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L’“Escue la Cen tral de Pro fe so res y Pro fe so ras
de Gim nás ti ca” (1887-1892)

Resume
Entre 1887 i 1892 va fun cio nar a Ma drid

el pri mer cen tre es pan yol per a la for ma -

ció es pe cí fi ca de pro fes sors d’Educació Fí -

si ca. La seva efí me ra existència va ser vir

per do tar un gran nom bre d’Instituts

d’ense nyament se cun da ri amb un pro fes -

sor ti tu lat en Gimnàsti ca.

L’Escue la va in cor po rar en tre les se ves

en sen yan ces les tendències gimnàsti ques

de l’època, des de la gimnàsti ca d’Amorós 

a la gimnàsti ca mi li tar, pas sant per la sue -

ca o els es ports an gle sos; l’Escue la va co -

men çar a fun cio nar qua tre anys des prés

d’ésser apro va da la seva Llei de crea ció,

si tua da amb carà cter pro vi sio nal a la

plan ta bai xa d’un edi fi ci, amb es pai

escàs; els seus ti tu lats hau rien d’esperar

en ca ra la de cla ra ció de la gimnàsti ca com 

a as sig na tu ra obli gatò ria.

Precedents històrics

El se gle XIX es pan yol va ser, en qües tions

po lí ti ques, una èpo ca de can vis con ti nus

en en fron tar-se, en el pri mer terç de se gle, 

als ab so lu tis tes que de fen sen el po der del

rei, amb els li be rals que feien va ler un

marc cons ti tu cio nal com a con ques ta re -

vo lu cio na rio-bur ge sa. És un se gle de con -

flic tes bèl·lics que re tar den el de sen vo lu -

pa ment de la so cie tat i en con cret del sis -

te ma edu ca tiu.

Gas par Mel chor de Jo ve lla nos ha via in -

ten tat d’organitzar la ins truc ció pú bli ca en 

1809 amb el seu Plan Ge ne ral de

Instruc ción Pú bli ca; im pul sa l’Edu ca ción 

Fí si ca de Amo rós amb la crea ció de

l’Insti tu to Mi li tar Pes ta loz zia no (1806-

1808) a Ma drid, inau gu rat per F. Voi tel,

com a pri mer Di rec tor, i Amo rós com a úl -

tim, ja que el 18 de ge ner de 1808 es

dóna per aca bat l’assaig da vant l’aproxi -

mació dels exè rcits fran ce sos, cosa que

mar ca tam bé el comp te en re re per a la

data de sor ti da d’Amorós cap a Fran ça el

1814.

El 1845, Fran cis co Agui le ra y Be ce rril

(1817-1867), com te de Vi lla lo bos, no

acon se gui ria de convèncer el go vern per -

què reo brís el Gim na sio Nor mal i que el di -

ri gís Amo rós. Un se gui dor d’Amorós, J. M.

Apa ri ci i Bied ma, ca pità d’Enginyers, fun -

da, en 1847, el Gim na sio Cen tral de

 Guadalajara, en un in tent d’implantar la

gimnàsti ca d’Amorós; però tam bé de sa pa -

rei xe ria en pocs anys. En aquell mo ment,

l’ensenyança a Espan ya és po bre i con tro -
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la da pro gres si va ment per l’estat; així, Ni -

co me des Pas tor Díaz, mi nis tre de Co -

merç, Instruc ció i Obres Pú bli ques, de qui

de pe nia l’ensenyament, va mo di fi car en,

1847, el pla d’estudis d’ensenyament se -

cun da ri de 1845, in cloent-hi, per pri me ra 

ve ga da, la gimnàsti ca com a as sig na tu ra

es co lar.1

El 1849, però, Juan Bra vo Mu ri llo rea -

litza un nou plan te ja ment en les as sig na -

tures d’ensenyament se cun da ri i eli mi na 

la re cent ment in cor po ra da dis ci pli na de 

gimnàsti ca, jun ta ment amb les “llen -

gües vi ves” i el di buix; per què els alum -

nes tin gues sin més temps per es -

tudiar.2 

El tron d’Isabel II va cau re de rro cat des -

prés de la Re vo lu ció de se tem bre de

1868, i va mar car un mo ment hist òric en

la vida na cio nal; a par tir d’aquest mo -

ment, i fins a la res tau ra ció de la mo nar -

quia en la per so na d’Alfons XII, Espan ya

va viu re nom bro sos as saigs de Re pú bli ca i 

re vo lu cions in ter nes, que van mar car pro -

fun da ment el seu crei xe ment econò mic,

so cial i po lí tic.

És una èpo ca de can vis; es men ta rem el

pro jec te de Llei pre sen tat pel se na dor

Mon te jo, l’any 1871, so bre la gimnàsti ca

hi giè ni ca; o el pro jec te del di pu tat a corts,

Ma nuel Be ce rra, l’any 1872, so bre la in -

clu sió en la ins truc ció primà ria d’elements 

de gimnàsti ca mi li tar o de “gimnàsti ca

apli ca da als exer ci cis mi li tars”,3 que no

acon se gui rien re sul tats.

Un de cret de 3 de juny de 1873, del pla

d’Eduardo Chao, mi nis tre de Fo ment de la 

I Re pú bli ca in clou, en el se gon ar ti cle, as -

sig na tu res de carà cter vo lun ta ri, com la

gimnàsti ca hi giè ni ca, sen se es pe ci fi car

res so bre els con tin guts; però un can vi de

go vern de la Re pú bli ca tres me sos més

tard, el dei xa ria sen se efec te i con ti nua ria

vi gent el pla an te rior.4 El De cret de Chao

cal em mar car-lo en els in tents d’incorpo -

rar la gimnàsti ca al sis te ma edu ca tiu de

Fran cis co Amo rós o Fran cis co Agui le ra,

que ha vien tre ba llat per di fon dre la

gimnàsti ca es pe cial ment en el sis te ma

d’ensenyament.

Aug men ta ven els gim na sos pri vats i les

so cie tats gimnàsti ques, així com la pràc -

tica d’activitats fí si ques, fins que un go -

vern li be ral sen si ble va im pul sar la ini cia -

ti va par la ment ària de fen sa da per Ma nuel 

Be ce rra, el 1883, apro vant la crea ció

d’una Escue la Cen tral de Gim nás ti ca i la 

seva de cla ra ció com a as sig na tu ra obli -

gatò ria.

Estat de la qüestió

Co nei xem l’Escue la Cen tral per un tre ball

de Mi guel Pier na vie ja del Pozo5 que es ta va

es truc tu rat al vol tant del pro gra ma ofi cial

pu bli cat a la Ga ce ta de Ma drid, i es no dria

d’autors con tem po ra nis a la pròpia Escue la; 

dei xa va la ca te go ria in tel·lec tual del pro fes -

so rat i el pro gra ma de l’Escue la Cen tral sota 

una cer ta sos pi ta. Es do na va crèdit a les

opi nions d’un tal Gar cía Fra guas, se gu ra -

ment re fiat pel fet que a aquest li pro lo ga -

ven els vo lums del seu Tra ta do Ra cio nal de

Gim nás ti ca, el di pu tat li be ral Ma nuel Be ce -

rra y Ber mú dez, l’exministre José Ca na le jas

i Ra fael Ma ria de La bra, de la Insti tu ción

Li bre de Ense ñan za. 

Tren ta-tres anys des prés, Anas ta sio Mar -

tí nez Na va rro,6 con ti nuant el tre ball de

Pier na vie ja, va uti lit zar com a font prin ci -

pal els ar xius de la se cre ta ria de l’Escue la, 

tot apor tant da des inè di tes so bre el seu

fun cio na ment in tern i fa ci li tant-ne la com -

pren sió. So bre tot va po sar al des co bert al -

guns errors ad mi nis tra tius de la se cre ta ria 

de l’Escue la i amb les opi nions d’il·lus tres

pe da gogs fora del seu con text, va ali men -

tar al guns ru mors i sos pi tes que es te nien

so bre l’Escue la Cen tral: “nin gú no

s’explica com va sor gir una es co la com

les de 50 anys abans, d’una for ma tan

po ti ne ra i des fa sa da” (Mar tí nez Na va rro,

1995-1996, pàg. 132).

Com a con se qüèn cia més im me dia ta,

s’observa que en tre balls d’investigació re -

cents es re pe teix aquest punt de vis ta ne -

ga tiu so bre l’Escue la Cen tral, tot ac cep -

tant que va ser un fracàs, una ini cia ti va

frus tra da. Les fonts do cu men tals ori gi -

nals, la ma jo ria inè di tes, ens po den aju -

dar a co nèixer mi llor l’Escue la Cen tral.

Les instal·lacions
de l’ Escuela Central

Ara com ara, quan es des criuen les ins -

tal·la cions de l’Escue la Cen tral es re co -

rre a la des crip ció de Ma nuel Be ce rra:

“es va uti lit zar un lo cal hu mit i fosc, que 

ha via ser vit com a ca va lle ris sa, i que

l’amo  havia aban do nat per ser poc hi giè -

nic per als ca valls”. (Gar cía Fra guas,

1893, pàg. XIII). 

