
L’educació física femenina

durant el franquisme. La secció femenina

Resum
En aquest treball hem tractat de recollir
l’evolució històrica de l’educació física fe-
menina, especialment durant l’etapa de la
dictadura franquista, on la Secció Femeni-
na es va ocupar de l’educació de la dona,
segons establia la llei. És per aquesta raó
que l’article es distribueix en diferents
apartats; la introducció s’ocupa dels as-
pectes legals i de les aportacions anteriors
que van fer a la matèria destacades dones i
institucions des de diferents àmbits. Un se-
gon apartat estudia i analitza la Secció Fe-
menina, des del 1934 al 1977, les seves
aportacions a l’educació de la dona en ge-
neral, tot rescatant les opinions de dife-
rents autors sobre el tema, i les aporta-
cions a l’educació física, en particular, en
els apartats següents (inicis, cursos de for-
mació de professores, esport i educació fí-
sica...), i es conclou amb els aspectes més
destacats de la investigació (la politització
de l’educació física durant aquesta època,
les característiques especials de la forma-
ció del professorat i els continguts especí-
fics de l’educació física femenina); també
es ressalten les contradiccions en l’actua-
ció de la Secció Femenina al llarg de tota la
seva existència.

Introducció
Aquest article neix del coneixement de
nombroses dades disseminades sobre

l’Educació Física (EF), agreujat en el cas
femení, per la diversitat de centres de for-
mació i la varietat de titulacions que es van
emetre durant l’etapa de la dictadura fran-
quista. De la discriminació a què es va veu-
re sotmesa l’assignatura per part del
professorat d’altres matèries, dels equips
directius, pares, mares i alumnat. I, final-
ment, del desconeixement objectiu sobre la
matèria, que demanava un estudi a fons i
la possibilitat d’aportar a la història educa-
tiva, una parcel·la important que ha mar-
cat diverses generacions. Des d’aquesta
perspectiva personal i laboral, tractaré de
ressaltar, en aquestes línies, una lògica
preocupació, que es pot resumir en un in-
tent de conèixer el passat, per entendre el
present, i projectar un futur responsable en
l’àmbit de l’EF Escolar.
Per aquests motius, encara que existeixen
altres treballs sobre història de l’EF, la difi-
cultat d’accedir-hi i la indiscutible difusió
de la revista Apunts, demana, segons el
meu parer, la inclusió d’aquest article, que
permetrà als lectors conèixer les bases
històriques de l’EF actual, sobretot en
l’àmbit femení.
L’evolució de l’EF, passa per diverses eta-
pes, des de la prehistòria fins a l’ac-
tualitat, en les quals es relaciona amb
l’educació, la supervivència, la prepara-
ció bèl·lica, el culte al cos, la salut, etc.,
tot recollint diferents aspectes del movi-
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ment, on sempre podem ressaltar l’es-
cassa incidència que tindrà per a l’edu-
cació femenina, fins i tot ben entrat el se-
gle XX, malgrat les aportacions d’algunes
pensadores, escriptores i pedagogues
il·lustres, entre les quals destaquen Emí-
lia Pardo Bazán, Cecília Bölh de Faber,
Cecília Grassi o Concepció Arenal o,
d’altra banda, la Institució Lliure d’Ense-
nyament, que malgrat els seus seriosos
intents, no va poder aconseguir-ne la
pràctica i la introducció en els sistemes
educatius del segle XIX i primers anys
del XX. De tal manera que, gairebé fins als
nostres dies, malgrat les propostes per
igualar la pràctica docent de la dona amb
la del baró, el concepte d’Educació Física
Femenina (EFF) i els objectius que perse-
guia podríem reduir-los a dos: aconse-
guir l’estètica corporal i desenvolupar
una constitució física forta que li perme-
tés d’engendrar i criar fills sans i ro-
busts, tots dos encobreixen el benefici de
la societat en general i no el de la dona en
particular.
Ja al segle XX, els diferents plans d’estudi
dels diferents nivells educatius, intenten
d’adaptar-se a les demandes de la societat,
sempre supeditades als avatars polítics.
Malgrat això i excepte el parèntesi de la
II República, en què l’educació presenta
les característiques de gratuïtat, laïcisme i
coeducació, que la faran diferent d’èpo-
ques anteriors i posteriors, amb l’inici de la
guerra civil i la instauració de la dictadura,
continua la separació de sexes, la discrimi-
nació de la dona i l’abandonament de l’EF,
que no rebrà el tractament que li correspon
fins a final del segle XX. Malgrat tot, algu-
nes dones, principalment catalanes, acon-
segueixen grans èxits esportius, malgrat
l’oposició a la seva participació en aquests
esdeveniments per part del Comitè Olímpic
Internacional, especialment del seu Presi-
dent, el Baró Pierre de Coubertin, per a qui
el paper de les dones era el de coronar el
vencedor i la presència de la qual als esta-
dis era antiestètica, poc interessant i incor-
recta.

La Secció Femenina (1934 - 1977)

La influència que la Secció Femenina (SF)
va tenir en l’evolució i el desenvolupament
de l’educació de la dona espanyola, en ge-
neral i de l’EFF en particular, és evident i es

troba avalada per la legislació de l’època
(Zagalaz, ML., 1996, pàg. 75ss), així, a
l’hora d’elaborar els plans d’estudi per a la
formació de les professores, segons L. Suá-
rez (1993, pàg. 155): “no es va plantejar
cap dubte sobre si la formació esmentada
havia d’incloure o no l’esport”, de manera
que no és possible estudiar l’EFF sense
conèixer l’organisme del qual va dependre
durant trenta-vuit anys.
El 29 d’octubre de 1933, al Teatre de la
Comèdia de Madrid, es va celebrar un
acte, que es pretenia d’afirmació nacio-
nal, en què va intervenir com a orador
José Antonio Primo de Rivera. Entre els
assistents figuraven les seves germanes,
Pilar i Carmen, les seves cosines Inés i Do-
lores i la seva amiga Luisa Ma. Arambúru.
Com a conseqüència, el 2 de novembre es
va fundar la Falange Espanyola. Les cinc
dones van pretendre d’afiliar-s’hi sense
aconseguir-ho, perquè, segons P. Primo
de Rivera (1983, pàg. 60): “... se les va
rebutjar: sent dones i encara molt joves,
no semblava que tinguessin cabuda en el
Moviment antipartit...”. Se’ls va recoma-
nar que s’inscrivissin en el Sindicat Uni-
versitari Espanyol (SEU), organisme en
formació i que, posteriorment, ocuparia

un paper destacat en matèria d’EF i es-
ports universitaris. Allà van entrar en con-
tacte amb Justina Rodríguez de Viguri i
Mercedes Formica, i van ser totes plega-
des, amb Pilar al capdavant, les artífexs
de la creació de la SF, “creada per amics
de la família Primo de Rivera i dirigida,
des del seu naixement, per la germana
més petita de José Antonio, Pilar”, S.G.
Payne, (1985, pàg. 204).
Dins del SEU, el juny de 1934, es crea una
Secció de Dones, amb l’objectiu de realit-
zar tasques de propaganda sobre la doctri-
na de José Antonio, amb menys risc que
els barons i, per atendre els falangistes em-
presonats i les seves famílies.
El desembre de 1934 s’estableix l’estatut
d’organització de la SF, mitjançant una cir-
cular signada per José Antonio, vigent fins
a l’abril de 1937, en què reconeix la SF
dintre de Falange Espanyola i de les JONS.
Amb posterioritat, s’hi crearan diferents
seccions anomenades regidories, dedica-
des a diferents camps educatius, formatius
i d’adoctrinament, especialment adreçats
a les joventuts i a les zones rurals, mitjan-
çant les càtedres ambulants, en les quals
van desenvolupar una de les seves millors
activitats; destaca la introducció de l’EF
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per a nenes i per a noies més grans. En
crear-se les regidories, la SF prepara el
projecte del Departament Central d’EF (M.
L. Zagalaz, 1996, Annex II, Doc. Núm. 7)
amb data 24 de novembre de 1939, on
al·ludeix per primera vegada a la carrera de
Professora d’EF: “L’EF de la dona ha d’es-
tar completament en les nostres mans.
Volem ser l’organisme oficial i crear una
Escola Nacional d’EFF model en el seu
gènere, de la qual surti un professorat
qualificat oficialment amb un títol que li
serveixi per al seu futur esdevenidor. En
una paraula, hem de crear la carrera de
Professora d’EF”.
La SF, va prendre com a símbols els matei-
xos que els altres falangistes, el jou i les
fletxes, que figuraran al vestuari esportiu
de totes les joves, però a més a més, va
convertir Isabel la Catòlica i Santa Teresa
de Jesús, en arquetips, models, símbols i
bandera.
Amb el final de la guerra a prop, ja el 1939
la SF celebra el seu III Consell Nacional a
Zamora i Lleó, al qual Pilar pretén de donar
un alt to intel·lectual en invitar Jesús Sue-
vos, Eugeni D’Ors, el marquès de Lozoya,
fra Justo Pérez d’Urbel, Eugenio Montes,
Dionisio Ridruejo i Julián Pemartín, entre
d’altres. Al mateix temps, encarrega a Fer-
nández Cuesta la recerca de set assessors,
els quals, des de la seva acceptació, es
mantindrien sempre en contacte amb
l’organització; en el tema que ens ocupa
destaca Luis Agosti, que actuarà com a as-
sessor d’EF en les dècades següents. Re-
cordem que, ja el 1938, en un hospital de
Santander, Elisa de Lara va conèixer un
mutilat de guerra que havia perdut una

