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L'haver impulsat el canvi de les estructures i de l'organització de l'activitat física a
Espanya és un dels deutes més indefugibles que tenim amb Cagigal.

Seguint
l'amable
invitació
de
l'INEF de Catalunya, he estat
requerit per escriure uns comentaris
sobre una de les facetes de l'obra de
J.M Cagigal: la seva incidència i
significació en l'educació física.
No crec pas tenir més mèrits per això
que el coneixement de la seva obra,
gràcies al privilegi de la profunda
amistat que m'hi unia i la meva modesta col·laboració en la tasca comuna
que ell va saber endegar i dur al cim
en l'educació física espanyola. És encara molt recent el record de la seva
dolorosa pèrdua i, per tant, són aquestes les primeres ratlles que escric sobre la seva obra.
En revisar el seu sorprenent currículum i rellegir alguns aspectes de la
seva obra, a fi de realitzar aquest treball, el primer que ressalta és la seva
immensa personalitat de pensador.
Tota la seva obra, plena, substanciosa, esperançada, profunda té tantes
facetes i tanta originalitat, descobriment i, alhora, estudi, reflexió, respecte i utilització de tot allò que és vàlid

d'anteriors èpoques, que no dubto pas
a qualificar Cagigal com un home del
"renaixement", com un pensador
avançat
al
seu
temps.
Cal assenyalar la sòlida formació intellectual i humanística de Cagigal, que
va fer possible la seva posterior activitat: Llicenciat en Filosofia i Lletres,
Professor
d'Educació
Física
i
Doctor en Educació Física (el
primer Doctor en la matèria al nostre
país, títol obtingut a la Universitat de
Praga), Diplomat en Psicologia, en
Humanitats Clàssiques, novament en
Psicologia
per
St.
Georgen
(Frankfurt),
etcètera.
La
seva
preparació intel·lectual, el seu domini
de llengües (en parlava cinc amb
desimboltura, a més de dues llengües
clàssiques) i la seva natural simpatia i
bondat, en feien la persona ideal
per a qualsevol propòsit. Però
l'educació física va tenir la sort que
dediqués les seves millors hores i el
seu treball més intens i fecund. Cal
ressaltar, en primer lloc, una tasca
molt important com a impulsor

d'una nova ubicació de l'educació
física dins del context de la societat
actual i la consideració del docent
en educació física. En aquest
concepte era necessari, de primer,
establir
el
caràcter
científic,
transcendent, la veritable i real
importància del moviment en el
nostre medi. És per això que fou un
brillant pensador i difusor de les
relacions entre esport i educació física,
dels fonaments antropofilosòfics del
moviment humà i un profund i
original innovador del concepte d'educació física com a educació. Multitut de conferències, assaigs, llibres i
les seves mateixes lliçons a l'INEF
sobre Teoria de l'EF i l'Esport i de
Psicopedagogia ens donen una línia de
pensament original i que s'ha considerat magistral en l'àmbit internacional.
Una ingent tasca coma
organitzador
Però alhora que creava una justificació antropofilosófica del moviment
humà com a educació, era necessari

