes gran de ser excloses.

Al final deis Jocs, el President del COI Juan Antonio Sa-
maranch va assenyalar «que el mundo no sabía que España
no era la cultura de las siestas y el mañana». Pero, quin era el
món que se suposava lliure de tais estereotips? No he trobat,
tanmateix, coreans, indis, indonesis o kenyans que els com-
partien? Fins i tot nord-americans? Si és així, aleshores no és
Espanya la que cal defensar, sino les cultures hispániques en-
cara mes rellevants de Méxic, i América Central i del Sud. En
la mesura que Espanya mateixa s'ha mantingut en el mapa
cultural deis nord-americans, els estereotips preocupants no
son segurament els de la indolencia, sino els de la «llegenda
negra» en les seves versions del comencament de la moderni-
tat i a mitjan del segle xx. Encara que Samaranch té prou ra-
ons per ser conscient d'aixó darrer, no ho va esmentar. Per
tant, es pot arribar a la conclusió que el món que Samaranch
declarava il-luminat de bell nou era realment el Nord d'Euro-
pa. Per la seva banda, altres catalans van declarar que Sama-
ranch havia d'haver dit «Catalunya» i no «Espanya», en con-
sonancia amb l'amplia campanya per part de certes elits
barcelonines— incloent alguns dissenyadors de cerimónies
olímpiques i, certament, la Generalitat— per tal de reafirmar
la idea que Barcelona és la part mes europea d'Espanya.

Les marcades declaracions d'autonomia cívica per part
de l'alcalde de Barcelona Pasqual Maragall, encara que d'una
formació política prou diferent que la de Samaranch, sem-
blaven anar dirigides en el mateix sentit un cop examinades.
Maragall va declarar a la vigilia deis Olímpics que volia que
Barcelona fos recordada per damunt de tot com «la ciutat
que va funcionar», apareixent ais ulls del món un gran alcal-
de del país on havia estudiat per convertir-se en el tecnócra-
ta que era abans de ser cridat al món de la política. Després
deis Jocs, quan el seu desig li havia estat concedit amb es-
creix, es va sentir mes lliure per especificar la seva audiencia
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real. Havent demostrat que era una gran ciutat europea, Ma-
ragall va declarar que llavors Barcelona havia d'esdevenir «la
gran ciutat europea.» El doble estatus de Maragall com a al-
calde i cap olímpic, la seva posició en l'organització deis mu-
nicipis de la Comunitat Europea, el seus bracos oberts ais al-
caldes de la desmembrada Iugoslávia, i la seva citació durant
les cerimónies inauguráis de les peticions personáis que li
havia fet les Nacions Unides, tot aixó és indicatiu de les no-
ves relacions entre entitats locáis i transnacionals que depe-
nen de les mediacions nació-estat fins i tot quan tracten de
trampejar-les. Jordi Pujol va provar de treure profit d'aques-
tes mediacions mitjancant la campanya de premsa de la Ge-
neralitat ais principáis diaris internacionals, campanya que
volia aconseguir que es reconegués Catalunya com «un país
d'Europa». Probablement son encertades les afirmacions
post-olímpiques que la gent d'arreu del món ara sap que Ca-
talunya no és el mateix que Espanya. Pero gran part del dis-
curs local va continuar deixant perplexos, si no irritáis, molts
estrangers. Ais contingents no europeus en els Jocs Olímpics
de Barcelona se'ls feia sentir a vegades com si fossin intrusos
o se'ls estigués utilitzant com a penyores en una conversa in-
tra-europea. Aquest efecte es veia accentuat peí desinterés
(en comparació amb Olimpiades anteriors) mostrat peí
COOB, els organitzadors artístics, els periodistes locáis i les
elits académiques respecte a les cultures estrangeres repre-
sentades entre ells, en particular envers les no europees i es-
pecialment respecte a les no occidentals. Els importants
compromisos polítics llancats a la UE per les representa-
cions d'una identitat mediterránia anaven acompanyats per
a molts sud-americans, nord-americans, escandinaus i britá-
nics per la sorpresa davant de certes practiques mediterrá-
nies en relació a la ra?a i el genere, almenys tal i com aparei-
xien en els diaris principáis. Mes sorprenents encara que els
dibuixos animats del «mulat», els recomptes de medalles «de
negres/altres races» i les subreptícies imatges de les atletes
femenines despullant-se dins unes habitacions de la Vila
Olímpica, van ser la incapacitat o el desinterés cátala o es-
panyol per entendre per qué algunes coses podien resultar
ofensives per ais ciutadans d'estats mes clarament criolls o
pluralistes. És ciar, els Jocs Olímpics sempre han implicat
aquests tipus de malentesos culturáis i definicions polítiques
deis límits entre societats hostes i amfitriones. El que es va
donar en aquest cas, a una escala histórica mundial, va ser la
permanent incomunicació entre els diferents models del na-
cionalisme clássic: el nacionalisme crioll d'América Llatina,
l'ideal continental d'un estat/una étnia/una llengua, el model



anglosaxó de moltes cultures/un estat, i els nacionalismes
jerárquics globalitzadors de l'Est i el Sud d'Ásia.