cama i no podia moure un dels braços a
causa de la fractura de radi que patia, era
Luis Agosti, metge i campió nacional de
llançament de javelina; no tornaria a llan-
çar la javelina, però la seva influència en
l’EF i l’esport femenins seria decisiva.
Agosti va explicar a Pilar Primo de Rivera i
a les seves col·laboradores que: “l’esport,
en els seus termes més amplis constitueix
una forma d’expressió i per això cada èpo-
ca i, encara més, cada poble el fa de ma-
nera diferent; per tant, cada sexe ha de
practicar-lo de forma diferent”, des d’a-
questa exposició, diu L. Suárez (1993,
pàg. 156): “elles van acceptar aquest
plantejament, perquè coincidia en tot
amb la seva manera de pensar: no es trac-
tava que les dones fessin esport a l’estil
masculí, sinó en correspondència amb la
seva pròpia forma d’expressió”.
Dels plantejaments joseantonians en contra
del liberalisme, l’individualisme econòmic,
les urnes per a la batalla política i de la re-
cerca de la revolució -sempre que aquesta
no fos marxista (per tant, en contra del capi-
talisme i del socialisme)-, sorgeix la primera
i fonamental tasca per al Moviment que co-
mençava a néixer, “formar els joves”, pre-
missa que la SF faria seva convertint-la en
la seva principal missió.
Així, segons S. G. Payne, (1985, pàg.
204-205): “a final de 1939 la SF va ser
reorganitzada, i va ser dotada d’una estruc-
tura permanent similar a la del partit..., i
hom li va assignar l’organització de fun-
cions diverses com l’EF, la formació de les
joves treballadores o serveis de sanitat, tot
prestant una atenció especial a les activi-
tats culturals, especialment a les zones ru-

rals –càtedres ambulants–”... “Encara que
la seva tasca fos poc espectacular i despro-
porcionada amb relació a les immenses
necessitats d’Espanya en aquesta matèria,
pot afirmar-se que l’acció de la SF va re-
sultar molt més beneficiosa per al país que
tota l’actuació de la resta del partit. La SF
té en el seu haver un seguit de modestes
realitzacions de les quals algunes noies
humils, sobretot als pobles, podien sen-
tir-se orgulloses, i això contribuïa, en certa
manera, a reforçar la solidaritat d’aquell
sector amb el règim del Caudillo. La SF
oferia l’únic exemple concret d’un esforç
per realitzar la justícia social en un règim la
propaganda del qual no cessava de repetir
el lema: ‘per la pàtria, el pa i la justícia’”.
L. Suárez (1993, 19), defineix l’actuació
de la SF com “la forma en què va pretendre
de portar a la realitat social una doctrina
sobre la dignificació de la dona –però no
solament de la dona com a ésser humà
igual en drets al baró, sinó com a portadora
de valors específicament femenins– en
tota la vida moderna”. A. Alted Vigil (1991,
pàg. 297-299), divideix aquesta actuació
en dues grans etapes: “la primera, fins a fi-
nal dels anys cinquanta, amb activitats
adreçades a l’adoctrinament ideològic i de
protecció familiar; la segona, des d’aques-
tes dates fins a la seva dissolució, el 1977,
orientada cap a l’àmbit laboral, i en la qual
es van produir algunes reformes legals que
permetrien a la dona accedir a alguns llocs
de la vida pública”... “La SF va néixer dins
el règim i la seva evolució va ser semblant
a la d’aquest. No va poder fer més del que
va fer. No eren viables actituds crítiques
directes, perquè haurien estat suprimides
tot ras. La SF va constituir dins els anys
quaranta, l’única via de sortida, per a do-
nes inquietes, actives, ‘trescadores’ i inde-
pendents. A canvi, havien de renunciar al
matrimoni i a la possibilitat de tenir una
família. La solteria era una cosa que se’ls
imposava i que alhora es van imposar.
Monges laiques, en resum, encarregades
d’encarrilar les dones en el rol d’esposes i
mares, dintre d’un món masculí i repressiu
que, en certa manera, elles van contribuir
a forjar i legitimar”. Per a M.A. Barrachina
(1991, pàg. 211-215): “La SF proposa
una imatge de la dona més activa i eficaç
que d’altres organitzacions femenines con-
fessionals... el seu mètode és senzill i con-
sisteix a sostreure provisionalment la dona
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de la jerarquia familiar per sotmetre-la a la
jerarquia d’una organització...”. També M.
C. Agullo Díaz (1990, pàg. 17), sosté que la
teoria de la SF per a la formació de la dona
era molt senzilla i es basava en unes poques
notes fonamentals reflectides en el quadre 1.
Des de la investigació realitzada per a
l’elaboració d’aquesta anàlisi no es posa en
dubte el treball desenvolupat per la SF en pro
de la dignificació femenina, tanmateix, és
evident que l’interès per destacar els valors
“específicament femenins” les va portar, a
vegades, a plantejaments contradictoris,
com ara l’obligatorietat d’abandonar el tre-
ball en el moment de contreure matrimoni,
avalada per l’explicació que es va donar al
canvi de moltes Delegades Provincials del II
al III Consell Nacional: “el rigor amb què es
mantenia el criteri que les dones casades
havien d’abandonar els seus llocs de co-
mandament” L. Suárez (1993, pàg. 95). O,
quan el 1940, amb motiu d’assignar una se-
cretària a cada Delegada Provincial, s’envia
una Circular a les delegacions, en què
s’insisteix a dir que “les afiliades que con-
treien matrimoni, i deixaven, doncs, de
considerar-se ‘actives’, continuaven sent
falangistes i caldria comptar amb elles per
a celebracions especials, com ara el 15
d’octubre” (dia de Santa Teresa, patrona de
la SF). També a la llei de creació del Front de
Joventuts (FJ), de 6 de desembre de 1940,
es diu que per ingressar-hi les dones havien
d’acreditar l’estat de solteria o viduïtat.
Alguns anys després, al VII Consell Nacional
de la SF (1943), Pilar tornaria sobre el tema,
recordant que els comandaments haurien
de recaure sobre solteres menors de trenta
anys. Per tant, encara que no va existir
prohibició legal de continuar en el servei ac-
tiu després de contreure matrimoni, un acord
tàcit obligava a anar-se’n a aquelles que es
casaven, en contraposició amb la defensa de
la dona que deien pretendre.

Inicis de l’educació física
femenina

Després d’establir les característiques de la
SF com a organització de caràcter polític i
els objectius més destacats que van inten-
tar de desenvolupar pel que fa a la forma-
ció de la dona, ens centrarem, en aquest
apartat, en tot el que té relació amb l’EFF
que succeeix a l’època objecte de la nostra
anàlisi.

