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1.	Els	Jocs	Olímpics	de	Berlín		

	

Barcelona	i	Berlín	van	competir	pels	XI	Jocs	Olímpics,	previstos	de	l’1	al	16	d’agost	de	1936.	

Barcelona	 n’era	 favorita,	 però	 dies	 abans	 de	 la	 reunió	 del	 Comitè	 Olímpic	 Internacional	

(COI),	 integrat	 bàsicament	 per	 aristòcrates,	 es	 va	 proclamar	 la	 Segona	 República.	 A	 la	

votació,	Berlín	va	guanyar	a	la	republicana	i	progressista	Barcelona.	Raons	polítiques,	però,	

van	tornar	a	marcar	els	Jocs.	El	partit	nazi	va	arribar	al	poder	l’any	1933	i	Hitler	va	veure	en	

els	Jocs	Olímpics	una	gran	oportunitat	propagandística	per	al	règim	nazi.		

	

Quedava	un	any	per	l’inici	dels	Jocs	quan	es	van	proclamar	les	Lleis	de	Nuremberg,	les	quals	

discriminaven	als	 jueus	 i	anticipaven	una	previsible	exclusió	d’atletes	per	raons	racials.	Els	

diferents	 teixits	 socials	 internacionals	 amb	 clars	 valors	 democràtics	 van	 alçar	 les	 veus	

proclamant	 un	 boicot.	 Les	 organitzacions	 	 esportives	 amb	 ideologia	 d’esquerres	 van	

plantejar	 la	 necessitat	 de	 celebrar	 un	 esdeveniment	 de	 protesta	 contra	 la	

instrumentalització	feixista	de	l’esperit	olímpic:	l’Olimpíada	Popular.	

	

En	aquells	anys	ja	hi	havia	diferents	federacions	esportives	de	caràcter	obrer.	La	pràctica	de	

l’esport	havia	estat	considerada	fins	a	finals	del	segle	XIX	com	activitat	pròpia	de	la	burgesia	

i	 l’aristocràcia.	 Però	 a	 principis	 del	 segle	 XX	 la	 creació	 de	 federacions	 gimnàstiques	 i	

esportives	 i	 la	 celebració	 de	 trobades	 i	 competicions	 era	 una	 via	 perfecta	 per	 reforçar	 la	

cohesió	entre	els	diferents	moviments	obrers.	
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2.	L’Olimpíada	Popular	de	Barcelona		

	

FINANÇAMENT	I	ORGANITZACIÓ	

L’Olimpíada	 Popular	 havia	 estat	 finançada	 pels	 governs	 de	 les	 repúbliques	 espanyola	

(250.000	 pessetes)	 i	 francesa	 (600.000	 pessetes)	 i	 la	Generalitat	 de	 Catalunya	 (100.000	

pessetes),	amb	la	implicació	de	partits	d'esquerra	i	moviments	obrers.	La	seva	organització	

descansava	 sobretot	 en	 l'activitat	 de	 moltes	 entitats	 catalanes,	 la	 majoria	 membres	 del	

Comitè	 Català	 pro-Esport	 Popular,	 que	 es	 van	 integrar	 en	 el	 Comitè	 Organitzador	 de	

l'Olimpíada	Popular	(COOP),	i	que	comptava	amb	el	suport	de	la	Generalitat	de	Catalunya.	

Entre	 el	 munt	 d’entitats	 del	 COOP,	 hi	 destacaven	 les	 seccions	 esportives	 del	 Centre	

Autonomista	de	Dependents	del	Comerç	 i	de	 la	 Indústria	 (CADCI),	 l’Ateneu	Enciclopèdic	

Popular,	el	Centre	Gimnàstic	Barcelonès	i	el	Club	Femení	d’Esports	de	Barcelona,	però	n’hi	

havia	moltes	més	als	barris	populars	de	Barcelona	i	a	les	principals	ciutats	catalanes.	

	

MÉS	DE	5.000	ATLETES	D’UNA	VINTENA	DE	DISCIPLINES	

	

La	 tasca	 desplegada	 pel	 COOP	 va	

permetre	 la	 presència	 de	 23	

delegacions	 de	 països	 i	 regions	

sense	 Estat,	 entre	 les	 quals	

destacaven	 Estats	 Units,	 França	

(amb	 1.500	 atletes),	 Suïssa,	

Anglaterra,	 Alsàcia,	 Euskadi,	

Galícia	i	Catalunya.		

