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En aquesta tesis es presenta un Catàleg biobibliogràfic 
cronològiconominal d’obres publicades en llengua Castellana i 
Catalana, al voltant de l’educació física, l’esport i d’altres obres 
d’afinitat entre el període de  1800 a 1939. 

Per a situar el Catàleg en el marc històric de l’educació física 
s’ha partit d’un estudi sobre els antecedents i influències de 
l’educació física a Espanya i s’ha completat amb el conegut 
Renaixement  gimnasiarca europeu del final de la Il·lustració. 
També s’ha elaborat una memòria històrica del sistema edu-
catiu espanyol, amb l’objecte d’incloure l’educació física en el 
context pedagògic i administratiu.

L’estudi a priori dels documents localitzats ha permès 
l’apropament contextual a la temàtica conjuntural pròpia 
en la implantació i desenvolupament de l’educació física i de 
l’esport a Espanya. Aquest estudi d’aproximació s’ha concretat 
amb l’elaboració d’un quadre cronològic envers els esdeveni-
ments més destacats al voltant de l’educació física i de l’esport 
(1800-1839). 

El Catàleg inclou 881 obres i un apartat de darreres addi-
cions. Per a la confecció s’ha utilitzat una classificació docu-

mental pròpia, en atenció a la nacionalitat espanyola o estran-
gera de l’autor i l’àmbit professional de cada un d’ells. També 
s’han classificat els documents segons el contingut, el tipus i 
l’objecte de la publicació.

Per tal de facilitar la localització i organització de 
les obres segons els interessos investigadors s’inclou 
un apartat d’índexs: cronològiconominal, nominal 
d’autories, per tipus de publicacions –segons la confec-
ció d’una classificació sistemàtica pròpia–, per àmbit 
temàtic, per paraules clau, per procedència de l’autor, 
segons l’autoritat professional, pel lloc d’edició o pels 
fons documentals.

El catàleg aporta una informació sobre l’accés a les fonts 
documentals originals i incorpora un estudi preliminar bi-
bliogràfic que analitza críticament la producció bibliogràfica 
espanyola al voltant de l’àmbit higienicomèdic, el pedagògic, 
el militar, i les relacions entre ells.

Es complementa amb un estudi estadístic i bibliomètric on 
es posa de manifest la valoració dels resultats en la producció 
bibliogràfica de forma quantitativa i qualitativa al voltant de 

l’educació física, de l’esport i de les obres d’afinitat al llarg del 
període fixat.  

La presentació del Catàleg permet a més a més, l’elaboració 
d’un assaig històric de l’educació física i de l’esport per mitjà 
de l’estudi biobibliogràfic. Es tracta d’acostar el llibre i l’autor 
d’obres de l’educació física i de l’esport a Espanya entre 1800 
a 1939 a una valoració i significat crític i, a més, comprovar els 
límits de la legitimació de l’educació física a l’Espanya contem-
porània per mitjà de les obres i dels autors propis de cada espai 
professional. Finalment, es valora i s’analitza críticament el 
patrimoni històric documental de l’educació física i de l’esport 
a Espanya.

En la metodologia s’han utilitzat recursos i tècniques 
d’anàlisi històrica entorn del tractament directe de les 
fonts documentals originals. Molts d’aquests documents 
han estat localitzats i adquirits personalment, aportant 
un nou fons documental a disposició de les investiga-
cions futures i recuperant així, una part important del 
patrimoni bibliogràfic de l’educació física i de l’esport a 
Espanya.

Contribució a la història de l’Educació Física a Espanya. Estudi biobibliogràfic 
entorn de l’Educació Física i de l’Esport (1800-1939)

Són àmpliament coneguts els avantatges que proporcio-
na la pràctica d’exercici físic sobre l’organisme. No obstant 
això, hi ha nombroses evidències sobre un augment en la 
producció de radicals lliures a intensitats elevades, esti-
mulant una sèrie de reaccions en cadena que originen una 
resposta inflamatòria, provocant dany als gens cel·lulars i 
deteriorament funcional en fibres musculars.

La repetició de reaccions inflamatòries produïdes per càrre-
gues diàries intenses d’entrenament, pot induir una afectació 
inflamatòria local recurrent, sintetitzant-se una gran quantitat 
de factors inflamatoris, com les citoquines, capaces de minvar 
la resposta immunològica de l’esportista, condicionant el seu 
rendiment físic i el seu estat de salut. 

Partint d’aquestes premisses, és fàcil comprendre 
la importància de disposar d’uns mecanismes antioxi-
dants adequats que mantinguin l’equilibri per a un cor-
recte funcionament del sistema immunològic, evitant 
així els efectes de l’estrès oxidatiu de l’agressió que 

suposa el propi exercici físic, sobretot quan és intens 
i prolongat.

Aquesta investigació té com a objectiu conèixer l’acció de 
l’EXPLY (falguera polypodiàcia) com a mitjà preventiu i d’ajut 
en la recuperació de la inflamació i dany tissular originat per 
l’exercici intens i mantingut en ciclistes que entrenen i compe-
teixen de forma aguda i continuada. 

L’estudi realitzat és un doble cec aleatoritzat en dos grups, 
un experimental amb consum d’EXPLY i un altre control amb 
consum de placebo. Ambdós grups van ser sotmesos durant 
28 dies a un entrenament controlat idèntic, avaluant abans i 
després els efectes de l’EXPLY sobre: 

a) Els canvis metabòlics (hemograma i bioquímica);
b)  El dany oxidatiu (CoQ10, -tocoferol i dany de l’ADN mi-

tocondrial del limfòcit mitjançant anàlisi Comet);
c)  Els canvis en paràmetres immunològics (citoquina IL-6 

i TNFrsII);

d)  El rendiment físic (freqüència cardíaca màxima, 
submàxima i de recuperació; potència; quocient respi-
ratori; lactato i VO2max). 

Els resultats obtinguts en el grup EXPLY vs. placebo van 
demostrar un augment estadísticament significatiu en les 
variables associades als nivells oxidatius (-tocoferol) i als 
processos inflamatoris (IL-6 i TNFrsII) en el grup EXPLY. 

Encara que els instruments d’anàlisi no invasius comu-
nament utilitzats en finalitzar l’entrenament no mostrin 
manifestacions clíniques evidents, existeix un dany subclínic 
evidenciat pels canvis bioquímics i el dany cel·lular (anàlisi Co-
met), augmentant el risc de patir lesions de l’aparell locomotor 
i cardiocirculatori.

L’EXPLY és un potent immunomodul·lador capaç de regu-
lar els nivells de citoquines i antioxidants i protegir contra els 
efectes nocius de l’exercici prolongat, mantenint els nivells de 
rendiment i l’estat saludable de l’esportista
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