En començar els anys quaranta, la concep-
ció progressista i moderna, basada en la
plenitud del cos, que havia començat a de-
senvolupar-se en la dècada anterior,
s’interromp bruscament i retorna a una sub-
limació dels valors espirituals i religiosos i a
un ascetisme corporal (M. García Ferrando,
1986, pàg. 171). Per a E. Fernández Gar-
cía (1995, pàg. 66): “a Espanya, des dels
anys quaranta i respecte de l’activitat físi-
ca femenina, es pateix una involució i es
reforcen valors que començaven a perdre
vigència, i s’obre un llarg període en el
qual el model que es va imposar estava fo-
namentat primerament en una visió cris-
tiana, no solament del cos sinó també de la
dona i la família, i segonament en un con-
trol ideològic i una utilització política de
l’esport com a mitjà d’exaltació nacional”.
En l’àmbit administratiu, de 1938 a 1940
es produeix la creació de la regidoria Cen-
tral d’EF. A partir d’aquest fet, se celebra-
ran cursos per explicar a les Delegades
Provincials l’estructura, funcionament i
tasques a realitzar d’aquesta regidoria, que
tindrà com a lema, segons consta a l’Arxiu
de l’“Associación Nueva Andadura” (ANA):
“deixaré la meva Pàtria més gran i millor
que la vaig trobar”. L’EF, des d’aquí –se-
gons Ma. Pilar Ozores Guinea, que fou Cap
de l’Escola Nacional d’EFF “Julio Ruiz
d’Alda”– quedava tipificada en dues grans
idees: contribuir a la formació integral de la
dona i estendre els seus beneficis per tot

el territori nacional. Per fer-ho, va caldre
lluitar contra la mentalitat col·lectiva pree-
xistent basada en imatges endarrerides,
conceptes erronis, idees exclusivament
teòriques i una actitud de la dona, conse-
qüència de tot això, que defensava la quie-
tud, mantenia l’aïllament i hipertrofiava la
possibilitat de risc, i també contra la posi-
ció atàvica de l’home, que no veia amb
bons ulls aquesta nova activitat de la dona.
Molt més tard es redactarien i aprovarien
els Estatuts de l’EFF (17 de novembre de
1954).
Des del 1944, a cada Institut de Batxillerat
femení, d’acord amb allò que disposa el
Ministeri d’Educació Nacional (MEN), es
crea una Escola Llar conformada per les
tres matèries que impartien les professores
de la SF: llar, Formació Política i EF, inte-
grada per una Directora que, ajudada per
una Secretària, coordinava, organitzava,
dirigia i signava totes les actes. Les profes-
sores rebien un nomenament ministerial, a
proposta de la SF, i estaven catalogades
com a professorat especial, en tres catego-
ries: titular, auxiliar i interí gratuït (M.L.
Zagalaz, 1996, Annex II, Docs. núms, 10,
11, 12 i 13). Les retribucions a càrrec del
MEN, van ser sensiblement inferiors a les
de la resta dels seus companys, fins a la
Llei de retribucions del professorat de 19
de febrer de 1971, que va aconseguir de
mitigar aquesta desigualtat, encara que
l’equiparació definitiva no es produiria fins
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HOME DONA

MISSIÓ Dirigir Ajudar, col·laborar

ÀMBIT D’ACTUACIÓ Extern: treball en oficines, món
polític...

Interior: llar

VALORS
CARACTERÍSTICS

Disciplina: ordenar i obeir. Viri-
litat. Competitivitat. Conquerir.
Activitat.

Submissió. Feminitat: dolçor,
suavitat, puresa de pensa-
ments, de costums. Abnega-
ció. Sense iniciatives pròpies.
Passivitat. Sentit de la be-
llesa.

FINALITAT NATURAL Treball. Maternitat.

HEROISME Morir per la Pàtria. Realitzar
fets extraordinaris.

Viure heroicament: constant
abnegació de cada dia, fer bé
tot el que hagin de fer

SERVEI A LA PÀTRIA Aportant idees, valor, con-
questes, portant la direcció de
la política.

Preparant-se per formar la fa-
mília on es formin les noves
generacions

Quadre 1.



a la dècada dels vuitanta. Des del 1944,
teòricament, la SF també es faria càrrec
d’impartir aquestes tres disciplines en
Escoles Normals de Magisteri, Escoles de
Comerç i de Formació Professional, encara
que, a la pràctica, la introducció d’aques-
tes matèries es va produir alguns anys
després.

Primers cursos i escoles
de formació de les professores
d’educació física

El 1938 va començar a Santander el pri-
mer curset d’EF, i també diferents campa-
ments organitzats per Carmen Werner que,
cediria, més tard, uns terrenys de la seva
propietat situats a Mijas-Costa, per a
l’establiment d’un Alberg de Joventuts de
la SF (M. L. Zagalaz, 1996, Annex I, foto-
grafia núm 1).
La primera Escola de Comandaments es va
obrir a Màlaga el 1938, sota la direcció de
Justina Rodríguez de Viguri, seguida per la
del Castillo de la Mota, inaugurada el 29
de maig de 1942 amb un acte al qual va
assistir el Cap de l’Estat i on es va realitzar
la primera exhibició gimnàstica, de les
múltiples que esquitxarien el panorama es-
portiu dels anys següents, organitzada per
Luis Agosti, (M.L. Zagalaz, 1996, Annex I,
fotografia núm 2).
El pas següent, en la línia de formació juve-
nil i professional establerta, va ser la crea-
ció de quatre menes d’Escoles: a) Llar i
Música; b) Orientació Rural; c) Nocturnes
o de Formació; i d) Educació Física, en les
quals, segons la pròpia SF, s’ensenyarà
Gimnàstica, Gimnàstica Rítmica, Dansa i
Esports, perquè aquesta és una preocupa-
ció de l’organització des dels seus comen-

çaments, en paraules de L. Suárez (1993,
pàg. 110), la SF, “... estudia un sistema
coordinat i metodològic que portarà a la
creació d’una EF dirigida de manera espe-
cífica cap a la dona”... “Es busca la
pràctica d’un exercici físic i esportiu ben
dirigit, que aconsegueixi no solament
l’enfortiment i desenvolupament corporal,
sinó l’enriquiment espiritual de la persona
mitjançant l’aplicació de mètodes pe-
dagògics adequats”. Així, al discurs que
pronuncia P. Primo de Rivera, (1939), al
Primer Campionat Nacional d’Esports del
SEU (V que celebrava la SF), subratlla els
tres objectius que s’esperaven aconseguir
amb l’esport: “perfecció del cos, neces-
sària per a l’equilibri de la persona; salut
de l’ànima, que necessitava paral·lela-
ment d’aquest equilibri com a part de la
formació religiosa; esperit de competitivi-
tat que ensenya les dones a participar en
totes les tasques”.
A la Ciutat Lineal de Madrid, funcionava
des de 1940 una Escola d’Instructores
d’EF, futura Escola Nacional d’EFF, on,
prèvia realització d’un curt curset, s’emetia
un títol que habilitava les alumnes com a
professores.
El 14 d’octubre de 1942, es va crear a la
Quinta del Pardo (antic pavelló de caça del
Patrimoni Reial), la primera Escola d’Ins-
tructores que va prendre el nom d’"Acadè-
mia Nacional Isabel la Catòlica”. Va néixer
amb la idea d’originar un sistema de for-
mació per a noies, diferent al que el FJ pro-
posava que, per a la SF, feia poca distinció
entre nois i noies. El juliol de 1943, la pri-
mera promoció d’Instructores de Joventuts
de l’Acadèmia esmentada, va acabar els
seus estudis i, com sigui que l’Escola es
quedava petita, la SF va aconseguir que la

“Resinera Española” li cedís el Castell-Pa-
lau de les Navas del Marquès (Àvila), cone-
gut com a Castillo de Magalia, on es tras-
lladaria l’Escola d’Instructores de Jo-
ventuts.
No sense dificultats, tanmateix, s’anava
avançant en la formació de les joves, enca-
ra que per a P. Primo de Rivera (1983,
pàg. 223): “Espanya vivia encara uns cri-
teris timorats, i excessivament pacífics
que no feien gaire fàcil la nostra tasca...
És difícil fer-se una idea de l’escàndol que
provocava en algunes persones l’aparició
d’aquella joventut amb faldilles curtes...
competint als estadis esportius. Les diri-
gents havien de buscar l’equilibri, d’avan-
çar sense comprometre res essencial i
fer-ho amb prudència, per evitar les críti-
ques injustes”.

