
INVITACIÓ A LA 
LECTURA 
Ponències llegides a un acte-homenatge celebrat a INEFC de Barcelona el maig de 
1984. 

L'ITINERARI PERSONAL 
Jesús Galilea, Director del Centre d'Estudi d'Alt Rendiment 
Esportiu (CEARE) 

En aquesta sessió acadèmica "In Memoriam", en corres- 
pon presentar un aspecte tan íntim i tan controvertit com 
és el biogràfic, els records i les vivències que durant anys 
varen teixir l'amistat entre dues persones allunyades 
geogràficament i, diria que en alguns aspectes, també 
idológicament. 
Vaig conèixer José María el desembre del 1960. Alesho- 
res jo era alumne de segon curs de Medecina de 
l’Educació Física i l'Esport, que se celebrava a Madrid, i 
ell n'era el professor. Aquesta coincidència marcaria de 
forma definitiva gran part de la relació futura. Feia pocs 
mesos que s'havien celebrat a Roma els Jocs Olímpics, 
en els quals tots dos hi havíem estat, però no havíem 
coincidit, i encara estàvem impressionats per l'espectacle 
i sobretot pel marc escènic. Varem mantenir una llarga 
conversa en aquell entranyable bar del Gimnàs Moscar- 
dó. En aquells temps, Cagigal pertanyia a la Companyia 
de Jesús i la seva visió de l'esport denotava les influències 
de la formació eclesiàstica i específicament jesuïta, sense 
que això tingués el més mínim sentit pejoratiu, ans al 
contrari. Per ell, l'home s'afirmava i es realitzava a través 
de l'esport, que entenia com un mitjà idoni d'expressió 
cultural d'ampli contingut pedagògic i profundes arrels 
humanístiques. Mai vaig saber, ni li ho vaig demanar, per 
què va abandonar la ordre religiosa, per bé que externa- 
ment no donava la impressió d'haver sofert una profunda 
crisi personal; naturalment es tractava d'unes aprecia- 

cions molt poc objectives per la dificultat de diàleg, per 
la llunyania i perquè la nostra amistad era recent. 
El fenòmen olímpic va ocupar l'atenció de José María en 
la seva producció literària de forma permanent. Més de 
vint escrits específicament referits al tema i moltes altres 
més aproximacions, que de manera tangencial estan en 
relació amb l'olimpisme, testimonien la importància que 
li va concedir Cagigal. La seva contribució, tanmateix, no 
va limitar-se al fet literari, sinó que va prendre part 
activa en les sessions de l'Acadèmia Olímpica Internacio- 
nal, de la qual era membre d'honor, així com també va 
ser el primer, i em sembla que l'únic, director del Centre 
d'Estudis Olímpics de l'INEF de Madrid, des que va ser 
creat l'any 1969. Ambiciosa empresa, que malhaurada- 
ment va tenir ben poc èxit. 
La posició de Cagigal respecte a l'olimpisme contenia en 
principi un intencionat matís filosòfic, podríem referir- 
nos a aquell treball publicat amb el nom de "Olimpisme 
Modern" en Citus, altius, fortius del 1960, i, posterior- 
ment, esdevingué molt més pragmàtic i crític amb l'apa- 
rició dels, per mi, més precisos i determinants assajos 
sociològics sobre el tema. Un bon exemple el tenim en 
el 4t capítol, referent a l'olimpisme en crisi, del seu llibre 
¡Oh! Deporte. 
M'he desviat intencionadament de l'anècdota biogràfica, 
centrada en el nostre primer encontre, per plantejar el 
pensament conceptual de Cagigal entorn l'olimpisme, 



Un desig acomplert de José María Cagigal 
fou tenir una familia 

A la fotografia: Amb el seu fill petit, en una de les activitats 
més apreciades per ell, l'excursionisme. 1982 

 

 

tot i que el tema discursiu va per la mateixa via. Penso que es fa 
difícil, almenys per mi, separar José María de la seva obra, la 
persona del seu itenerari intel·lectual. 
 
