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Aquesta col·lecció, realitzada des del Centre d’Estudis Olímpics i de l’Esport Joan Antoni
Samaranch, té com a objectiu donar a conèixer fets i curiositats de la història de l’esport
català i barceloní, d’una forma senzilla i utilitzant com a suport articles de la premsa escrita.
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Al llarg de tota la seva història esportiva, Barcelona ha estat pionera i motor
d’innombrables esdeveniments esportius de rellevància, alguns de molt singulars. A inicis
de l’agost de 1962, l’alcalde de Barcelona, Josep Maria de Porcioles, acompanyat del
regidor d’Esports, Albert Assalit, informava als mitjans de comunicació de l’organització
dels I Jocs Esportius de Barcelona – Època Moderna en el marc de les Festes de la Mercè.
Una bona part del mèrit d’aquesta iniciativa li corresponia al periodista –i pioner de la
marxa atlètica a Espanya– Lluís Meléndez. El fil conductor d’aquesta iniciativa fou el
centurió romà Luci Cecili Optat, veí de Barcino, que llegà en el segle II d.C. 250 denaris
per a l’organització, cada any, d’uns jocs públics1.
El que més crida l’atenció és que Lluís Meléndez va conèixer aquest llegat el 1932, en
descobrir una làpida romana encastada en una cantonada dels carrers Arlet i Hèrcules.
Com que el text estava en llatí va recórrer, per a la traducció, als serveis del director
del Museu d’Història de Barcelona, Agustí Duran i Sanpere. Després, la làpida passaria
a formar part del patrimoni del Museu Arqueològic situat a la falda de Montjuïc. En la
làpida es podia llegir:
Luci Cecili, fill de Luci, de la tribu Papiria, Optat,
centurió de la Legió VII Gemina Félix i centurió de la
Legió XV Apolinar, una vegada llicenciat honorablement
de l’exèrcit pels emperadors Marc Aureli i Aureli Ver
August, fou admès pels barcelonins dins els ciutadans
«immunes» i adquirí els honors d’edil, essent tres
vegades duumvir i flamen (sacerdot) dels déus de Roma
i dels emperadors. Va fer a la ciutat de Barcelona el
següent llegat: dono en llegat i vull donar 7.500 denaris
perquè, col·locats al 6 per cent d’interès, s’inverteixin
anualment el 10 de juny, fins a 250 denaris en uns jocs
de lluita, i 200 més, el mateix dia, en proporcionar oli
al poble en les termes públiques. I vull que aquestes
coses es facin sota la condició que el meus lliberts,
així com els meu lliberts i llibertes, als quals toqui
el càrrec del servirat, quedin excusats de tots els
gravàmens propis d’aquesta, de tal manera que si fos
obligat a alguns d’ells, ordeno que aquests 7.500 denaris
siguin transferits a la ciutat de Tàrraco, per tal que
organitzi la mateixa classe d’espectacles.
1

Sobta que en una entrevista a El Mundo Deportivo l’1 de febrer, el regidor d’Esports 		
Albert Assalit no mencionés la realització d’aquests Jocs Esportius.
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Molt probablement Meléndez insistí davant les autoritats locals per fer un acte relacionat
amb aquesta làpida, atès que trobem una referència en el programa esportiu de les
Festes Commemoratives de la República de 1936, celebrades del 12 al 18 d’abril. En la
primera pàgina d’El Mundo Deportivo podem llegir que el dimecres 15 a les 12 hores es
farà la «Ceremonia oficial ante la lápida romana de los Torneos de Lucha en Barcelona»2.
En un article publicat el 1963, Lluís Meléndez assenyalava3: «Hubieron de transcurrir
treinta largos años hasta que un barcelonés, enamorado de nuestra historia y a la vez
del deporte, el doctor Alberto Assalit4, que acababa de ser elegido concejal y designado
para ponente de deportes, acogió con gran entusiasmo la idea, la hizo suya y la defendió
con tal interés que inmediatamente encontró el apoyo del jefe de servicios municipales,
Esteban Bassols, y no hay que decir del alcalde señor de Porcioles». Albert Assalit Camps,
que era un prestigiós cirurgià i presidia la Federació Catalana de Ciclisme, substituïa
Joan Antoni Samaranch Torelló en la Ponència d’Esports. El doctor Assalit havia estat
elegit el maig de 1961 en un acte al Saló de Cent presidit pel governador civil de la
província, Matías Vega Guerra.