Esport, educació física
femenina i d’altres activitats
de la SF

En el seu intent per definir l’EF i l’Esport, P.
Primo de Rivera, en el discurs d’inau-
guració del IV Consell Nacional, amb el de-
sig d’emetre el concepte d’educació feme-
nina que precedís la tasca de l’organització
que presidia, diu: “salvar la vida dels fills
per l’educació de les mares”. S’observa la
influència del concepte històricament as-
signat a l’EF, recollit per J. Amar i Borbón
(1753-1803), en el seu Discurs sobre
l’Educació Física i Moral de les Dones
(1790), on reflecteix molt bé el pensament
pedagògic de la seva època, que presta
atenció a la salut i als avenços mèdics i en-
foca el bon estat físic de la dona cap a fun-
cions exclusivament femenines, com ara
parir fills forts.
D’aquest Consell va sortir també la idea de
no fundar clubs esportius independents i,
així, activitats i competicions dependran
directament de l’organització. D’altra ban-
da, el 1940, es crea la Junta d’Assessors
d’Educació i Cultura Física, com a conse-
qüència de la tasca que en aquest sentit
havia començat la SF durant la guerra i que
des d’ara pensava reforçar àmpliament.
Així mateix, i encara que ja d’ençà del
1938 s’anava celebrant un esbós de Cam-
pionats Nacionals de Natació, a partir del
1939 s’inclouen Hoquei sobre herba, Ten-
nis i Bàsquet, el 1940, Gimnàstica, Esquí,
Bàsquet i Natació, i el 1942, Handbol. El
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problema que es plantejava amb la Nata-
ció era el del vestuari, o més ben dit, de la
manca de vestuari (M. L. Zagalaz, 1996,
Annex II, Doc. núm 17), en un moment en
què l’Estat “...havia fet seves les normes
de moralitat recomanades per l’Església, i
a platges i piscines exigien banyadors
amb faldilla i ús pertinaç del barnús” (L.
Suárez, 1993, pàg. 125). La solució que
es va arbitrar va ser la de no convertir els
campionats de natació en un espectacle i
disposar que les seves afiliades utilitzessin
les piscines quan hi hagués poca afluència
de públic. No obstant això, davant el pro-
blema de moral que es plantejava amb la
pràctica d’alguns esports i les friccions que
es produïen amb l’Església, Maria de Mi-
randa, encarregada d’organitzar l’EF, en un
acte de diplomàcia suprem, va redactar
dos memoràndums, el 1941 i el 1942,
respectivament, “Sobre la necessitat de
l’EF” i “Franco i l’esport femení”, en què
explica que la pràctica esportiva és con-
gruent amb l’esperit cristià, perquè en fer
més recta la voluntat i més ferma la disci-
plina, contribueix a consolidar la persona-
litat.
El 1940, Luis Agosti viatjà a Suècia per
conèixer els mètodes d’ensenyament en
matèria d’EF, i va escriure, com a conse-
qüència, un mètode informador per a
l’escola sobre la importància de les compe-
ticions i l’ús dels balls populars extrets del
“nostre patrimoni popular”; indiscutible-
ment, la SF havia d’estar d’acord amb ell.
Es va elaborar un programa que, a Espa-
nya, i a començament de la dècada dels
quaranta, semblava desproporcionat; con-
sistia a establir tres parts en l’EF:
Gimnàstica neo-sueca, Ritme i Dansa. En
aquesta situació el programa era bo, el pro-
blema va ser que no es va posar en pràctica
directa i diària amb les alumnes, ben al
contrari l’ensenyament primari va estar
mancat d’EF fins als anys vuitanta, i en els
ensenyaments mitjans es practicaven les
“famoses taules sueques” incansablement.
Tanmateix, el 1942, en la celebració del
Primer Congrés Nacional d’EF, es compro-
va el considerable creixement del nombre
de dones esportistes.
En el IX Consell Nacional, celebrat en
1945 a Bilbao i Sant Sebastià, s’aporten
noves dades sobre els efectes positius que
l’actuació de la SF havia aconseguit en la
societat espanyola; hi destaca la introduc-

ció d’EF i Esport com a part imprescindible
de la formació integral de la dona, malgrat
tot, i aquesta és una altra de les seves
grans contradiccions, quan alguna espor-
tista destacava, l’alarma creixia, fins al
punt de comunicar P. Primo de Rivera
al Sotssecretari de Seccions del Moviment,
que la Falange no tenia com a objectiu
aconseguir esportistes d’elit, sinó arribar a
totes les dones espanyoles. Ens sembla
que una cosa porta a l’altra i la seva conse-
cució hauria estat un objectiu important
per a qualsevol jove, ni que fos en aquella
època o sobretot en aquella època. Malgrat
tot, aquesta política es mantindrà al llarg
del temps, i concretament el 1953, en les
normes enviades a les Delegacions Provin-
cials, per Circular de 19 d’agost, s’insisteix
en el fet que “l’objectiu principal serà
sempre, no la creació de professionals de
l’esport, sinó una tasca de convivència so-
cial (salut, disciplina, coordinació) i for-
mativa (emulació, companyonia i solidari-
tat), mitjançant l’esport, aprofitant les ho-
res de lleure, però sense pertorbar el tre-
ball o l’estudi”.
En aquest mateix Consell, es va acordar de-
manar un augment del pressupost (l’as-
signat per a 1945 ascendia a 11.000.000
de pessetes, dels quals, la quantitat més
alta era destinada a l’apartat: esports, “Co-
ros y Danzas”, amb un total de 2.323.559
pessetes), i se sol·licitava, a més a més, que
els ensenyaments de Llar, EF, i Doctrina del

Moviment que s’impartien als Instituts de
Segon Ensenyament, tinguessin cabuda a
les Escoles Normals del Magisteri. Des de
l’aprovació del nou Pla d’Estudis a les Esco-
les esmentades (14 d’octubre de 1946),
l’EF es va convertir en una disciplina obli-
gatòria, la SF seleccionarà les professores
(s’acorda que les candidates haurien d’a-
creditar, prèviament, ser Instructores i pre-
sentar un certificat de participació en com-
peticions de Gimnàstica Educativa amb
més de trenta alumnes, seguir un curs orga-
nitzat per la SF i realitzar un examen teòric i
davant un tribunal), i prepararà els progra-
mes, que s’aprovaran tres anys després, i es
ratificaran en el Consell Nacional de Tarra-
gona de 1950.
El 1946, la Regidoria Central d’EF elabo-
ra un document recordant a totes les es-
portistes i Instructores la doctrina essen-
cial de la SF, i on s’afirma que “un dels
punts on és més necessària l’acció so-
cial formativa de la Falange, és el camp
de l’EFF”. L. Segons Suárez (1993, pàg.
178): “la meta immediata que s’havia
proposat, era la regeneració física de la
dona”. Amb aquesta finalitat se seleccio-
nen els esports ideals des d’una perspec-
tiva tècnica i moral: gimnàstica, dansa
(tot unint la clàssica a les folklòriques),
ritme i cinc esports: esquí, natació, ho-
quei, handbol i bàsquet. L’atletisme
s’exclouria dels esports de la SF fins al
1961, per considerar-lo “masculinitzant
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i poc femení”, malgrat admetre les curses
i els salts als Plans d’Estudis de les seves
Escoles. El 1962 la Regidoria Central
d’EF, envia a les Delegacions Provincials
una Circular (M.L. Zagalaz, 1996, Annex
II, Doc. núm 19), justificant la inclusió
de l’Atletisme entre els esports que prac-
ticaven els sectors esportius sobre els
que la SF tenia responsabilitat, acom-
panyada de normes sobre la participació
de la Instructora com a vocal de la Fede-
ració, selecció de les esportistes, siste-
mes d’entrenament i reconeixements
mèdics, a més a més d’un qüestionari a
remetre per la província, sobre les atletes
i especialitats, entrenador i professora
responsables, així com les característi-
ques de les proves femenines establertes
per a la “pròxima etapa de tasca nacio-
nal”: curses de 60 a 80 m.; tanques:
80 m.; salts d’alçada i longitud; llança-
ment de pes: 4 kg.; llançament de disc:
1 kg.; llançament de javelina: 0’600.
kg.; relleus: 4x80; triatló: de 60 o 80 m,
salt d’alçada i llançament de pes, 4 kg.
Tanta importància va adquirir l’atletisme,
que el 1966, amb motiu de la celebració
a Espanya dels VIII Jocs Internacionals
Femenins de la FISEC (Federació Interna-
cional Esportiva de l’Ensenyança Catòli-
ca), organitzats per la SF, amb la partici-
pació de vuit països europeus, l’atletisme
encapçalava la llista d’esports a com-
petir.
Es van preparar Professores i Instructores,
es va despertar l’interès de les nenes per
l’esport i es va intentar de solucionar el
problema d’instal·lacions, mitjançant la
utilització de les d’“Educación y Descanso”
(Obra Sindical), o les dels Col·legis privats,
i es van elaborar normes de conducta per a
les esportistes (Pla General d’EF, 1946,
ANA, Carp. 80, Doc. 18): a) De caràcter
ètic, prohibint la conducta incorrecta entre
les jugadores o entre aquestes i el públic.
b) D’estímul, prohibint l’abandonament de
la competició per descoratjament o sense
motiu (la cosa important era participar).
c) De caràcter sanitari, és permès de sub-
stituir una jugadora per una altra per evitar
que ningú faci esforços més enllà del límit
de les seves forces.
La SF, a més a més de la seva presència
en els centres educatius, disposava, per
atendre la formació de les afiliades, de Ca-
ses de Fletxes i d’una altra mena de Cen-

