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Abstract
",liS artICle presents <I study rpfemf'lf] to blbltograptllc<l' and
documental)' {oundarions o( hisrOflcal stvdies o{ phYSfCal iKflVlty
and sport rn Spam durrng ¡he perlOd 1800 to 1939
11 ¡nc/udes deswptlons o, rhe most imponanr bibJ¡ographical
$aurces or catalogues. as Wf'1I as systemal/C classlficavan of rhe
nlstorlCal documents /oca/ed ragether WI/h a chronoJogical
statlstical analysis.
We /'lope thdl Ihis wil/ provlde a b.JSIC thematical catalogue that
mlg;u 5e'f',f(' as a gulde for belrer locaJlSat/Ofl and rt'Co~1)' o{
relevanr documental SOUrcM for fufute hlS/OIlCal srudteS

En aquest artiCle es presenta un estudi relacionat amb lesb~ bl

bhogràf¡ques I documentals pel que fa als estudiS htstÒl1cs de
raetM\a1 rlSlG1 , l'esport a l'Estat espanyol durant el període

1800-1939.
S'N Inclouen les~ de les rorm b!bIiogrM!ques o eatàIegs

mês IlT'lportantS, com també una clasSIfICaCIÓ SIStemàtICa <lek docu

me'l.ts tvstòncs localitzats,~ amb una anàlISI estadístICa de

tipus CI OI dògIc.

Amb aocò s'aporta IXI catàleg temàtIC bàsic a les lf'IVeStIgilOOI Nstò

nques futures en l'àmbit. que ha de setW" de gw per a una mb
loc:a!ll:zao6 I obten06 cie les fonts documentab.

¡IIlrodllcció

El presenl artJde és un extracte de la 'f'I'VeStlga06 que amb el mateIX
titol ha estat dlngda pel Dr. Jav¡er Otivera Belrin, que ha estat pos

SIble gràcIeS al programa de beques d'Investigació per a postgra
duats de l'INEFC-UDL del curs 1997-1998, El treball s'ubicà dins

del projecte d'UWe5tlgació pertanyent al Programa d'Investigació

Socal sobre l'Esport del Departamerlt de Cièf'\Cles AplICades de
l'INEFC-UOL El seu obfecte marc és la reahtzació d'una hlSI.òna so

cal cootem¡>O!1rua de les aetJvltatS rlSlC/ue5 Iesporuves de Catalunya
I l'Estat espanyol.

a r'105tn! estudi pretén ser una aponao6 documental basada en les
pnnopaIs fonts bbIlogràfiques ambl'obfecw de dassdlCar, Ofdenar I

56tematnzar aquells docunents escnts que, pel que fa a l'aetMtat fi

siGa Ir~ puguen~ JX'Sl-eI'lOn nves:tJgaCJClf1S en l'àmbit
de la comprensl6 I Il1ter¡::retaOÓ hlstonosta del fenomen en les se

ves dier'elts paredles. Per aIXÒ hl!m aOOrdal. en una pnmet;I

aprolllITIaOÓ. totes les fonts bblogràflques ubGdes. en les pnnooals
bbllOl.eques. arxiUS i hemeroteques del país
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I. Primer I/tiJll(!rQ de la rel'Íslo esptJrli,'(/ E1 ell/l/peÓI/

(1932-1936).
C(nlsith!rndlllo !Jllhlicm:i6 ~SIKlrlf"(llx·rlÒ(IÍ(."ll 011 l'O tellir més
ressò l"ej1wrlfimwm.
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J. Periòdic esl,orlil/ de I,'Esport Català (192-· 1927).

Ell P/l'lIIl ,Ueladura fIe Pr/n/O de Nil'era. Iraclli les crò"i
ques espurlil,t,s (-,,/oliU/t'j" m;/jallran' 1111 pt!,lodisme mofi
orlglllal I en/rollux,,',

Antecedents

Des que el 1927, Rufino Blanco i Sanchez

publicà la seva obra Bibliografio Generol

de lo Educoción Físico. poques són les

aportacions investigadores que sobre

aquest àmbit podem disposar en el nostre

país l , Miguel Piernavieja del POlO (1962)

s'aproximà als estudis de l'educació física a

l'Estat espanyol i analitzà els seus antece

dents històrico-Iegals (2). en els que pre

sentà una primera bibilografia decimonòni

ca. En aquests darrers anys. els antecedents

de Rufino Blanco tomen a ser rescatats per

José Luis Pastor Pradillo: Lo Educoción fí
sico en Espoño: fuentes bibliogróf¡cos

bósicos (1985). i pels professors Miguel A.

Betancor i Conrado Vilanou (1996).

Aquests dos últims autors són conscients.

segons afirmen. que "la història de l'edu

cació física i de l'esport necessita -potser a

l'estat espanyol més que no pas en un altre

lIoc- catàlegs. repertoris bibliogràfics,

coHeccions lesgislatives. fons documentals i

altres instruments semblants que posin a

disposició dels investigadors i historiadors

tot un cabdal de materials i informacions

que es troben escampats per tot arreu, a fi i

efecte que. un cop ordenats i sistematitzats,

puguin ser consultats de manera ràpida i

immediata" (3).

Avui dia, hem de destacar importants

aportacions que tracten d'oferir-nos una

resposta històrica als estudis bibliogràfics.

Són, per exemple, els casos recents de

Juan A. Mestre Sancho (1997): Lo Educo

ción físico en Espoño, desde lo pers

pectivo médico, duronte el período de

¡850 o ¡ 936 (4), o altres com la de Juan

Cambeiro (1997): El proceso de institu

ciono!izoción de lo educoción físico en

lo Espoño contemporóneo (5). Jaume

Balulà i altres (1997): Passat i present de

l'educació física a Barcelona (6) i José Luis

Pastor Pradillo (1997): El espocio profe

sionol de lo educoción físico en Espo

ña: génesis y formoción del profesoro

do (1883-196 1) (7),

Els nostres objectius d'investigacIó han

estat:

I. Aconseguir informació bibliogràfica

precisa dels centres documentals més

importants de l'Estat espanyol en rela

ció a la història de l'activitat física i l'es

port".

2, Conèixer "In situ" les obres, revistes es

pecialitzades, articles I altres documents

relacionats amb la técnica d·estudi.