Encara amb el bon record dels Jocs del Mediterrani de 1955, la ciutat impulsava un Jocs
Esportius de caràcter internacional. Aquests I Jocs Esportius de Barcelona tindrien com
a marc les Festes de la Mercè, amb les quals, i ja des de finals del segle XIX, l’esport
sempre havia estat present. «A comienzos de siglo, se advirtió que las Fiestas de la
Merced constituían el momento más adecuado para que la ciudad hiciera alarde de su
solera deportiva. Así vemos que en los periódicos del año 1902 se reseñan abundantes
manifestaciones deportivas enmarcadas por el júbilo general de la ciudad, plena de
animación y optimismo»5.
Formaren part del programa esportiu del primer any, del 22 de setembre al 2 d’octubre,
cinc esports olímpics: atletisme, natació, boxa, gimnàstica i basquetbol. D’aquell programa
general de les Festes de la Mercè cal fer esment de dos esdeveniments ja oblidats:
el Festival de la Cançó Mediterrània, que s’havia iniciat el 1959 i que es mantindria
fins al 1967, i la Gran Cavalcada, organitzada pel Reial Círcol Artístic, que va sortir per
primera vegada també el 1959 i deixà d’organitzar-se a partir de 1976. Una altra notícia
que tenia com a protagonistes la cultura i l’esport va ser l’estrena als cinemes Atenes
i Dorado del documental dels Jocs Olímpics de Roma de 1960, La Gran Olimpiada, del
director italià Romolo Marcellini6. «El film, tan minucioso en lo que se refiere a recoger
2
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El Mundo Deportivo, 4 d’abril de 1936.
El Mundo Deportivo, 13 d’octubre de 1963.
Regidor i ponent d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona de 1961 a 1966.
La Vanguardia, 7 d’agost de 1962.
Per a les federacions regionals es va realitzar un passi al cine Windsor Palace.
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todo lo importante de la Olimpiada, incurre, a nuestro juicio, en la grave omisión de no
haber recogido el momento en que España alcanzó una medalla de bronce en hockey
sobre hierba».
De la importància d’aquests Jocs Esportius és un bon exemple el fet que Francisco Franco
acceptés la presidència d’honor: «Su Excelencia El Generalísimo acepta la Presidencia de
Honor de los Primeros Juegos Deportivos de Barcelona que se celebrarán con motivo de
las Fiestas de la Merced – Conde de Casa Loja»7. Franco fou el president d’honor de les
cinc edicions dels Jocs Esportius.
El 22 de setembre s’inauguraren els Jocs amb gran solemnitat. Milers de persones es
van apropar a la Plaça Catalunya per veure l’arribada de la cursa de relleus amb torxes,
en similitud a allò que es feia als Jocs Olímpics. Els portadors de les torxes sortien de
tres llocs diferents, però amb gran simbolisme històric: l’amfiteatre romà de Tarragona,
les ruïnes grecoromanes d’Empúries i el Monestir de Montserrat. Les torxes van ser
transportades per un total de cinquanta corredors. «El atleta que trae el fuego desde
Montserrat hará un recorrido por la ciudad, y al pasar por la basílica de Nuestra señora
de la Merced, con la antorcha encenderá un cirio especial que el comité organizador, por
el feliz término de los Juegos, ofrece a la Celestial Patrona de la ciudad. Los tres atletas,
al llegar a la Plaza Cataluña, prenderán el fuego que arderá en el lampidario mientras
duren los Juegos»8. Els últims tres portadors de la torxa, els atletes Amorós, Molina i
Mayoral, es van reunir a la Plaça de la Victòria9, i des d’allí van ser acompanyats per
centenars d’atletes fins a la Plaça Catalunya. Allà s’instal·là un peveter, lampadario, que
estava situat en una balustrada darrere del rellotge floral que hi havia a la plaça, i que
fou encès amb el foc de les tres torxes. «Un espectáculo inédito en los anales de nuestra
ciudad»10. Va presidir l’acte l’alcalde Josep Maria Porcioles, que entregà a l’alcalde de
Roma Glauco Della Porta11, el convidat d’honor a l’acte, una reproducció en miniatura de
la làpida de Luci Cecili Optat.