Reunió constitutiva del Comitè d’Història del CIEPS de
la UNESCO. Praga 1967

ser "pràctics". Per això Cagigal va Fortius. fundada i dirigida per l'inorealitzar una immensa tasca com a blidable Miguel Piernavieja, amb la
col·laboració i l'alè de J.M. Cagigal.
organitzador.
En 1961 és nomenat Secretari General
Cal posar de relleu amb claredat Tècnic de la Delegació Nacional d'Eaquests dos aspectes en la seva porten- ducació Física i Esports. Això signifitosa i polifacètica obra. De vegades, cava un trencament amb els nomenagent poc propícia a l'anàlisi intel- ments habituals. Un intel·lectual en
lectual titllen pejorativament el pen- un càrrec tècnic, i això va ser possible
sador de teòric. És possible que la per la generosa visió d'Elola Olaso.
consideració de teòrica aplicada a al- Des d'aquest lloc, fins al 1966, i des
guna cosa és la més gran i acabada d'aquest últim any fins al 1966 (data
abstracció del saber en el dit camp en la qual hi renuncia voluntàriaper tant, correspon als més alts cims ment) en el de Subdelegat Nacional
del pensament humà. Però, a més a d'Educació Física, fa possibles molts
més, Cagigal va realitzar una tasca assoliments: la Llei d'Educació Física
"pràctica", equivalent a la seva prodi- del 61 té molts aspectes moderns i pogiosa tasca teòrica, com "organitza- sitius, que són deguts a la seva indor" d'una nova concepció de l'edu- fluència. Va ser una llei conflictiva
cació física. Val a dir, Cagigal va fer "perquè entre els que hi participaven
realitat la teoria, va fer dels postulats hi havia interessos enfrontats. Va pasdocents una pràctica quotidiana pal- sar, fins al moment de ser promulgada, tres Plens de les Corts".
pable.
La creació i el funcionament de l'INEF
n'és, potser, l'exponent més clar. No
era pas fàcil, a la dècada dels cinquanta, canviar conceptes i estructures en
l'educació física i l'esport, fortament
controlats i polititzats.
Hi ha un magnífic treball d'interpretació històrica i social, del món de
l'activitat física, de Cagigal. "Estructuras del Deporte Español Contemporáneo", en el qual aquest analitza des
de l'any 1941 fins al 1975. La seva
lectura mostra, clarament, el seu lúcid
punt de vista i ens fa comprendre per
què es va llançar a intentar de canviar
"de soca-rel" el concepte d'activitat
física i, al mateix temps, canviar també estructures i organització fent-les
més modernes i europees.
Seguint un ordre cronològic, les conferències que d'ençà 1957 imparteix de
forma ininterrompuda i les nombroses
publicacions, entre les quals destaca
Hombres y Deporte en 1957, van
abastant la temàtica de fons, que tendeix a crear noves condicions per a
una nova concepció social de l'activitat física i jalonen els anys 1958, 59 i
60, amb una enorme producció intel·lectual en revistes espanyoles i estrangeres, especialment Citius, Altius,

Avui, vint-i-cinc anys després, ens
sembla imperfecta i incompleta, però
va ser un triomf importantíssim per al
posterior desenvolupament de l'educació física. Cagigal fou protagonista
clau dels seus aspectes progressistes.
Des del 1961 fins al 1977 va ser membre del Comitè Olímpic Espanyol i va
participar en el seu desenvolupament
i arrelament —que no va pas ser fàcil—
en un context d'esport organització,
amb grans rigideses. Ell va defensar
sempre punts de vista favorables a
l'autonomia del Comitè Olímpic i a la
seva flexible coordinació amb les estructures directives de l'esport espanyol.
Des del 1966 fins al 1971 (data en la
qual renuncia al càrrec) fou President
de la Comissió de Professorat de la
Junta Nacional d'Educació Física.
Des d'aquí es va poder concretar una
organització pràctica, que féu possible
l'existència de professorat d'Educació
Física a la Universitat, entre molts
d'altres assoliments.
Per al període de 1967 a 1968 és anomenat, en Assemblea, President de la
Junta Gestora del Col·legi Nacional
de Professors d'Educació Física,

encarregada de la Reforma dels
Estatuts i de la reestructuració del dit
Col·legi. Fou la solució per a un
període del Col·legi en el qual
s'abandonaren vells i excloents
postulats, per establir les bases que han
fet possible el Col·legi actual. Fou elegit
democràticament com a home de prestigi
capaç de realitzar aquella tasca, i així ho
entengueren tots els col·legiats.

