
L'EDUCACIÓ FÍSICA.
UN CONCEPTE ROMÀNTIC

En finalitzar aquest any natural-1993- perdrem una de les denomina
cions que més va costar d'introduir en la societat actual (Ley E101a, 1961).
Més que això, sembla ser que només uns pocs, amb romàmtica obstinació,
la empraven, la resta ---és a dir, la societat- ens deien "els de la gimnàs
tica", "els dels esports", etc., rara, raríssima, era la vegada que ens deno
minaven "els de l'Educació Física". Entre nosaltres -professionals-la
denominació més estesa i generalitzada darrerament es concretava així:
"som professors d'INEF". Avui dia ser educador físic ha passat de moda.
A partir d'ara serem Llicenciats en Ciències de l'Actividad Física. Potser
la luctuosa pèrdua de la paraula no sigui res més que una petita omissió,
dins un context més ampli. Esperem que només sigui una cosa puntual i
que no signifiqui un cop més un modisme per fer veure la nostra renova
.ci ó, modernisme, evolució, progressisme, etc.
Si bé el concepte activitat física sembla que pot arribar a agradar, no el
farem objecte d'aquest comentari i ens sembla més d'acord amb aquest
discurs realitzar una recapitulació per tal de comprovar expressions com ara:
L'Educació Física, aquest calaix de sastre ... L'Educació Física i les seves
peculiars tècniques... La primacia de l'element pedagògic..., expressions que
no tenen més de deu anys. En l'actualitat, aquesta paraula, de sobte, ja no
és moda. Ara preval el mercantilisme desmesurat i l'important no és que les
coses funcionin, sinó que venguin. L'important no és l'ajuda, sinó que es
pagui. El que desitgem és que ens reconeguin i no cal tenir-ne identitat.
Destacar en múltiples esdeveniments és espectacular, més que no pas apro
fundir en els temes. És possible que els mots "Educació Física" no siguin
comercials, tal vegada aquest terme s'hagi de contextualitzar en la seva
justa mesura i fms ara ha estat desmesurat el seu pretès abast.
Però no dubtem que si es canvia el títol, darrera s 'hi estan canviant molts
conceptes i aquests conceptes no es limiten exclusivament a un camvi de
nom, sinó que poden arribar a assolir un abast molt rellevant en un futur
relativament proper (majors dotacions pressupostàries, assignatures més
àmplies, aprofundir en una investigació més específica, etc.).
Si aquest terme -activitat física- ve donat amb major amplitud de sig
nificat que el que tingué l'Educació Física al seu moment, és clar que per
a tothom serà benvingut. Però si només substitueix a l'Educació Física,
estarem a la moda: fer molt soroll per obtenir...

apurds : Edu(ocióFisica i Espo~s 1994 (35)


	035_001_ct01