El programa de competicions d’aquesta primera edició incloïa: un festival internacional
d’atletisme a l’estadi municipal de Montjuïc, un torneig internacional de boxa amateur
al Price, una regata internacional de rem al Port de Barcelona, un torneig internacional
de bàsquet al Palau d’Esports, un torneig internacional de gimnàstica masculina i
femenina al Palau d’Esports i un encontre internacional de natació i waterpolo a la
Piscina Municipal de Montjuïc. Precisament en el marc d’aquesta última activitat s’havia
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El Mundo Deportivo, 19 de setembre de 1962.
La Vanguardia, 20 de setembre de 1962.
En aquest indret hi ha avui l’obelisc de Diagonal amb Passeig de Gràcia.
El Mundo Deportivo, 22 de setembre de 1962.
Alcalde de Roma de 1962 a 1964.
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previst rendir un homenatge a dos nedadors que aconseguiren excel·lents resultats
a l’europeu de natació de Leipzig (Alemanya): Josep Claret, finalista, i Miquel Torres,
guanyador de la medalla de plata en 1.500 metres lliures. Els titulars que apareixeran
a El Mundo Deportivo seran molt eloqüents: «El más importante festival de atletismo
celebrado en España... Esta tarde en la Piscina Municipal los más sensacionales 200
metros libres nunca vistos en España». Malauradament no tots els esportistes previstos
van participar als Jocs, i aquest fet fou recollit per la premsa: «Si en la presente ocasión,
los fallos de participación menudearon más de lo deseable, hemos de tener en cuenta
las dificultades que toda primera organización lleva consigo... Por eso cuando a nuestros
oídos han llegado las quejas de ciertos aficionados clamando por la no participación de
figuras de primer plano, en las competiciones de atletismo y natación hemos decidido
salirles al paso con las presentes líneas... Por ello, cuando hablemos de estos I Juegos
Deportivos, bueno será pensar, no en el presente, sino en el futuro que puede darnos la
grandeza deseada»12.
Lamentablement, les competicions de boxa, rem i gimnàstica es van suspendre. El 25
de setembre una tromba d’aigua provocà el desbordament dels rius Besòs, Llobregat
i els seus afluents, i devastaren la comarca del Vallès i d’altres localitats. El nombre
total de víctimes mortals arribà a gairebé mil persones. Davant d’aquesta tragèdia,
l’Ajuntament de Barcelona va decidir suspendre totes les activitats, inclosos els Jocs
Esportius. El comitè executiu envià una comunicació a tots el diaris, que sortí publicada
el 28 de setembre: «El Comité Ejecutivo de los I Juegos de Barcelona, de acuerdo con la
disposición emanada del Excelentísimo Ayuntamiento de nuestra ciudad de suspender
todos los actos correspondientes a las fiestas de la Merced, da por clausurados los I
Juegos Deportivos de Barcelona, quedando, por lo tanto, anuladas las sesiones de
boxeo de esta noche y sábado tarde; las regatas internacionales de remo que estaban
anunciadas para el sábado por la tarde y domingo, así como el internacional de gimnasia
que había de celebrarse el 1 y 2 de octubre».
La II edició dels Jocs Esportius es va celebrar durant tot el mes de setembre i emmarcada
també en les Festes de la Mercè. Als esports de la primera edició s’afegiren la lluita,
el judo i el ciclisme. Només la gimnàstica va quedar fora del programa d’activitats
per decisió de la Federació Catalana. No obstant, el ponent d’Esports, Albert Assalit,
pensava incrementar el programa esportiu en futures edicions. En una entrevista al
setmanari Dicen apuntava que, per a l’any següent, estaven estudiant fer un torneig de
futbol, «patrocinado por el ayuntamiento y con el asesoramiento de los organismos
competentes, con la participación, por ejemplo, de dos clubs de Barcelona y dos equipos

12

Dicen, 28 de setembre de 1962.
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extranjeros, al estilo del trofeo Carranza»13. Com que en la primera edició també es
van organitzar els relleus de torxes, «la llama permanecerá simbólicamente encendida
mientras se celebren los II Juegos Deportivos, como símbolo tradicional y olímpico de
las competiciones deportivas, en las que más que ganar o perder, lo que importa de
verdad es participar. Por eso, esta llama simbólica representa la ilusión y fuerza de estos
deportistas «amateurs» que, a partir de hoy, competirán deportivamente para dar más
realce a esta ciudad que los ha acogido»14. Les altres novetats foren un pregó inaugural
pronunciat pel periodista Román Escohotado15 i una conferència pronunciada pel director
d’El Mundo Deportivo, José Luis Lasplazas, al Saló de Cent, per clausurar els Jocs Esportius.