	

L’Olimpíada	va	comptar	 finalment	amb	més	de	5.000	atletes	 inscrits,	en	una	vintena	de	

disciplines	(atletisme,	aviació	sense	motor,	bàsquet,	beisbol,	bitlles,	boxa,	ciclisme,	escacs,	

futbol,	 gimnàstica,	 handbol,	 hoquei	 sobre	 patins,	 lluita	 lliure,	 natació,	 pilota	 basca,	 ping-

pong,	 rem,	 rugbi,	 tennis	 i	 tir,	 a	més	 d’exhibicions	 de	 folklore).	 A	 Berlín	 estava	 prevista	 la	

participació	de	49	països	i	4.066	esportistes.		
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L’IDEAL	OLÍMPIC	I	ELS	VALORS	REPUBLICANS	

	

	
	

L’Olimpíada	Popular	de	Barcelona	tenia	com	a	objectiu	retornar	a	l’autèntic	esperit	olímpic,	

sota	el	signe	de	la	pau,	la	igualtat	entre	homes	i	dones	i	la	solidaritat	entre	els	pobles,	que	

en	 aquells	 moments	 estava	 sent	 qüestionat	 pels	 Jocs	 Olímpics	 de	 Berlín.	 Es	 va	 posar	

especial	èmfasi	en	la	participació	de	les	dones,	les	quals	en	aquella	època	tenien	dificultats	

per	accedir	a	l’esport	amb	les	mateixes	oportunitats.	Les	delegacions	podien	enviar	a	cada	

esport	 representacions	 en	 tres	 categories:	 nacional,	 regional	 i	 local.	 Aquesta	 normativa	

permetia	que	participessin	 regions	com	Alsàcia	o	Lorena,	o	el	Marroc	 francès	 i	el	Marroc	

espanyol.	 A	 través	 de	 les	 representacions	 locals,	 es	 recuperava	 la	 idea	 ciutadana	 de	

l’olimpisme	grec,	amb	representants	de	ciutats.		

	

L’OLIMPÍADA	CULTURAL	

Amb	 el	 cop	 d'estat	 franquista	 es	 va	 suspendre	 l'Olimpíada	 Popular	 i	 també	 l'Olimpíada	

Cultural,	 prevista	 en	 paral·lel	 a	 l’esportiva.	 El	 COOP	 va	 programar	 un	 ambiciós	 conjunt	

d’activitats,	 amb	 exposicions,	 mostres	 de	 folklore,	 teatre	 i	 concerts,	 conferències	 i	 un	

concurs	literari	amb	un	jurat	format,	entre	d’altres,	per	Josep	Maria	de	Sagarra,	autor	de	la	

lletra	de	l’Himne.	No	en	va,	el	seu	tret	de	sortida	seria	un	concert	de	Pau	Casals	amb	la	seva	

orquestra	al	Teatre	Grec	de	Barcelona,	que	mai	arribaria.		
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ELS	JOCS	OBLIDATS	

	

	

L’acte	 d’inauguració	 estava	 previst	 per	 al	 19�de	

juliol	 a	 l’Estadi	 Olímpic	 de	 Montjuïc,	 amb�la	

desfilada	 dels	 esportistes	 i	 3.000	 folkloristes	 i	 un	

parlament	 del	 president	 de	 la	 Generalitat,	 Lluís	

Companys.	 Hi	 havien	 arribat	 20.000	 visitants,	

desbordant	 les	 previsions	 i	 creant	 problemes	

d'allotjament.	

Amb	 l’esclat	 de	 la	 Guerra�Civil	 el	 projecte	 que	 el	 moviment	 de	 l'esport	 popular	 català	

havia	concebut	es	va	frustrar	i	els	esportistes	van	ser	acomiadats.	Dies	més	tard,	amb	una	

desfilada	 per	 la	 Rambla	 de	 Barcelona,	 molts	 es	 van	 allistar	 a	 les	 Milícies	 Antifeixistes,	

embrió	de	les	Brigades	Internacionals.		
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3.	Commemoració	de	l’Olimpíada	Popular	(1936-2017)	
	

El	 19	 de	 juliol	 de	 2017,	 coincidint	 amb	 la	 data	 en	 què	 havia	 d’inaugurar-se	 l’Olimpíada	

Popular	el	1936,	el	Departament	d’Afers	Exteriors,	Relacions	Institucionals	i	Transparència	

commemorarà	aquests	jocs	oblidats	amb	l’organització	d’una	jornada	esportiva	i	d’un	acte	

institucional,	a	les	instal·lacions	de	l’Institut	Nacional	d’Educació	Física	de	Catalunya	(INEFC)	

a	Barcelona.	