tres i activitats que van obrir les seves por-
tes durant la dècada dels quaranta. Els
centres eren albergs, estacions de tipus
preventori o cases de salut per a les seves
afiliades, joventuts o noies grans que ha-
guessin de recuperar-se d’alguna malaltia
o simplement descansar. Les activitats
consistien en la realització de marxes i ex-
cursions, caps de setmana i ajuda juvenil.
Hem de destacar els albergs d’estiu que
entren plenament en activitats de lleure i
aire lliure, situats en llocs privilegiats, o
en Escoles Menors d’algunes províncies,
habilitades a l’efecte per als mesos
d’estiu. La seva funció era procurar unes
vacances agradables, al mateix temps que
proporcionar una formació humana, polí-
tica i religiosa: missa diària, acte d’hissar i
arriar banderes, excursions, marxes, acti-
vitats culturals i alimentació sana, abun-
dant i variada (que donava directament la
Comissaria d’Avituallament), eren les nor-
mes que rebien les Caps d’Alberg (M.L.
Zagalaz, 1996, Annex I, fotografies núm
5-6-7-8 i 9).
El 1946, apareixen també les Càtedres
Motoritzades o Ambulants (més ambu-
lants que motoritzades), les primeres a
Guadalajara, Terol i Àvila, amb l’objectiu
d’alfabetitzar, acostar la cultura als po-
blats més allunyats de les zones urbanes,
ensenyar gimnàstica, jocs i esports, i tam-
bé conservar el folklore, recollint músi-
ques i danses de les persones més grans
per reconstruir-les i ensenyar-les després
als joves. És possible establir una simili-
tud entre les Càtedres de la SF i les Mis-
sions Pedagògiques de la II República, al-
hora que ens preguntem si totes dues, junt
amb autors com Lozano, Luzuriaga, Fer-
nández Soria, o Ruiz Rodrigo, citats per R.
Calatayud Soler i d’altres (1991, pàg.
210-211), si es van ajustar realment a un
plantejament de justícia social i acosta-
ment de la cultura en les seves múltiples
manifestacions als nuclis rurals, o ben al
contrari, obeïen a un desig de control cul-
tural i de propaganda del sistema polític
en el poder. La mateixa SF, en l’informe
realitzat sobre les seves Institucions i
Centres el 1976, anomena les Càte-
dres Ambulants, Missions Pedagògiques
(AHPJ, Leg. 9.528-29). Tanmateix, pa-
ral·lelament a les Càtedres ambulants, les
Missions Pedagògiques, van existir i van
ser reconegudes per la Llei d’Educació

Primària de 17 de juliol de 1945, defini-
des al Títol II, Capítol III, Art. 32, com a:
“les Institucions organitzades per l’Estat i
el Moviment per estendre la cultura en
els medis rurals (...). Aquestes Missions
tindran un règim especial i dependran
dels organismes tècnics d’orientació i in-
vestigació del MEN. A aquests efectes,
queden reconegudes les Missions d’o-
rientació pedagògica actualment en fun-
cionament”.
Paral·lelament, els “Coros y Danzas” de la
SF, van formar part dels continguts de
l’EFF, durant les quasi quatre dècades en
què aquella es va ocupar de la seva docèn-
cia i difusió. En un principi van ser estricta-
ment femenins, bo i seguint les rígides nor-
mes en contra de la coeducació establertes
pel FJ i les velles formulacions de
l’Onésimo Redondo, (Libertad, 28 de de-
sembre de 1931): “La coeducació o apa-
rellament escolar, és un crim ministerial
contra les dones decents. És un capítol de
l’acció jueva contra les nacions lliures. Un
delicte contra la salut del poble, que han
de pagar amb el cap els traïdors responsa-
bles”, paraules que subratllem per la seva
duresa, tot preguntant-nos què entenia
l’autor per “dones decents”, “acció jueva” o
“salut del poble”, amb el temor confirmat
de la influència dels seus plantejaments a
l’hora d’establir uns objectius distints i
contraposats per sexes, des dels quals es
van anar elaborant els programes de for-
mació. Es va fer, per tant, norma, que els
balls en què havien de participar barons, el
seu lloc fos ocupat també per les joves
(M.L. Zagalaz, 1996, Annex I, fotografia
núm. 10).
En finalitzar la dècada dels quaranta, l’EF
havia adquirit gran importància, tal com es
dedueix d’una de les conferències del XII
Consell Nacional celebrat a Sevilla (1948),
a càrrec de Luis Agosti. Entre els èxits que
es comptabilitzen en aquest Consell, es re-
coneix l’afecció a l’esport i a la gimnàstica
que s’havia aconseguit mitjançant les
Instructores de la SF, a més a més de
l’obligatorietat de cursar aquesta assigna-
tura a la Universitat, Instituts i Escoles
Normals de Magisteri. La participació en
activitat física i esportiva havia passat de
tenir el 1940, 237 equips d’EF en col·le-
gis, a 1.769 l’any 1949; aquest mateix
participen en competicions d’EF i Esports
26.340 noies.
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El 1950 es crea l’Escola d’Instructores Ge-
nerals de les Navas del Marqués, que seria
inaugurada el 1951, encara que funcionava
des del 1942 a la Quinta del Pardo. La mis-
sió de les instructores titulades en aquesta
escola seria impartir l’ensenyament de for-
mació política i EF a Centres docents, a més
a més d’actuar a Cases de Fletxes, Albergs,
Càtedres Ambulants, etc.; eren l’elit de la
SF. L’escola de les Navas, continuaria amb
els mateixos programes de la Quinta del
Pardo fins al 1956, i en 1957 incorpora els
estudis de Magisteri, amb la qual cosa es-
devé Escola Normal de la SF, reconeguda a
efectes legals pel MEN. El mateix any 1950
es crea, entre d’altres, l’Escola d’Orientació
Rural d’Aranjuez.
El 1953, amb objecte d’assistir al II Con-
grés Internacional d’EF, a París (M. L. Za-
galaz, 1996, Annex II, Doc. núm 22), es
configuren els esquemes simplificats dels
organismes oficials que s’ocupen de l’EF a
Espanya (ANA, Carp. 81, Doc. 32):

1. Delegació Nacional d’Esports (Comitè
Olímpic Espanyol):
1.1. Branca militar: EF obligatòria.
1.2. SF: EF voluntària i obligatòria.

FJ - SEU: EF voluntària i obligatòria.
Federacions: EF voluntària.

2. Ministeri d’Educació Nacional:
2.1. 1a i 2a Ensenyança.
2.2. Ensenyança Mitjana Laboral.
2.3. Ensenyança Professional i Tècnica.
2.4. Universitat.