En l’àmbit esportiu cal destacar que l’estadi de Montjuïc va acollir, com a epíleg dels Jocs,
un criterium ciclista internacional. La seva pista fou l’escenari de proves de persecució
per equips, eliminació i una pequeña Vuelta a Francia, que consistia a donar un total de
30 voltes, tot disputant cada cinc voltes un esprint. El gran triomfador de la matinal fou
el francès Jacques Anquetil, guanyador de l’últim Tour de França, que arribà a l’estadi en
helicòpter. La veritat és que la segona edició tampoc no va ser gaire lluïda, en gran part
per culpa de la pluja. A Ecos Indiscretos d’El Correo Catalán, Albert Assalit assenyalava que
l’objectiu principal era que els Jocs «sirvan de propaganda y divulgación del deporte,
en especial de aquellas modalidades formativas... pero la lluvia ha deshecho nuestros
planes»16. Malgrat tot no estava desil·lusionat, «en absoluto, tengo proyectado para el
año próximo un plan que ha de plasmar la finalidad de estos Juegos Deportivos». La
premsa en general es limitava a informar dels Jocs, sense entrar en valoracions, però a la
revista Barça17, un article firmat com a «Barça» era molt crític amb els Jocs: «Unos Juegos
de Barcelona implican una organización costosa, con participación de primer rango
europeo y mundial, y un cuidadoso montaje publicitario. Como ello resulta imposible,
nos encontramos con que los Juegos se quedan en el esqueleto de su título, sin empaque
de ninguna clase ni ambiente alguno. En definitiva, es un esfuerzo inútil y un gasto –por
pequeño que sea– que no puede sino molestar al contribuyente... quizás más valdría
invertir este esfuerzo en inaugurar cada año, para las fiestas mercedarias, cuatro o cinco
instalaciones deportivas ciudadanas». El cert és que la coincidència de dates amb els
IV Jocs Mediterranis, que se celebraven a Nàpols del 21 al 29 de setembre, restà la
presència de figures de primer nivell.

13
14
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Dicen, 13 de setembre de 1963.
El Noticiero Universal, 11 de setembre de 1963.
Román Escohotado Jiménez (1908-1970) va ser un periodista col·laborador en diaris
i revistes vinculats al Movimiento i en especial al diari Arriba. També va col·laborar amb Radio
Nacional de España i Televisió Espanyola.
16
El Correo Catalán, 14 de setembre de 1963.
17
Revista Barça, 12 de setembre de 1963.
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Finalitzats els Jocs, la Ponència d’Esports elaborà una memòria en la qual es proposava
canviar de dates, atès que «no es metereológicamente la más adecuada... y por otra
parte los concursantes extranjeros como los españoles han rebasado el punto óptimo
de preparación... también las gestiones previas que es inevitable realizar con las
Federaciones extranjeras, son de difícil realización, porque la época de vacaciones (mes
de agosto) interrumpen los planes en curso». Un fet destacable d’aquesta memòria és
que reflecteix l’interès ciutadà per organitzar uns Jocs Olímpics, perquè els Jocs Esportius
serveixen «de bagaje para la preparación, si se estima oportuno... de la ciudad como
sede de los Juegos Olímpicos de 1972». De fet, des de les pàgines de la revista Destino,
Andreu Mercè Varela ja havia insistit, tan bon punt finalitzaren els Jocs Olímpics de 1964
a Tòquio, que Barcelona hauria de presentar la seva candidatura.
Un fet singular que cal remarcar d’aquest any fou la concessió de la medalla d’or al Mèrit
Esportiu de la Ciutat a Epifanio de Fortuny, baró d’Esponellà. Aquest fet és important pel
personatge, i també perquè l’acte solemne de lliurament de les medalles s’inclouria en
el programa d’actes dels Jocs Esportius (1964 i 1965). El baró d’Esponellà havia estat
elegit regidor el 1944 com a president de la Ponència de Beneficència, i li encarregaren
també les qüestions esportives. El 1949, l’Ajuntament de Barcelona fou el primer municipi
espanyol en crear una Comissió Municipal d’Esports. L’alcalde José María Albert Despujol,
baró de Terrades, nomenà president d’aquesta comissió el baró, i com a membres, els
tinents d’alcalde «señores Caralt, Baixas de Palau, Segón, Condeminas i Delás; y los
concejales Paro, Puigmal, Blay, Valdeperas y Juliá de Campany»18. Esponellà forma també
part de la història esportiva per demanar que Barcelona acollís els II Jocs Mediterranis19.