I, no cal dria sinó, Gar cía Fra guas, per imi -

ta ció, va des criu re tam bé el gimnàs com

un “lo cal fosc i man cat de ven ti la ció”

(Gar cía Fra guas, 1892, pàg. 27). Això és

el que co nei xem so bre les ins tal·la cions de

l’Escue la, i aques tes ci tes són les ha bi -

tuals; però, són co rrec tes? El go vern, per

l’Article 7è de la Llei de 9 de març de

1883, ha via de pro por cio nar el lo cal i els

apa rells ne ces sa ris per a la ins tal·la ció de

l’Escue la Cen tral de Gim nás ti ca; el crèdit

as sig nat a l’Escue la en els pres su pos tos de 

1886 va ser de 100.000 pes se tes. D’a -

questa for ma, el no vem bre de 1886 es va

apro var el con trac te de fi ni tiu d’arren -

dament d’una casa del ca rrer del Bar qui llo, 

1 Ma nuel Utan de Igua la da, Pla nes de es tu dio de en se ñan za me dia (1787-1963), Ma drid, Di rec ción Ge ne ral de Ense ñan za Media. Mi nis te rio de Edu ca ción Na cio nal, Pu bli ca -

ciones de la re vis ta Ense ñan za Me dia, núm 245, 1964, pàg. 9-10. 
2 Real Orden de 14 d’agost de 1849.  Cfr. Ma nuel Utan de Igua la da, op. cit. pàg. 83; Cfr. Se ve ri no Fer nán dez Na res, La Edu ca ción Fí si ca en el Sis te ma Edu ca ti vo Espa ñol: Cu rrí -

cu lum y For ma ción del Pro fe so ra do, Gra na da, Ser vicio de pu bli ca ciones de la Uni ver si dad de Gra na da. Cam pus Uni ver si ta rio de Car tu ja, 1993, pàg. 24. 
3 Al ca pí tol VIII, Dels es tu dis de les es co les pú bli ques d’Ensenyament Pri ma ri, ar ti cle 64, l’elemental com ple ta de nens com prendrà: “...; ele ments d’higiene pri va da; [...]; ele -

ments de mú si ca, cant i gimnàsti ca mi li tar, quan hi hagi mes tres que sàpi guen en sen yar-los.” El cap. X, del per so nal de les es co les nor mals, Art. 82:  “Les d’aspirants a mes tres

su pe riors es com pon dran: [...]. Un dels pro pie ta ris serà mes tre de mú si ca, cant i gimnàsti ca apli ca da als exer ci cis mi li tars.” Cfr. Dia rio de Se sio nes de las Cor tes, Con gre so de

los Di pu ta dos, Le gis la tu ra de 1872, Vo lum únic, Ma drid, Imprenta y fun di ción de J. A. Gar cía, 1879, Apèndix 7 al núm. 33, pàg. 4. Aques ta le gis la tu ra tan sols va du rar del

24 d’abril al 28 de juny de 1872.
4 Ma nuel Utan de Igua la da, Pla nes de Estu dio de Ense ñan za Me dia, op. cit. pàg. 267.
5 M. Pier na vie ja del Pozo, “La edu ca ción fí si ca en Espa ña: Ante ce den tes his tó ri cos le ga les”, Ci tius Altius For tius, V, (1962).
6 A. Mar tí nez Na va rro, “Da tos para la his to ria de una ini cia ti va fa lli da: la es cue la cen tral de gim nás ti ca”, His to ria de la Edu ca ción, vols. XIV-XV, (1995-1996), pàg. 125-149. 



amb des tí a les es co les Pre pa ra to ria de

Inge nie ros y Ar quitectos i Cen tral de Gim -

nás ti ca, per la quan ti tat de 37.500 pes se -

tes i a comp tar des de l’1 de ju liol de 1887

pel ter mi ni de deu anys.7

El lo cal, su po sa da ment pro vi sio nal, que

era al ca rrer Bar qui llo núm 14 de Ma drid,

va ser llo gat al com te de Ve ga mar; l’edifici

tam bé aco lli ria l’Escue la Pre pa ra to ria de

Inge nie ros y Arqui tec tos; el di rec tor ge ne -

ral de Instruc ción Pú bli ca va or de nar ver -

bal ment a l’arquitecte Anto nio Ruiz de

la Sal ces8 que for més la dis tri bu ció de la

casa, adap tant-la a les ne ces si tats de les

dues es co les de nova crea ció i re ser vant

l’habi tació bai xa de la dre ta amb des tí a

l’Escue la Cen tral de Gim nás ti ca.9 D’a -

ques ta for ma, un cop aca ba des les obres

de re for ma i agen ça ment, els lo cals van ser 

lliu rats a punt de ser uti lit zats; no cal dir

que aques ta des crip ció no té res a veu re

amb les an te riors: “El Saló d’aparells de

gimnàsti ca i es gri ma, és am pli, amb bona

ven ti la ció i llum, i el te rra em pos tis sat

evi ta la molès tia de la pols”.10 (Il·lus tra -

ció 1)

El pro jec te de les obres d’agençament

del lo cal, pre sen tat per l’arquitecte

Anto nio Ruiz de la Sal ces,11 va ser di ri -

git per l’arquitecte José Ma ria Ortiz, qui

va lliu rar els lo cals el juny12 en lles tits

per a l’ús. Con sul tats els plans ori gi nals

del pro jec te de re for mes, es pot com pro -

var que Ruiz de la Sal ces, se guint ins -

truc cions, ha via pla ni fi cat la re dis tri bu -

ció dels es pais pen sant a ins tal·lar

l’Escue la Cen tral de Gim nás ti ca. L’e -

difici de tres plan tes es tro ba va si tuat en

el que ac tual ment és Bar qui llo núm. 18, 

i l’Escue la Cen tral de Gim nás ti ca no -

més ocu pa ria l’ala dre ta de la plan ta bai -

xa, que feia can to na da amb el ca rrer

Saú co, avui un ca rrer in tern del Cuar tel

Ge ne ral del Ejér ci to: “L’esmen tada Es -

cuela Pre pa ra to ria es col·lo carà a la

plan ta bai xa de l’esquerra, lloc des ti nat 

abans a al bar de ria i ca va lle ris sa”.13 

És a dir, si algú va te nir ales ho res mo tius

de quei xa per les con di cions del lo cal,

aquests hau rien d’haver es tat els ad -

ministratius de l’Escue la Pre pa ra to ria de

Ar quitectos e Inge nie ros, ja que tant els

seus des pat xos com la se cre ta ria sí que

van ser ubi cats a les an ti gues cavalle -

risses.

El pe tit gimnàs va ser una li mi ta ció evi -

dent per de sen vo lu par les clas ses, de tal 

ma ne ra que va con di cio nar la po sa da en

pràcti ca del Pro gra ma, con ver tint en -

sen yan ces in dis pen sa bles en ex cep cio -

nals. Se gu ra ment mai no ens hau ríem

atu rat en les con di cions d’habitabilitat

de l’Escue la de no ha ver es tat ob jec te de 

tan du res crí ti ques sen se apor tar-ne

 proves.

Atès que la ubi ca ció de l’Escue la no va de -

pen dre, ni di rec ta ment ni in di rec ta ment

dels seus pro fes sors, en és ser una im po si -

ció pro vi sio nal que es va con ver tir en per -

ma nent, és just re con èi xer en la me su ra

jus ta els es for ços del seu pri mer claus tre

per in ten tar d’encaixar el seu pro jec te

acadè mic, o el que en que da va, en unes

ins tal·la cions tan esca nyolides.

Qualitat del professorat

Un al tre as pec te polè mic el tro bem res -

pec te a la ca pa ci tat do cent del pri mer

claus tre de l’Escue la Cen tral: “Un pro fes -

so rat fet en la ma jor part, se gons diuen, a 

les avant cam bres dels mi nis tres, al qual

el seu pri mer di rec tor (al tes ti mo ni del

qual apel·lo) ha d’ensenyar no el pla

d’educació fí si ca, sinó les fonts, on van

anar a re co llir els ele ments per con fec -

cio nar els seus res pec tius pro gra mes i

acre di tar el sou” (Gar cía Fra guas, 1892,

pàg. 27-28).
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Il·lus tra ció 1.

Vis ta de la Sala de Armas i Gim na sio de l’Escue la Cen tral mos trant di fe rents po si cions en el ma neig del fu sell.

FON T: Fran cis co Pe dre gar Pri da, La edu ca ción gim nás ti ca, Ma drid: Imprenta de los hijos de Ma nuel Gi nés Her nán dez, 1895 (3a edi ció al 1903,

Fondo an tiguo de la Bi blio te ca del INEF de Ma drid), pàg. 375.

  7 Ga ce ta de Ma drid, núm. 324 (20 de no vem bre de 1886), pàg. 524-525.
  8 Entre les se ves obres des ta ca la fa ça na de la Bi blio te ca Na cio nal de Ma drid. 
  9  Archivo Ge ne ral de la Admi nis tra ción (AGA), Escue la pre pa ra to ria para las ca rre ras de Inge nie ros y ar qui tec tos, casa n.º 14 de la ca lle del Bar qui llo; Obras de al ba ñi le ría, año 

1886, Arqui tec to D. Anto nio Ruiz de la Sal ces, Do cu ment núm. 1, Memò ria. 
10 Anònim, “La Escue la Cen tral de Gim nás ti ca”, El Co rreo del Sport, Ma drid, núm. 13 (1888), pàg. 1-3. 
11 AGA, Escue la Pre pa ra to ria para las ca rre res de Inge ni ros y ar qui tec tos, casa n.º 14 de la ca lle del Bar qui llo; Obras de al ba ñi le ría, año 1886, Arqui tec to D. Anto nio Ruiz de

la Sal ces. 
12 Archivo de la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid (AUCM), Lli gall D-349, Co mu ni ca cio nes del Di rec tor Gral. De I.P., 28 de juny de 1887. 
13 AGA, Escue la Pre pa ra to ria para las ca rre res de Inge ni ros y ar qui tec tos, casa nº 14 de la ca lle del Bar qui llo; Obras de al ba ñi le ría, año 1886, Arqui tec to D. Anto nio Ruiz de la

Sal ces es. Do cu men to núm. 1, Memò ria i Plànol de la plan ta bai xa. 