	

80	ANYS	DE	L’INICI	DE	LA	GUERRA	CIVIL	I	LA	DICTADURA	FRANQUISTA	

El	Govern	de	Catalunya	va	impulsar	el	2016	la	commemoració	dels	80	anys	de	l’inici	de	la	

Guerra	Civil	i	la	dictadura	franquista,	que	ha	creat	un	marc	adequat	per	impulsar	polítiques	

de	memòria.	Des	d’aleshores	s’han	organitzat	diversos	actes,	activitats	i	 jornades	arreu	de	

Catalunya	i	a	diverses	ciutats	d'Europa.	Aquesta	commemoració	arrencava,	ara	fa	tot	just	un	

any,	 al	 Palau	de	 la	Música	 amb	L’últim	assaig,	 el	 18	de	 juliol	 de	2016,	 en	homenatge	 	 al	

concert	 de	 Pau	 Casals	 i	 la	 seva	 orquestra	 interromput	 per	 un	 emissari	 de	 la	 Generalitat	

anunciant	 l’aixecament	 militar.	 L’endemà	 l’havien	 d’interpretar	 en	 la	 inauguració	 de	

l’Olimpíada	 Popular	 de	 Barcelona,	 també	 frustrada	 pel	 cop	 d’estat	 contra	 la	 República.	

Enguany	 el	 Govern	 vol	retre	 l’homenatge	 encara	 pendent	 per	 part	 de	 les	 institucions	

catalanes.	

	

3.1.	Jornada	esportiva	

	

INSTAL·LACIONS	A	BARCELONA	DE	L’INSTITUT	NACIONAL	D’EDUCACIÓ	FÍSICA	DE	

CATALUNYA	(INEFC).	19	DE	JULIOL	A	LES	9.00	h.	

	

La	jornada	commemorativa		arrencarà	a	les	9.00	h	amb	un	matí	de	proves	esportives	,	en	

reconeixement	a	l’esport	com	a	eina	de	cohesió	de	les	societats	i	als	valors	de	l’Olimpíada	

Popular.	Hi	participaran	400	infants	d’entre	10	i	12	anys	arribats	de	tot	el	país	i	convocats	a	

través	 de	 la	 Unió	 de	 Consells	 Esportius	 de	 Catalunya	 (UCEC),	 responsable	 també	 de	
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l’arbitratge	de	la	Jornada.	Cada	participant	haurà	de	completar	una	prova	obligatòria	(una	

cursa	a	l’estadi	Pau	Negre),	una	individual	i	una	col·lectiva.	L’avaluació	tindrà	en	compte	les	

capacitats	inicials	de	cada	participant	i	puntuarà	també	la	col·laboració	entre	els	membres	

de	l’equip,	i	la	solidaritat	entre	els	companys		recuperant	l’esperit	de	l’Olimpíada	Popular.		

	

CONSELLS	ESPORTIUS	PARTICIPANTS:	

- Consell	Esportiu	del	Baix	Empordà	(52)	

- Consell	Esportiu	del	Bages	

- Consell	Esportiu	del	Pla	de	l’Estany	(56)	

- Consell	Esportiu	de	Terrassa	

- Consell	Esportiu	Baix	Camp	

- Consell	Esportiu	Baix	Penedès	

	

DISCIPLINES:	

Prova	obligatòria	

9.00	h	–	10.15	h	Cursa	Pistes	Pau	Negre	Proves	individuals	

10.30	h	–	13.00	h	Salt	de	longitud,	salt	d’alçada,	circuit	tanques,	circuit	tàndem	i	escacs.	

Proves	col·lectives	

10.30	h	–	13.00	h	bàsquet,	futbol,	handbol,	corfbol,	rugby	flag	i	golbol.	

	

3.2.	Acte	institucional	

	

SALA	D’ACTES	DE	L’INSTITUT	NACIONAL	D’EDUCACIÓ	FÍSICA	DE	CATALUNYA	(INEFC).		

19	DE	JULIOL	A	LES	13.00	h.	

	

Després	de	 la	 jornada	esportiva,	 la	 sala	d’actes	de	 l’Institut	Nacional	d’Educació	Física	de	

Catalunya	 acollirà	 l’homenatge	 institucional	 a	 les	 entitats	 i	 les	 persones	 que	 van	 estar	 a	

punt	de	fer	possible	l’Olimpíada	Popular,	que	de	ben	segur	hauria	transformat	la	història	del	

nostre	país	en	la	lluita	per	la	llibertat	i	la	democràcia.	Atès	que	la	cultura	hi	havia	de	tenir	un	

pes	molt	important,	el	seu	programa	incorpora	elements	artístics.	A	l’homenatge,	obert	a	la	
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ciutadania,	hi	assistiran	esportistes	i	participants	en	els	Jocs,	testimonis	i	familiars,	entitats	

memorialistes	i	personalitats	del	món	de	l’esport	implicades	en	els	valors	a	potenciar.		

	

PROGRAMA		

Acte	conduït	per	Rosa	Andreu.		