3, Elaborar una relació temàtica dels docu

ments per biblioteques per contribuir a

una relació general dels centres consul

tats.

4. Establir una c1assifcació bibliogràfica (cata

logació sistemàtica) de la "història de

l'activitat fisica i l'esport" en base a una

anàlisi crítica dels seus documents, de la

temàtica abordada i del seu lloc de pro

cedència,

5. Confeccionar una guia documental per

l'estudi de la "història de l'activitat ITsica i

l'esport a l'Estat espanyol",

Metodologia

La metodologia utilitzada ha consistit en

intentar realitzar una primera aproxima

ció heurística de les fonts documentals, És

a dir, localitzar els documents escrits més

importants. Per això, hem hagut d'abor

dar ineludiblement tota una sèrie de co

neixements relatius a la ciència de la do

cumentació.

1:2

( I) Rufino Blanco amb la ,ntenoó de realitzar un buidat btbliogràfic i una exploracIÓ s<stemà Ica de les obres que s'flavlen publ<eat pel que fa a les matènes afins a l'educació fiSlca.
s'avança a la seva època en el coneixement modem del sentit ampl, que avuI concedim a l'educaCIÓ 1'<Slea

(2) Veure l'art,de de l'autor en la revista Olius. o/nus, fortius, 1962,

(3) A. Betancol / C. Vilanou, Historio de lo educoción físico y el deporte o Irovés de los te"'/os. Universita de las Palmas de Gran CanAna, Promociones y PublicaCiones Unl
versitarias, SA (199S),

(4) Actes del "3r Congrés de ¡'Esport. l'Educació Fisica , la Recreaòó", INEFC-UdL. 1997.

(5) Un altre Interessan treball en l'àmbtt és el de Carmen Pedrera: to educació" físico en lo enseñonzo primario, estudio de su historio ° Itovés de los disposiciones /ego.
les, 1989.

(6) Aquests dos recents estudiS. encara que no siguin ptòplament bibtliogràfics. IntrodueÏ>cerl aportaCions bibliogràfiques importams.

(7) TeSIS doctoral. Universitat d'Alcala.
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En el procés de doc~mentació i recopilació

de dades, hem escollit el següent recor

regut:

I, Localitzacions en bases de dades amb

l'ajuda de la Unitat Tècnica Central de la

Biblioteca de la Universitat de Lleida,

2, Localització en catàlegs bibliogràfics,

3, Localització en fons documentals públics;

biblioteques principals, hemeroteques i
arxius de considerats,

4, Localització en alguns fons documentals

locals.

5. Localització en fons documentals privats,

Les fonts bibliogràfiques que hem investi

gat. han estat principalment: llibres de text,

tractats d'educació física, tractats esportius,

revistes especialitzades en l'activitat física i

l'esport, periòdics esportius, textos legals,

tesis doctorals i publicacions de congressos

i articles.

Desenvolupament
de la tnvesttgació

LocaUtzactó en catàlegs
bibliogràfics

Els catàlegs bibliogràfics són una font de co

neixement imprescindible per iniciar estu

dis amb base a la documentació històrica.

Els diferents catàlegs els hem classificat, que

ordre cronològic, en dos grups: antics i mo

derns.

Calàlegs de!onlS bibliogràfiques
consullats:

a) Antiu:

• Bibliografia pedagógica. Rufino Blan

co Sanchez, Tipografia de la Revista de

Archivos. Biblioteca y Museos, Madrid,

1907,

• Bibliografia y maleriol de enseñonza.

Educoción física e higiene, Museo Pe

dag6gico Nacional, Ricardo Rojas, Ma

drid,1915.

• Bibliografia general de lo Educación

Física. Rufino Blanco Sanchez. Librería

Casa editorial Hernando, Madrid,

1927.

• Cotó/ogo de la Biblioteca del Gimna

sio de Co/ón, formada per Amadeu L1a

verias í Rovirosa. Imp. Badia. Barcelona,

1935,

• Bibliografía libreda Internacional de

Romo. Madrid, 1936.

• Extrado del católogo de obras varias

de lo Llibreria Sintes, Barcelona, 1933,

b) Moderns:

• Bibliografia pedagógica de obras pu

blicadas en los años 1930- J935. Julia

Ochoa Vicenti. CSIC. Madrid, 1947.

• Catalogo del siglo XIX en Lo educación

física en España: antecedentes histó

rico-/ega/es por Miguel Piernavieja del

Pozo, Citius, Altius, Fortius, 1962.

• Católogo de la Biblioteca Deporfivo

Nacionol, Tomo I, Delegación Nacional

de Educación Física y Deportes, INEF,

Madrid, 1973.

• Manual dellibrero hispanoamericano

de Palau y Dolcet, Agustín Palau Clave·

ras, Tomo li, 1982.

• Lo educación física en España: fuen

tes y bibliografia bósicas, José Lufs

Pastor Pradillo, Universidad de Alcala,

1985.

D'aquestes obres bibliogràfiques pel que

fa a l'activitat física i l'esport, en desta·

quem, quant al seu valor historicista, les

següents:

• Bibliografía y material de enseñanza.

Educación física e higiene, Museo Pe

dag6gico Nacional, Ricardo Rojas, Ma

drid, 1915.

La present bibliografia té un clar objectiu,

determinat en una advertència:

-Aquesta sèrie classificada de llibres espa

nyols i traduits al castellà. així com d'eines

d·ensenyament. té com a objecte facilitar el

treball dels mestres quan tractlO de buscar

elements per renovar les seves idees, conti

nuar la seva cultura professional, preparar

les seves lliçons i formar per si ma eixos el

malerial de les seves escoles (...r

L'obra conté dues parts: la primera tracta

sobre documents relacionats amb l'edu-

E<lucaci6 Fisaca I E,ports (59) (11.20)

Dc. J. SOLER I DA.ffiANS

Assaig d'un Pla
General

d'Educació Física

3. JOSO/I Soler i Damialls (1936), Assaig (/'11I1 Pia Ge
lIoml d'Educació Flslca, f?d, orma, BarcelOlla,

DllrOIl//a 11 Repl/b/ica. a/MIli all/orfall elpres/llelll ,/e/ Comis
sariat d"F.lJucaci6 Física I E$pOTt de /a Gelleralitat do Cala/u·
11)", / al pr/lI",r dlrec/or ,ie /'/us/lllll ,l'Mllcoeto Físletl de /11
GfffwrfllitaL

4- Dr. Saimbrallm (pseudòllim deJ()(J1I Ban/illa) (1912),

Salllli, !uerzo y be!Jez¡¡ por metilo de la 1i11//IIasif/ sucat
Saelel/(u/ Gellm¡f de Pub/lcf/elolles. Barcelooo.