El mes de juny del 1962 un altre curs de Medicina Esportiva 
ens torna a reunir durant uns dies inoblidables. Aquesta vegada a 
Valladolid, i tots dos com a professors. El bon menjar, però 
sobretot l'excel·.lent vi d'aquelles terres foren un complement 
inigualable per les llargues vetllades en el menjador acollidor d'una 
clàssica venta castellana. Feia un any que havia estat nomenat 
Secretari Tècnic de la Delegació Nacional d'Educació Física i 
Esports. Era l'època en que, per mi, hi havia el millor equip 
directiu que mai ha tingut l'esport espanyol: Elola, Águila, San 
Román, Samaranch, Cagigal, Piernavieja i Gemo, una 
candidatura difícil de tornar a reunir i que coincideixi en el temps. 

Crec que en una època d'oblits i desqualificacions absurdes, cal rendir 
públic homenatge a aquells homes, tant si es coincideix com no amb les 
seves ideologies polítiques. 
 

Esport i política 
En aquella ocasió, el tema "prínceps" d'entesa o polèmica, segons 
els punts dialèctics en litigi, versà entorn de la política esportiva i, 
inevitablement, de l'esport polititzat. La conversa es va dur a 
terme en un clima distès i docte, tal i com correspon a l'ambient 
universitari, i al sec i sever, però atractiu paisatge que ens envoltava. 
En aquell temps, Cagigal vivia una etapa d'activitat febril en 
l'esport espanyol i, al cap i a la fi, les seves peculiars estructures 
d'aquells temps representaven una certa continuïtat de les encara 
properes vivències religioses. No obstant, la concepció de l'esport 
dins de la societat i la seva vinculació al poder polític establert, 
estava molt lluny d'ajustar-se al que llavors significava norma 
de compliment obligatori. Penso que Cagigal va equivocar- se en 
intentar emmarcar dins dels estrets marges de 
l’Administració, aquella, aquesta o la que vingui, tot 
l’enorme cabdal d’idees, projectes i il·lusions que albergava 
el seu pensament. Hem de convenir, malgrat tot, que una de les 
seves ambicions més ansiades, la creació del primer Institut 
d'Educació Física espanyol, va poder veure la llum gràcies a la 
seva presència en el si de la Delegació Nacional d'Educació 
Física i Esports. ¿Hauria estat creat igualment sense la seva 
presència? És possible, però sens dubte molt més tard. 
 
Des que és nomenat, l'any 1963, Subdelegat d'Educació Física, i va 
abandonar o el varen fer abandonar el càrrec de Secretari General 
Tècnic que ocupava des de feia dos anys, fins al 1966, quan obre les 
portes al nou Institut, hi ha tres anys de dedicació exclusiva al 
que seria el seu gran èxit. En el seu llibre L'esport en Ia 
societat actual. Cagigal fa una breu però detallada descripció de 
quines foren les línies bàsiques de la creació y de l'òptica 
pedagògica de la futura institució. No fa cap al·lusió, per contra, als 
contratemps, oposicions i desenganys que va trobar durant aquells 
tres anys amb la seva decidida actuació. En el relat, també omet 
un fet que va estar a punt de costar-li un cessament fulminant. Em 
refereixo a la decisió personal de Joan Antoni Samaranch, 
aleshores nou Delegat Nacional per renúncia de José Antonio 
Elola, d'incloure les matèries esportives en el currículum pedagògic 
de l'INEF, decisió amb la qual Cagigal es mostrava totalment 
en desacord. Va ser, potser, el primer i únic enfrontament entre 
dos homes a qui després va unir una forta amistat i una mútua 
admiració. 