En el XVII Consell Nacional (Pamplona,
1954), es va destacar el paper importan-
tíssim que les Mestres Nacionals realitza-
ven en les tasques educatives que la SF
proposava, i es va decidir la creació de la
Regidoria Central d’Educació, amb l’ob-
jecte de negociar amb el MEN tots els te-
mes d’ensenyament i professorat. A partir
d’aquí, d’acord amb el Reglament d’Es-
coles Normals de 1950, les futures mes-
tres restaven obligades a realitzar un curs,
amb aprofitament, d’un mes de durada,
en règim d’internat, en un torn especial
d’alberg, al final del qual se’ls lliurava el
Diploma d’Instructora Elemental de Llar i
Joventuts. La realització del curs eximia
del compliment del Servei Social (presta-
ció social obligatòria, imprescindible per
accedir a l’escàs mercat laboral, que ha-
vien de realitzar les dones). Si es pretenia

de comptar amb les Mestres, perquè im-
partissin classes d’EF a l’ensenyança
primària, el títol que rebien feia especial
esment a Llar i Joventuts, no a EF, encara
que, s’entenia que formava part de l’apar-
tat de Joventuts.
La dècada dels cinquanta, va ser decisiva
per a l’empenta de la gimnàstica i l’esport
femenins. La SF insistia en la consecució
d’una titulació oficial que acredités les se-
ves professores d’EF (cosa que no aconse-
guiria fins al 1960) que desenvolupaven
aquesta funció des del 1940, fins que el
1958, el Consell Nacional d’Educació va
emetre l’informe favorable a l’expedició de
títols de Professores de Llar i d’EF.
L’octubre de 1959 es va inaugurar l’Escola
Nacional d’Especialitats “Julio Ruiz de
Alda” i el Col·legi Major “Santa Maria de la
Almudena”, a la Ciutat Universitària de
Madrid; el complex docent es va conèixer
amb el nom genèric de “l’Almudena”. Al
setembre del mateix any té lloc un curs de
Medicina esportiva organitzat per la SF, on
reconeix que tota la legislació existent fins
aquella data, ha donat suport a l’avenç de
l’EF, previ l’establiment de la seva obliga-
torietat en tots els centres d’ensenyament
sota una adequada direcció tècnica (de la
SF), que s’encomana, pel que fa a la part
femenina, a la Delegació Nacional de la SF
a través del seu professorat especial. Mis-
sió formativa que li és assignada també a

aquest organisme i sobre el qual reconei-
xen que els primers cursos impartits, pel
caràcter d’urgència que van revestir, no po-
dien acabar amb l’adequada preparació de
les professores, “...malgrat l’encertada di-
recció tècnica que des del primer moment
vam tenir per la dedicació a la SF, de les
primeres figures de l’EF espanyola, de for-
ma especial el Dr. Agosti”.
La dècada dels seixanta comença amb el re-
coneixement oficial del Títol de Professora
d’EF pel MEN, el 10 de novembre de 1960,
en validar els atorgats per l’Escola Nacional
d’Especialitats “Julio Ruiz de Alda”, amb
l’aprovació dels seus Plans d’Estudis. Però
amb la promulgació de la Llei d’EF i Esports
(23 de desembre de 1961), solament un
organisme pertanyent a la Secretaria Gene-
ral del Moviment, la Delegació Nacional
d’EF i Esports, s’encarregarà de controlar
totes les activitats, l’Institut Nacional
d’Educació Física (INEF), creat en virtut
d’aquesta Llei, “com a Centre Oficial reco-
negut pel MEN, expedirà els títols del Pro-
fessorat d’EF”, encara que la mateixa Llei,
respecte de les professores, diu: “la forma-
ció del Professorat femení de l’Institut Na-
cional es realitzarà a l’Escola Nacional Ju-
lio Ruiz de Alda, centre oficial reconegut
pel MEN, dependent de la Delegació Na-
cional de la SF”; s’estableix així una notable
diferència respecte dels barons que depen-
dran íntegrament de l’INEF.
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Contes Gimnàstics: Festival Bazar (1960), i exhibició de final de curs (1956) del Círculo de Juventudes de
la SF de Jaén. Cedides per Pilar Sicilia de Miguel.



Tanmateix, per a l’EF escolar, “la Llei con-
cedeix una hora setmanal per a la forma-
ció política i hora i mitja per a l’EF i la Llar
respectivament, temps completament in-
suficient, i això revela que no se les consi-
dera importants”, M. L. Zagalaz (1996,
pàg. 130); “Quina EF podien fer les alum-
nes d’alguns centres que li assignaven tan
sols els dissabtes de 3’30 a 5 de la tarda?
Era el procediment millor per fer-la inú-
til”, L. Suárez (1993, pàg. 353).
Malgrat aquests mínims, però importants
avenços, en aquestes dates i pel que fa a
l’EF, la SF mantenia el mètode que Agosti
havia creat per a ella i la legislació vigent
continuava tractant l’EF com una assigna-
tura complementària. Els sovintejats Cer-
tàmens de Gimnàstica organitzats ajuda-
ven a introduir el sentit del ritme en l’EF, el
mètode començava a variar. Tanmateix, el
1962, després de tant camí recorregut i
tants intents per reformar l’EF, tornem a
trobar el concepte de salut relacionat amb
l’EF, després de l’assistència de Maria de
Miranda (inspectora d’EF del MEN) al IV
Congrés Internacional de l’Associació
Internacional d’EF i Esports per a Dones i
Nenes, a Washington, informa de “l’apre-
ciació del caràcter sanitari de l’EF”.
El 1964, el pressupost assignat per a la
Regidoria d’EF, ascendia a 7.244.500
pessetes (ANA, Carp. 173, Doc. 3). Aquest
mateix any, una representació de la SF va
viatjar al Japó amb motiu de l’Olimpíada
de Tòquio, allà va conèixer Institucions i
Escoles Esportives i va assistir al Congrés
Internacional de Ciències de l’Esport. De
tot plegat va recollir el lema “la cosa im-
portant és participar” que havia vingut
aplicant en els seus plantejaments do-
cents, respecte a l’EF, durant molt de
temps i que seria l’excusa de la seva defen-

sa davant les escasses marques que acon-
seguien les espanyoles als jocs i campio-
nats internacionals en què participaven.
El 1965, amb els aires de protesta del jovent
iniciats a Europa i aldarulls també a Espa-
nya, el Govern va suspendre les classes a la
Universitat fins després de Setmana Santa i
va publicar el Decret de supressió del SEU el
5 d’abril. La SF continuarà atenent les estu-
diants universitàries a través de la Regidoria
Central d’Estudiants i Graduades.
Respecte a la promoció de la dona en la so-
cietat espanyola, fet que s’atribueix la SF i
que li ha estat reconegut per historiadors i
polítics, Concepción Sierra y Gil de la Cues-
ta (1965), afirma que la paraula promoció
porta implícites les notes d’elevació del ni-
vell personal, accés a una més gran digni-
tat o simple ascens laboral. Sentit indivi-
dual o comunicatiu. Mobilitat generacio-
nal. Interacció: personal-societat. Reco-
neixement tàcit d’un sistema gradual con-
sidera que l’esport és el mitjà adequat i
més eficaç de promoció de la dona, per-
què: ¿S’ha plantejat algú, en el món espor-
tiu, si la campiona olímpica femenina era
inferior al campió masculí? S’ha tingut en
compte que la “marca” representativa era
menor?... No ens plantegem aquests pro-
blemes, perquè les situacions creades en
l’àmbit esportiu són més properes als prin-
cipis del Dret Natural...". Per a aquesta au-
tora, la SF es va plantejar seriosament, fa
trenta anys, la tasca de formació de la
dona espanyola, amb un profund sentit so-
cial, tot considerant-ho part fonamental
del seu sistema d’EF i d’incorporació es-
portiva femenina. En aquest punt, gosem
d’afirmar que a les altes esferes de la SF,
restava subjacent un feminisme moderat,
que tàcitament van ser capaces de trans-
metre a les generacions que les van suc-
ceir.
El 1969, la SF va assistir a la V Gimnias-
trada, celebrada a Basilea (Suïssa), amb
tres grups i 85 gimnastes (M. L. Zagalaz,
1996, Annex II, Doc. núm 23). Les conclu-
sions van ser que, “la Gimnàstica educati-
va no havia avançat gaire, encara que
certs sectors no volguessin reconèixer-ho i
la Gimnàstica Moderna, en ple apogeu,
s’anomenava així perquè utilitza música
moderna amb la qual no es pot educar el
moviment, atès que la seva supeditació a
la mesura el coacciona, tampoc no és es-
pontània perquè no és individual, sí,