Fall ulla de 1f!S obres 1I10S populars des ('eia SCJ'a a/}(lrlcfòji,JS
ilis "'(¡OS /relllo, Se '11 (O'la<,ell qlll'lra III/le/olls liba/lS de /937,
alglil1us amb Urodel dE' 10.000 e.romplar.-

cació física i la segona sobre la higiene. Com

a nova aportaCió d'aquest compendi bi

biogràfic, destaquem la introducció dels su

maris o índexs de cadascuna de les obres

esmentades.

Pel que fa a les obres d'educació ffsica. cal

dir que estan ordenades de la següent ma

nera: A) Tractats generals: B) Treballs mo-
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5. Dr, Morl/rici6 Bo/ge/ (1930), FlslologÍlI e /a cul/lira

/islco y de los deporles. Ed. Aguilar, Madriil, S.a,

llefm!S(mtoll1l/fvJs outors de /a f,()mm'/rfmdJjiltl inlrodllÏls o
l1.slll/ espanyol. li, sem 11Ij1l1imcia fau deslllcflb/o durallt els
IlJI.t'Slre"ta,

6. A/, TI()' Ellrlcll, Lalll-Tellllis (/914), Biblio/eca los
Spor/s, Libreria SIliles, Barcelolla s,a.

És lUUllllostrll d",Ul IhJ/.~ JlJbres du In col-/~ccl6 -los S/mrls ...·
In /JrimernlemillítYH1,'1)(Jrlil'" l/e l'Estat f!sJillll),lIl. FUll diri·
gida IlI'r Josep /ilil/s i J,,"eOSI/, polluli Ile l'olimp/,fllle es
PI/II.I-oI,

nogràfics: de caràcter general, de jocs i es

ports. de gimnàstica i de passeigs i excur

sions. En el recompte de les ressenyes bi

bliogràfiques. hem comptabilitzat (total de

180),36 obres sota l'epígraf d'educació físi

ca, 80 sota el de jocs i esports, I 64 sota el

de gimnàstica. De totes les obrers, 21 per

tanyen a traduccions al castellà (8).

Aquesta bibliografia fou un intent més de la

Institución Libre de Enseñanza (ILE) pel

qual, a través del Museo Pedagóglco Na

cional. va poder incidir en els postulats per

tinents a l'educació integral que aquesta ins

titució defensava, í que en l'educació física,

al costat de la higiene, gaudia d'una especial

atenció deguda a la lamentable situació

d'aquestes matèries en el sistema educatiu

espanyol.

• Bibliografía General de lo Educo

ción Física, Rufino Blanco SéÍ.nchez, Li
brería Casa editorial Hernando. Ma

drid, 1927.

Sense cap mena de dubte. aquesta obra

mereix consignar-se com una de les més

importants pel que fa a les bibliografies que

s'han escrit arreu del món sobre l'educació

física. Creiem que la seva importància la de

terminen els següents aspectes:

• L'àmbit de l'obra és internacional I

abarca totes les obres publicade, co

negudes d'arreu del món.

• Té un caràcter ampli i entén l'educació

física en el seu concepte modern.

• Pel copiós volum de les obres esmen

tades: 19.619.

• Per ,er la primera obra bibliogràfica

realitzada sota un concepte de rigor

científic.

• Pel procés de codificació de les cites bi

bliogràfique, ,ota diferents formes

d'índexs:

.;. I. Bibliografia d'un autor registrada

sota un sol epígraf.

(. 2. Bibliografia crítica i analítica d'una

matèria.

(. 3. Bibliografia cronològica, per se-

gles i anys, d'una disciplina.

'" 4. Bibliografia local d'una branca del

saber.

La laboriosa tasca d'aquesta obra es va ini

ciar el I9 IO i acabà el març de 1926. De

tota manera, Rufino Blanco destacà la Inter

rupció i els inconvenients que comportà la 1

Guerra Mundial (191 4-1918). En aquest

procés de documentació, l'autor destaca

les col'laboracions internacionals dels pro

fessors Henrique Vielhna (Lisboa) i del Dr.

Philipe Tissié (Pau).

"Qualsevol treball bibliogràfic, per imperfec
te que sigui. il'lumina el camí de la investiga
CiÓ científica i contribueix eficaçment d'al
guna manera al foment dels estudis." (Rufino
Blanco.)

En el pròleg, Rufino Blanco realitzà un breu

estudi de la producció bibilogràfica localitza

da des del període 1400-1925. Així mateix.

incorporà un rànking editorial de les obres

per llocs d·impressiÓ. En aquest rànking,

Madrid ocupava el quart lloc amb una edi

ció de I .220 obres (pel darrera de Nova

York, 2.128: París, 2490: i Londres. 1876).

Aquesta data revela la magnitud editorial

que es concentrà a l'Estat espanyol i que,

paradoxalment. contrasta amb la poca aco

llida que va tenir l'educació física en el nos

tre país.

Rufino Blanco justifica en el pròleg la neces

sitat d'aquesta prodigiosa obra amb les se

güents paraules:

-A més. l'interès està justificat perquè entre

tots els problemes pedagògics de l'època
present. el de l'educació fisica és el que

preocupa a més persones i el que suma.

sense cap mena de contradicció. més vo
luntats.

Això succeeix no solament perquè l'e

ducació fisica és, com la higiene, font de salut
per ala humanitat, s,nó perquè, en elevar el

concepte, aquella fase important de l'edu

cació té com afi supenor l'educaCIó de la vo
luntat per l'exerciCI de les VIrtuts óviques I

morals.
Justifica també la publicació d'aquesta bi
bliografia, el notable contrast entre el gran
nombre de persones a les quals Interessen

molt els problemes de l'educaCIÓ fíSICa i la
manca de fonts bibliogràfiques on sigui fàcil

adqulnr la ,ndispensable erudició sobre la

matèlla."