José María Cagigal era un gran conversador, 
brillant, amb domini del llenguatge, i que sabia escoltar. 
Un intel·lectual, utòpic i pragmàtic, 
anàrquic i rigorós 

 

 



 

Un home íntegre, auster, reflexiu 
 
A partir d'aquella època, els nostres encontres esdevenen 
més freqüents, de vegades s'emmarquen en un escenari 
fixa —el seu despatx de l'Institut—, d'altres són itinerants, 
en ocasió de coincidir en diversos congressos nacionals o 
internacionals, o en els esmentats cursos de Medicina 
Esportiva, als quals ell era ja un participant assidu. El 
seu despatx, aquella petita cambra del tercer replà, amb 
la finestra orientada cap a la Sierra madrilenya, d'inten-
cionada sobrietat, i que desentonava amb la resta de la 
casa, va ser durant molts anys lloc de confessions mútues, 
d'identificacions i també, per què no, de controvèrsies. 
Semblava com si Cagigal volgués trobar en aquell petit 
habitacle, la pau i el temps per a la sossegada reflexió que 
potser els espais més amplis no li haurien pogut oferir. 
Hi ha hagut qui ha volgut veure en aquesta anècdota, en 
aquesta anecdòtica —perdó— però significativa mostra de 
la seva personalitat, una provocadora acusació devers els 
qui, buits d'idees, cerquen en els grans despatxos la 
pròpia reafirmació, tot i que tan sols sigui omplint-los de 
mobles. Pot ser que fos en aquella petita habitació on es 
gestés el nostre mutu enteniment i on es consolidés de 
manera definitiva la nostra amistat, per bé que va ser 
també l'escenari del nostre únic enfrontament, a la tardor 
del 1975, significatiu per moltes raons. Asseguts cara a 
cara a la taula de treball o en el petit tresillo, que 
juntament amb una estanteria atapeïda de llibres consti-
tuïa l'únic atrezzo del reduït despatx, havíem passat 
hores i hores parlant del diví i de l'humà. Crec que és allí 
on vaig arribar a conèixer bé Cagigal, en la mesura que 
es poden conèixer dos homes que per regla general 
estaven allunyats geogràficament i amb una vida pròpia 
totalment diferenciada. 
José María era per sobre de tot un home íntegre i fidel a 
uns esquemes de conducta dels quals ningú va aconseguir 
apartar-lo. Gran conversador, sempre brillant, amb un 
domini del llenguatge notable, sabia escoltar, si bé quasi 
sempre era ell qui duia el fil de la conversa. Era un 
intel·lectual de cap a peus, amb tota la controvèrsia que 
això comporta. Utòpic, però en alerta permanent davant 
al fet quotidià. Anàrquic i alhora rigorista; propens a 
l'empirisme del pensament, però pragmàtic en les deci-
sions; en ocasions conseqüent, i d'altres contradictori. 
Sempre vaig tenir la impressió que Cagigal fou tremenda-
ment recelós en relació als més directes col·laboradors 
fora de molt honroses excepcions, penso que és per 
aquest motiu que els va buscar amb una escassa brillan-
tor. 
En la seva persona hi havia un cert grau de desconfiança, 
que intentava dissimular més amb el gest que amb la 
paraula. Quan es dialogava amb José María, quedava 
sempre una ombra de dubte sobre si ho havia dit tot, o 

bé es reservava alguna cosa que mai no diria a ningú. De 
l'una o l'altra manera, crec que sí que vaig arribar-lo a 
conèixer. I ho crec perquè vaig a arribar a estimar-lo. En 
aquell despatx va parlar-me en moltíssimes ocasions dels 
seus somnis, de les seves obstinacions personals, de tot 
un món —el de l'esport—, que tots dos compartíem; també 
va parlar-me dels seus enfrontaments amb l'administra-
ció, en general tan dura i incomprensiva, dels seus 
projectes de futur per al seu Institut, que sempre va tenir 
com a propi, i penso que fou amb força raó. No solia 
demanar opinions sobre la seva producció literària, encara 
que les admitia. Quant a la seva vida personal i íntima, 
—aquí vaig ser partícep d'una de les seves més cares 
il·lusions: la creació d'una família—, va poder complir 
finalment un dels dos objectius pels quals deia sovint que 
m'envejava: tenir una dona i fills. L'altre objectiu —viure 
a Barcelona—, no va poder realitzar-lo mai, tot i que va 
estar a punt d'aconseguir-ho. 