adapta l’espai a la mesura”, per tant, “poc
es pot anomenar moderna una activitat
que des de la seva més empírica exis-
tència ha practicat la humanitat”.
El XXV Consell Nacional de la SF, malgrat
l’increment de les accions terroristes, es va
celebrar a Sant Sebastià el 1970, i hom li
va canviar el nom pel d’Assemblea Nacio-
nal. El primer dia va pronunciar un discurs,
Joan Antoni Samaranch, aleshores Delegat
Nacional d’EF i Esports, avui President del
Comitè Olímpic Internacional. Es va analit-
zar la important tasca que havia realitzat la
SF durant els anys precedents a favor de la
inclusió de l’EF en els Sistemes Educatius,
la dificultat, a part de la resistència tradi-
cional al fet que la dona practiqués l’es-
port, havia estat la falta d’una doctrina i un
programa previs: per què? com? i per a
què?, eren les preguntes a què la SF va
tractar de respondre, prenent mètodes i
tècniques de països avantguardistes en el
tema, i va arribar a la conclusió que: “exis-
teix un esport femení que contribueix a no
desvirtuar la dona, sinó a afermar-la en
la seva personalitat” (L. Suárez, 1993,
pàg. 406). Com a conseqüència d’aquesta
Assemblea, a la Regidoria de Joventuts li
va ser assignada la missió de formar
l’Organització Juvenil Espanyola Femenina
(OJEF), que inclou noies de 14 a 21 anys i
es canalitzen les activitats de nois i noies
alhora; un dels objectius de les activitats
era millorar el contacte amb la Natura.
El 17 de juliol de 1970 es va aprovar la
Llei General d’Educació, que continuava
insistint expressament en el fet que els
principis que havien d’inspirar l’educació
eren els de la Moral Catòlica i els del Movi-
ment. La SF, va pensar que aquesta nova
Llei li reportaria alguns beneficis, en
crear-se dos àmbits universitaris, universi-
tats i Escoles Universitàries, va creure que
els seus ensenyaments podrien integrar-se
en aquestes últimes; el temps va demos-
trar que això no s’esdevindria.
També el 1970, la Regidoria Central d’EF
va haver de fer una revisió de les seves
funcions (ANA, Carp. 121-161, Doc.
19), tanmateix, no renunciaria a contro-
lar tot el que té relació amb la formació
del professorat, preparació de programes
i qüestionaris, inspecció de plans d’es-
tudis i organització de competicions i ac-
tivitats. El 1970, 90.000 dones practi-
caven l’esport a Espanya, quan el 1940
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Escola Julio Ruiz de Alda de la SF, pista d’atletis-
me (1970). Cedida per l’A.N.A.



solament es practicava en sectors privile-
giats i de forma esporàdica; malgrat tot,
calia renovar mètodes d’ensenyament en
EF per continuar avançant com les altres
disciplines. A partir de 1972, l’estructura
de la SF es va modificar, van desaparèi-
xer les regidories i es van constituir en
Departaments de Promoció, Participació
i Joventut.
L’1 d’abril de 1977, la SF s’extingeix, en
virtut del Decret signat pel rei Joan Carles I
i el President del Govern, Adolfo Suárez
González. Tot el seu patrimoni igual com el
personal administratiu que la integrava,
van passar al Ministeri de Cultura, el pro-
fessorat de Política va ser suprimit, el de
Llar assimilat i el d’EF, a la que “tanta im-
portància” havia donat la SF, però per a la
qual “no havia previst” cap forma de per-
manència activa, en produir-se la desinte-
gració del règim, va haver de convalidar les
seves titulacions per les de Llicenciats en
EF i fer oposicions a l’Administració de
l’Estat als distints Cossos Docentes. Mal-
grat tot, algunes professores i professors
que es van negar al sistema de convalida-
ció, van guanyar un recurs contenciós ad-
ministratiu i van ser reintegrats als seus
llocs de treball.
Evidentment, malgrat la tasca realitzada
per la SF en l’avenç de la dona en general i
de l’EF en particular, els aspectes negatius
són innegables, i així ho recull Gabriela Ca-
ñas (1996) quan diu: “a les Corts Espanyo-
les del franquisme, la dona era una espè-
cie rara. Entre 1943 i 1976, solament 13
espanyoles van ocupar un escó en unes
Corts que aleshores tenien no menys
d’entre 500 i 700 procuradors (...). Amb
les primeres Corts democràtiques ja hi va
haver un augment espectacular, solament
en termes relatius, és clar. Les dones van
passar a ser el 6% dels Diputats i el 3%
dels Senadors. El 1988, les dones de
l’aleshores partit hegemònic a Espanya van
decidir que ja estaven fartes d’esperar el
seu torn. Van aconseguir d’imposar la quo-
ta del 25% al Congrés d’aquell any (...). Els
resultats no es van fer esperar: des de les
legislatives de 1989, el Congrés va comp-
tar ja amb quasi el triple de dones (17’6%
el 1993-96), i en aquesta legislatura
(1996) hi ha una proporció rècord en la
història d’Espanya, el 22%”. En la legisla-
tura actual (2000), la xifra ha augmentat

considerablement, i es camina, en un pro-
cés lent, però imparable, cap a la paritat.

Conclusions
Encara que existeixen tesis contradictòries
sobre el progrés o retrocés en la promoció
de la dona durant aquests anys, és impos-
sible obviar el treball realitzat per la SF, no
solament en l’evolució de l’EF, a la qual
probablement va dedicar menys esforços
que els que ara es pretén de destacar, sinó
en els àmbits de l’alfabetització, la forma-
ció i l’acostament cultural, especialment a
les zones rurals, recuperació i conservació
del folklore, professionalització dels sec-
tors femenins més desprotegits, temps i
aire lliure de les joves, acostament popular
a la música clàssica i gregoriana, sense
oblidar els seus principis bàsics d’adoc-
trinament que, encara que els primers anys
eren ferms, al llarg del temps es van suavit-
zar i va quedar posposat a d’altres tasques
fonamentals.
En el desenvolupament global de la investi-
gació realitzada sobre la SF i l’EF, desta-
quen tres aspectes que, pel seu interès me-
reixen ser ressaltats: la Politització de l’EF;
la Formació del professorat; i els Contin-
guts de l’EFF.

� La politització es produeix des del mo-
ment que l’EF dependrà dels organismes
del Moviment i no del Ministeri d’Edu-
cació, com la resta de les matèries; co-
mença per la Llei de 28 de desembre de
1939, que encomana a la SF la formació
de la dona espanyola, avalada per tota la
legislació posterior. La vinculació de les
seves professores al Moviment, que es
formaran a Centres distints als establerts
a tot el país per a les altres matèries,
centres creats i dirigits per la SF i el FJ,
sense caràcter universitari, i amb una
selecció prèvia realitzada, en el cas de
les dones, per la SF, mitjançant una en-
trevista personal a la interessada i
l’elaboració d’un qüestionari, i un nome-
nament posterior a càrrec del MEN però
a proposta de la SF i el FJ; la seva inclu-
sió en els ensenyaments anomenats del
“moviment”, impartits mitjançant l’Es-
cola Llar, situada en els Centres d’En-
senyament públics i a la seu de la SF per
als privats, cosa que apareix en una Acta
especialment dissenyada per a elles; la

inclusió dels símbols de la falange en el
vestuari esportiu; la docència per part de
professors o professores, segons que fos
adreçada a nens o bé a nenes, fins i tot
ben entrats els anys setanta, i la distin-
ció de sexes a l’hora d’elaborar contin-
guts i desenvolupar-los segons les nor-
mes de moral establertes pel partit, i les
exhibicions gimnàstiques, repetides fins
a la sacietat, element propagandístic,
com qualsevol esdeveniment esportiu de
què intenta beneficiar-se qualsevol go-
vern, tot plegat ens permet d’afirmar que
va existir una gran politització al voltant
de l’EF.

� Respecte a la formació de les professo-
res d’EF, voldria ressaltar l’enorme difi-
cultat que va suposar aconseguir la do-
cumentació que permetés de realitzar
un estudi seriós sobre aquest apartat,
atès que la SF va arribar a emetre dinou
tipus de titulacions que permetien
d’impartir EF. Aquesta disparitat i varie-
tat i, a vegades, l’escassa preparació
específica i quasi nul·la preparació cul-
tural, amb què accedien als llocs de tre-
ball, sobretot els primers anys d’intro-
ducció de l’EF en els centres docents,
va ser una altra de les causes del des-
prestigi de què ha gaudit l’assignatura
durant molts anys, integrada en el grup
de les anomenades “maries”. Igual com
els problemes que les múltiples titula-
cions van ocasionar en el moment de
les convalidacions del professorat a
l’INEF.
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Demostració Gimnàstica a Jaén, amb la participa-
ció de 1.500 alumnes (1969). A.H.P.J., Leg.
núm. 9.735.