Aquesta competició esportiva, celebrada el 1955, era la més important organitzada,
fins aleshores, al nostre país. La medalla li fou concedida al baró d’Esponellà pel Ple
Municipal el 19 de febrer de 1963 i lliurada el 4 d’abril.
Com ja s’ha assenyalat, les següents edicions van canviar d’estació meteorològica i de
mes, de la tardor a la primavera, i del setembre al maig. Ara es posaven sota el paraigua
dels Jocs Esportius competicions internacionals, algunes de caràcter oficial, ja previstes
en el calendari d’actes esportius de la ciutat. La tercera edició arrancà el 3 de maig de
1964 amb la disputa del torneig preolímpic d’hoquei de les 8 Nacions i un encontre de
gimnàstica entre Espanya i França on participà, per primera vegada en una competició
internacional, una neboda de Joaquim Blume: Anelena. La competició d’hoquei serví
alhora per retre homenatge a Pau Negre; del 16 al 18 de maig se celebraren dos torneigs
de bàsquet: un al Palau d’Esports i l’altre al Pavelló del Picadero. Una selecció catalana
i el Picadero van tenir com a contrincants l’equip italià de l’Ignis de Varese i l’argentí
18
19

El Mundo Deportivo, 17 de setembre de 1949.
Al ple municipal el 16 de setembre de 1951.
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Racing de Buenos Aires; també es programà un encontre de judo entre Barcelona i
Ginebra al Saló Iris; una competició de rem al port de Barcelona; i com a plat fort dels Jocs
Esportius figurà el Mundial d’Hoquei Patins, disputat del 23 al 31 de maig, i que va veure
el triomf d’Espanya. Però en el programa d’aquests Jocs també figuraren competicions
de caràcter nacional o regional. Dins d’aquests podem destacar: la Setmana Esportiva
Universitària, organitzada pel Sindicat d’Estudiants Universitaris (SEU); el campionat de
Catalunya de boxa; una prova ciclista, Del mar al castillo de Montjuich, organitzada per
l’Esport Ciclista Barcelona, i que servia de preàmbul de l’arribada de la tradicional prova
ciclista francesa Midi-Libre20, i, finalment, un festival de natació a la piscina municipal
de Montjuïc. El periodista Mercè Varela, en un article a la revista Destino, «Barcelona,
capital mundial del deporte»21, va destacar el nivell d’aquests esdeveniments, però
sense fer referència als Jocs Esportius: «Cuando la primavera llega a nuestras riberas
mediterráneas, el deporte ha investido a Barcelona con la capitalidad deportiva del país,
renovando una consideración y estima que viene repitiéndose desde que, hace más de
medio siglo, los usos y costumbres del deporte se fundieron con nuestra forma de ser».
Malgrat que no forma part del programa dels Jocs Esportius, cal assenyalar un fet singular
d’aquest any, molt poc conegut. Amb motiu dels Jocs Olímpics de Tòquio, celebrats
entre el 10 i el 24 d’octubre, la Ponència Municipal d’Esports, amb la col·laboració de
Televisió Espanyola, Radio Nacional de España i El Mundo Deportivo, organitzà un acte
simbòlic a la Plaça Catalunya. Tal com afirmà el regidor d’Esports, el doctor Assalit, «el
sentir de Barcelona se identifica con los postulados de los Juegos, los hace suyos y
ayuda a proyectarlos»22. Amb aquest motiu s’instal·là un peveter a la balustrada de la
plaça i s’hissaren les banderes del Japó, Espanya i la de la ciutat. A l’acte assistiren els
representants de les institucions, federacions catalanes i el cònsol del Japó, i serví per
homenatjar Joaquim Blume. A la seva filla Maria José li va correspondre l’honor d’encendre
la simbòlica flama, que va romandre encesa dia i nit, mentre sonava l’himne olímpic. A la
plaça també s’instal·là un estand estilo japonés amb una dotzena de televisors i altaveus
per tal que els vianants poguessin seguir les connexions que feia Radio Nacional i TVE
dels Jocs Olímpics. Una altra adhesió olímpica es produí dos dies després en el XXIV
Trofeu de Barcelona de Natació, que es feia a la piscina municipal de Montjuïc. Abans
d’iniciar-se la competició, i quan tots els nedadors es trobaven col·locats als marges de
la piscina, fou hissada la bandera olímpica pel nedador Jaume Monzó, que havia estat
preseleccionat per als Jocs de Tòquio. L’acte va ser presidit per Albert Assalit i el regidor
i president de la Junta Municipal del Districte II, Ildefonso Miró23.