Amb	Carles	Beltran	Quartet	(Joan	Miró,	guitarra	i	llaüt;	Custo	Muñoz,	contrabaix;	Magí	

Canyelles,	tenora;	Carles	Beltran,	piano)	i	les	rapsodes	Sara	Giménez	i	Lali	Barenys.		

• Himne	a	l’Olimpíada	Popular.	Música	de	Hans	Eisman,	lletra	de	Josep	Maria	de	

Sagarra.		

• Audiovisual	sobre	l’Olimpíada	Popular.		

• Parlament	de	Carles	Santacana.	Historiador,	professor	de	la	UB	i	coautor	del	llibre	

L’altra	Olimpíada,	juntament	amb	Xavier	Pujadas.		

• Actuació	de	dansaires	dels	Esbarts.	Esbart	Ciutat	Comtal,	Esbart	Català	de	Dansaires	

i	Esbart	Sant	Jordi	del	Foment	Martinenc.		

• Música	en	directe.	Lamento,	de	la	Suite	Montjuïc,	escrita	el	1936	per	Benjamin	

Britten.		

• Homenatge	als	esportistes	internacionals	que	van	venir	a	l’Olimpíada	Popular.	

Intervenció	d’Stuart	Walsh,	del	National	Clarion	Cycling	Club	1895.		

• Lectura	del	Manifest	de	l’Olimpíada	Popular.	A	càrrec	de	Carles	Vallejo	i	Adelina	

Escandell,	membres	de	les	entitats	memorialistes.		

• Audiovisual	amb	testimonis.	

• Parlament	de	Daniel	Laspra.	Secretari	del	Centre	Autonomista	de	Dependents	del	

Comerç	i	de	la	Indústria	(CADCI).	En	representació	de	les	entitats	organitzadores	de	

l’Olimpiada	Popular.		
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• Lectura	del	Poema	als	voluntaris,	de	Miquel	Martí	i	Pol.	

• Entre	l’Europa	d’ahir	i	l’Europa	d’avui.	Intervenció	en	representació	de	la	

plataforma	Volem	Acollir.		

• Homenatge	a	les	persones	i	entitats	protagonistes	de	l’Olimpíada	Popular.	Maria	

Salvo	(voluntària	a	l’Olimpíada	Popular,	expresidenta	de	l’Associació	Expresos	del	

Franquisme	i	de	Dones	del	36)	i	Antoni	i	Alfons	Cànovas	(participants	a	l’Olimpiada	

Popular	de	1936	com	a	nedadors	del	Club	Natació	Barceloneta.	Combatents	de	

l’Exèrcit	Republicà).	

• Parlament	de	l’Il·lm.	Sr.	Jaume	Asens,	quart	Tinent	d’Alcalde	de	l’Ajuntament	de	

Barcelona.		

• Cloenda	a	càrrec	de	l’Hble.	Sr.	Raül	Romeva,	Conseller	d’Afers	Exteriors,	Relacions	

Institucionals	i	Transparència	de	la	Generalitat	de	Catalunya.		

• Lliurament	de	medalles	als	joves	participants	a	la	Jornada	Esportiva.		

• Lectura	del	poema	Tant	se	me’n	dóna,	de	Joan	Brossa.	A	càrrec	de	Sara	Giménez.		
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3.3.	Textos	de	l’acte	
	

MANIFEST	DE	L’OLIMPÍADA	POPULAR	

En	 els	 últims	 decennis,	 especialment	 després	 de	 la	 guerra	 mundial,	 l'esport	 s'ha	

desenvolupat	 com	 un	 dels	 més	 importants	 factors	 socials	 i	 culturals	 en	 la	 vida	 de	 les	

nacions.	La	industrialització,	que	en	la	majoria	de	països	del	món	es	produeix	amb	una	gran	

velocitat	i	la	completa	mecanització	dels	processos	de	treball	que	encara	no	ha	arribat	a	la	

seva	fi,	en	conjunt	amb	el	baix	nivell	de	vida	de	les	masses	treballadores	en	la	major	part	

dels	 països	 han	 exercit	 la	 seva	 influència	 nefasta	 sobre	 la	 vida	 quotidiana	 dels	 pobles	

treballadors.	 Les	masses	 treballadores	 intenten	 contrarestar	 l'efecte	 nociu	 del	 dur	 treball	

professional	 amb	 l'activitat	 esportiva	 i	 a	 excepció	 d'uns	 països,	 es	 reconeix	 al	 voltant	 del	

món	la	importància	decisiva	de	l'esport	per	a	la	higiene	i	cultura	populars.	Per	desgràcia,	a	

la	societat	actual	hi	ha	sectors	que	abusen	de	l'esport	explotant-lo	per	als	fins	militaristes	i	

guerrers!	 Aprofitant	 de	 l'afany	 per	 l'esport	 i	 l'entusiasme	 per	 l'esport	 condueixen	 a	 la	