� Finalment, volem destacar, dels contin-
guts de l’EFF, la seva diferència substan-
cial amb la masculina en tots els aspec-
tes; així, en els primers anys, quan fins al
1945 la SF i el FJ funcionaven a l’uníson,
es va editar la Cartilla Gimnàstica Infan-
til, en la qual el tractament del joc era di-
ferent segons fos adreçat a nens o a ne-
nes; per als primers presentava un mar-
cat caràcter bel·licista, amb càstigs tan
eloqüents com la simulació d’afusella-
ments dels perdedors, mentre que els
jocs adreçats a nenes tenen com a objec-
tiu preparar-les per exercir “funcions
pròpies del seu sexe”, és a dir, per a ser
mestresses de casa; tanmateix, aquests
plantejaments no es repeteixen als llibres
que posteriorment editarà la SF. Pel que
fa als esports, gairebé desapareguts dels
Plans d’Estudi femenins a tots els nivells,
es practiquen com a activitat extraescolar
en campionats organitzats per la SF; se’n
recomanen: natació, esquí, hoquei, bàs-
quet, i handbol, als quals s’afegiria poste-
riorment el voleibol (el 1952), tot ex-
cloent-ne deliberadament l’atletisme fins
al 1961. Aquests esports formaven part
dels continguts, segons les bases que la
SF va establir el 1952, i es completaven
amb gimnàstica educativa i rítmica, con-
tes gimnàstics, dansa clàssica i popular,
jocs (dirigits i lliures), passeigs i excur-
sions.

Aquestes idees generals reflecteixen que,
efectivament, es determina el desenvolu-
pament i la consolidació de l’EFF amb la
influència decisiva de la SF, i es pot afir-
mar que, de les institucions del règim, va
ser la SF la que més i millor treball va rea-
litzar per la societat espanyola en general
i per la dona en particular, encara que el
seu caràcter de “monopoli” impedeix un
judici objectiu sobre la seva actuació.
Per acabar, voldria incidir en un aspecte,
si més no significatiu i que s’ha apuntat
en línies precedents: les múltiples con-
tradiccions en què va incórrer la SF al
llarg de tota la seva actuació i intervenció
educativa, que durarà fins a la seva extin-
ció; l’una d’aquestes contradiccions és
l’exclusió de l’atletisme dels seus progra-
mes esportius, mentre a les seves Escoles
mantenia curses i salts. Pel que fa a un
altre dels esports que també van fomen-
tar, la natació, la insistència reiterada en
el seu aprenentatge i a fer competicions,
davant de l’escassetat de piscines i les

fèrries normes de moral que exigien ba-
nyadors amb faldilla i ús pertinaç del bar-
nús. Prohibien expressament de fer pro-
paganda sobre les seves competicions, i,
tanmateix, realitzaven múltiples exhibi-
cions de gimnàstica per atreure les joves.
La seva arribada als pobles, que al co-
mençament suposava un escàndol, a
causa de la participació que donaven a la
dona en totes les activitats i, sobretot,
per les faldilles curtes o els bombatxos
que es posaven per fer gimnàstica. Sobre
la Religió, accepten les normes de moral
però a vegades, sobretot respecte del ves-
tuari, intenten de passar-hi pel damunt.
A més a més, malgrat la persecució de
què van ser objecte les diferents llengües
del país, la SF presenta, en els seus can-
çoners, cançons en català, èuscar i gallec
i les alumnes les aprenien en aquestes
llengües. Sobre la gimnàstica moderna,
que promocionen, però que al mateix
temps detracten. O sobre el manteniment
de l’estat de solteria, fins i tot ben entra-
da la dècada dels cinquanta.
En definitiva, en el desenvolupament
d’aquest treball hem pogut comprovar,
respecte de l’EFF, que s’ha donat priori-
tat als principis d’higiene i salut des que
Mercurialis i Méndez van escriure els
seus tractats el segle XVI, i amb l’aparició
de les grans Escoles s’hi han afegit els
conceptes d’utilitat, recreació, poder fí-
sic, militarització i estètica corporal,
sempre amb connotacions especials per
a la dona. Tota la documentació revisada
confirma igualment que l’EFF és insepa-
rable de la SF durant el període franquis-
ta i, encara que van existir d’altres insti-
tucions que van participar en l’activitat fí-
sica femenina (Educación y Descanso,
ordes religiosos, SEU), o bé depenien de
la SF, o no van tenir cap transcendència.
De la mateixa manera, malgrat tenir en-
comanada la SF la formació integral de la
dona i la seva EF, les Enseñanzas del Ho-
gar i la Formación del Espíritu Nacional,
sempre es van anteposar a l’àmbit docent
a l’ensenyament d’aquella. L’EF presenta
també unes característiques especials
respecte d’altres matèries (instal·lacions,
equipaments, horaris, professorat); hom
observa que els seus continguts es van
desenvolupar principalment als col·legis
privats religiosos, més ben dotats d’ins-
tal·lacions escolars i esportives, així com
de professorat específic, davant dels pú-
blics mancats de totes dues coses.

Bibliografia

Agullo Díaz, M. C.: “Mujeres para Dios, la Pa-

tria y el Hogar, la educación de la mujer en

los años 40”, Actas del Congreso Mujer y

Educación en España, 1868-1975, 1990,

pàg. 17- 26.

Alted Vigil, A.: “Las mujeres en la sociedad es-

pañola de los años cuarenta”, Las mujeres y

la guerra civil española, Ministerio de Asun-

tos Sociales-Instituto de la Mujer, Madrid,

1991, pàg. 297-299.

Amar y Borbón, J.: Discurso sobre la Educación

Física y Moral de las Mujeres, Madrid: Cáte-

dra, 1994.

Barrachina, M. A.: “Ideal de la mujer falangista.

Ideal falangista de la mujer”, Las mujeres y la

guerra civil española. Madrid: Ministerio de

Asuntos Sociales-Instituto de la Mujer, 1991,

pàg. 211-216.

Calatayud Soler, R.; Fernández Soria, J.M.; Lá-

zaro Lorente, L. M.; López Martín, R.; López

Torrijo, M.; Palacios Lis, I. i Ruiz Rodrigo, C.:

Cuestiones histórico-educativas. España. Si-

glos XVIII-XX, Valencia: Universitat de Valèn-

cia, 1991.

Cañas, G.: “Avanzar a golpes”, El País, suple-

ment extraordinari, núm. 1.023. Madrid, 5

de maig de 1996.

Fernández García, E.: Actividad Física y Géne-

ro: Representaciones diferenciadas en el fu-

turo profesorado de Educación Primaria, te-

sis doctoral inèdita, Departamento de Didácti-

ca, Organización Escolar y Didácticas Espe-

ciales, Madrid: UNED, 1995.

García Ferrando, M.: Hábitos deportivos de los es-

pañoles, Madrid: Instituto de Ciencias de la Edu-

cación Física y el Deporte (ICEF y D)-CSD, 1986.

Payne, S. G.: Falange. Historia del Fascismo

Español, Madrid: Sarpe, 1985.

Primo de Rivera, P.: Recuerdos de una vida,

Madrid: Dyrsa, 1983.

Sáez Marín, J.: El Frente de Juventudes. Políti-

ca de Juventud en la España de la posguerra

(1937-1960), Madrid: Siglo XXI de España

Editores, S.A., 1988.

Sierra y Gil de la Cuesta, C.: Conferència “El De-

porte ocasión de promoción de la mujer en la

sociedad”, 1965.

Suárez Fernández, L.: Crónica de la Sección Fe-

menina y su tiempo, Madrid: Asociación Nue-

va Andadura, 1993.

Zagalaz Sánchez, M. L.: La Educación Física

Femenina (1940-1970). Análisis y Estudio

en la Ciudad de Jaén. Anexos, I y II, tesis doc-

toral publicada en microfitxes. Jaén: Universi-

tat de Jaén, 1996.

16

Ciències aplicades

������ Educació Física i Esports (65) (6-16)