Un pensament obert i de direccions  
múltiples 
 
Anteriorment he dit que l'escenari dels nostres encontres 
canviava segons les reunions, congressos o els esmentats 
cursos de Medicina Esportiva. En tot moment, Cagigal va 
defensar amb tenacitat la planificació d'una investigació 
en matèria d'Educació Física i Esports de caràcter multi-
disciplinari, defugint l'encasellament per interessos per-
sonals o professionals. L'àmplia dimensió de la seva 
producció intel·lectual estava renyida, lògicament, amb 
la reduïda política de capelletes: ell tenia un especial 
interès per la medicina esportiva, o millor, per la medicina 
i l'assistència com a professor en els cursos de l'espe-
cialitat en són testimoni. Malgrat tot, no va poder con-
vertir en realitat el seu objectiu de coordinar tota la 
investigació entorn l'INEF, a pesar que el 1970 sortís un 
decret de la Delegació Nacional on es parlava de la 
incorporació de l'Escola de Medicina de l'Educació Física 
i de l'Esport a l'INEF, el qual no va suposar més que una 
simple exposició d'intencions que mai s'arribà a 
complir. 
En realitat, per Cagigal, qualsevol tema relacionat amb 
les seves àrees de coneixement tenia interès. Algú ha 
volgut interpretar la seva projecció personal i intel·lec-
tual cap a l'esport com un clar oportunisme, ja que va 
situar-se en una àrea des de sempre òrfana d'interés per 
part de les classes intel·lectuals del país. Les tangencials i 
esporàdiques intervencions d'Ortega i Unamuno, de Gil 
de la Serna, Azorín, etc., no penso que puguin ser 
considerades com una mostra significativa d'una dedica-
ció generalitzada al tema. Tots els altres escriptors, pin-
tors o escultors espanyols havien considerat, en les seves 

En una classe de psicopedagogia a 
l’INEF de Madrid



 

 
 
manifestacions, l'esport com una font d'inspiració estètica, com 
un fet aïllat o, encara més, com un conjunt d'anècdotes d'uns 
moments socials del país. No discuteixo aquest possible 
oportunisme, però el que sí afirmo amb tota certesa és que 
Cagigal, des que va començar a introduir-se en l'esport, va 
descobrir-ne els extraordinaris valors ètics i les qualitats 
estètiques, i va submergir-se en la profunditat de les seves arrels 
històriques i culturals, amb la intenció d'elevar-lo a la 
categoria de ciència, de fet social rellevant i d'expressió 
cultural d'incalculable valor. És per això que crec que no 
exagero si asseguro que Cagigal és, per mi, l'únic pensador de la 
història de l'esport espanyol. Si repassem l'abundant obra de 
Cagigal, és fàcil d'observar que la curiositat per cadascun 
dels múltiples aspectes científics i culturals que presenta l'esport 
no tenia límits, encara que, no cal dir, va dedicar una especial 
atenció a l'estudi filosòfic i sociològic del fenòmen esportiu. 
 