20
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Aquest any el Midi-Libre disputava dues etapes a Catalunya.
Destino, 9 de maig de 1964.
El Mundo Deportivo, 11 i 23 d’octubre de 1964.
El Mundo Deportivo, 12 d’octubre de 1964.
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L’any 1965 les proves més destacades foren el Criterium Internacional d’atletisme
organitzat pel Sindicat d’Estudiants Universitaris, i en el qual participaren atletes de
10 països. A l’estadi assistiren 12.000 persones per veure figures destacades, entre els
quals hi havia el saltador de longitud americà Ralph Boston, campió olímpic a Roma
el 1960, i John Thomas, plata a Tòquio el 1964 en salt d’alçada; i la Setmana Nàutica
Internacional organitzada pel Club Marítim per outrigger24. El motor també hi va tenir un
paper destacat i el circuit de Montjuïc acollí dues proves. La més rellevant fou el Gran
Premi d’Espanya de Motociclisme, prova puntuable per al Campionat del Món, i on es va
veure el triomf de l’anglès Phil Read; però cal esmentar també que, per primera vegada
a Espanya, s’organitzava una cursa per a cotxes de Fórmula 325. Com l’any anterior, el
programa es complementà amb actes esportius de caràcter nacional o regional: hoquei
sobre patins, boxa, hípica, golf, ciclisme, hoquei, tir, pesca submarina, vela i motonàutica.
Hi havia previst un festival de natació, però al final es va haver de traslladar a la piscina
municipal de Terrassa per una avaria en la conducció de l’aigua de la piscina municipal
de Montjuïc26.
El 1966 es va celebrar la darrera edició. Com en els dos anys anteriors, diverses
competicions esportives es van organitzar sota la denominació «Jocs Esportius de
Barcelona». En aquesta ocasió els Jocs van començar l’abril amb la disputa del I Gran
Premi Barcelona Automobilista per a cotxes de Fórmula 2 i 327. Aquesta prova comptà
amb la presència del campió del món Jim Clark i dels excampions mundials Jack Brabham
i Graham Hill. Hi ha una curiositat vinculada a aquest esdeveniment: l’Ajuntament de
Barcelona donà un magnífic trofeu de marbre i plata, el Trofeu Gran Premi de Barcelona,
que havia estat realitzat per l’Escola Massana d’Arts i Oficis. «Es un trofeo que se instituye
por el ayuntamiento de la ciudad para premiar aquellos resultados deportivos, obtenidos
por personas o corporaciones, que por su carácter excepcional se hagan acreedores de la
distinción. Dicho trofeo está constituido por un pedestal cúbico de mármol negro veteado,
que aproximadamente a los tres tercios de su altura presenta adosada una reducción en
plata de la lápida que sirvió de testimonio histórico más antiguo a los Juegos Deportivos
de Barcelona»28. El mes de maig va ser el torn del Gran Premi d’Espanya de Motociclisme,
la primera prova del Mundial, organitzat pel Reial Moto Club de Catalunya, i que va
veure el triomf en la categoria reina, 250 cc, de Mike Hailwood; i després li va seguir un
deslluït encontre internacional d’atletisme on només participà Polònia. En natació, en
canvi, el nivell va millorar, participaren representants de França i Itàlia, i en waterpolo
24
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En un principi estava prevista la participació dels equips de Cambridge i Oxford.
III Trofeu Joan Jover. L’espanyol Francisco Godia es classificà en segon lloc.
La Vanguardia, 28 de maig i 7 de juny de 1965.
IV Trofeu Joan Jover i I Gran Premi de Barcelona.
El Mundo Deportivo, 19 de maig de 1966.
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es van veure les cares el CN Barcelona i l’equip alemany Offensbach. L’última prova
del calendari dels Jocs esportius fou el concurs hípic internacional, del 5 al 12 de juny,
organitzat pel Reial Club de Polo.