joventut	al	camí	de	la	guerra!	Sota	el	pretext	de	reforçar	el	seu	cos	i	de	contribuir	a	l'alegria	

de	la	seva	vida	sotmeten	als	joves	sistemàticament	a	una	rigorosa	disciplina	militar	i	a	una	

minuciosa	 preparació	 tècnica	 i	 espiritual	 per	 a	 les	 futures	 guerres.	 És	 especialment	 en	

països	feixistes	com	Alemanya,	 Itàlia	 i	altres,	 i	 també	per	 les	tendències	feixistes	existents	

en	diversos	països	que	 s'abusa	de	 l'esport	 per	 a	 finalitats	militaristes.	Quasi	 públicament	

s'instrueixen	els	reclutes	per	als	quadres	feixistes	i	per	als	exèrcits	feixistitzants.	El	feixisme	

canvia	 el	 sentit	 i	 el	 contingut	 de	 l'esport;	 d'un	 moviment	 progressiu	 per	 a	 la	 pau	 i	 la	

fraternitat	 dels	 pobles	 en	 fa	 un	 instrument	 de	 la	 maquinària	 de	 guerra!	 L'Olimpíada,	

instaurada	 fa	 milers	 d'anys	 i	 que	 ha	 renascut	 en	 la	 nostra	 època,	 que	 sempre	 havia	

mantingut	el	 seu	caràcter	de	 símbol	de	 la	Fraternitat	dels	Homes	 i	de	 les	 races,	ara	perd	

aquest	 caràcter.	 Els	 Jocs	 Olímpics	 que	 es	 preparen	 a	 Berlín	 són	 indiscutiblement	 una	

falsificació	 vergonyant,	 una	 burla	 del	 pensament	 olímpic.	 En	 un	 país	 en	 el	 qual	 milions	

d'esportistes	 estan	 privats	 de	 continuar	 la	 seva	 activitat	 social,	 on	 milers	 dels	 millors	

esportistes	 sofreixen	 en	 presidis	 i	 camps	 de	 concentració,	 on	 la	 majoria	 del	 poble	

treballador	està	perseguit	per	les	seves	conviccions	o	per	la	seva	religió,	on	es	declara	fora	

de	llei	a	tota	una	raça,	aquest	país	no	és	el	lloc	per	acollir	els	veritables	Jocs	Olímpics.	
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L'Olimpíada	 POPULAR	DE	BARCELONA	 recull	 la	 idea	 original	 i	 l'esperit	 olímpic	 i	 realitzarà	

aquesta	 magna	 iniciativa	 sota	 el	 signe	 de	 la	 Fraternitat	 dels	 homes	 i	 dels	 pobles.	

L'Olimpíada	POPULAR	reunirà	en	competicions	fraternals	no	només	les	primeres	figures	de	

l'esport	 amateur	 d'Espanya,	 Catalunya	 i	 Euzkadi	 amb	 els	 d'altres	 països,	 sinó	 per	 a	

aconseguir	un	profit	positiu	per	al	desenvolupament	general	de	l'activitat	esportiva	popular,	

donarà	 també	ocasió	 als	 esportistes	 populars	 de	més	modestes	 categories	 a	mesurar	 les	

seves	forces	amb	els	d'altres	regions	o	altres	països.	L'Olimpíada	POPULAR	DE	BARCELONA	

ha	 de	 demostrar	 a	 les	 masses	 que	 estimen	 l'esport	 que	 no	 és	 l'esport	 xovinista	 i	

mercantilitzat	amb	 la	 seva	activitat	basada	en	produccions	 sensacionalistes	de	 "vedettes"	

sinó	que	és	el	Moviment	Esportiu	Popular	que	sorgeix	amb	la	seva	activitat	de	les	àmplies	

masses	treballadores	el	que	impulsa	el	progrés	i	el	foment	de	la	Cultura.	Catalunya	i	la	seva	

capital	Barcelona	han	de	 ser	el	país	 i	 la	 ciutat	escollits	per	a	 la	 celebració	d'aquesta	gran	

manifestació.	El	poble	treballador	de	Catalunya	ha	lluitat	heroicament	durant	segles	contra	

l'opressió	 social	 i	 nacional.	 Aquest	 poble	 que	ha	 sabut	 i	 sap	 lluitar	 per	 a	 la	 seva	 llibertat	

acollirà	fraternalment	als	representants	de	les	masses	treballadores	d'altres	països	i	s'unirà	

a	ells	en	el	solemne	jurament	de	mantenir	per	a	sempre	el	verdader	esperit	olímpic,	lluitant	

per	la	Fraternitat	dels	Homes	i	dels	Pobles	per	al	progrés,	la	Llibertat	i	la	Pau!		