Nos al tres vam de ci dir de ve ri fi car la qua -

li tat d’aquest pri mer pro fes so rat, per si

de cas; de ma ne ra que vam com pro var

que, des prés d’ésser pu bli cat el Re gla -

ment, el go vern va com plir amb el no me -

na ment per de sig na ció di rec ta del pri mer

qua dre de pro fes sors, i que ha via d’estar

com post per:

n Sis pro fes sors nu me ra ris: dos met ges,

tres de gimnàsti ca i una sen yo ra.

n Un mes tre d’esgrima i tir.

n Tres aju dants: un met ge, un al tre de

gimnàsti ca i una sen yo ra.14

Els pro fes sors van pren dre pos ses sió ofi -

cial de les se ves pla ces el 22 de març de

1887, en ca ra que als ex pe dients per so -

nals i fa cul ta tius de l’Escue la la data dels 

no me na ments és an te rior;15 aquests van

ser els pri mers pro fes sors de l’Escue la

Cen tral: 

1r. Dr. Alfre do Se rra no Fa ti gat ti; sim pa -

tit zant de la Insti tu ción Li bre de Ense -

ñanza i pro per a Fran cis co Gi ner de los

Ríos. Va for mar part de la Co mi sión de

8 de març de 1886 que va ela bo rar el

Regla men to de la Escue la; tam bé era aju -

dant de l’assignatura d’Anatomia a la Fa -

cul tad de Me dicina de Ma drid.16 Va ser

no me nat pro fes sor de l’assignatura de pri -

mer curs: “Ru di ments d’anatomia hu ma -

na, com pre nent l’estudi de les re gions

del cos i no cions dels em be nats i apò sits

més usats en les lu xa cions i frac tu res”. 

2n. Dr. Ma ria no Mar cos Ordáx; en ca rre gat

de for mar la Co mi sión de 8 de març de

1886 que va ela bo rar el Re gla men to de la

Es cue la. No me nat pro fes sor de l’assigna -

tura: “Teo ria i pràcti ca de la gim nàstica

lliu re o sen se apa rells; exer ci cis col·lec -

tius i or de nats; exer ci cis mi li tars”. Exer -

ci ria, a més a més, el càrrec de Di rec -

tor-delegado Re gio de la Escue la Cen tral.

Entre els seus mèrits des ta ca ser fun da -

dor del dia ri El Gim nas ta (1887) i de la

So cie dad Gim nás ti ca Espa ño la (1887),

la qual arri ba ria a pre si dir Be ce rra; a més 

a més, era pro fes sor de Gimnàsti ca a

l’Escue la Nor mal Cen tral de Maes tros de 

Ma drid,17 met ge i pro fes sor de gimnàsti -

ca de Su Ma jes tad Alfon so XIII; sen se

comp tar que ell va pro po sar a Be ce rra

crear una Escue la Cen tral de Gim nás ti -

ca. (Il·lus tra ció 2)

El Dr. Mar cos Ordáx va exer cir de Di rec -

tor-delegado Re gio fins a la seva di mis -

sió, el 9 de no vem bre de 1887; el seu

suc ces sor va ser el Dr. Ale jan dro San

Mar tín i Sa trús te gui,18 ca tedr àtic de Pa -

to lo gía Qui rúr gi ca a la Uni ver si dad de

Ma drid; col·la bo ra dor amb el grup fun da -

dor de la Insti tu ción Li bre de Ense ñan za

des del 1869 i met ge de D. Fran cis co Gi -

ner dels Ríos a par tir del 1882, en ca ra

que ja l’havia atès anys en re re, quan Gi -

ner va es tar ma lalt a la pre só de Ca dis.19

Com que l’article 3r de la Llei de 1883 in -

tro du ïa una ex cep ció en el no me na ment

de Di rec tor: “sent el seu no me na ment,

per pri me ra ve ga da, de lliu re elec ció del

Go vern”,20 per al no me na ment del Dr.

San Mar tín com a nou di rec tor es va apli -

car l’article 19è del Re gla ment.

3r. Mes tre d’armes Fran cis co de la Ma -

corra y Gui je ño, no me nat pro fes sor de

l’assignatura de pri mer curs: “Teo ria i

pràc tica de l’esgrima; es gri ma de pal, sa -

bre i fu sell; exer ci ci de tir al blanc.” 

4t. Dr. Ra món Gar cía-Baeza y Frau, fun -

cio na ri del Co le gio Na cio nal de Sor do mu -

dos y Cie gos i de l’Escue la Fröe bel,21 vi -

ce di rec tor de l’Escue la Cen tral. El càrrec

de vi ce di rec tor no es con tem pla va ini cial -

ment en el Re gla men to; en opi nió del pro -

fes sor Pier na vie ja la seva in clu sió va ser

de gu da al pres ti gi pro fes sio nal del Dr.

Gar cía- Bae za, que de pas sa da di rem que

va ocu par el lloc sen se cap in cre ment de

sou en no es tar pre vist el càrrec de vi ce di -

rec tor al Re gla men to.22 No me nat pro fes -

sor de l’assig natura de se gon curs: “Ru di -

ments de Fi sio lo gia i Hi gie ne, en les se -

ves re la cions amb la gimnàsti ca: es tu di

dels mo vi ments que s’executen en les

arts mecà ni ques i de la seva apli ca ció al

tre ball ma nual de l’Escola. Exer ci cis de

la vi sió i de l’oïda”.

5è. Dr. Eu ge nio Fer nán dez Mar tí nez;23

no me nat pro fes sor de l’assignatura de

9apuntsEDU CA CIÓ FÍ SI CA I E SPOR TS (69) (6-16)

Il·lus tra ció 2.

Ma ria no Mar cos Ordáx, pri mer Di rec tor-delegado

Re gio; va ser qui va pro po sar a Be ce rra la crea ció de

l’ Escue la Cen tral de Gim nás ti ca.

FONT: Archivo del Insti tuto Na cio nal de Edu ca ción Fí si ca de Ma drid.

14 Re gla men to de la Escue la Cen tral de Gim nás ti ca, apro ba do por Real or den de 22 de oc tu bre de 1886, Ga ce ta de Ma drid, op. cit., pàg. 251-252. No s’especifica una qua li fi -

ca ció pro fes sio nal o pe dagò gi ca per a la sen yo ra. 
15 AUCM: Lli gall D-349, Expe dien tes per so nal y fa cul ta ti vo. Es lo ca lit zen en tre oc tu bre i no vem bre de 1886. 
16 AGA, Nom bra mien tos de la Escue la Cen tral. Al·le ga ció com a mèrit al seu fa vor a l’esborrany del no me na ment. 
17 AGA, Nom bra mien tos de l’Escuela cen tral. S’al·lega com a mèrit al seu fa vor a l’esborrany del no me na ment. 
18 AUCM, Lli gall D-349, Co mu ni ca cio nes del Sr. Rec tor, co mu ni ca ció del 18 de no vem bre de 1887. Va néi xer a Ulza ma (Na va rra) el 1847; va fer tota la ca rre ra de Me di ci na al

Co le gio de San Car los de Ma drid, amb ex cel·lents. El 1874 va guan yar per opo si ció la Cá te dra de Te ra péu ti ca de Cá diz i en 1879 la de Pa to lo gia Qui rúr gi ca de Ma drid. Va ser

el pri mer que va prac ti car a Espan ya les anas to mo sis vas cu lars. Va in gres sar a la Real Aca de mia el 28 de ge ner de 1888. Va mo rir el 1908. Cfr. J. Álva rez Sie rra, Dic cio na rio

de au to ri da des Mé di cas, Ma drid, Edi to ra Na cio nal, 1963, pàg. 487-488.
19 F. Pal ma Ro drí guez, Vida y obra del Doc tor Ale jan dro de San Mar tín i Sa trús te gui, San Se bas tián, So cie dad Vas ca de Hist oria de la Me di ci na, 1997, pàg. 31. 
20 Arti cle 3r de la Llei de 9 de març de 1883. Ga ce ta de Ma drid (10 de març de 1883), pàg. 1. 
21 AGA, Nom bra mien tos de la Escue la cen tral. 
22 AUCM, Lli gall D-349, Expe dien tes per so nal fa cul ta ti vo, 1 de març de 1887; el Mi nis te rio de Fo men to el 18 de fe brer de 1887 el no me na Vi ce di rec tor. 
23 AGA, Nom bra mien tos de la Escue la cen tral. S’al·lega com a mèrit al seu fa vor “ser pro fes sor de gimnàsti ca fa 28 anys, in ven tor de 14 apa rells (...)”.



se gon curs: “Teo ria i pràcti ca de la gim -

nàstica amb apa rells. Cons truc ció i

apli ca ció dels apa rells més con ve -

nients”.

6è. Ca pità d’Infanteria24 Fran cis co Pe -

dre gal Pri da i Je su sa Gran da Lahín; no -

me nats pro fes sors de l’assignatura de se -

gon curs: “No cions de Pe da go gia ge ne ral

i ele ments de pe da go gia teò ri ca i pràcti -

ca. Exer ci cis de lec tu ra en veu alta i de -

cla ma ció”, res pec ti va ment. 

Pel que fa als no me na ments d’aju dants:

1r. Aju dant Mèdic: Dr. Mi guel So la no Ale -

many25 fins a l’1 de març de 1891; la pla -

ça d’a ju dant va ser co ber ta més tard pel

Dr. Emi lio Gas cu ña na y He rranz,26 en

guan yar el Dr. So la no, el 1891, una càte -

dra a la Fa cul tad de Me di ci na de Cá diz.27

2n. Aju dant de Gimnàsti ca: Dr. Adol fo

Pe ral ta y Vera.