Cal esmentar que l’acte de lliurament de les medalles de la ciutat al mèrit esportiu, que
com sempre es feia al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, formava part de la
programació dels Jocs Esportius. El regidor d’esports, Albert Assalit, en la seva intervenció
esmentà els Jocs: «para finalizar repasó la gran labor realizada por el ayuntamiento y
su ponencia de deportes, especialmente por los Juegos Deportivos de Barcelona, que
siguen la tradición de la ciudad, que muchos la consideran una de las más importantes
ciudades deportivas del mundo»29. Aquest acte va tenir una transcendència especial, atès
que entre els guardonats hi figurava Joan Antoni Samaranch, diputat ponent d’Esports de
la Diputació de Barcelona, i alhora representant a Catalunya de la Delegació Nacional
d’Educació Física i Esports, que va rebre de mans de l’alcalde Porcioles la medalla d’or30.
L’última notícia relacionada amb els Jocs Esportius apareix en una llista d’actes previstos
per al 1967 i publicada a La Vanguardia el 16 de novembre de 1966. Els Jocs Esportius
de Barcelona desapareixeran de sobte, sense que cap dirigent o institució doni cap
explicació. És probable que el motiu tingui a veure amb el desencant que va provocar la
nominació de Madrid, el desembre de 1965, com a candidata als Jocs Olímpics de 1972,
quan qui s’havia postulat en ferm i tenia darrere un projecte era Barcelona. Els dirigents
esportius i polítics de Madrid no acceptaven de bon gust la capitalitat esportiva de la
ciutat comtal. Finalment, el Comitè Olímpic Espanyol decidí que Barcelona acompanyaria
Madrid i acolliria les proves de vela i d’hoquei, però era una candidatura condemnada
al fracàs des d’un principi. Del 24 al 27 d’abril de 1966 s’organitzà la Sessió del Comitè
Internacional Olímpic a l’Hotel Excelsior de Roma per elegir la seu dels Jocs Olímpics de
1972; Munic es va imposar a Madrid, Detroit i Montreal. El més positiu és que en aquella
sessió s’elegí Joan Antoni Samaranch com a membre del CIO. Malgrat els entrebancs,
ningú no pot treure l’originalitat i la capitalitat esportiva a Barcelona.
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La Vanguardia, 26 de maig de 1966.
En el mateix acte van rebre també la medalla d’or: Luis de Caralt Borell; Salvador 		
Fábregas Bas; Lluís Sentís Anfruns; Mariano Cugueró Conchello; José Luis 			
Lasplazas Pujolar; Fancisco-José de Lacambra y Estany, conde de Lacambra; 		
José Garriga-Nogués, marqués de Cabanes, i El Mundo Deportivo.
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sr.josé maría de
porcioles colomer,
alcalde de
barcelona

sr.albert assalit,
ponent d’esports de
l’ajuntament de
barcelona
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làpida romana encastada en una cantonada
dels carrers arlet i hèrcules
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medalla i jocs esportius de Barcelona
bàsquet: primer lloc
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portada programa dels i jocs esportius de
barcelona de 1962
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Diari el mundo deportivo, diumenge 23 de setembre de 1962 (Pàg.1)
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Diari el mundo deportivo, diumenge 23 de setembre de 1962 (Pàg.8)
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Diari el mundo deportivo, divendres 28 de setembre de 1962 (Pàg.1)
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Diari La vanguardia, divendres 26 d’abril de 1929 (Pàg.14)
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memòria dels ii jocs esportius de barcelona (pàg 1-2)
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Diari el mundo deportivo, dijous 12 de setembre de 1963 (Pàg.8)
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Diari el mundo deportivo, dilluns 30 de setembre de 1963 (Pàg.2)

trofeu de marbre i plata, el
trofeu gran premi de barcelona,
realitzat per l’escola massana
d’arts i oficis

llistat del comitè
d’honor dels iii jocs
esportius de barcelona
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comitè executiu dels iii jocs esportius de barcelona
(pàg 1-2)
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invitació als actes d’iniciació dels		
xv jocs olímpics
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el sr.albert assalit des del seu despatx. 1964
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Diari el mundo deportivo, diumenge 11 d'octubre de 1964 (Pàg.6)
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portada del programa dels iv jocs esportius de
barcelona de 1965
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portada del programa del iii trofeo juan jover

carta d’acceptació del
cap de l’estat per ser
el president d’honor
dels iv jocs esportius

programa d’actes
dels v jocs esportius
de barcelona
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cartell del xvi gran premi d’espanya
xxii internacional de barcelona