1-1

(8) No s'han comptabilItZat les obres que pertanyen a l'apartat d·higiene.
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8. jer6l1imo Morcl/rial (1841). Arte}illlllàs/icQ-MIitlJ'co. IlIIprelll/1 dI' VictoriallO HemO/1l10. Madrid.

Obra clln'osa i eslrall)'tI_ T,.aduula per ¡:,.OllcÍS&O di/I'au/n Abril a !Hlrlirdo!f/ 'I(tf'siti originat n.mal:renILf(a,' la setW etJicló Pn/lcep (rS

{/8/569.

• Cat6/ago de lo Biblioteca del Gimna
5;0 de Colón, format por Amadeu Lla

verias i Rovirosa. Imp. Badia, Barcelona,

1935.

Aquest catàleg és especialment genul, ja

que no solament consisteix en una reco

pilació de fonts bibliogràfiques. sinó que,

a més, constituiren en conjunt una im

mensa biblioteca producte de la reco

pilació d'obres a càrrec d'Amadeu Llave·

rías i Rovirosa. Degut a la seva mort

(9-01-1917), el Catalogo de la Biblioteca

del Gimnasio de Colón no va poder pros

seguir la finalització. que havia estat atura

da el 1910 amb una aportació de 1.021

referències. De tota manera, la continua

ció del catàleg fou acabada per Antoni Pa

lau i Dolcet, prestigiós bibliògraf i amic

d'Amadeu L1averías. El 1935, Palau tancà

defintivament el catàleg de la biblioteca

amb 2.917 referències.

El ventall d'obres del catàleg és molt ampli,

encara que, pel damunt de tot. destaquen

les relacionades amb l'activitat física: educa

ció fisica, gimnàstica. esports, jocs corpo

rals. circ, etc. Les obres corresponen a dife

rents formats: llibres, revistes, catàlegs, fu

llets, talonaris, almanacs, etc. Hi trobem

publicacions en diversos idiomes: alemany,

suec, francès. rus. búlgar, grec, turc, ja

ponès, etc,

D'aquesta singular biblioteca hi destaquen

els seus diferents avatars. que van fer que,

en un moment determinat, es posés a la

venda, tal com indica una nota del Catàleg.

Suposem que la coi'lecció fou adquirida pri

mer per la Generalitat de Catalunya i, pos

teriorment, fou cedida al Comitè Olímpic

Espanyol abans de 1939. Finalment. el

1967. gran part de la col'lecció fou destina

da a l'Instituto NaCional de Educación Flsica

de Madrid (9).

En el Manual del Librero Hispanoamari

cano de Antoni Palau i Dolcet, Agustin

Palau C1averas introdueix una nota acla

ratòria en relació amb el Corólogo del

Gimnasio de Colón:

"Aquesta biblioteca, possiblement única a

l'Estat espanyol en matèria d'esports. fou

venuda pel que escriu a la Generalitat de

Catalunya el 1937. A començaments de

1939, el camarada Josep Mesalles i Este

viII ( IO), Secretari de la Delegaci6n Nacio

nal de Deportes de F.E.T y de las

j.O.N.S.. la transportà al local del Comitè

Olímpico Español. que avuI és a Ferraz ,

16, a Madrid."

Sense cap mena de dubte, el destí definitiu

de la Biblioteca del Gimnasio de (016n fou

un cas més dels l'expolis a la Generalitat

de Catalunya realizat després de la Gue·

rra Civil (I I).

18.
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7. D.G.M. Sehereber (1891), Malllllll Popl/lar de Salli

médiea li lligiélliea. libreria liditorlal (Ie D. Carlos

Baíl!J'Bailliere. Madritl.
Primera obrll espauJ'ola de la corre1lt allOfmwada II/g/ò·
nico·medkll/raduula fi l'ES/III espa,,-,'ol. UI Se,.ll popllti/ritlll
tw Sl:r :wrJmmt!III. SI·'1I collet.rlw quInze ullic/Oll fiu III
/904.

(9) Cal consultar Caló1ogo de lo Biblioteca Deporliva Nocional. volum I. Delegación Nacional de Educao6n F¡sica y Depones. Insti1lJto NaCIOnal de Educaci6n Fisica y Depor
tes. Madnd. 1973.
(1O) Josep Mesalles i Estevill (Lleida. 1892-?) fou un important dirigent de l'esport I del mOVImentolímpic aCatalunya. Entre altres tasques com adirigen\. partiCIpà aetlvament en la
consllt.uci6 del Comitè Ollmpic de Catalunya. en la coneguda Ponència d'Educació de Culturo Ffs;co de lo Mancomuni/oI, i va ser també un dels creadors de la Confedero·
ció Esporllva de Catalunya.

(I I) 50bre l'autor d'aquest catÀleg. es pot consultar l'artide publicat en aquesta matell<a revista per Ma Lluïsa Berasategull Dolcet: "Amadeu L1averias. gimnasta IbibliÒfiI-. núm. 53.
1998. pàg. 98-102.
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tat el 1845, era encara a la venda el 1933 a
Barcelona.

• Catàleg del segle XIX en La educoción
física en España: antecedentes his
tórico-Iego/es per Miguel Piernavie

ja del Pozo. Otius, Altius, Forlius.
1962,

"La bibliografia gimnàstica decimonònica no

es molt rica ni valuosa. Hi manquen. sobre

tot, la recerca dels valors tradicionals espa

nyols i l'intent d'una adaptació de les cor·

rents estrangeres a les nostres condicions i

cirCumstànCies, En prendre les coses alienes

sense estudiar-les, analitzar-les I modifi·

car-les. es va cometre un error inicial que

nomes podia sembrar la discòrdia entre els

que aspiraven a dirigir el moviment

gimnàstic",

9. FrlllJcisco Pedreglll Pridl/ (1884), OillllJós!icu CMI y Afili/f1r. T1fXJgrtifill de ¡\fallllel O/lIés Hemtimlez. A/adrid.