3r. Aju dant de la pro fes so ra: Ma ría del Pi -

lar Gil y Ló pez.

Espe rem que els per fils pro fes sio nals

d’aquest pri mer claus tre de pro fes sors ha -

gin sorprès el lec tor, tant o més que a nos -

al tres; i atès que, se gons que sem bla, no

van ser uns ig no rants amb car ta de re co -

ma na ció, és just de fer con èi xer unes con -

di cions que els van ser im po sa des abans

d’engegar l’Escue la Cen tral.

Ens es tem re fe rint als cri te ris de se lec ció

que s’incloïen en el pro jec te ori gi nal de

Re gla men to, i que pa ti ria tan tes mo di fi -

ca cions; no més co men ta rem dos dels cinc 

ar ti cles on es res sen yen els di fe rents per -

fils pro po sats, al mar ge d’exigir els re qui -

sits que la Ley de Instruc ción Pú bli ca vi -

gent ales ho res pre cep tua va per al pro fes -

so rat pú blic:

El per fil pro po sat per als pro fes sors de

clas ses teò ri ques, Art. 58è, exi gia ser

doctor o lli cen ciat en Me di ci na i Ci rur gia

amb més de 8 anys d’antiguitat; ha ver es -

tat al cap da vant d’establiments mèdics un 

mí nim de tres anys i es va lo ra va molt es -

pe cial ment l’estada en aquells que es re -

la cio nes sin amb la hi dro lo gia o la

gimnàsti ca mèdi ca; ser au tor d’obres de

Cièn cies mèdi ques i ha ver exer cit càrrecs

fa cul ta tius en am fi tea tres anatò mics, la -

bo ra to ris de fi sio lo gia o en hos pi tals on

s’hagués prac ti cat l’aplicació dels apò sits

i em be nats.28

Per a Pro fes sor de Gimnàsti ca pràcti ca,

Art. 59è, ca lia ser fun da dor i di rec tor

d’establiments de Gimnàsti ca amb 6 anys 

d’antelació a la llei de 9 de març de 1883, 

i ha ver tre ba llat “en pro de l’avenç cien tí -

fic de la gimnàsti ca mit jan çant pu bli ca -

cions”.29

Però el Reial De cret que pu bli ca ria el re -

gla ment va sim pli fi car to tes aques tes

con di cions d’accés a te nir 21 anys com -

plerts i el tí tol de doc tor o lli cen ciat en

Me di ci na per als pro fes sors-met ges; per

a la res ta, el tí tol de pro fes sor de gim -

nàs tica.30

Quan lle gim crí ti ques al ni vell del pri -

mer pro fes so rat de l’Escue la Cen tral,

serà in te res sant re cor dar aques tes con -

di cions d’accés a pro fes sor pro po sa des

al pro jec te, molt més exi gents que les fi -

nal ment pu bli ca des per Instruc ció Pú -

blica.

Pier na vie ja va con fiar en les opi nions de

Gar cía Fra guas amb re ferè ncia a la ca te -

go ria in tel·lec tual del pro fes so rat, els

quals aquest úl tim va qua li fi car, en to

des pec tiu, d’empírics i cir cen ses; si més

no, aques ta va ser la in ter pre ta ció de

Pier na vie ja. Ima gi nem que no era mo -

ment de com pro var tots i cada un dels

punts apor tats per algú que ha via es tu -

diat a l’Escue la Cen tral. Pier na vie ja es va 

equi vo car en su po sar que el co men ta ri

ana va di ri git als pro fes sors de l’Escue la

Cen tral, quan, de fet, Gar cía Fra guas es

re fe ria a tots els Di rec tors de gimnàs i als

qui s’anomenaven ells ma tei xos “pro fes -

sors de gimnàsti ca”, que van exer -

cir abans, du rant i des prés de l’Escue la

 Central, però sen se pas sar per les se ves

au les.31 

Qualitat del programa

So bre les lí nies se güents molts han bas -

tit una vi sió so bre el que de via ser l’Es -

cuela, i en con cret, so bre la qua li tat de

l’ensenyament que s’hi im par tia; amb

el pas del temps aques tes lí nies han ad -

qui rit un carà cter de sentència ina -

pel·la ble:

“És una palm ària pro va de la tendència

at le ti co mi li tar de l’educació fí si ca del se -

gle XIX. Els teò rics d’aleshores es tro ba -

ven no ta ble ment in fluïts pel mèto de

‘amo ro sià’, fe no men molt jus ti fi cat i ex -

pli ca ble. Abun den els exer ci cis de for ça i

se mia crobà tics, que exi gei xen del jove

alum ne una re sistència fí si ca prèvia, ina -

de qua da per a la seva edat. Qua si tota

l’activitat fí si ca es tan ca i es con fi na en

el gimnàs, del qual, vist l’exemple de

l’Escue la Cen tral, no es pot es pe rar que

reu nei xi con di cions hi giè ni ques mí ni -

mes. A aquests in con ve nients cal afe -

gir-hi les di ver ses tendències per so nals

dels pro fes sors, en tre els quals, a jut jar

pels do cu ments, no exis teix un acord ge -

ne ral pel que fa al mèto de ni pel que fa al 

sis te ma. A la ma tei xa Escue la n’hi ha via

de molt di ver sos. No hi ha via, si gui dit

amb po ques pa rau les, una di rec ció sis -

temà ti ca, me to dolò gi ca i pe dagò gi ca úni -

ca. [...]. Tot ple gat no sem bla obeir un

pla prèvia ment me di tat i ela bo rat so bre

ba ses ra cio nals; més aviat sem bla res -

pon dre a una cer ta urgència per com plir

una llei que ja s’estava fent ve lla abans

de ser po sa da en vi gor”.32
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24 Ha bi tual ment és es men tat com a Ti nent d’Infanteria en uti lit zar com a re ferè ncia el seu lli bre “Gim nás ti ca Ci vil y Mi li tar” apa re gut el 1884; M. Vi nue sa Lope i I. Vi nue sa Ji mé -

nez, La Escue la de Gim na sia de To le do, To le do, Excma. Di pu ta ción de To le do, 1995, p. 29, el ci ten com a Co man dant el 1887. 
25 AGA, Nom bra mien tos de la Escue la cen tral. S’al·lega com a mèrit al seu fa vor el fet de ser aju dant del ca tedr àtic d’Anatomia de la Fa cul tad de Me di ci na de Ma drid.
26 AUCM, Lli gall D-349, Expe dien tes per so nal fa cul ta ti vo, 16 de març de 1891. Va pren dre pos ses sió del seu càrrec el dia 16 en vir tut de la Reial or dre d’11 de març de 1891. 
27 Vid. AUCM, Lli gall D-349, Expe dien tes per so nal fa cul ta ti vo. Se gons co mu ni ca ció en tre el Di rec tor i el Rec to rat, 1 de març de 1887.
28 AGA, Co mi sión para la for ma ción del Re gla men to, Re gla ment i pro gra ma d’estudis, 8 de maig de 1886.
29 Ibí dem.
30 Cfr. Reial De cret de 22 d’octubre de 1886. Ga ce ta de Ma drid, op. cit., ar ti cles 13-18. 
31 AGA, Instan cias sin re sol ver, instància sig na da el 17 de març de 1894 per l’Aso cia ción de Pro fe so res y Pro fe so ras de Gim nás ti ca i pre sen ta da el 24 de març de 1894 al mi -

nis tre de Fo men t. 
32 M. Pier na vie ja del Pozo, “La edu ca ción fí si ca en Espa ña: Ante ce den tes...”, op. cit. pàg. 41-42. 



D’aquesta for ma, Pier na vie ja va sim pli fi -

car la base del pla del mèto de d’Amorós;

no sa bem si la men tant-se’n, però lluny

de ser un fet di fe ren cial de l’Escue la Cen -

tral, va ser la sen ya d’identitat que la va

in te grar dins la si tua ció ge ne ral de gai re -

bé to tes les esco les eu ro pees del mo -

ment. Aques tes es co les com par tien els

ele ments del mèto de d’Amorós, en més o

menys me su ra, gràcies a uns orí gens co -

muns i a suc ces si ves in fluèn cies en tots

dos sen tits.

De tota ma ne ra, a l’Escue la Cen tral no

s’hauria po gut apli car ple na ment el mèto -

de d’Amorós, en ca ra que aques ta ha gués

es tat la in ten ció dels seus pro fes sors, per

una evi dent qües tió d’espai; hom ha in -

ten tat de trans fe rir la crí ti ca al mèto de

d’Amorós a l’Escue la Cen tral, en un inú til

in tent d’evidenciar-ne la con cep ció an ti -

qua da da vant de les mo der nes tendències 

gimnàsti ques, el joc o l’esport in ci pient.

En ple na coin cidè ncia amb Pier na vie ja es

va mos trar Mar tí nez Na va rro, per a qui el

pro gra ma ofi cial va es tar vin cu lat “a les

més ràncies es co les gimnàsti ques at le ti -

co mi li tars” (Mar tí nez Na va rro, 1995-

1996, pàg. 129); i per in ten tar de jus ti fi -

car una mica més aques ta su po sa da di -

vergència del pro gra ma amb les teo ries

mo der nes re co rria a Pe dro de Alcán ta ra.