Creació de la
llicenciatura en EF
Però potser la seva activitat organitzativa més important la va realitzar quan
fou nomenat Director de l'Institut Nacional d'Educació Física de Madrid,
des de 1966 fins a 1977, càrrec del qual
va dimitir aquest últim any, en circumstàncies conegudes per tothom.
A fi de crear l'Institut. Cagigal va estudiar sobre el terreny gairebé la totalitat
del Instituts més prestigiosos del món.
Fou un llarg camí que, anys després
(1977) enriquit amb l'experiència del
ple funcionament de l'Institut, es plasmaria en una exhaustiva publicació:
"Las Escuelas de Educación Física en
el mundo. Estudio Comparativo".
La creació de l'INEF va significar un
gir copernicà en el panorama de l'educació física i l'esport. Es va realitzar un
esforç profund per dotar de contingut
científic l’ensenyament de l'educació física: es va incorporar l'esport al context docent. La personalitat de Cagigal
va saber atraure al seu entorn prestigiosos professionals de diversos
camps i contagiar-los el seu
entusiasme.
El prestigi que aleshores va assolir
l'INEF de Madrid en va fer centre de
cursos internacionals de gran prestigi i
de diversos congressos internacionals
d'educació física, psicologia de l'esport
i medicina esportiva. Un somni llargament esperat es va convertir en realitat
i la seva influència en el panorama de
les ciències de l'educació física a Europa i a Iberoamèrica, va ser molt important. Cagigal va impulsar un magnífic Centre de Publicacions, que va
realitzar una tasca de traduccions ex-

Fou membre del comitè permanent
del COI espanyol de 1975 a 1977

A la fotografia: Conferència a la sessió de
l'Acadèmia Olímpica de Grècia el 1967. Presideix
el Princep d'Hannover

traordinària. "Novedades en..." figura en
les biblioteques dels professionals de
l'educació fisica de tot el món de parla
espanyola i la seva absència actual
constitueix una pèrdua irreparable. En
1970 és elegit per majoria, a l'Assemblea General a Varsòvia, President de
l'Associació
Internacional
d'Escoles
Superiors d'Educació Física (AIESEP), i
ho fou a títol personal, sense representar cap institució. La seva categoria ho
féu possible.
És el càrrec internacional, en el camp de
la Pedagogia i la Ciència de l'Educació
Física, de major relleu que mai hagi
assolit algun compatriota nostre. Fou
reelegit per unanimitat a Praga (1974).
Novament a Macolin, en 1978
(aleshores ja no era director de
l'INEF) i reelegit també per unanimitat
en 1982 (un any abans de la seva tràgica
desaparició).
L'AIESEP agrupa la quasi totalitat de les
institucions dedicades a l'ensenyament
de l'educació fisica arreu del món. La
desaparició de Cagigal ha privat el
nostre país d'una rellevància internacional
extraordinària.
En 1970 també és nomenat vicepresident de la Federació Internacional
d'Educació Física (FIEP), elegit en
Assemblea General, a Lisboa i en fou
reelegit en les successives Assemblees
Generals.
Des d'aquest càrrec la seva tasca va ser
molt fructífera, ja que la FIEP va créixer i
va estendre els seus cursos i congressos
arreu del món. És un altre dels llocs clau,
molt importants, perduts per al nostre
país.

Potser, en l'ordre de mèrit personal, la
més alta distinció li fou atorgada en 1972,
amb la concessió del premi Philip Noel
Baker del Consell Internacional
d'Educació Física i Esport de la
UNESCO.
Aquest premi és considerat com una
mena de Nobel de la filosofia i la teoria de l'esport. El va aconseguir ja el
1972, quan, potser, encara no havia
estat escrit el més profund de la seva
obra.
Cagigal va tenir una pernanent il·lusió per
aconseguir de crear la llicenciatura en
educació fisica. Seria molt llarg
d'explicar els seus esforços, des de
1967, per aconseguir-ho. Algun dia
caldrà escriure aquesta història i els
obstacles (amb noms) que li varen
oposar tenaç resistència.
Per fi va poder veure realitzat el seu
desig, però no pas en el si d'una facultat
universitària. El seu esforç, si més no
parcialment, es va materialitzar.