J,'mllor J "obm t('pn'Slmlt'lI t·, mQt/," l/I! (Q"QIl( t'mQros/aml que ,feRul'a Escuelll Cell/ral t/r (iiwi;SUCll (1892-/897).

10. Por/lldlllle/a rer/s/a l.ec/llras. Agos/, 1927-

li flt0rl;r {/l-/s (111)1$ riut ~ tir mim en ml'cil. '''''' «/Nlrei.n'1' lIles f(l.

tis/(..os 11(1 JWJI/a Ilombro.'vs tITlle/es , /J()rltlfJ~' l/"e dtjill/tJ1I les
pràctiques f!.'tliOrtil·e,

• Bibliografia Librería Internacional de
Romo, Madnd, 1936.

No es tracta pròpiament d'un catàleg, sinó

d'una simple llista d'obres d'educació fisica

i esport que la Llibreria Romo tenia a la

venda, i que s'anunciava al final de les dife

rents publicacions editorials. Considerem

important aquesta mena de "catàleg" per

diverses raons: perquè ens ajuda a localit

zar publicacions que no s'esmenten en cap

de les obres bibiliogràfiques anteriors, i per

la data comercial que ens ofereix, ja que la

seva venda està encara en vigor. Aquesta

informació bibliogràfica, està composta

per 94 referències d'obres en castellà I

d'autors espanyols i estrangers i es troba

en el llibre de Muller, J. P.: Cinco minutos
diorios paro conservar lo aptitud física
y la meior base de entrenamiento paro
ambos sexos, Librería Internacional

Romo, Madrid, 1936.

• Extracte del catòleg d'obres diver
ses de la Llibreria Sintes, Barcelona,

1933,

Tal com passa amb el catàleg anterior, la

llibreria Sintes ofereix una llista d'obres de

Educoción físico, Sports y Gimnasia
que eren a la venda el 1933. La referència

del catàleg la trobem en les darreres pàgi

nes del llibre Lawn tennis de la coneguda

biblioteca "Los Sports". La llista consta de

noranta-quatre obres. Hi destaca. com a

cunositat. O¡eada de Gimnóstica. Utili
dades y ventoios que emanan de esta
ciencio, del comte Yillalobos. El llibre. edi-

Edu<ac>ó Fis.ca I Esport< (59) (11.20)

La bibliografia del segle XIX que presenta

Miguel Piemavieja consta de 76 refe

rències:

"Els llibres que s'esmenten són, exclusiva

ment, d'autors espanyols. De l'abundant

producció, n'hem seleccionat uns quants.

Estan catalogats per ordre alfabètic d'autors i

per data d'impressió".

En aquest treball, Piernavieja recupera en

un capítol (VII Bibliografia gimnàstica del

segle xx, pàgs I4 I a 148) els estudis his

tòrics sobre la bibliografia de l'educació fí

sica,

Finalment. al realitzar una anàlisi crítica dels

materials localitzats. ens trobem amb un

conjunt de dificultats que han suposat verta

ders contratemps. però que fan encara més

interessant el repte de superar la recerca de

documents. A continuació, exposem els

problemes detectats:

• La disperSIó geogràfica i bibliotecària

fa que la documentació no estigui

concentrada i això provoca que l'in

vestigador es trobi amb una sèrie de

contratemps i que hagi de duplicar els

seus esforços per tal d'assolir la seva

consulta,

• La pèssima conservació d'algunes

obres. Moltes de les que en l'actualitat

són exemplars únics i de nombre



escàs. haunen de tenir un tractament

de restauració I conservacIó. Les obres

també haunen de disposar d'un tracta

ment de reproducCIÓ, bé a través d'un

microfilm o bé de mIcrofitxes I facsí
mils.

• La no catalogaCl6 dels documents en
bases de dades In ormautzades dm

culta la tasca de IocaltlZaclÓ. Molts

dels al")(lus h òncs. b!bbo eques,

e c encara no disposen dels recur

sos necessans per catalogar degu

damnen els seus (ons I IntrodUir-los

en bases de dades que acihtm

l'accés

• La svposada pèrdua documen de les
obres. Jêl que que. e aJguns
casos. és realment ImposSIble locabt
zar-ne alglX\êl

• Els escassos estudis bibliogràfics dl

ficul en princIpalment les taSques

de localitzaCl6 dels documents. De

to a manera. ens aporten interes

sants coneIxements. mol profito

sos per a les investigacions actuals I

(u ures.

• El poc aprecl I reconel ement de

"educaci6lTslca degut a ser conside

rada poc rellevant per la comuni

tat científica O, L. Pastor Pradillo.

(985).

• El no acompliment del Dlpòsít Legal

dels impressors.

• la no subscripci6 dels editors a siste

mes internacionals de localitzaci6

d'obres escrites com l'ISBN,

• la manca de cOlerts clars en la classifi

caCIÓ per matèrta O, L. Pastor Pradillo.

1985). La majoria de les obres utilitzen

en els seus titulars terminologIa desi

gual' exeroo corporal. exeroci fisic,

educaCIÓ fTsica, Jocs corporals, glffi
nàstica, esports. etc.

• les difICultats generals de localitzaCIó

dels documents s6n, sense cap mena

de dubte. el pas que cal superar en

les InvestigaCIons hlStòrICo-blbllogrà

fiques La reso uoo d'aquest h.mdl-

cap suposa una gran variabilitat de

movIments entre biblio eques petJ
tes ¡ grans. Importants I menys Im

portants. arxius públics I pnvats, he

meroteques. i també la tenaCitat de

sondejar a les llibreries d·antJquans.

etcètera.

Cap a una classí..fiuuió
biblwgràflca de la '?li lòria
de I aeti latFtSica
i Lesport

En uest pun, em partit del S.gruf1Ca

que suposa una •dassiflCa06 btbhogràfiea

de la stona de l'aClMtat flSlca ,l'esport·

En qualsevol cas. I en saber la d!Cu del

coneJXement absolut, hem de CIar sem

pre els estudis de orma Incompleta. Per

a Ò. no cal dir que la nostra aporta06 de

dass!ficació hlstòrïco-blbllogràfica no es

pot oferir. OI de bon tros. de manera defi

nítlVa I tlncada.