La cita se lec cio na da per Mar tí nez Na va rro 

ve a dir que la gimnàsti ca amb apa rells

per dia te rreny i el guan ya va la gimnàsti ca

de sala, per què es con si de ra va més apro -

pia da, tot sub sti tuint la gimnàsti ca pel

joc, tal com pro cla ma ven les tendències

mo der nes. Cal in di car que la cita d’Al -

cántara és par cial, és a dir, Mar tí nez

 Navarro va es co llir aque lles parts del text

que li in te res sa ven, però Alcán ta ra ja te -

nia una opi nió so bre l’ensenyament pri -

ma ri i se cun da ri que Mar tí nez no apor -

ta.33 Des prés de la lec tu ra de l’obra

d’Alcántara es com pro va que re flec teix la

tendència eu ro pea res pec te a les es co les

primà ries, i que in tu ïa que el mo del

francès d’ensenyança primà ria (9-11

anys), que abu sa va de la gimnàsti ca

d’aparells (ba rra, ane lles, cor da de nu sos, 

ba rres per a sus pen sió, ba rres pa ral·le les

fi xes, su port ho rit zon tal, per xes i tra pe zi)

no més acon se gui ria un de sen vo lu pa ment

me nor que el mo del anglès amb els seus

jocs cor po rals a l’aire lliu re.34 A més a

més, en el mo ment de la pu bli ca ció

d’Alcántara, en ca ra a Espan ya es ta va

sen se efec te la Llei de 9 de març de 1883

de crea ció de l’Escue la Cen tral, i s’havien

eli mi nat tota mena d’exercicis del pro gra -

ma de les esco les de pàrvuls per la con tra -

re for ma del mar quès de Pi dal.35 

Quan Alcán ta ra va pu bli car la seva obra, a 

la ma jo ria de les es co les es pan yo les tan

sols es dis po sa va d’una aula amb una

mes tra o un mes tre, sen se for ma ció es pe -

cí fi ca en Edu ca ció Fí si ca; en aques tes

con di cions, la gimnàsti ca de sala, les ex -

cur sions o el joc eren els mit jans més as -

se qui bles i re co ma na bles.

Cal acla rir que Alcán ta ra no ne ga va uti li -

tat a la gimnàsti ca amb apa rells, sinó

que te nia pre ven ció so bre la seva apli ca -

ció a unes cer tes edats; així, la de sa con -

se lla va per als nens més pe tits de nou

anys i, doncs, a les esco les de pàrvuls.

Tan ma teix, ad me tia els apa rells més sen -

zills i certs exer ci cis com els pe sos, els

es treps, les ba rres pa ral·le les, la cor da de 

nu sos, l’escala, el tronc ver ti cal o el tram -

po lí.36 En cap cas no pres cin deix com -

ple ta ment de la gimnàsti ca amb apa rells

ni del gimnàs: “I fins i tot en el cas que

se’n tin gui (sem pre més pro pi dels

col·le gis d’ensenyament se cun da ri, in -

ter nats, etc. que no pas de les es co les

primà ries), ha de ser en pro por cions re -

duï des, pel que fa als apa rells, els quals

han de ser els més sen zills” (Alcán ta ra,

1882, pàg. 182). 

Sent més in ci sius con tra l’Escue la Cen tral

s’ha dit que el pla de l’Escue la “tras pua va

in tel·lec tua lis me, teo ria” (Mar tí nez Na -

va rro, 1995-1996, pàg. 129), il·lus -

trant-ho amb una cita de Fe de ri co Cli ment 

Te rrer: “La teo ria es va im po sar a la

pràcti ca, més no pre ci sa ment la teo ria,

sinó el fu nest ver ba lis me que es te ri lit za

tota edu ca ció; l’afany del lli bre de text,

de la dis qui si ció oral, del dis curs d’hora i

mit ja...”.37

Dur co men ta ri amb el qual as so cia ríem

una su po sa da in com petè ncia del pro fes -

so rat; de fet, es trac ta d’una quei xa so bre

les con di cions ma te rials de l’escola que

van im po sar, per fal ta de mit jans, la teo ria 

so bre la pràcti ca. El parà graf en qües tió és 

part de l’informe ela bo rat per Cli ment Ter -

rer amb mo tiu de la III Asam blea de la Fe -

de ra ción de Gim nás ti ca Espa ño la, el tí tol

genè ric de la qual era “Pro fes so rat ofi cial

de Gimnàsti ca. Pla d’organització del cos 

es men tat”; aquest in for me, lluny de cri ti -

car l’Escue la Cen tral, en real ça va el va lor, 

en de sa pro va va el tan ca ment i lloa va la

tas ca del seu pro fes so rat: “Ana lit zant en

de tall el pla d’estudis d’aquella Escue la

es fa pa le sa una gran ha bi li tat en el tra -

çat i una mena de de li ca da in tuï ció d’allò 

que ha de for mar el ba gat ge acadè mic

dels pro fes sors de gimnàsti ca.” (Cli ment, 

1901, pàg. 774-777). 

So la ment des prés de con sul tar el pro gra -

ma ori gi nal de l’Escue la Cen tral i les suc -

ces si ves mo di fi ca cions im po sa des38 es

comprèn que allò que s’havia dis sen yat

so bre el pa per no es po gués po sar en

pràcti ca; el con tra ri ha gués es tat un mi ra -

cle, ja que l’Estat mai no va do tar l’Escue -

la del lo cal ni el ma te rial sol·li ci tats en el

pro jec te ori gi nal, tot li mi tant així les fu tu -

res en sen yan ces pràcti ques a l’Escue la
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33 Com pa rar A. Mar tí nez Na va rro, “Da tos para la his to ria...”, op. cit., pàg. 129 amb P. de Alcán ta ra Gar cía-Na va rro, De las teo rías mo der nas acer ca de la edu ca ción fí si ca, Ma -

drid, Imprenta de J. Gil y Na va rro, 1886, pàg. 112-120. 
34 P. de Alcán ta ra Gar cía, Teo ría y Prác ti ca de la edu ca ción y la en se ñan za, Tomo V, Ma drid, Gras y Com pan yia Edi to res, 1882, p. 181. 
35 Fer vent se gui dor de Sant To más d’Aquino, de fen sa va el con trol catò lic de l’educació. Vid. R. Carr, Espa ña 1808-1975, Bar ce lo na, Ed. Ariel, 1996 (7ena edi ció), p. 343. 
36 Vid. Pe dro de Alcán ta ra Gar cía, Teo ria y Prác ti ca de la edu ca ción..., op. cit., pàg. 176-180. 
37 F. Cli ment Te rrer, “Pro fe so ra do ofi cial de Gim na sia. Plan de or ga nit za ción de di cho cuer po”. Fe de ra ción Gimná sti ca Espan yo la, III Asam blea Ge ne ral de Za ra goza; ci tat per

A. Mar tí nez Na va rro, “Da tos para la his to ria...”, op. cit., pàg. 129. 
38 Vid. P. P. Zo rri lla Sanz, “La Escue la Cen tral de pro fe so ras y pro fe so res de gim nás ti ca”, en T. Gon zá lez Aja, J. M. Lu cas He ras, J. L. Her nán dez Váz quez, J. Ji mé nez Mar tí nez,

Na ci mien to e im plan ta ción de la Edu ca ción Fí si ca en Espa ña: los tiem pos mo der nos, Ma drid: Mi nis te rio de Edu ca ción, Cul tu ra y Deporte, Con sejo Su pe rior de Deportes,

2000, pàg. 76-80. (Sèrie Re cer ca en Cièn cies de l’Esport núm. 25). 



Cen tral. El més in te res sant d’aquesta

Memò ria de la Fe de ra ción Gim nás ti ca és

que re co nei xen que, si no ha gues sin tan -

cat pre ma tu ra ment l’Escuela Cen tral, i

l’haguessin do ta da dels mit jans ade quats, 

hau ria sa but mi llo rar i su pe rar-se: 

“Tan ma teix, l’Escue la Cen tral, amb tots

els seus de fec tes ori gi nals, era com el

nu cli d’un pro fes so rat sus cep ti ble de

suc ces sius per fec cio na ments, i ve ri ta -

ble ment no me rei xia que la su pri mis sin

ma tus se ra ment les cèle bres i in fruc tuo -

ses eco no mies de 1892, que van en so rrar 

ins ti tu cions, no so la ment útils, sinó ne -

cess àries.”39 

Un cas di fe rent és el de la Dra. M. Lui sa

Za ga laz Sán chez,40 que des prés de la

lec tu ra de la seva tesi (ve geu Apunts.

Edu ca ción Fí si ca I Esports, 60) va pu -

bli car un tre ball so bre els fo na ments le -

gals de l’activitat fí si ca a Espan ya, i on

ens pre sen ta com a pro gra ma de

l’Escue la Cen tral un de tres anys de du -

ra da. Sens dub te que aquest pro gra ma

de tres anys no va ser el pu bli cat per la

Ga ce ta de Ma drid del 29 d’abril de

1887, ni el re pro duït per Pier na vie ja

(Pier na vie ja, 1962, pàg. 86- 130) a qui

cita com a font; es trac ta del pro jec te

ori gi nal ela bo rat pel Dr. Mar cos Ordáx i

els seus col·la bo ra dors, i que per a

desgràcia de la nos tra pro fes sió va ser

ar bitr ària ment re duït (Zo rri lla, 2000,

pàg. 76-80). 

