
ORIGEN DELS JOCS OLÍMPICS (OLIMPIAKOI AGONES)

• Origen relacionat amb el culte als
deus: Zeus

• Caràcter ritual: en compte d´oferir
un sacrifici humà s´ofereix un gest
humà

• Manifestació atlètica: símbol
cultural

• Creador mitològic: Heracles
• 1a Olimpiada documentada: 776 

a.C. nom del guanyador de prova
de velocitat: Coroebos, de Elis

• Durava 1 dia i sols es competia a 
una prova l´estadi (192,27m.)

• Tenia major component ritual que 
competitiu



EL LLOC ON ES CELEBRAVEN: OLÍMPIA



ELS ESPAIS

1. Temple of Zeus 13. Eastern Roman baths
2. Temple of Hera 14. Gymnasion (training complex)

3. Tholos of Philippos 15. Palaistra (wrestling grounds)
4. House of the magistrates 16. Baths of the Kladeos
5. Fountain of Herodes Atticus 17. Roman hotels
6. Treasuries 18. Heroön (Temple of the Heroes)
7. Temple of Rhea 19. Workshop of Pheidias
8. The Zanes 20. Hotel of Leonidas
9. Altar of Zeus 21. Southern baths
10. Colonnade of Echo 22. Council house 
11. Running track 23. Southern colonnade 
12. Horse track



ASPECTES GENERALS DEL JOCS OLÍMPICS

• Es celebraven cada 4 anys
• El calendari grec es basava en la 

celebració d’estos jocs (contar el 
temps per olimpíades)

• Durant l´estació més càlida
• S’anaren incorporant més proves
• S´amplia la durada a 5 dies
• 1 mes abans els participants es
concentraven i entrenaven a Elis
• Durant els jocs s´establia a tota
l´Hèl·lade una treva sagrada



ASPECTES GENERALS DEL JOCS OLÍMPICS

• Delegacions de les diferents
nacionalitats de l´Hèl·lade
• Alguns participants canviaven de
nacionalitat o s'inscrivien sota un
altra ciutat
• Requeriments:
– ser de sang grega (o,  

posteriorment, romana)
– ser de condició lliure
– no estar condemnat per cap
tribunal
– fer l´estada d’entrenament a Elis
– competir nu



ELS HELANÒDIQUES I THEÒCOLES

• Supervisors dels entrenaments
a Elis, seleccionaven el 
participants

• Organitzadors i jutges dels jocs
• Al principi era 1, però després
n’eren entre 10-12
• Valorats per la seua

imparcialitat
• Theòcoles, sacerdots que 

s’encarregaven de la part 
litúrgica dels jocs



EXEMPLE DE PROGRAMA JOCS OLÍMPICS

• 1r dia:
– Matí: inauguració, concurs d’heralds i trompeters, cerimònies religioses
– Vesprada: joves (estadi, lluita i boxa) i discursos de filòsofs i poetes

• 2n dia:
– Matí: agons hípics carreres de carros i cavalls a l’hipòdrom
– Vesprada: pentàtlo a l’estadi i rituals religiosos
• 3r dia: agons atlètics
– Matí: sacrificis animals d´acció de gràcies
– Vesprada: curses a peu (estadi, diaule, hoplites/dòlic) i banquet públic
• 4t dia: agons luctatoris a la palestra
– Matí: lluita
– Vesprada: pugilat i pancraci
• 5é dia: Coronació de vencedors i cloenda



IMPORTÀNCIA DELS GUANYADORS

• S´aconvertien en herois
• Els pentatletes guanyadors eren 

comparables als filòsofs
• Els premis als jocs eren 

simbòlics
• Els guanyadors rebien molts

honors per part del poble i 
dels estaments oficials

• També recompenses 
econòmiques (alguns eren
professionals)

• La immortalització dels
guanyadors: la corona 
d´olivera i les estàtues



DECADÈNCIA I FINAL DELS JOCS OLÍMPICS ANTICS

• Corrupció a partir de l´època
romana

• En la segona meitat del s. I. d.C.
Neró ordena fer jocs olímpics fora

de calendari, fa trampes i 
guanya…

• L´emperador bizantí Teodosi I
instaura com religió oficial de
l´Imperi romà el cristianisme

(380dC)
• Prohibeix tots els festivals

pagans
• Els de 393 d.C. foren els últims
Jocs Olímpics antics


