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cada quatre anys, milions de persones 
passen dia i nit enganxats a la televisió, 
o davant de les pantalles a les places, 
amb l'ai al cor. unes vegades ploren, 
altres riuen, i unes altres boten damunt 
de les butaques i s'abracen.

Què miren que és tan emocionant?
Què és esta espècie de màgia boja capaç 
d'encisar a tot el món?
I com s'ho fa per arribar a tots els racons del 
planeta?

el misteri es resol ben prompte:
són les olimpíades!

El moment amb què somien tots els 
esportistes, la competició més important 
de totes les que es preparen sense descans 
durant anys. I arribar-hi és realment difícil: 
només els millors campions de cada país 
participen, al final. 

però, què vol dir ser un campió?

Hi ha qui desafia la gravetat fent salts altíssims (o llarguíssims), i qui corre 
tan de pressa que pareix que els peus no toquen terra. Després hi ha qui, 
nadant, podria competir amb peixos o sirenes... i guanyar-los! Però no hi 
ha prou amb això.

els campions olímpics tenen alguna cosa d'especial.

Tenen el cor gran i la valentia d'encarar proves impossibles (i de 
superar-les). Però també tenen la força de perdre el primer lloc 
per a ajudar un company en un destret...

Les Olimpíades són un viatge que durant dos setmanes pot fer els somnis 
realitat, entre esports famosíssims (que és possible que tu hages practicat 
en alguna ocasió) i altres tan estranys que és impossible que no ens 
seduïsquen. Però també són les proves que duren pocs instants, en què 
tot el món aguanta la respiració mentre espera el resultat. I reptes que 
duren hores, en què cada punt es guanya colp a colp.

són l'estrèpit sobtat i les llàgrimes mentre s'estreny 
la pròpia bandera. 

aleshores, tot preparat?

descobrim-les!

INTRODUCCIÓ



76

EL NAIXEMENT DE LES OLIMPÍADES

Ja ha transcorregut un segle des dels primers Jocs i 
enguany hi ha una gran novetat: s'ha inclòs al programa la 

cursa de quadrigues, en què competeixen carros 
tirats per cavalls. Els més afortunats els han vist 
entrar als estables que hi ha prop del camp de 
competició: animals forts i imponents, de pèl lluent, 

que frisen per córrer. Els entrenadors els retenen 
per les brides...

Tot això succeeix el 680 aC (és a 
dir, fa uns 2.700 anys). I tanmateix, 
aquelles emocions, aquell aire vibrant 
i l'expectació per cada prova... pareixen 
molt similars al que passa hui en dia.

Perquè cada Olimpíada és un conjunt d'històries reals 
increïbles, plenes de passió, esforç, pessics de sort 

(o dissort!), dedicació i molts somnis que es barregen 
en direcció a aquella meta tan anhelada.

Però, per què es va decidir 
organitzar estes competicions?

Com és que els atletes només 
parlaven grec?

I els esports de l'època eren iguals 
als d'ara?

en fi, com van nàixer les olimpíades i 
com eren al començament?

els carrers d'olímpia estan abarrotats de gent 
des de primera hora del matí. hi ha qui ha vingut 
a vendre la seua mercaderia, qui ha apostat per 
la victòria d'un campió i qui espera poder cridar 
d'alegria davant de la meta. la ciutat al complet 
bull d'excitació. a més, és un aniversari important, 
les olimpíades celebren la xxv edició.
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ELS DOS ORÍGENS: 
MITE CONTRA 

HISTÒRIA

Però el que sí que sabem cert és que la primeríssima 
edició dels Jocs es va celebrar el 776 aC i que les 
proves es feien a Olímpia, prop d'un gran temple 
dedicat a Zeus. I encara que la idea d'una carrera 
entre semideus (és a dir, meitat homes i meitat 
déus) és realment estimulant, la hipòtesi 
més probable és que les olimpíades 
nasqueren d'un acord entre dos reis grecs. 
Cansats d'estar en guerra entre ells, per 
celebrar la pau i donar gràcies a Zeus, 
organitzaren una gran festa esportiva.

molt millor enfrontar-se 
en un camp de joc que en 
un de batalla!

Els antics grecs pensaven que els déus de 
l'Olimp controlaven les vides dels homes (fins 

i tot ficant-hi el nas). Els Jocs no podien ser una 
excepció...

Una de les llegendes més curioses explica que el 
fundador de les Olimpíades va ser el mític hèracles, 

conegut com a hèrcules, fill d'una comú mortal i de 
Zeus, el pare de totes les divinitats. De fet, precisament 
ell va afrontar unes proves duríssimes contra monstres i 
criatures llegendàries, els famosos dotze treballs (i sí 
que tingué faena per a superar-los!).

Però ací no acaba la cosa. Després d'haver superat totes 
les proves, va decidir organitzar una carrera amb els seus 
germans. En resum, no es pot dir que fora un gandul!