La Llei General de la
Cultura Física i l'Esport

Els comentaris constructius i molt encertats sobre alguns aspectes de la Llei
General de la Cultura Física i l'Esport, de 31 de març de 1980, Llei que
ens portava una visió de l'associacionisme privat, a l'estil anglès del segle
XIX, que gairebé no té pas en compte
allò que constitueix el nou moviment
"Esports per a tothom" i on l'educació
física és tractada amb mesquinesa, amb
l'anacronisme majúscul de no crear les
facultats d'educació fisica (Oh
En 1968 fou elegit membre del Comitè deporte! Anatomía de un gigante).
Executiu del Consell Internacional
d'Educació Física i Esport (CIEPS) de la Aquesta crítica constructiva la va
UNESCO i reelegit després en As- realitzar amb lleialtat i valor (com tot el
que feia), abans, durant i després que
semblees Generals en 1970 i 1980.
En 1970 fou elegit vicepresident del naixés la Llei. El cost personal del seu
CIEPS de la UNESCO i va continuar acte de valor i defensa de l'educació
treballant en el dit Comitè fins a 1976. física, després del seu brillant article
Es podrien citar moltes altres activitats "Señores Senadores", al diari El País en
en el seu sorprenent currículum, que febrer de 1980, és conegut per tothom.
demostren el reconeixement in- Aquestes dades, molt ràpidament externacional de Cagigal i la seva enor- posades, assenyalen clarament aquesta
doble faceta d'estudiós teòric de
me influència en l'educació física.

l'activitat física i les seves arrels antropofilosófiques i, per un altre costat, el
seu èxit en l'aplicació pràctica
d'aquesta teoria, amb la creació de
l'INEF al nostre país i el treball internacional en els organismes que realitzen el desenvolupament de les activitats, docents, científiques i investigadores, de l'educació fisica al món
(FIEP, AIESEP, CIEPS, etc.), i la seva
defensa permanent del lloc important que
correspon, en la nostra societat, a
l'educació física i els seus docents. En
la incidència de Cagigal en l'educació
física una segona faceta que
m'agradaria de ressaltar: és el treball
brillant que va dur a terme com a
transformador de la mateixa substància
de l'estructura de l'educació física. Va
saber intuir els canvis futurs i estudiar-los,
comprendre
la
"revolució"
en
l'ensenyament de l'educació física que es
desenvolupa en les dues darreres
dècades i la seva posició sobre el
moviment espontani, la sensoliralitat, el
binomi espai-temps, la fugida de la
"construcció superintel·lectualitzada" i
la rica incorporació de les tècniques
esportives. Els "sabers" que el moviment pot incorporar amb gran facilitat al
patrimoni cultural pertanyen al domini
de la decisió, avaluació de
possibilitats, personal, ètica, estètica,
sensibilitat, memória motriu, intel·ligència motriu, dinàmica de grups,
música popular, prioceptivitat, fruïció,
delit, ànim, hàbits per a l'esdevenidor, la
psicologia
evolutiva
com
condicionament flexible de la programació, etcètera.
Fóra tema d'un profund i ampli estudi.
que algun dia podria intentar-se. Ara,
però, potser n'hi ha prou amb el comentari
de la contribució tècnica de Cagigal a
l'educació física, plasmat en un profund i
deliciós treball seu titulat "Sugerencias
para la década de los 70 en Educación
Física", escrit per sol·licitud expressa
del Consell Internacional d'Higiene,
Educació Física i Recreació (ICHPER)
de la UNESCO, la qual cosa significa
que se'l considerava la persona més
capacitada,
en
un

Fou president de l'AIESEP
de 1970 fins la seva mort,
organisme en el qual es posà de relleu
el seu gran interès en la formació dels professors d'EF

