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Tot sembla indicar que, des de memòria. I encara que és veritat ferents aspectes de l'educació 

fa un temps, els estudis relatius que la preocupació pels estudis física . El malaurat Pedro Asirón 

a la història de l'educació física i humanístics relatius a l'esport va iniciar l'any 1993 aquestes 

de l'esport estan d 'enhora- persisteix - tal com confirma el reflexions amb una aproxima-

bona . En efecte, des de novem- fet que apareguin assíduament ció a l'obra de Cristóbal Mén-

bre del 1993 es desenvolupa a treballs en publicacions espe- dez, un dels primers tractadis-

la Universitat de Salamanca, a cialitzades- (1), el cert és que tes de l'exercici físic. La nòmina 

instàncies del professor Saúl no hi havia una vehicle que, de de conferenciants és amplíssi-

Garcia Blanco, una sèrie de se- manera sistemàtica, recollís ma, de tal manera que només 

minaris que, a manera de sim- aquest tipus d'iniciatives i apor- donarem - sense ànim de ser ex-

posi tracten monogràficament tacions. haustius i a títol de simple re-

aquestes temàtiques. En reali- Des del 1993 fins al curs acadè- cordatori- alguns noms: 0010-
tat, la tenacitat i la voluntat del mic 1997/98, s'han organitzat res Cabrera, José Ignacio Barbe-

seu organitzador fomenta cinc seminaris, que han permès ro, Carlos Gil Pérez, Julio César 

l'elaboració d'un corpus histo- l'aparició de tres volums que re- Legido, Fernando Duarte Vega, 

ricum que enalteix la Història de cullen bona part de les contri - Juan Manso, etc. 

l'Educació Física com a discipli- bucions presentades. Els seus És obvi que una empresa 
na científica i universitària . peus d'impremta corresponen d'aquestes característiques ha 

Possiblement ens trobem da- respectivament, als anys 1995, de donar importants profits. Els 

vant una de les iniciatives més 1996 i 1997 (2) . Durant aquests primers beneficiats són, sens 

destacades després de la desa- seminaris han desfilat, per la dubte, els alumnes univerSitaris 

parició d'aquella insigne publi - càtedra de la Universitat de Sa- que tenen la possibilitat d'as-

cació - gresol d 'humanisme i lamanca, diversos professors i sistir a les sessions acadèmiques 

esport- que va ser Citius, Altius, professores que des de la pers- que s'imparteixen a les nobles 

Fortius, de tan bon record i pectiva històrica han tractat di- aules de l'edifici històric de la 

Universitat de Salamanca. Tam-

poc no hem d'oblidar els fruits 

que es deriven de la publicació i 

divulgació dels esmentats tre-

balls. De fet. es pretén oferir, 

des d 'un plantejament interdis-

cisplinar, diferents enfoca-

ments de les activitats físiques 

esportives practicades durant la 

història. 

Tot i que no és el nostre objectiu 

detallar pormenoritzadament 

el contingut de cada un d'a-

quests volums recopilatoris, 

sembla oportú donar compte i 

raó d 'aquells nuclis temàtics 

que han merescut major aten-

ció per part dels diferents po-

nents, i que d'alguna manera, 

assenyalen els centres d' interès 

que - a nivell d' investigació- es 

desenvolupen actualment a 

Espanya sobre la història de 

l'educació física i de l'esport. 

D'entrada, salta a primera vista 

(1) Veleu . per exemple. el recenl treball del professor FranClsco Rodnguez Adrados. "MltO, nto y deporte en Grecla" , EstudiS ClàssICS. núm. 110. 1996. pàg 7·31 

(2) S,mpoSlum de HistOria cie la EducaClón FísICa UniverSitat de Salamanca SelVlClO de EducaClón FlslCa y Deportes 1995 (79 pàg ). /li 5ympoSlum HIStona de '" EducaClon FlslCa Coordinador 
Saúl Galda Blanca UniverSitat de Salamanca SelVlClo de EducaClón FiSlca y Deportes 1996 (104 pàg), IV 51mpoSlum HIStOria de la EducaClón FISICa Coordinador Saúl GarCia Blanca UniverSitat de 
Salamanca SelVlClO de EducaClón FislCa y Deportes 1997 (162 pàg ) 
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la importància que encara con

citen aquells treballs dedicats a 

la imbricació de l'educació físi

ca en la Paideia grega. És lògic 

que així sigui més encara si 

considerem que Grècia va ser la 

promotora de l'esport i d'una 

educació integral que contem

plava la dimensió física, in

tel ' lectual i moral de la forma

ció humana . En aquest àmbit 

destaquem dos notables con

tribucions: "La educación física 

en la antigua Grecia: Orígenes y 

pruebas competitivas" , d'Anto

nio Lopez Eire (1995). i "Educa

ción Física, disciplina funda

mental en la Paideia griega", de 

Gaspar Morocho Gallo (1997) . 