ESPORTISTES	 DE	 TOTES	 LES	 FEDERACIONS,	 CLUBS	 I	 PENYES,	 ORGANITZATS	 I	 NO	

ORGANITZATS!	 La	preparació	 i	 la	 realització	de	 l'Olimpíada	POPULAR	és	una	 tasca	vostra!	

Participeu-hi	amb	energia	i	entusiasme!		

PARTITS	 POLÍTICS	 DEL	 FRONT	 POPULAR!	 ORGANITZACIONS	 SINDICALS,	 CULTURALS	 I	

ALTRES!	 DIARIS	 I	 PERIODISTES!	 Vosaltres,	 que	 sou	 l'expressió	 de	 la	 vida	 pública	 de	 les	

masses	laborioses	i	vosaltres	que	formeu	l'opinió	pública:	Aproveu	activament	la	realització	

d'aquesta	grandiosa	tasca	que	impulsa	el	Progrés	i	la	Cultura!		

POBLE	 LABORIÓS	 Tota	 la	 joventut,	 els	 teus	 fills	 i	 les	 futures	 generacions	 esperen	 el	 teu	

suport!	Dóna	suport	a	l'ESPORT	POPULAR	i	la	preparació	de	l'Olimpíada	POPULAR!	Participa	

en	els	actes	i	festivals	que	s'hi	preparen!		

VISCA	 L'AMPLI	MOVIMENT	 INTERNACIONAL	DE	 L'ESPORT	 POPULAR!	 VISCA	 EL	 VERDADER	

PENSAMENT	OLÍMPIC	QUE	APLEGA	ELS	POBLES	 I	LES	RACES!	VISCA	LA	PAU	 I	EL	PROGRÉS	

CULTURAL	DE	LA	HUMANITAT!	 	 	 	 	 	 			JULIOL	DE	1936.	
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HIMNE	A	L’OLÍMPIADA	POPULAR,	de	Josep	M.	de	Sagarra	

	
No	és	per	odi,	no	és	per	guerra	
que	venim	a	lluitar	a	cada	terra.	
Sota	el	cel	blau	
l’únic	mot	que	ens	escau	
és	un	crit	d’alegria	i	de	pau.	
	

Fora	enveges,	fora	noses!	
Afirmem	contra	el	viure	estret	
el	nostre	dret	
a	fer	un	aire	més	net,	
a	fer	un	món	més	ple	de	roses.	
	

Cors	enlaire!	Llum	als	braços!	
Sempre	àgils	i	ardits,	els	nostres	passos!	
Donem-nos	les	mans	
per	sentir-nos	germans	
sota	el	verd	dels	llorers	triomfants!	
	

Força	i	vida,	primavera,	
ritme,	gràcia,	esforç	i	voluntat,	
tots	hem	triat	
en	l’esclat	del	combat	
perquè	ens	facin	de	bandera!	
	

Pel	més	àgil,	pel	més	destre	
sigui	el	sol	immortal	
de	la	palestra.		
Sigui	aquest	sol		
que	ens	aplega	en	un	vol		
per	cremar	la	mentida	i	el	dol!		
	

Contra	els	baixos	crits	innobles,		
aixequem	cap	al	cel	les	nostres	mans!		
Vibrin	els	cants		
perquè	es	tornin	més	grans		
i	més	lliures	els	pobles!

	

	

POEMA	ALS	VOLUNTARIS,	de	Miquel	Martí	i	Pol

Si	no	podem	mestrejar	els	anys	per	fer-ne		
tot	d’en	lalls	de	llum	meravellada,�	
ni	ens	és	donat	deturar	el	temps	i	creure		
que	l’horitzó	sempre	ens	serà	propici,		
pensem	almenys	la	vida	com	un	àmbit		
de	claredats	possibles,	i	vivim-la�	
tan	plenament	que	per	força	desvetlli		
ressons	inesperats	i	manifesti�	
tota	la	seva	insòlita	tendresa.�	
D’aquest	espai	misteriós	i	dúctil�	
com	una	mà	d’infant	o	com	un	repte�	
tots	en	som	responsables,	i	ja	és	hora		

d’assumir-ne	l’esforç	i	la	bellesa�	
posant	a	prova	sense	cap	recança�	
les	mans,	la	voluntat	i	la	mirada,�	
fent	vibrar	el	gest	amb	tot	el	determini,		
sentint-nos	desimbolts	i	solidaris.�	
Així,	desitjos,	il·lusions	i	somnis�	
no	ens	llevaran	el	son	ni	l’esperança,�	
i	així	pel	mar	tan	íntim	del	silenci,�	
lluny	d’aldarulls	i	crides	i	proclames,		
assolirem	la	plàcida	harmonia�	
d’aquells	que	saben	veure’s	i	estimar-se�	
no	en	el	seu	goig,	sinó	en	el	goig	dels	altres.	
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4.	Clarion	Cycling	Club	1895	