Sopar-homenatge celebrat a l'INEF de Madrid el 1972

tema d'envergadura técnica. Resumiré
només alguns dels aspectes que Cagigal hi analitza.
Elabora una sèrie de línies d'acció i
projecció en l'educació física: "l'exercici físic es presenta com necessitat
cada vegada més apressant, com el
gran reflex equilibrador de l'home".
Elabora la seva bonica idea, per al
nen, de l'aspecte nuclear que ha de tenir l'educació física, en l'ensenyament
escolar: "nous modes d'entendre l'acció educativa a través del moviment".
"L'educació física no és pas simplement una assignatura, és un dels aspectes generals de l'educació; és l'assignatura que atén precisament el
mode com l'home es comporta, en el
seu primer diàleg amb el món, per
mitjà de les seves capacitats físiques a
través de les coordenades espaitemps". El fet d'assenyalar l'aspecte
dialogant ha donat la clau per a la

construcció de tecnologia de metallenguatges, que avui ha desenvolupat la
psicomotricitat, per exemple, per a
l'alt rendiment.

Superar la contradicció entre
EF i esport
Cagigal assenyala encara un altre horitzó: la educació fisica com a procés
creador i preservador de la "sensació
d'individualitat", instrument principal per a la lluita contra la "despersonalització i l'estandarització".
En la seva concepció de l'educació física futura fa un magistral diagnòstic
de l'artificial contradicció educació física-esport: "Va esdevenir-se que l'educació física va sorgir en el món contemporani com una derivació o normal creixença dels moviments gimnàstics. Aquestes gimnàstiques, que

substancialment consisteixen en estudi i pràctiques analítiques del moviment i de les postures, s'havien desenvolupat al marge del brot de l'esport
modern, que gairebé amb coincidència de dates estava a punt d'iniciar la
seva internacionalització a partir fonamentalment d'esquemes britànics.
Va esdevenir-se que l'esport, gràcies a
la seva intrínseca espectacularitat i
mercè a d'altres factors socionatropológics, va començar a conèixer un èxit
sense precedents. És per això que l'esport va prendre direccions imprevistes
amb creixents implicacions econòmiques, polítiques i d'altres. L'educador
físic, a qui el poble amb segura i fina
intuïció tendia a identificar amb el fet
esportiu, s'apressà a dir que ell no tenia res a veure amb aqueix esport fora
mida. En part tenia raó; sense voler,
però, els educadors físics s'allunyaren
de la més voluminosa parcel.la del

moviment humà. Un afany de rebuig
de la contaminació els féu perdre terreny, en l'àmbit en el qual podien
haver trobat les majors motivacions,
vers les pràctiques de l'educació física
per part de la joventut". I assenyala
clarament l'enfoc futur: "Cal recolzar
els enfocs educativoesportius que s'integren en moviments com el segon
cami de l’esport , l'esport per a tothom". Ressalta com a camí futur les
activitats físiques en les quals l'eix és
la "creació". Conseqüentment amb
tot, pensa que les estructures docents
de l'educació física i els seus plans
d'acció s'obrin més a l'esport "el segon camí". És ben palès que al nostre
país continua vigent aquesta contradicció: educació física-esport. Només
alguns grups han trobat aquest "segon
camí" que, sens dubte, acabarà sent
acceptat totalment. Fa més de quinze
anys que Cagigal el proposava.
Un altre aspecte tècnic, que assenyala
de forma conceptual però suggerent,
és que per a l'educador físic té interès
la seva associació amb tots els moviments de sociòlegs, naturalistes i dirigents polítics, que es conjuminen per
defensar "el medi ambient". "En
aquest retrobament de si mateix, en la
naturalesa, hi ha una gran pedrera de
salut mental". Naturalment, això suposa la incorporació de disposició i
tecnologia procedent d'aquest camp.
Cagigal assenyala també com a idea
important per a l'esdevenidor de l'educació física la "fruïció, el delit, el
gust, la gana, el plaer i el coratge en la
realització del moviment", la qual
cosa el porta a considerar el "moviment natural, espontani, sense artifici,
ni estereotipus opressors", com els
més aptes en una educació física futura.
I aquest esdevenidor el condensa en
un pensament profund i bonic per a
l'ensenyament de l'educació física:
"L'home en moviment pot significar
la desmaterialització de la seva mateixa matèria, la seva espiritualització".
La seva obra és plena de conceptes
"tècnics" innovadors. Però ningú no
pensi pas que per innovar tècnicament no calgui el concepte. Allò que