AJxl mateiX, per a la dasslficaoó docu

mental. hem intentat completar en els 11

míts propis d'aquesta investigació la màxl'

ma catalogació en el major nombre de re·

ferències bibliogràfiques, localitzades o

no en fons.

D'altra banda, hem de considerar que, tal

com ho fa José Luis Pastor Pradlllo (1985),
l'objecte fonamental del nostre catàleg "és

el de col· laborar a l'aclariment històric de la

taxonomia de l'Educació Física a ¡'Estat es

panyol".

A partir de l'evoluci6 històrica del con

cepte d'educació fTsica, hem de conside

rar les diferents apreciacions conceptuals

que s'han reunít sota aquest terme fins

ambar a l'actual concepCIÓ Per tant. hem

de plantejar-nos el dubte d'abordar les

apreciacions histònques pel que fa a

l'educació fisica dels seus límits eptste

mològlcs I les seves matènes alins. Reco 

dem que, en sen ampli amb què Rufi-

-I

no Blanco tractava l'educació física. hi

conSiderava la ImpreSCindible relació amb

la ·blologla. antropologia, anatomia, fiSIO

logia, higiene. eugènica, puencultura, pe

dagogia I altres ciències fonamentals de

l'exerciCi corporal educatiU (12)".

Amb l'obJ (tIU de situar els IImn:s d'inves

tigacl6 i poder evolucionar en un marc de

coordenades més o menys definit. hem

proposat l'acotació del camp d'estudi a la

següent situació conceptual en l'àmbit de

l'activitat flsica i l'esport:

• Tractar només aquelles obres d'edu

ca06 flslca que tinguin un Interès pura

ment pedagògiC I instructiu. teòriques

o pràctiques: exerciCIS corporals. jocs.

aetMtlts a la natura. etc.

• les obres que dIsposen d'un caràcter

oenb'lic I relaCIOnades amb l'activitat fi

sica fISiologia de l'exercici físic, entre

nament fiS1C I esportJu.

• Traetar només les obres escntes per

a ors espanyols des de 1800 a 1939

(12) ~ I considerI!In -clcpcncn d~ crnens CDr1CepWiIls I. per de ;acfeno6~Flsia el retQl.ee1~ ompllcaoóde 'Eduaoó R-
SlCil , dd5 srus ll!meS trb o lTll!nY'~ Si t1!fUlOI!m.il. .tql.esle5 iIOOf1aÓOn5 més o lTll!nY' pt6lómes. més o meroys alrOóerCs ...-.b eh seus c.onlrlglJG. 'maaiem
~ de~ 'a~queooguésoni!nr.~ "" dels-.s sen.t~'Del"-
<IiIlo~~'O P.morPrDlo. I 5).
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I les estrangeres que van ser traduï
des al castellà I van circular pe] pafs

( 13).

En la catalogaCIÓ I dassñlCaOÓ dels cloeu

merns hem distingit dos apartats.

A) Obres b!b1iogTàfiques generals I espeó

f¡ques esmentades antenormen .
B) Bibhografia de les obres editades perau
tors espanyols i les editades en castellà per
autol"3 estrangel"3. Aquestes obres les hem
diferenCiat en:

I. Aplicacions escolal"3: manuals escolal"3
(ME). programes escolars (PE) i jocs es

colars UE)o
2. Tractats teònco-pràctics generals: trac

tats teòrico-pràctics (ITP) i manuals

pràctics ( P).
3. Obres reJacionades amb la gmnàsbca o

la nstrua:ió Iisica m' traetlts itars

).
Les e5IS doctorals (TO) I altres de
l'àmb' de la medIOna re cionades

amb "activitat flSica: obres mèdiques
(O ).

5. Altres obres generals que tracten s0

bre aspectes teòrics: tractats teòrics
(TT).

6. Publicacions relacionades amb congres
sos, conferències, cfl5CUI"305, etc.: con
gressos i conferències (eq.

7. Pubkacions sobre normatives jundi
co-Iegals (lleis. reglaments, estatuts, etc.):
normatives i reglaments (N I R).

8. Publicacions diverses: programes, fullets.
catàlegs. etc. (V).

9. Obres no dassiflCades (Nq.

q Com a apartat complementan, també
hem indòs la catalogaCIÓ I dassúicao6 de

publICacions periòcflqUeS com re'Vlstes pe

dagògiques. revlSleS específiques d'edu

GOÓ fisica revIStes esportNe$ I premsa es

portIVa ( 14)

En el període d'estudI bibliogràfic de l'edu

cació fisia a l'Estat espanyol (1800-1939),

hem 1ocaJJt:zat un otal de 277 obres publi
cades per autors espanyols. Hi destaquen
les 50 publICaCions de pe format. entre

conferènoes, dl5ClJr'50S. certàmens. etc..

Un deis prinopa1s~ts ha cortS51it

en d erenoar les obres pub(1Gldes en for
ma de con erènoa. dISCUrs. congrés. ec.
de es q no ho 5ÓI'l. ja que les referènoes
blbllOgràf¡ques Iocalrtzades IndueIXen a pen

sar que són llibres.
Les obres sobre apllcaaons escolars. 65

en total. estan diVidides en 40 manuals
educatius, I 6 progr mes escolal"3 i 9 de
jocs escolal"3. Les obres que podríem
anomenar de gimnàstica civil o domèsti
ca. representen un total de 45: 3 I tractats
teòrico-pràctics i 14 manuals pràctics
d'exercicis. Els tractats militars localitzats
han estat 12 I les obres mèdiques I eslS
doctorals, 27
En el ca I g In1rodu' un total de
S18 obres, de les quals 277 són genuina
ment espanyoles. 93 són estrangeres
(370), hi ha 61 obres de temes espo us I

87 pub' Clons penòdiq es. De les 370

obres monogràfiqUes, 183 (49,5%) no

h esta localitzades ( l) en cap rons
documental
L'anàlisi temàtJca dels documents ha estat
exposada des de la perspectiva que p0

dríem anomenar ·gremlal· del que s'ha
anomenat històricament com conrent mih
tar, la corrent pedagògica lla corrent h¡giè
nico-mèdica,