	

	
	
10	 membres	 del	 Clarion	 Cycling	 Club	 1895,	 un	 dels	 més	 antics	 del	 món,	 rememoren	

enguany	 amb	 una	 marxa	 ciclista	 el	 viatge	 que	 van	 realitzar	 7	 dels	 seus	 socis	 el	 1936,	

formant	 part	 de	 la	 Delegació	 Britànica	 a	 l’Olimpíada.	 Van	 sortir	 del	 monument	 a	 les	

Brigades	Internacionals	a	Londres	el	passat	1	de	juliol	i	arribaran	a	Barcelona	el	17,	després	

de	creuar	tot	França	i	els	Pirineus,	per	sumar-se	a	l’homenatge	de	les	institucions	catalanes	

a	 l’Olimpíada	 Popular.	 És	 la	 tercera	 vegada	 que	 el	 Club	 recorda	 els	 seus	 companys	 (la	

primera,	en	el	75è	aniversari	de	l’inici	de	la	Guerra	Civil	amb	marxes	a	Barcelona	i	Bilbao	i	la	

segona	 l’any	 passat,	 quan	 es	 complia	 el	 80è	 aniversari	 del	 que	 havia	 d’haver	 estat	

l’Olimpíada	Popular).	Dels	 set	participants	a	 l’Olimpíada,	quatre	d’ells	van	morir	durant	 la	

guerra	defensant	els	ideals	republicans.		

	

The	Clarion	era	un	setmanari	d’ideologia	socialista	fundat	el	1891,	escrit	en	un	estil	popular	

i	accessible	i	que	feia	campanyes	denunciant	les	precàries	condicions	de	vida	de	les	classes	

treballadores.	Era	distribuït	en	bicicleta,	una	‘eina	revolucionària’	que	permetia	estendre	les	
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idees	socialistes.	El	1895	es	fundaria	el	club	esportiu,	vinculant	el	socialisme	amb	el	ciclisme	

i	el	lleure	i	amb	una	influència	creixent.	El	moviment	Clarion	va	començar	a	estendre’s	i	va	

ser	també	cadena	de	l’emancipació	de	la	dona.	Actualment	tenen	prop	de	2.000	associats	

vinculats	 a	 la	 pràctica	 esportiva	 del	 ciclisme	 i	 una	 associació	 dedicada	 a	 difondre	 la	

memòria	 històrica	 del	 moviment	 obrer.	 Segueixen	 donant	 cops	 de	 pedal	 per	 lluitar	 pels	

mateixos	valors:	una	Europa	en	pau,	amb	justícia	social	i	lliure	de	feixismes.	

	

Els	 Clarion	 anaven	 dins	 l’equip	 britànic	 que	 va	 enviar	 a	 Barcelona	 el	 1936	 prop	 de	 80	

esportistes	(5	dones)	que	participarien	en	7	modalitats	esportives	(futbol,	atletisme,	boxa,	

ciclisme,	escacs,	natació	i	tennis).	Després	de	condemnar	els	Jocs	Olímpics	de	Berlin	per	la	

seva	discriminació	racial	i	la	persecució	política,	van	decidir	participar	a	Barcelona	amb	cinc	

ciclistes:	William	Elliot,	F.	Parnell,	John	S.	(Jack)	Taylor,	Geoff	(Jeff)	Jackson	i	G.	Hamilton.	El	

seu	comitè	nacional	va	organitzar	una	conferència	sobre	la	situació	a	Espanya	i	va	refermar	

la	 seva	 solidaritat	en	 la	 lluita	 contra	el	 feixisme.	Desafiant	 l’ordre	del	 govern	britànic	que	

volia	 impedir	 que	 els	 joves	 britànics	 anessin	 a	 ajudar	 a	 la	 República,	 van	 optar	 per	 la	

solidaritat	activa	i	es	van	allistar	a	les	Brigades	Internacionals.	