La formació intel·lectual i la trajectòria vital justifiquen aquesta 
predilecció. Tanmateix, la psicologia, la pedagogia, la biologia, 
la filologia, l'antropologia i, en general, tot el que feia 
referència a l'esport, tenia per ell un interès i un valor gairebé 
obsessiu. L'actitud intel·lectual de Cagigal és un principi 
d'expectació cara al món de l'esport. Després, passa a una 
etapa de reflexió i anàlisi en profunditat dels components 
d'aques't món complex posteriorment, entra en una fecunda i 
rigorosa formulació de tota una teoria filosòfica sobre l'Educació 
Física i l'Esport. L'evolució dels seus escrits en el temps demos- 
tra que la seva aportació és fruit del coneixement i d'un rigorós 
estudi d'un tema al qual va dedicar tota la vida. Si bé en el 
futur se'l recordarà per la seva aportació literària, no podem 
oblidar la decidida contribució als avenços polítics o 
administratius assolits per l'esport en els darrers vint anys: la 
pròpia creació de l'INEF, que va dirigir durant onze anys, la 
presidència de la Comissió de Professorat de la Junta Nacional 
d'Educació Física, la seva presència en la Comissió 
permanent del Comitè Olímpic Espanyol i, sobretot, la seva 
llarga lluita per aconseguir el rang universitari per a l'INEF. 
Això últim va ser un dels seus objectius més anhelats, i també 
hem de dir que un dels esculls més difícils de salvar dels que 
va trobar durant la seva carrera. Tot i que el juliol del 1970, 
abans que la primera promoció acabés els estudis, el mateix 
Cagigal parla de la Llei General d'Educació que recull la 
incorporació a la Universitat de l'INEF amb el rang d'Institut  

 
 
Universitari en la cèlebre disposició transitòria 2a/paràgraf 6, 
no és fins molts anys després que es converteix en una 
venturosa realitat. Els anys passen, i l'octubre del 1975, s'inaugura 
l'INEF a Barcelona. L'esdeveniment, però, sobretot els planteja- 
ments inicials dels seus responsables no tenen bona acollida a 
Madrid, i s'enrareixen una mica les relacions personals i 
institucionals. Van ser uns moments difícils per Cagigal i per a 
mi, i per més que no varen fer perillar la nostra amistat personal, 
sí que enterboliren les nostres relacions. L'any 1977 es produeix 
un greu enfrontament dels dos Instituts amb el Consell 
Superior d'Esports com és lògic, cauen els dos directors: 
Cagigal aquell mateix any, i jo un any després. Crec que aquest 
no és el moment d'exposar els motius de la desfeta; no estàvem 
gens d'acord amb el punt de vista de l'Administració, i vàrem 
adoptar l'única sortida honesta i conseqüent: anar-nos-en i punt. 

Els anys difícils 
 
Els anys següents, fins a la seva tràgica mort, van ser molt 
tristos per a José María, encara que va procurar dissimular-ho. 
Va haver de fer de tot per subsistir i, tret la seva pròpia 
família i d'alguns amics, va rebre molt poca ajuda. De vegades 
coincidia amb ell arran d'alguna presentació de llibres seus 
celebrades a Barcelona, i també durant l'any en què impartia 
l'assignatura de Teoria de l'Educació Física en aquest Institut. 
Crec que el gest d'aquesta institució envers la seva persona li va 
compensar en gran manera les amargors sofertes els últims 
anys per aquest Institut que ell va crear. En cap de les 
esmentades ocasions vàrem parlar de la seva situació, en part per 
respecte a la intimitat, i també perquè José María mai ho hauria 
acceptat de sentir-se compadit. Excuseu-me si, en intentar una 
aproximació a la vida i a la obra de Cagigal, he caigut en un 
abús autobiogràfic. Naturalment puc assegurar que no hi ha 
hagut el més mínim afany de protagonisme, sinó que 
simplement he procurat fer el meu relat, un relat intimista, 
d'una amis tat profunda forjada en tants anys i en tantes lluites 
comuns. He preferit presentar-ne la versió més humana. No sé 
si ho he assolit, potser s'hagi perdut autenticitat biogràfica, però 
he considerat que per damunt de cites, dates, dades i de protocols 
de redacció estudiats, calia fer prevaler l'apassionada, parcial i tal 
vegada poc objectiva visió i record que d'un amic en té un altre 
amic. 