AI marge de l'erudició d'amb

dós treballs, convé significar la 

distinció que fa López Eire entre 

els Jocs Sagrats, anomenats es

tefanites o estefanòfors que 

oferien per premi una corona, 

pel que fa els Jocs temàtics, o 

de premis proposats. El profes

sor Morocho Gallo visualitza el 

desenvolupament de l'educa

ció física des d'una perspectiva 

interdisciplinar, vinculant-la 

tant a la filosofia i a la retòrica 

gregues, la qual cosa posa de 

manifest que la història de 

l'educació i de l'esport sorgeix 

en u na autèntica cruïlla de ca

mins i que necessita, per tant, 

de les aportacions d'altres 

àmbits afins com el filològic. 

!lISCEL · LÀn .\ 

Naturalment, el tema del classi 

cisme també ha merescut 

l'atenció dels participants. Ra

miro Jover Ruiz ha tractat l'obra 

de "Filóstrato y Sobre la Gim

nastica : el intento frustrado de 

restauración de los valores hu

manos, a los juegos deportivos 

del siglo III" (1997); mentre que 

des d'una perspectiva histori

cocomparativa José A . Cechini 

Estrada assu meix el "Estud io 

comparado de la Educación Fí

sica en Platón, Locke y Rous

seau" (1996) . I tot això sense 

oblidar aspectes relacionats 

amb l'Edat Mitjana ("La activi 

dad Física en la Edad Media : el 

imaginario corporal i la deter

minación social del comporta 

miento físico", de Miguel Vi

cente Pedraz, 1995); relatius al 

Renaixement ("La educación fí

sica en el Renacimiento espa

ñol" , de Eduardo Alvarez del 

Palacio, 1997). i per suposat, 

vinculats al reformisme il·lus

trat ("La Educación Física en el 

pensamiento ilustrado de Gas

par Melchor de Jovellanos", de 

Juan Carlos Martín Nicolas, 

1997). 

Parel ·lament es detecta una es

pecial atenció pels aspectes re

latius a l'època contemporània, 

i es poden classificar aquí les 

aportacions de la següent ma

nera : estudis monogràfics dedi

cats a autors concrets i especí-

fics ("El deporte en Ortega y 

Gasset", de Serafín Tabernero 

del Río, 1996, "José Maria Cagi

gal , de Buena Memoria" , de 

Santiago Coca, 1996); contri 

bucions relacionades amb el 

protagonisme de la Institució 

Lliure d'Ensenyament (en con

cret dos sobre la "La Educación 

Física en la Institución Libre de 

Enseñanza" , de José María Her

nandez Díaz, 1995, i una altra 

de Leonci Vega Gil, 1996); re

flexions entorn a les vincula

cions entre l'esport i el món so

ciocultural de l'Espanya con

temporània ("Historia social del 

Deporte en España", Francisco 

Lagardera Otero, 1995; " El re

flejo del deporte en la poesia de 

las Primeras Vanguardias y del 

27" , Pedro Carrero Eras, 1996). 

Per últim, apareixen dos nuclis 

igualment notables, els relatius 

a l'evolució de la medicina es

portiva i els que afecten a la 

presència i història dels dissenys 

curriculars de l'educació física 

en el recent sistema educatiu 

espanyol. 

Abans de concloure aquest co

mentari , considerem oportú 

notificar la publicació dels tre

balls del primer Seminari Euro

peu d'Història de l'Esport que 

es va reunir a Roma, entre els 

dies29 de novembre i 1' 1 dede

sembre del 1996, sota l'orga

nització de l'Europeen Comit-

tee for the History of Sport i la 

Scuola dello Sport- CONI(3) . Es 

tracta d'un extens volum - coor

dinat pels professors Arnd Krü

ger de la Georg-August Univer

sitat de G6ttingen i Angela Teja 

de l'ISEF de Roma que inclou un 

gran nombre de comunica 

cions que han estat classifica

des segons diversos àmbits 

temàtics, il·lustratius igualment 

de l'actual sensibilitat existent 

en la seva historiografia conti 

nental. A continuació detallem 

els epígrafes de les diverses sec

cions del Seminari : herència de 

l'esport a Europa; les fonts de la 

història; panem et circenses, és 

a dir, sobre la cultura dels es

pectacles; història de l'entre

nament; la formació del profes

sorat d'educació física; esport i 

gènere; esport i religió; olimpis

me; esports aquàtics; esport i 

estat; esport i nacionalisme i, fi 

nalment, esport i fascisme. Da

vant la impossibilitat de detallar 

el contingut de cada una de les 

aportacions incloses - que en 

referir-se a la història europea 

presenten notables suggeri

ments des d'una perspectiva 

comparativa- remitim al lector 

interessat a la consulta de l'o

riginal , obra certament notable 

que ens obliga a estar atents a 

tot allò que succeeixi en els 

pròxims seminaris de la CESH 

que s'anuncien per al desembre 

del 1998 (Copen hagen) i 1999 

(Florència) . 

(3) La Comune eredlrà dello spon In Europa Atri del 1° Semlna"o Europea di Sro"a dello spon EdICIÓ a e~rrec de Arnd Kruger I Angela Te¡a Roma Seuola delia Sporl (CONI) 1997 
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