Generalment. des dels Inicis del segle XIX,

podem destacar aquests tres àmbits com
els mandatans que van tractar de consig
nar propostes a favor de l'establiment de
l'educació flslCa: les Intervencions. argu
ments i objeetJus d'aquests res grups van
ser, pnmer, protagonrtzats de manera ai
Uada I de forma reduïda. sense una clara
consciènoa de gl1Jp I sense u programa
d'actuaaó més o menys defin La majO

na de les IntervencIOns o dlcursos se cir
cumscrivien a l'espal de propostes por .
ques, amb la finaJlta' que el Govern
s'ln eressés pels avantatges de l'educació
lislG1 en els seus diferents ordres. Des de

l'àmbit mllllar, la necessrtat de l'educaCIÓ
¡¡Slca s'ongmava com arnIà d'InstrucCIÓ
ISlca militar, tan pel que fa a l'enSInis
trament , domini de les armes com per a
l'enfo me del cos, a fi I efect d'ob
tenIr ma¡or reslstènria I ortalesa en es
campanyes militars. En l'amb hlglenr
co-mèdlc.les preocupaaons s·encamlna·
ven cap a la m,llora I conservaCIó de la sa·
lut,la prevenCIó de malai 'es l, fins I ot el
propòsit d'uulnzar l'exercia corporal com
a millà curatiu d'algunes dolènCles flsi
ques. També en el camp pedagògic s
defensava el concepte d'educaci6 Int gral
i per això l'educació física també pretenia
incorporar-se com a matèria d'ensenya
ment al costat de la formació Intel'lectual i

moral en front de l'excessiva inteHectua
IItzaaó de l'ensenyament. En ots els sec
tors es denuncrava l'abandó de l'educaCIÓ
fisica dels espanyols. l'empobnmen de la
salu d ls autadans. la debilitat liSJCa de
l'exèrCIt I la seva nul'la atencIÓ educatIVa.
Amés. s'Intentava di ondre els avantatges
qu tenia per al regeneraCJOOIsme de
l'indiVIdu, la 50Óeta j la ció

lndubtablemen rapassJ()(la(l'"len pel con·
ngut doc:ume . ens ha portat a ranàllSl

del procés de gestació de l'educaCIÓ ffSlOl a
l'Estat espanyol. Per ilIxò. i malgrat no for

men part principal de la investigaaó. també
s'han abordat aquells temes que susataven
la nostra curiositat i que. en certa manera,
reflectien, segons la nostra opini6, l'ex
ponent principal del desenvolupament de la
trama històrica, Els temes tractats i que a
l'artJde només podem citar per no saturar
al lector foren:

• 8 concepte d'educació Integral. 8 sur
menoge

• l'educao6 paramihrar: batallons es
colars, Exploradors d'Espanya I Boy

Scouts.

• Breu ressenya tustònca de la cre.aaó
dels pomers gimnasos espanyols.

• la guerra de sistemes. la gImnàs ca
sueca.

• La regeneració raaaJ.

(I )) S'nan considerat les ob.-es en castelli !!ditades en els països 1IatJnoamenc¡¡ns. Iol que moltes van circular abundosament per la geogr.W~
(14) Hem inclòs les ressen~ d'aquells ¡rtl(Jes més importants en l'àmbI1 ped gògK:. tlentír" IorganÏlzatlu de l'eduea06 flslca t l'esport,
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de text, cartilles de gimnàstica, programes,

jocs escolars i guies per als professors, Pen

sem que aquesta aportació bibliogràfica va

tenir un especial valor a l'hora de divulgar, a

nivell educatiu i popular, els coneixements

de la cultura física. Pel que fa a la seva es-

1880-1884, quan apareixen 25 obres d'au

tors espanyols j 9 d'autors estrangers,

Aquesta producció editorial coincideix amb

el període de gestació de l'Escola Central

de Professors i Professores de Gimnàstica

(1883- 1887) (ECG), El segon període o

dècada, la més productiva pel que fa a

obres espanyoles, va des de 1890 a 1899,

quan coincideix amb el ple desenvolupa

ment de l'ECG i, després del seu tanca

ment el 1892, amb la creació de les prime

res places numeraries i càtedres de profes

sors de gimnàstica en Instituts (1893-94)

(gràfic I).

Les obres espanyoles més importants del

segle XIX corresponen als professors de

gimnàstica de l'ECG. Els més productius

foren José Sanchez, Salvador López. José

Eugenio Garcia Fraguas i Marcelo Sanz.

Les referències historicistes d'aquests au

tors han estat un element clau per tal de

conèixer nombroses dades sobre esde

veniments i opinions personals de l'è

poca,

Als inicis de la primera dècada del segle xx,

quan la producció s'havia redurt considera

blement, entre 1910 i 19 19 apareix un al

tre gran període editorial. amb 59 obres

espanyoles i I 6 d'estrangeres. Degut a

aquesta recuperació, es produeix la reno

vació metodològica de la gimnàstica. És a

dir, el canvi definitiu cap a la gimnàstica

sueca i l'abandó de les influències amoro

siones: es tractava. per tant, de la substitu

ció dels antics llibres produrts arran de la

influència de l'ECG per altres amb influèn

cia de l'escola sueca.

Durant els anys vint, la producció de llibres

sobre gimnàstica anava de baJxa, però era

compensada per un nou canvi de "mètode"

o d'entendre l'educació física a través de les

publicacions esportives.

En aquesta època, la bibliografia estran

gera serví per difondre nous coneixe

ments propers a les ciències positives, i
cobrir l'escassetat científica dels autors

espanyols. Arran de les dades obtingu

des, aquesta aportació se situava al vol

tant d'un 25% de la difusió total de les

obres.

En la tipologia dels llibres publicats, hi desta

caven les aplicacions escolars (AE): llibres

Resultats

• La reivindicació escolar de l'educació

física.

• La formació del professorat.

• L'educació física en la dona,

• L'educació física i l'Església,

• L'educació fislca en les corrents polítI

ques d'esquerres,

• El concepte de gimnàstica i educació fí

sica,

El repertori bibliogràfic o catàleg d'obres

que hem elaborat sobre l'activitat física i

l'esport des de 1800 a 1939, és una aproxi

mació j, per tant. s'ha de tenir en compte

que és incomplet i provisional.

La recerca en fons documentals (arxius, bi

blioteques, hemeroteques, etc,) ha de con

tinuar en futures investigacions. a fi i efecte

de poder aconseguir un catàleg més com

plet.

