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Editorial

La  diferència  de  les  Olimpíades 
entre l’antiga Grècia i l’actualitat

Per conèixer el naixement dels esports hem de remuntar-
nos a la història de l'Antiga Grècia.  Encara  que hi  hagi 
hagut manifestacions anteriors, els Primers Jocs Olímpics 
es van realitzar  l'any 776 aC.

S’anomenen  així  perquè  es  jugaven  en  el  Santuari  d’ 
Olímpia,  al  Peloponès,  en  honor  de  Zeus.  Els  jocs 
començaven amb una cerimònia i un sacrifici al déu Zeus.
La primera edició va consistir únicament en una cursa de 
185 o 190 metres (un llarg de la pista d'atletisme) per 32 
d'ample,  i  el  vencedor  va  ser  Coroebo  d'Élide. 
Posteriorment, es van anar afegint carreres més llargues, 
lluites i el pentatló, que comprenia llançaments de disc i 
javelina,  curses camps a través,  salt  de longitud i  lluita 
lliure.  Després  es  van  agregar  la  boxa,  les  curses  de 
carros,  la  forma  de  lluita  violenta  coneguda  com 
pancràcia,  i  altres  esports.  Una  altra  de  les  primeres 
proves olímpiques van ser els salts en llarg, com els grecs 
acostumaven  saltar  rases  i  rierols  estaven  entrenats  en 
això.

El llançament de disc va ser una de les primeres proves 
dels  jocs  olímpics  antics.  Aquestes  activitats  físiques, 
competències  i  lluites,  no  només  estaven  lligades  a  un 
sentit religiós, ja que els realitzaven en honor als déus i els 
brindaven sacrificis,  també van influenciar en la cultura, 
especialment en la música i en les arts. Els jocs olímpics se 
celebraven  a  l'estiu  i  cada  quatre  anys,  període  que 
cridaven Olimpíada.

En aquest període es paralitzaven els conflictes bèl·lics. En 
honor  als  Déus  i  aconseguint  la  unió  dels  grecs  en 
aquestes  ocasions,  es  celebraven  els  jocs  antics.  La 
Primera Marató es va celebrar  490 abans de Crist quan un 
heroi grec: el soldat Filípides, va recórrer 40 quilòmetres 
amb notícies de la batalla de Marató. El primer premi per 
al guanyador dels antics jocs olímpics va ser una corona 
d'olivera sagrada. 

Les olimpíades a l'actualitat són diferents, però conserven 
algun costums de l'antiga Grècia.

Probablement,  l'impuls  més  important  que  va 
experimentar l'esport competitiu per a la seva expansió i 
popularització va ser la instauració, a la fi del segle XIX, 
dels Jocs Olímpics moderns pel baró Pierre de Coubertin, 
en els  quals  es van reunir  la  gran majoria dels esports 
reglamentats que havien anat sorgint  durant  tot  aquest 
segle. No obstant això, aquests jocs perseguien l'exaltació 
de  l'esport  totalment  practicat  com  a  afició,  no  el 
professionalitzat.  Actualment,  les  Olimpíades  engloben, 
entre  jocs  d'estiu  i  hivern  i  esports  individuals  i  col  · 
lectius, un total de 41 especialitats.

El nombre de participants per país el determina el COI i en 
el cas d'esports per equips, cap país pot presentar a més 
d'un per disciplina. El lloc per a la celebració dels jocs és 
també elegit pel COI i tots els esdeveniments han de tenir 
lloc a la ciutat olímpica exceptuant el futbol que es disputa 
per mitjà de la FIFA i pel que fa a vela, l'obligació que les  
competicions se celebrin al mar obliga moltes vegades a 
traslladar les proves a molta distància de la seu central 
dels jocs. 

Els propers jocs olímpics.
Els XXX Jocs Olímpics se celebraran entre el 27 de juliol i 
el  12  d'agost  de  2012  a  la  ciutat  de  Londres,  Gran 
Bretanya.  Aquesta serà la primera ciutat a ser amfitriona 
de les Olimpíades tres vegades, havent estat amfitriona en 
1908 i 1948.

Quant a la cerimònia d'obertura, s'ha planificat per el 27 
de juliol de 2012 a l'estadi Olímpic de Londres, construït 
especialment per a aquest gran esdeveniment. El director 
artístic  de  la  cerimònia  serà  Danny  Boyle,  productor  i 
director  de  cinema  britànic  guanyador  de  l'Òscar  per 
Slumdog Millionaire. 

La  cerimònia  de  cloenda,  serà  desenvolupada  per  Kim 
Gavin i el seu equip, es portarà a terme el 12 d'agost de 
2012, i marcarà el final dels Jocs Olímpics. 