	

Jeff	 Jackson,	un	dels	 joves	ciclistes	de	 l’Olimpíada	Popular,	en	tornar	a	Glasgow	va	decidir	

preparar	un	viatge	per	 recollir	 fons	pels	nens	de	 la	República.	Poc	abans	havien	arribat	a	

Gran	 Bretanya	més	 de	 4.000	 nens	 bascos,	 desprès	 dels	 bombardejos	 de	Gernika.	 Encara	

avui	segueix	sent	la	xifra	més	gran	de	refugiats	arribats	en	un	sol	dia.	Juntament	amb	Ted	

Ward,	un	altre	membre	de	la	secció	de	Glasgow,	van	iniciar	el	març	de	1938	un	viatge	que	a	

cop	de	pedal	els	portaria	d’Escòcia	a	Anglaterra,	a	creuar	tota	França	i	finalment	de	nou	cap	

a	Barcelona.	Jackson	i	Ward	volien	aconseguir	al	voltant	de	70	lliures	esterlines	de	l’època	–

uns	3.500	euros	actuals–	però,	al	final	del	seu	trajecte,	n'havien	recollit	450	–més	de	25.000	

euros-	que	van	lliurar	a	les	autoritats	republicanes	en	arribar	a	Barcelona.		
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5.	Informació	pràctica	
	

DIA	I	HORA	

Dimecres,	19	de	juliol	de	2017		

9.00h	Proves	esportives		

13.00h	Acte	institucional		

	

LLOC		

Institut	Nacional	d’Educació	Física	de	Catalunya	de	Barcelona		

Avinguda	de	l’Estadi,	12-22.	Barcelona.	

*	De	les	12.00	h.	a	les	15.00	h.	hi	haurà	un	reforç	en	el	bus	150,	que	va	de	Plaça	Espanya	

(Av.	Maria	Cristina)	a	l’INEFC.	

	

	

PREMSA	

	

Departament	d'Afers	Exteriors	,Relacions	Institucionals	i		Transparència		

Oficina	deComunicació	i	Premsa		

T.	[00	34]	93	554	50	42	|	comunicacio.exteriors@gencat.cat	

afersexteriors.gencat.cat	

	

Homenatge	a	l’Olimpíada	Popular	de	Barcelona	1936	

COMEDIA.	Comunicació	&	mèdia.	Ana	Sánchez	

T.	[00	34]		638	01	45	45	|	asanchez@comedianet.com		

www.comedia.cat	

	

www.80anysguerracivil.gencat.cat	



ORGANITZEN:	
	

															 	
	
	
AMB	LA	COL·LABORACIÓ	DE:	
	

MEMORIAL	DEMOCRÀTIC	
AJUNTAMENT	DE	BARCELONA	
SECRETARIA	GENERAL	DE	L’ESPORT	
CONSELL	CATALÀ	DE	L’ESPORT	
INSTITUT	NACIONAL	D’EDUCACIÓ	FÍSICA	DE	CATALUNYA	(INEFC)	
DIRECCIÓ	GENERAL	DE	JOVENTUT	
UNIÓ	DE	CONSELLS	ESPORTIUS	DE	CATALUNYA	(UCEC)	
	
	
ENTITATS,	ATENEUS	I	CLUBS	ESPORTIUS�QUE	VAN	PARTICIPAR	EN	
L’ORGANITZACIÓ	DE	L’OLIMPIADA	POPULAR	1936		

	

CADCI�	
ATENEU	ENCICLOPÈDIC	POPULAR�	
CLUB	FEMENÍ	I	D’ESPORTS�	
CENTRE	GIMNÀSTIC	BARCELONA�	
ATENEU	OBRER	SANT	ANDREU�	
JOVENTUT	C.	E.	LAIETANA�	
CLUB	CICLISTA	MONTJUÏC�	
ATENEU	ENCICLOPÈDIC	SEMPRE	AVANT	
(SANTS)		
AGRUPACIÓ	ATLÈTICA	VIDA	(SANT	
ANDREU)		
ATENEU	OBRER	MARTINENC�	
ATENEU	POPULAR	DE	GRÀCIA�	
BIBLIOTECA	CULTURAL	I	ESPORTIVA�	
CASAL	NACIONALISTA	OBRER�	
FAEGE�	
PENYA	SOM-HI	TOTS�	
BIBLIOTECA	ESPORTIVA	AVANTI�	
GERMANOR	OBRERA	DE	L’HOSPITALET�	
PENYA	RAICH		

ATLÈTIC	A.	C.	PROVENÇA�	
JOVENTUT	ATLÈTICA	PROLETÀRIA�	
CASAL	NACIONALISTA	OBRER	DEL	
DISTRICTE	VI		
SOCIETAT	NATURISTA	DE	BARCELONA		
BIBLIOTECA	CULTURAL	ESPORTIVA	
PONENT		
DINÀMIC	CLUB�	
OLÍMPIC	CLUB�	
C.	E.	ÀLIGA�	
C.	E.	MINERVA�	
C.	E.	MAR	I	TERRA�	
ATLÈTIC	ESPORTIU	CATALUNYA�	
C.	E.	JÚPITER�	
F.C.	MARTINENC�	
F.	C.	BARCELONA�	
RCD	ESPANYOL�	
CLUB	ESPORTIU	EUROPA�	
CENTRE	OBRER	ARAGONÈS�	
CLUB	NATACIÓ	ATHLÈTIC	BARCELONET	