De tota manera, pensem que, a partir

d'aquesta mostra bibliogràfica, ja és possible

analitzar agrans trets el curs de la història de

l'activitat física i l'esport, De tota manera, si

es realitzessin investigacions temàtiques

amb més rigor, caldria una més important

anàlisi i reflexió dels documents de la que

hem fet aquí.

Els centres documentals més importants

-fons històrics- de l'activitat física i

l'esport, estan situats a Madrid I Barcelo

na: Biblioteca Nacional. Biblioteca del

Consejo Superior de Deportes -Instituto

Nacional de Educación Fisica de Madrid-,

Biblioteca de la Direcció General de

l'Esport de la Generalitat de Catalunya. i

Biblioteca de Catalunya.

Com a principals aportacions bibliogràfi

ques de l'època. cal destacar pel gran valor

que tenen avuI dia les onginals, sorprenents

i erudites obres de Rufino Blanco Biblio
grafia General de lo Educoción FIsico,
1927, j el Católogo de Gimnosio de Co

lón (1910) d'Amadeu L1averias i Antoni Pa

lau, de 1935, sense les quals aquesta inves

tigació i altres haurien estat més difícils i la

borioses,

La producció editorial a l'Estat espanyol no

es pot considerar significativa fins al període
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TI(4%) TIP \14%)

42%

Grl!fie;. (;eQgrt!fifl da les Qbres jJublicfldes fi ¡¡Spfll~1'11

da J800 1i 1939.

BALlus JULI. R, (1988). "La biblioteca Los sports'·.

Apunts. Educoció Físico ; Esports. núm, 52.

pàg. 109-113,

BETANCOR M. A. ¡VILlANOU. c. (1995), Histo

r;o de lo educocíón fís;co y el deporte o tro

vés de los lexfos. Barcelona: UPGC-PPU,

SA

CAMBEIRO MARTíNEZ. Juan (1997), El proceso

de insfiluciono/izoción de lo educoci6n fisi,

ca en lo Espoño contemporÓneo. TeSI doc

toral Univer"iltat de Barcelona,

DIVERSOS AUTORS (1997), Possot i present de

l'educoció físico o Borcelono, Ajuntament

de Barcelona.

FERNÀNDEZ NARfS, Sevenno (1993), Lo edu,

cocíón físico en el sistemo educotivo es

poñol: Lo formoción del prolesorodo.

Monografia esport. Univers~lat de Gra

nada.

MARTINEZ NAVARRO, Anastasio (1997), Lo

educoción físico escolor en Espoño. Hi,

fos históricos. UniverSItat Complutense de

Madrid.

PIERNAVIEJA DEL Pozo, Mlguel (1962), "Antece

dentes histórico legales de la Educación Ffsica

en España", Rev. Otius, oltius, lortius. Ma

dnd.

PASTOR PRADlllO. José Luis (1997), El espocio

profestonol de lo educoción Físico en

Españo: génesis y lormoción (1883

)961). Universitat d'Aicala.

PUJADES. Xavier I SANTACANA. Carles (1992),

Història iHus/rodo de l'esport o Cotolunyo.

Columna. Diputació de Barcelona.

Cló del nostre catàleg facilrtarà, sense cap

mena de dubte, posteriors InvestigaCions

que completaran la trama històrica del què

va passar (16),

Bibliografta

La investigació ens ha propiciat una apro

ximació al complex entramat del marc

conceptual de l'activitat física i l'esport a

l'Estat espanyol. Un marc en el qual s'u

neixen, al costat de les pràctiques

pròpies, els esdeveniments polítics, la cul

tura. les ciències i el pensament. Hem po

gut retrocedir als seus orígens I hem

comprès el difícil procés que suposà per a

un grup d'homes entusiastes i alguns eru

dits intel'lectuals i filàntrops, el fet que,

des de diferents camps (hlglènico-mèdic,

militar i pedagògic) tractaren de legitimar

la instauració plena de l'activitat física en el

camp social.

Per això hem utilitzat les fonts documentals,

un rastre perdut en el temps. La incorpora-

Conclusions

van estar a la venda. Aquests obres reflec

tien la novetat que suposava l'educació físi

ca per a l'època, ja que creiem, atès que no

van ser editades totes, que aquestes con

ferènCies deurien ser molt més nombroses

del que imaginem.

La majoria de les obres van ser publicades

a Madrid i Barcelona. La producció edito

nal barcelonina destaca a partir de la sego

na dècada del segle xx, amb la difusió de

publicacions especialment esportives.

Aquest canvi de tendència fou degut a la

major Implantació de l'esport a Catalunya.

Per causa d'aquesta més gran aportació,

hem de destacar la coHecció de 21 títols

de la "Biblioteca Los Sports", de l'editorial

Sintes, que va ser dirigida per Josep Elias I

Juncosa ( IS).

19%

AE (24%)

o Altres

NC (16%)

• Barcelona

V(lO%)

tructura i contingut. tots eren molt sem

blants I presentaven poques novetats didàc

uques.

Les obres de gimnàstica domèstica o civil i

que hem classificat en el grup de tractats

teòrico-pràctics (TIP). no pensem que

tinguessin gaire acceptació popular, a ex
cepció de Salud, Fuerza y Bel/ezo por

medio de lo gimnos;a sueca, del Dr.

Saimbraum, que hagués pogut aconseguir

un tiratge de més de 50.000 exemplars,

entre 1912 I 1939.

Té un especial interès la publicació de mol

tes ponènCies de congressos, dISCUrsos,

etc. (CC) que es van publicar i que, a més,

Gràfic 4. f!duCilci6jisicll li f!.ï>OJlYfI (1800,1939): li·
}ln/ngifl dels llibres publica/•.

o Madrid

39%

OM 110%)

(15) R. BaJ'us.juli: 'la biblIOteca Los spon.s'. Rev. Apunts d' fducoe,ó Físico I Esports 1998, núm, 52. pàg. 109·113.
(16) l'extensló del caIàleg Impedeix la seva plJbllCaOÓ en aquesta revista. És dipOOtan del Calàleg l'INEF-UdL i la seva consulta pot fer-se amb l'aulontzacló de l'auior.
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