Les estretes connexions entre els models rivals de nació-
estat i el tema de l'urbanisme utópic configuren la particular
contribució socio-política de Barcelona'92. Sense els Jocs
Olímpics no s'hauria pogut generar tan rápidament, o ni tan
sois s'hagués arribat a generar, el capital económic per obrir
Barcelona al mar, renovar les platges i els pares, renovar els
districtes de la Valí d'Hebron i Poblé Nou, construir les ron-
des, les torres de comunicacions, els pavellons d'esports, i les
termináis d'aeroports, o acabar cap deis altres projectes
infrastructurals que, d'acord amb els urbanistes, no han
consistit tant a transformar la ciutat com a «completar-la».
(En el discurs de l'urbanisme de Barcelona, és com si Cerda
i l'Eixample haguessin estat esperant pacientment al llarg de
tots aquests anys perqué el seu entorn arribes a construir-se).
La modernitat artística i arquitectónica de Barcelona dife-
reix en importants aspectes de la resta de la modernitat eu-
ropea i internacionals, pero, en la centralització utópica de
les seves visions, en la seva voluntat de construir un entorn
urbá únic i integrat, es refereix directament ais fináis del di-
nou i principis del segle vint. Aquesta ideología és clara fins i
tot en el seu tractament de les comunitats perifériques, que
l'acullen dins deis límits marcats per les muntanyes i el mar
i que han estat construídes i ocupades pels immigrants de
la resta d'Espanya. Com dirien els guies de la ciutat i de
HOLSA (en un d'aquells meravellosos tours que els visitants
estrangers no es van interessar gaire de fer), la ronda i els
pares que l'emmarquen han tingut efectes progressius, ja que
«ara el burgés que resideix al centre de la ciutat veu efectiva-
ment a aqüestes comunitats». (Malgrat el transport suburbá
que sortia i entrava de Barcelona peí básquet, pocs visitants
estrangers van arribar a descobrir-lo.)

Pero també com a Seül (l'altra gran transformado olím-
pica d'una urbs, realitzada fins i tot a major escala que a Bar-
celona), el capital económic olímpic no podría haver estat
generat sense el corresponent capital polític proporcionat
peí mateix nacionalisme. A Corea del Sud, el procés havia es-
tat conduít per les burocrácies de l'estat nacional central, que
promovien, per una banda, l'emergéncia nacional a la cons-
ciéncia mundial per sortir de la foscor d'aquell orientalisme
occidental que esborra tota diferencia entre la Xina i el Japó,
i, per l'altra, literalment aplanant el camí per la reunificació
amb Corea del Nord. A Barcelona, per contra, el capital polí-
tic va ser generat mitjanfant un seguit d'oposicions estimu-
lants: entre Catalunya i l'Estat espanyol, entre la Generalitat
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i l'Ajuntament, entre el burgés cátala i les poblacions immi-
grants, entre els socialistes, el centre-dreta i els radicáis.
Lluny de ser la conseqüéncia d'una antiga ciutat i la moder-
na tecnocracia alliberada deis monopolitzadors discursos
nacionalista i anti-nacionalista, l'urbanisme triomfant de
Barcelona que actualment se celebra arreu del món és el pro-
ducte precisament d'aquestes lluites al voltant de la identitat
nacional. La modernitat mateixa s'ha cultivat tant a Barcelo-
na perqué s'identifica amb l'oposició a la dictadura centralis-
ta de la nació i amb les reivindicacions extramurs per un es-
tatus i una identitat europeus. Així dones, els somnis deis
moderns racionalit/.adors de Barcelona, del passat i del pre-
sent, continúen lligats a un model determinat de nacionalitat
que a la vegada reclama ser legitimat per certes formacions
culturáis i institucions polítiques (com la UE) transnacio-
nals. Es tracta d'un paradigma que se'ns ha fet palés amb
l'experiéncia de Barcelona. Brasilia, la utópica capital ra-
cional d'un estat orgullosament crioll, va sol-licitar els Jocs
Olímpics del mil-lenni amb l'esperanca de superar la divisió
Nord/Sud. Entre els seus rivals hi figurava Manchester i
Beijing. Manchester buscava la seva renovació com a ciutat
multicultural i internacional que s'alca sobre les ruñes del ra-
cionalisme industrial que la va fer néixer. Beijing desitjava
transformar-se de la mateixa manera que Seül ho va fer, pero
tot seguint la lógica del centre exemplar del nacionalisme
jerárquic amb especial referencia al paper de l'orientalisme i
la guerra freda. Tot i estar connectades, precisament perqué
guarden una relació, aqüestes lógiques son profundament di-
ferents les unes de les altres. El paradigma no només fa que
la interconnexió sigui possible, sino que requereix la diferen-
ciació i la diversilat. Com tria el COI si no és sobre la base de
la diferencia? I cal afegir que aquest és, de fet, un COI que, en
les seves decisions políticament oportunes, pero, perilloses,
estableix un precedent arriscat a Barcelona respecte a qui se
li permet ser representat com a nació, la qual cosa demos-
tra la necessitat d'una major autoconsciéncia del «sistema
mundial» en el qual s'insereix el propi COI.

Amb el reconeixement d'un vertader paradigma de les re-
lacions interculturals en el sistema mundial, el pas següent
no seria descobrir si els partidaris d'un model hi poden res-
tar compromesos i de quina manera, alhora, arriben a un re-
coneixement i una consideració mes seriosos d'altres models
construíts amb els mateixos objectius pels pobles del món?
La significació de Barcelona va ser també fer aquest repte
rnolt mes ciar de cara al futur.
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