és fonamental és la "idea", la visió del
problema. Després, d'acord amb la
creativitat, l'experiència i la fantasia
de cada professor, s'assolirà l'objectiu
més o menys plenament. Però el que
és fonamental, allò que constitueix el
fet nuclear, és la idea. Cagigal expressa
en la seva obra una increïble quantitat
d'"idees tècniques"; aquí són per a qui
les sap veure i té els coneixements
adients per a saber-les desenvolupar.
Un altre camp que el nostre autor assenyala és que "tot el programat enriquiment estructural està condicionat,
està en funció de comunicacions corporals, de corporalitzacions". En educació física, hi ha avui dia tendències
abocades vers aquest camp tecnològic,
que arriben als límits, i fins i tot els
ultrapassen, del mim, la dansa, l'expressió de tota mena.
Vers una educació nova, la funció del
moviment

La seva lúcida interpretació de la consideració del esquema corporal, al
centre de l'acció educativa, però desproveïda del tractament, a partir del
moviment construït i artificial, en
comptes del natural i espontani, marca una direcció per a qui sap veure-la
i té el coratge d'aconseguir-la.
Assenyala Cagigal: Educació general a
partir d'un nucli fonamental psicomotricista, i aquesta (la psicomotricitat)
entesa com a realitat total de la persona, gratificant, motivant, suficient en
ella mateixa i activament enriquidora,
poden i per la seva mateixa substància
han de ser plenament incorporades al
concepte d'educació permanent".
Assenyala igualment en ¡Oh
deporte!.. . que el gest esportiu i la
conducta natural ludocompetitiva, que
són
l'essència
de
l'esport,
constitueixen una de les conductes
naturalment incorporables a l'educació
pel
moviment.
Indica
aquest
interessant camí futur per a l'educació
física. Personalment penso que, en la
nostra societat actual, l'únic possible,
i avançant-se al futur, ens dóna tres
pistes fonamentals d'acció, entre les
possibles:
acció
cultural;
experimentació pedagògica sobre la

continuïtat de l'educació física escolar
i la pràctica de l'esport d'adults i, per
últim, la "transformació convergent
dels professionals de l'educació física i
dels professionals de l'educació, els
quals instauraran en els seus respectius curricula acadèmics els sistemes
de formació i selecció exigits per
aquesta manera d'entendre l'educació".
És a dir, Cagigal ens planteja el problema nuclear de l'educació física, l'analitza
i
el
diagnostica
encertadament
darrerament,
assenyala quins són segons ell els
principis o camins tècnics que cal
adoptar per arribar a aquesta
educació fisica del futur.
Totes les evidències actuals ja estan
provant com eren d'encertats els seus
anàlisis. Avançar en la seva línia de
pensament ens durà més ràpidament a
aquest esdevenidor educatiu.
Caldria disposar de molt més espai
per analitzar, un a un, els problemes
plantejats i estudiats per Cagigal en la
fonamentació antropofilosòfica, en
l'organització pràctica del sistema de
l'educació fisica com a educació i les
seves
aportacions
técniques
puntuals en moltíssims aspectes:
esquema corporal, espai temps,
metallenguatges de comunicació en
esport, incidència de la tècnica
esportiva, etcètera. Seran, sens
dubte, tema de futurs escrits i estudis.
És per això que, a tall de conclusió,
he d'assenyalar que la incidència de
Josep Maria Cagigal en el camp de
l'educació física del nostre país, i a
nivell internacional, és clau per
entendre el desenvolupament de
l'activitat física en l'esdevenidor.
La seva tràgica desaparició ha
privat la nostra pàtria del més
eminent estudiós de l'educació física
que posseíem, i la seva absència dels
fórums internarionals palesa cada
vegada més que un home de la seva
vàlua i nivell intel·lectual no té,
previsiblement, successor de la seva
talla.