Joc i esport
a l’Escuela Central

Hi ha d’altres tre balls d’investigació més

ex ten sos i re cents;41 però des prés de con -

sul tar-los un pot arri bar al con ven ci ment

que a l’Escue la Cen tral no va ha ver-hi joc

ni es port, i que va ha ver de pre do mi nar la

gimnàsti ca mi li tar d’Amorós: “D’una al tra 

ban da, ig no ra les no ves tendències, so -

bre tot les d’origen brità nic, que uti lit za -

ven els jocs, els es ports i l’aire lliu re com

a mit jans de l’educació fí si ca”.42 Res pec -

tant d’altres punts de vis ta, nos al tres pre -

fe rim pre sen tar les evidè ncies que a

l’Escue la Cen tral, dins les pos si bi li tats

econò mi ques i ma te rials, es van in cor po -

rar ele ments ca rac te rís tics del co rrent

anglès, gràcies als dos pro fes sors afins a

la Insti tu ción Li bre de Ense ñanza, que

van ac tua lit zar el pro gra ma amb les

tendències pe dagò gi ques del mo ment.43 

La pràcti ca es por ti va fe me ni na a l’Escue la

tam bé ha plan te jat dub tes, però ara ja sa -

bem que les alum nes que no cur sa ven

l’assignatura d’Esgrima, rea lit za ven en el

seu lloc Pa ti nat ge i Ball, tal com cons ta

als qües tio na ris de revà li da.44 Creiem que 

es nega la pràcti ca es por ti va per la seva

apa rent absència ex plí ci ta en el pro gra ma

ofi cial: 

“Per què ni ells ni no sal tres no som res pon -

sa bles que a l’Escue la no es cur ses sin les

as sig na tu res de Jocs cor po rals, Edu ca ció

dels sen tits, etc., i es li mi tes sin a la pràcti -

ca d’una Gimnàsti ca ru tinà ria, sen se

l’ampliació pe dagò gi ca que pres cri via el

Re gla ment”.45

Tan ma teix, vam de ci dir de com pro var-ho; 

el joc cor po ral, a què fa re ferè ncia Gar cía

Fra guas, era ales ho res l’embrió dels ac -

tuals esports, en ca ra no de fi nits com a

tals; una al tra qües tió eren els jocs tra di -

cio nals o po pu lars. Hau ria es tat ben es -

trany que no s’incorporés el joc quan el di -

rec tor de l’Escue la, Dr. San Mar tín, pro -

cla ma va que els jocs cor po rals: “po den

con si de rar-se com la for ma d’educació

fí si ca més sint èti ca, pel fet ma teix que

és la més na tu ral”.46

Ca lia res ca tar els nos tres jocs cor po rals

tra di cio nals; jocs autò ctons com el de la pi -

lota, que es veu rien re vi ta lit zats per la

moda nai xent del sport en reu nir, a més

a més, els avan tat ges del joc i de la

gimnàsti ca. Per això San Mar tín con fia va

en un in for me de Gas par Mel chor de Jo ve -

lla nos y Ra mí rez47 a l’hora d’escollir per a

Espan ya els jocs més con ve nients, com

ara els exer ci cis de for ça, des tre sa, agi li -

tat; els balls pú blics, els be re nars, pas -

seigs, cur ses, dis fres ses o moi xi gan gues;

que en opi nió de Jo ve lla nos eren bons i in -

no cents amb la con di ció que fos sin pú -

blics.48 Entre les mol tes re ferè ncies, hi ha

una molt es pe cial al joc de pi lo ta: “doncs

a més a més d’oferir una ho nes ta re crea -

ció als qui hi ju guen, i als qui s’ho mi ren,

fan so bre ma ne ra àgils i ro busts els qui

els exer ci ten, i mi llo ren, doncs, l’edu -

cació fí si ca dels jo ves.” (Jo ve lla nos,

1812, pàg. 90-93). 

És cert que no va ha ver-hi una as sig na tu -

ra con cre ta de jocs cor po rals, però tam -

poc no va ha ver-hi lli çons de tir al blanc, i 

els alum nes van prac ti car el tir amb fu -

sell, van re mar a l’Estan que del Re ti ro de 

Ma drid i van mun tar a ca vall; així que és

just re con èi xer que el pro gra ma ofi cial va

ser molt més fle xi ble del que re cull la Ga -

ce ta de Ma drid; aques ta fle xi bi li tat deixà

la seva em prem ta als qües tio na ris de

revà li da, un con junt de pre gun tes a ma -

ne ra d’examen fi nal. Per ven tu ra s’exa -

minarien els alum nes d’alguna matè ria

que no ha gués es tat im par ti da a l’Escue -

la? No se ria just ni lògic i, en con se qüèn -

cia, ens re me tem a aquests qües tio na ris

de pre gun tes pràcti ques, on es pot com -
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39 F. Cli ment Te rrer, “Pro fe so ra do ofi cial de gim na sia. Plan de Orga nit za ción de di cho cuer po”, Los De por tes, op. cit., pàg. 774-777.
40 M. Lui sa Za ga laz Sán chez: Fun da men tos le ga les de la ac ti vi dad fí si ca en Espa ña, Jaén, Uni ver si dad de Jaén, 1999, pàg. 35 i ss. 
41 Cfr. J. A. Cam bei ro Mar tí nez, El pro ce so de ins ti tu cio na lit za ción de la Edu ca ción Fí si ca en la Espa ña con tem po rá nea, Tesi doc to ral no pu bli ca da, Uni ver si tat de Bar ce lo na,

De par ta ment de Teo ria d’Història de l’Educació, Bar ce lo na, 1996-1997, pàg. 43.
42 J. L. Pas tor Pra di llo, El es pa cio pro fe sio nal de la Edu ca ción Fí si ca: gé ne sis y for ma ción (1883-1961), Alca lá de Henares, Uni ver si dad de Alca lá, 1997, pàg. 322. 
43 “Sor pre nent, el fet que una ini cia ti va re col za da per ho mes pro pers a la Insti tu ció Lliu re d’Ensenyament i di ri gi da per un amic de Gi ner, au tor a més a més d’articles al But lle tí, no 

re sul tés pio ne ra en l’adopció i in tro duc ció de les no ves for mes de con ce bre l’Ed. Fí si ca es co lar”. Vid. A. Mar tí nez Na va rro, “Da tos para la his to ria...”, op. cit., pàg. 128. 
44 “Tam poc no cur sa ven l’assignatura d’esgrima sen se que es com pen sés aquest de se qui li bri amb al tres ac ti vi tats de ti pus es por tiu”. Cfr. J. L. Pas tor Pra di llo, op. cit., pàg. 324. 
45 J. E. Gar cía Fra guas, Tra ta do Ra cio nal de Gim nás ti ca, vo lum I, op. cit., p. 163. 
46 A. de San Mar tín, “De los jue gos cor po ra les más con ve nien tes en Espa ña” (1a part), Bo le tín de la Insti tu ción Li bre de Ense ñan za (BILE), Ma drid, vo lum XIII, núm. 302, de 15

de se tem bre de 1889, pàg. 260-261. 
47 A. de San Mar tín, “De los jue gos cor po ra les más con ve nien tes en Espa ña” (3a part), BILE, Ma drid, vo lum XIII, núm. 304, de 15 d’octubre de 1889, p. 292. 
48 Infor me lle git a la Real Academia de la Hist oria el 15 de ju liol de 1796.  Vid. G. M. de Jo ve lla nos, Me mo ria so bre las di ver sio nes pú bli cas, Ma drid, Imprenta de la San cha,

1812, pàg. 80-81. 



pro var que, tant el joc com l’educació

dels sen tits sí que van te nir el seu lloc a

l’Escue la.49 Els alum nes van ser ins truïts 

en els jocs del Roun ders, de pi lo ta al llarg 

i en els balls de saló, eren ca pa ços

d’organitzar jocs per de sen vo lu par i per -

fec cio nar els sen tits del tac te, l’oïda o la

vis ta. Les alum nes, d’altra ban da, van

ser ins truï des en els jocs del Cro quet, el

Lawn- ten nis i els balls po pu lars es pan -

yols. És més, es va ne ces si tar d’una aju -

dant in te ri na per a les clas ses pràcti ques

de Pe da go gia d’alumnes i per a pràcti -

ques de jocs cor po rals: Encar na ción Pé -

rez Pla za. 

Un Centre de formació
modern

Pres cin dint d’escàndols o crí ti ques més o

menys in te res sa des. Per què no re con èi -

xer l’esforç i el tre ball del seu pri mer

claus tre? Aques ta és l’Escue la en els seus

pri mers anys de fun cio na ment: 

“L’ensenyança teò ri ca és com ple ta i pel

que fa a la pràcti ca no hi ha res a de sit jar.

No sal tres hem tin gut oca sió de pre sen ciar

la clas se de gimnàsti ca sen se apa rells, el

pro fes sor de la qual és el nos tre es ti mat

amic Fran cis co Pe dre gal y Pri da, i vam

que dar com pla gu dís sims. 

Real ment, veient anar i ma nio brar

aquells 20 jo ves (16 nois 4 noies) amb

as pec te sa i sem blant ale gre, es jus ti fi ca -

va un cop més la uti li tat de la gimnàsti ca; 

a més a més, els alum nes apre nen el

com plet ma neig de les ar mes, i quan va -

gin als Insti tuts a di fon dre els co nei xe -

ments ad qui rits a l’Escue la de Ma drid,

tin dran la glòria de fun dar útils de fen sors 

de la pàtria quan les cir cumstàncies ho

exi gei xin”.50

És un ar ti cle amb una cla ra lí nia mi li tar

hi giè ni ca; al gust d’una opi nió pú bli ca

que an te po sa va la uti li tat mi li tar de

l’exercici so bre la hi giè ni ca o l’educa -

tiva, fi del re flex de la con flic ti va si tua ció

po lí ti ca eu ro pea de fi nal del XIX. (Il·lus -

tra ció 3) 

Si te nim pa cièn cia po drem tro bar més ar -

ti cles benè vols amb el fun cio na ment de

l’Escue la i el seu Pro gra ma men tre va es -

tar ober ta; ani mem els jo ves in ves ti ga dors 

a des co brir-los. És evi dent que van aug -

men tar els ar ti cles de crí ti ca i de re pro va -

ció des prés de 1892, un cop tan ca da

l’Escue la; però qua si tots aquests ar ti cles

ne ga tius te nen com a de no mi na dor comú

Gar cía Fra guas, cosa que els res ta crèdit

com a font d’informació.

Fins al mo ment han es tat es cas ses les re -

ferè ncies a fa vor de l’Escue la, ja que és

més fàcil fer llen ya d’un ar bre cai gut; real -

ment és di fí cil de tro bar veus en de fen sa

seva, so bre tot quan han es tat ofe ga des en 

el temps pels es de ve ni ments d’un nai xent

col·lec tiu pro fes sio nal, que en la seva con -

tí nua i es for ça da rei vin di ca ció pel com pli -

ment de la Llei, a l’últim, va as su mir que

l’Escue la era l’origen del seu in for tu ni, i no 

l’administració, que per prin ci pi ig no ra va

les se ves rei vin di ca cions pe dagò gi ques i

la bo rals: “L’origen dels nos tres mals

tràngols rau en l’orientació que va do nar

l’Escuela Cen tral a la Gimnàsti ca mo der -

na i en la for ma en què es va plan te jar

ofi cial ment aques ta en sen yan ça” (Sanz

Romo, 1902, pàg. 28-31).

Si l’Escue la ha gués es tat el de sas tre que

ens vo len fer creu re, no hau ria re but cap

re co nei xe ment a la seva tas ca do cent; i

vet aquí que, tot just co men çar i amb mo -

tiu de l’Expo si ción Uni ver sal de Bar ce lo -

na, el 1888, va re bre una me da lla de pri -

me ra clas se: 

“Per apa rells, mo dels, fo to gra fies, re sul tat

dels exer ci cis pràctics, pro gra mes, pla

d’ensenyança i tota la res ta que re ve len el

grau de pro grés d’aquesta Escue la úni ca

ofi cial a Espan ya i que està cri da da a pres -

tar grans ser veis en la ins truc ció fí si ca”.51

Aquest re co nei xe ment ofi cial do na va el

vist-i-plau a l’Escue la, un re forç, una rea -

firmació al seu plan te ja ment; no hem

d’oblidar que l’objecte de l’Escue la era

for mar pro fes sors i pro fes so res de Gim -

nàstica, en nom de l’Estat, per als cen tres

d’ensenyament, i se’ls va re com pen sar

per la seva tas ca.52 

Nivell d’alumnes

El ni vell exi git als alum nes per és ser ad me -

sos a l’Escue la Cen tral ha es tat un al tre

punt de discòrdia; com si els seus pri mers

pro fes sors ha gues sin es tat res pon sa bles

d’aquest dis ba rat. Per si el lec tor no té co -

nei xe ment del tema, li in di ca rem que els

re qui sits d’ingrés als es tu dis de Pro fe sor

de Gim nás ti ca han es tat ob jec te de crí ti -
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Il·lus tra ció 3.

Una al·le go ria so bre els con tin guts de l’Escue la Cen -

tral; a la part su pe rior tir i es gri ma de pal, al cen tre,

les ger ma nes Je su sa i Encar na ción de Gran da i La bín

en una clas se de gimnàsti ca sen se apa rells. A la part

in fe rior una clas se d’esgrima de sa bre, es pa sa i flo ret,

pre si di da pel Di rec tor, Ale jan dro de San Mar tín (al

cen tre), i di ri gi da pel Maes tro de Esgri ma Fran cis co

de la Ma co rra i Gui je ño; a l’esquerra de la imat ge i

amb uni for me, hi ha el Ca pi tán de Infan te ría Fran cis -

co Pe dre gal Pri da.

FONT: Di buix d’Alfredo Pe rea, pu bli cat a la re vis ta La ilus tra ción Espa -

ño la y Ame ri ca na del 15 de ge ner de 1889, pàg. 165.

49 AUCM, Lli gall D-349, Re vá li da. Qües tio na rio de pre gun tas prác ti cas. Alum nos mas cu li nos, i Re vá li da. Qües tio na rio de pre gun tas de los ejer ci cios prác ti cos. Alum nos fe me ni nos.
50 Anònim, “La Escue la Cen tral de Gim nás ti ca”, El Co rreo del Sport, Ma drid, núm. 13 (1888), pàg. 1-3. 
51 Co mi sa ría Re gia, Expo si ción Uni ver sal de Bar ce lo na, re la ción de re com pen sas otor ga das por el ju ra do a las en ti da des ex po si to ras de la Sec ción Ofi cial del Go bier no, Bar ce -

lo na, A. Ló pez Ro bert, Impres sor, 1889, pàg. 42-43. 
52 Vid. Co mi sa ría Re gia. Expo si ción Uni ver sal de Bar ce lo na, Ca tá lo go de la Sec ción Ofi cial del Go bier no, Bar ce lo na, 1888, p. 221. Apar tat 19è. 



ca,53 i re co nei xem que van ser molt ele -

men tals. Un cop més, però, hem de ser

cauts abans de res pon sa bi lit zar-ne di rec ta -

ment l’Escue la Cen tral, ja que no hem

d’oblidar el pro jec te de re gla ment pro po sat 

pel Dr. Mar cos Ordáx, que a l’article 28è

pro po sa va, com a re qui sit mí nim d’ingrés

per als alum nes, tro bar-se en pos ses sió del 

tí tol de Ba chi lle ra to en Artes o del de mes -

tre d’instrucció primà ria su pe rior; i l’article

30è, en el cas de les alum nes, dis po sa va

com a re qui sit tro bar-se en pos ses sió del tí -

tol d’institutriu o de mes tra d’instrucció

primà ria ele men tal. El Con se jo de Instruc -

ción Pú bli ca va can viar tots dos re qui sits

mí nims en el seu mo ment i la Di rec ción

Ge ne ral de Instruc ción Pú bli ca els va do -

nar l’aprova ció; a par tir d’a leshores, era

su fi cient, per a tots dos se xes, te nir apro -

vats els es tu dis de la ins truc ció primà ria

su pe rior. (Gràfic 1) 

Ju lián Ca lle ja no po dia ima gi nar la trans -

cendència que aques ta mo di fi ca ció en

els re qui sits d’ingrés, o la re duc ció de la

ca rre ra a dos anys, tin drien en el fu tur de

l’Educació Fí si ca. Si s’haguessin man tin -

gut els mí nims pro po sats per Mar cos

Ordáx, se gu ra ment s’hauria va lo rat d’una

al tra ma ne ra el pro fes so rat for mat a

l’Escue la Cen tral de Gim nás ti ca; la ce -

gue sa del Con se jo de Instruc ción Pú bli ca

va fer néi xer una ti tu la ció di fí cil d’e qui -

parar, un pro fes so rat de di fí cil ca ta lo ga ció 

per als ins ti tuts d’ensenyament se cun da ri. 

Una ti tu la ció es pe cial que no po dia com -

plir amb la idea ori gi nal que els ti tu lats

per l’Escue la Cen tral s’integressin en les

Escue las Nor ma les de Maes tros, i que

for mes sin pro fes sors de Gimnàsti ca per a

les Escue las Nor ma les de Pri me ra Ense -

ñan za y Pár vu los. 

La re bai xa dels re qui sits mí nims d’accés, 

per als fu turs alum nes mas cu lins i fe me -

nins de l’Escue la Cen tral, ha de ser con -

si de ra da com un dels més grans errors

co me sos pel Con se jo de Instruc ción Pú -

bli ca. Aquests re qui sits mí nims, que ara

es re but gen, se ran els que es pro po sin

per a l’Escue la Na cio nal de Edu ca ción

Fí si ca gai re bé mig se gle des prés,54 la

qual cosa ava la el bon cri te ri de Mar cos

Ordáx i els seus col·la bo ra dors en pro po -

sar-los. Al qua dre 1 po dem ob ser var-hi

les mo di fi ca cions. 

Els re qui sits per ser alum ne ofi cial

(Art. 42è) eren te nir més de di vuit anys i

no ex ce dir de vint-i-cinc, te nir ap ti tud fí -

si ca su fi cient per als exer ci cis gimnàstics 

se gons el cri te ri dels pro fes sors mèdics

de l’Escue la i te nir apro vats els es tu dis

de la ins truc ció primà ria su pe rior; a més

a més, era ne cess ària una au to rit za -

ció  paterna. Per a les alum nes ofi cials

(Art. 43è) eren re qui sits l’edat en tre

quin ze i vint anys i te nir apro vats els es -

tu dis de l’en senya ment pri ma ri su pe rior

(Art. 44è). El ni vell d’estudis exi git per a

l’ingrés era baix, n’hi ha via prou amb te -

nir apro vats els es tu dis d’instrucció

primà ria su pe rior. Aquest de tall con di -

cio na ria el fu tur de l’Educació Fí si ca,

con ver tint-la en as sig na tu ra es pe cial.

Fins i tot s’arriba a res pon sa bi lit zar, de

for ma mig ama ga da, Mar cos Ordáx per

aquest error hist òric: 

“La dis cri mi na ció da vant la res ta dels do -

cents, que no po dia be ne fi ciar gens la

imat ge i el pres ti gi de l’assignatura, tal

com es va es de ve nir efec ti va ment; ja ha via

co men çat, si hem d’ésser francs, amb el

ma teix dis seny de l’ECG i amb els bai xos

ni vells de pre pa ra ció cul tu ral que es van

exi gir per ac ce dir-hi, re ve la dors de la min -

sa con si de ra ció que, mal grat tot, s’ator -

gava a l’Educació fí si ca; fins i tot en tre els

seus més fer vo ro sos de fen sors, com po dem 

sos pi tar”.55

Els as pi rants a alum ne/a ofi cial ha vien de

pas sar un re co nei xe ment mèdic56 per va -

lo rar la seva ap ti tud fí si ca; les alum nes

tam bé pas sa ven aquest exa men de va lo -

ra ció, mal grat les opi nions en sen tit con -

tra ri: “Les alum nes es ta ven exemp tes del 

re qui sit d’ingrés que exi gia una va lo ra ció

mí ni ma de les ap ti tuds fí si ques” (Pas tor

Pra di llo, 1997, pàg. 324). 

Dis cre pem d’aquest su po sat fa vo ri tis me

amb les alum nes, i no es tem d’acord amb

aques ta in ter pre ta ció aï lla da i pun tual de

l’article 44è del Re gla mento; l’article en

qües tió diu que per és ser ad me sa com a

alum na ofi cial, a més a més de te nir l’edat 
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Gràfic 1.

Orga nit za ció in ter na i de pendència de l’Escue la Cen tral de Gim nás ti ca.

53 A. Mar tí nez Na va rro, “Los pri me ros es pa cios de edu ca ción fí si ca en cen tros pú bli cos del dis tri to de la Uni ver si dad Cen tral”, Re vis ta Com plu ten se de Edu ca ción, 1994, Vol. 5

(2), pàg. 61. 
54 Vid. Arti cle 5è del De cret de 12 de de sem bre de 1933. Ga ce ta de Ma drid núm. 348 (14 de de sem bre de 1933), pàg. 1810.
55 A. Mar tí nez Na va rro, “Los pri me ros es pa cios...”, op. cit., pàg. 61. 
56 AUCM, Lli gall D-349, Co mu ni ca cio nes del Dir. Gral de I.P., 16 de maig de 1887. 



de quin ze a vint anys i te nir apro vats els

es tu dis d’ensenyament pri ma ri su pe rior:

“s’ajustaran les as pi rants a allò que hi ha

pre cep tuat a l’article pre ce dent.”57 L’ar -

ticle pre ce dent (Art. 43è), ex po sa que les

alum nes tam bé hau ran de pre sen tar da -

vant el Di rec tor les co rres po nents instàn -

cies acom pan ya des dels do cu ments que

acre di tin “tots els re qui sits ex pres sats

an te rior ment i l’autorització del pare,

mare, cu ra dor o per so na que la repre -

senti”.58 

Dels re qui sits a com plir per tota alum na

as pi rant s’ha d’aplicar el 42.2, ja que

l’edat i el ni vell d’estudis es re gu len per a

les do nes a l’article 44è; s’exigeix, doncs,

com a con di ció: “2a. Te nir ap ti tud fí si ca

su fi cient per als exer ci cis gimnàstics,

l’estimació de la qual serà feta pels pro -

fes sors mèdics de l’Escue la.”59 

Per això opi nem que les alum nes no van

re bre un trac te de fa vor, tot exi mint-les de

la va lo ra ció de la seva ap ti tud fí si ca, in de -

pen dent ment del cri te ri mèdic que els fos 

apli cat; l’Escue la va do nar tot un exem ple

de coe du ca ció i igual tat a la fi del se -

gle XIX. (Il·lus tra ció 4)

Epíleg

Vol dríem des te rrar la idea que l’Escue la

Cen tral fos un fracàs, una ini cia ti va frus -

tra da, i que des prés d’aquestes lí nies si gui 

més evi dent que a l’Escue la Cen tral no es

va abu sar de la gimnàsti ca d’Amo rós, ni

dels apa rells, ni de les ane lles, ni del tra -
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57 Real Orden de 22 d’octubre de 1886, op. cit., pàg. 252. 
58 Ibí dem.
59 Ibí dem.

PROJECTE INFORME CONSELL REIAL DECRET

Alum nes masculins

Arti cle 28. Per in gres sar com a alum ne ofi cial en

aques ta Escue la s’exigiran les con di cions se güents:

1a Ha ver com plert l’edat de 18 anys i no ex ce dir la

de 25.

2a Te nir ap ti tud fí si ca su fi cient per als exer ci cis

gimnàstics, l’estimació de la qual serà feta pels pro -

fes sors mèdics de l’Escue la.

3a Tro bar-se en pos ses sió del tí tol de Ba chi lle ra to

en Artes o del de Maes tro de Instruc ción Pri ma -

ria Su perior.

4a No te nir cap im pe di ment le gal per exer cir càrrecs

pú blics.

5a No pa tir cap ma lal tia de carà cter con ta giós.

Arti cle 41. Per in gres sar com a alum ne ofi cial en

aques ta Escue la s’exigiran les con di cions se güents:

1a Ha ver com plert l’edat de di vuit anys i no ex ce dir la

de vint-i-cinc.

2a Te nir ap ti tud fí si ca su fi cient per als exer ci cis

gimnàstics, l’estimació de la qual serà feta pels pro -

fes sors mèdics de l’Escola.

3a Te nir apro vats els es tu dis de la Instruc ción Pri ma ria

Su pe rior.

Es pu bli ca sen se més can -

vis com a ar ti cle 42.

Alum nes femenins

Arti cle 30. Per és ser ad me sa com a alum na ofi cial de

l’Escue la Cen tral de Gim nás ti ca s’exigiran les con di -

cions se güents.

1a Ha ver com plert l’edat de 15 anys i no ex ce dir de la

de 20.

2a Tro bar-se en pos ses sió del tí tol d’Insti tu triz o de

Maes tra de Instruc ción Pri ma ria Ele men tal.

3a Reu nir els res tants re qui sits ex pres sats a l’a r -

ticle. 28.

Per sol·li ci tar la seva ad mis sió a l’Escue la s’ajustaran

les as pi rants a allò que hi ha pre cep tuat a l’article 29.

Arti cle 43. Per és ser ad me sa com a alum na ofi cial de

l’Escue la Cen tral de Gim nás ti ca s’exigiran les con di -

cions se güents:

1a Ha ver com plert l’edat de quin ze anys i no ex ce dir la

de vint.

2a Te nir apro vats els es tu dis de l’Ense ñan za Pri ma ria

Su pe rior.

Per sol·li ci tar la seva ad mis sió a l’Escue la s’ajustaran les

as pi rants a allò que hi ha pre cep tuat a l’article pre ce dent.

Es pu bli ca sen se més can -

vis com a ar ti cle 44.

Quadre 1.

Mo di fi ca ció de les con di cio ns d’ac cés.

Ela bo ra ció pròpia a par tir dels do cu ments ci tats.

Il·lus tra ció 4.

Un apunt al na tu ral pres per P. Pa rish so bre una lli çó 

de gimnàsti ca di ri gi da pel Dr. Ma ria no Mar cos

Ordáx du rant el curs 1888-89, únic any en què hi va 

ha ver 7 alum nes fe me ni nes, i que per re gla ge ne ral

do na ven clas se con jun ta amb els seus com panys.

FON T: P. Pa rish. “Las fu tu ras ma dres. Una lec ción de gim nás ti ca

(apun te del na tu ral)”, Cró ni ca del Sport, 1895, Ma drid, núm. 20,

pàg. 313.



pe zi; la gimnàsti ca mi li tar va ser-hi pre -

sent, com tam bé hi van ser pre sents els

jocs o els esports an gle sos. La qua li tat in -

tel·lec tual del pro fes so rat va es tar molt

per so bre de les co ne gu des crí ti ques, i si

hi va ha ver un ex cés de teo ria o fal ta de

pràcti ques, les cau ses cal dria bus car-les

en el ra quí tic pres su post que els va re -

clou re en els 150 m2 del gimnàs de

l’Escue la, i que va obli gar a rea lit zar com

a ac ti vi tats ex traor dinà ries pràcti ques es -

por ti ves i les ac ti vi tats a l’aire lliu re que en 

al tres esco les ja eren ha bi tuals i dià ries.

Enca ra ens que den nom bro sos do cu -

ments per re vi sar i lo ca lit zar, però ja sa -

bem que el pro gra ma pu bli cat a la Ga ce ta

de Ma drid va que dar un xic des fa sat des

de la seva pu bli ca ció; en aquells anys les

esco les gimnàsti ques ex po sa ven els seus

mèto des als con gres sos de Pe da go gia, i

s’actualitzaven mú tua ment en co rres -

pondència amb les no ves tendències pe -

dagò gi ques. En aquests con gres sos acu -

dien els ele ments més pro gres sis tes del

pa no ra ma pe dagò gic na cio nal, com ho

eren ales ho res els pro fes sors de la Insti tu -

ción Li bre de Ense ñan za; per això no és

es trany que, en el mo ment de la po sa da

en pràcti ca, el Pro gra ma de l’Escue la

Cen tral anés molt més enllà de la

tendència atl èti co mi li tar de fi nal del XIX; i

que a ma ne ra d’actualització in clo gués les 

ac ti vi tats es por ti ves i jocs com a mo derns

mit jans de l’educació fí si ca; el pro gra ma

era viu i s’actualitzava.

Però mal grat les se ves vir tuts i be ne fi cis, el

1892 no es va as sig nar pres su post a

l’Escue la Cen tral, així que va ha ver de tan -

car les por tes; i això que Be ce rra va de mos -

trar al nou mi nis tre de Fo men t, Li na res Ri -

vas, que man te nir l’Escue la Cen tral pro por -

cio na ria més be ne fi cis econò mics du rant

anys. Iròni ca ment, men tre es dis cu tia la ne -

ces si tat de sal var l’Escola, es va do nar a

con èi xer que, a la fi, la gimnàsti ca se ria as -

sig na tu ra obli gatò ria al se gon en sen ya ment; 

es do na va un com pli ment tardà a l’article

6è de la Llei de 9 de març de 1883, però

aques ta és ja una al tra hist òria...
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