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LImIar 

Probablemente o Licenciado en inef sexa, de entre todos os estudantes, un dos 
mellores situados para ter unha formación universal de alto nivel. a priori, proba-
blemente. 

Por unha banda, o aspirante a entrar no inef ten que demostrar un nivel físico 
moi alto e completo para poder acceder á facultade. mais axiña, polo que real-
mente se lle ha valorar é pola súa capacidade intelectual e mental integrada coas 
capacidades motrices. a formación que vai recibir influirá sobre os ámbitos físico, 
mental, emocional e social, (cousa que non acontece en todos os estudos, nos que 
hai unha incidencia puramente teórica, científica, empírica) capacitándoos para cul-
tivaren valores, cualidades e capacidades da intelixencia humana de xeito integrado. 
a formación que recibe liga o intrapersonal co interpersonal. 

xa que logo, é unha formación moi sólida e ampla sobre algo tan concreto como 
o físico, o corpo e o movemento, dende ámbitos tan variados como a pedagoxía 
ou a psicoloxía, a anatomía ou a fisioloxía, pasando polos mecanismos e leis máis 
concretas dos deportes. 

Porén, no futuro como profesionais, os Licenciados nin tan sequera serán va-
lorados polas súas capacidades físicas ou polo seu xeito deportivo, senón máis 
ben polas súas habelencias profesionais, de base intelectual; xestionar tarefas ou 
recursos, ensinar ou expresar coñecementos… Para poder facer todo isto é indis-
pensable que o estudante aprenda a observar e a diagnosticar. 

con esta perspectiva, o futuro profesional da actividade física debería decatarse 
de que hai un dominio que é necesario non descoidar, aínda que a priori semelle 
non ser específico do seu eido: o exercicio mental, emparentado dun xeito directo 
e íntimo co exercicio corporal, como veremos máis adiante. 

Procuraremos demostrar de que xeito a literatura vírase importante para un 
Licenciado en inef e mesmo amosar de que maneira poderían beneficiarse literatura 
e educación física unha da outra. nun sentido práctico e cotiá. 

ata que punto é posible, mesmo ata que punto é necesario, realizar conexións 
directas entre o mundo das letras e o da educación física, entre a literatura e o 
movemento?

o eterno conFLIto 

Juvenal foi o que escribiu aquilo de “Mens sana in corpore sano” (1) co gallo de se 
referir ao equilibrio entre a saúde mental e a física. con todo, dá a sensación de 
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que unha e outra levaron sempre vidas separadas. mais se as analizamos polo miúdo 
atoparemos unha serie de cuestións comúns que deberían de unilas máis que arre-
dalas. conceptos como o lúdico, a fantasía, a evasión, a aprendizaxe ou o pracer; e 
mesmo valores que se asocian a unha e a outra, como a solidariedade, a xustiza, o 
respecto, a tolerancia ou a porfía. 

De facerdes un repaso sobre o eterno conflito entre a educación física e a lite-
ratura, atoparédesvos, de maneira moi usual, que os profesionais da escritura re-
fugan decote da práctica deportiva, e viceversa. O alcume mesmo de “intelectual” 
leva consigo a propensión de afastarse da actividade física porque, supostamente, 
interrompe o tempo adicado ao pensamento. O escritor que utiliza a actividade 
física faino basicamente como medio para liberar tensións. e polo mesmo utiliza a 
literatura (a lectura) o deportista. unicamente pola imperiosa necesidade de relaxar 
a mente, de aliviar o peso da conciencia ou como refuxio á presión. como válvula 
de escape para problemas de dentro e de fóra (2). Por desgraza, este é o vencello 
básico, e moitas veces único, que se establecen entre os dous eidos. 

antecedentes adversos 

moitos son os exemplos de poetas e narradores que viron con desconfianza o 
deporte. xa o propio shakespeare, no Rey Lear, falaba de: “Os viles xogadores de 
fútbol”. Borges, que apuntaba a necesidade de inventar un xogo no que ninguén 
gañase, falaba así do mesmo deporte: “mentres dure o campionato mundial de 
fútbol liscarei a calquera parte onde non se fale dese deporte. O mundial ha ser 
unha calamidade que por sorte pasará. (…) xamais vin na miña vida un partido, 
primeiro porque son case cego, segundo porque é parte do tedio, e ademais, por-
que a xente que asiste a eses partidos non vai polo fútbol en por si, como deporte, 
senón exclusivamente para veren gañar ao seu equipo”. Kipling, escritor británico 
nacido na india, que chegou a rexeitar o título de Sir en tres ocasión e que foi o 
gañador do Premio nobel de Literatura (1907) máis novo ata hoxe, referíndose 
aos xogos de masas falaba de “esas almas cativas que poden saciarse cos groseiros 
estúpidos que o xogan”. O escritor manuel vincent recunca polo mesmo camiño: 
“un estadio cheo de xente, considerado como unha soa unidade, ten a psicoloxía 
dun rapaz de nove anos”. O coñecido Jorge valdano déixanos dúas anécdotas in-
equívocas de ambos os dous extremos. Por unha banda, o caso dun libro asinado 
por Gabriel García márquez onde o escritor colombiano dálle as grazas por ter 
contribuído cun gol á eliminación de colombia para o mundial de méxico 86, para 
que o ruído futbolístico dos medios de comunicación non lle estragase o verán. 
Pola outra banda, outra mostra desalentadora; o dun adestrador que tivera nas 
categorías inferiores e que durante meses aconselláralle que deixara de ler porque 
iso perxudicaba a súa agresividade competitiva. e mesmo o feito de que moitos 
xornalistas, xa no comezo da súa carreira deportiva, o alcumasen despectivamente 
“o poeta” pola súa afecciòn á lectura. 

tres cousas son as que se converten no centro das críticas dos intelectuais, no 
que atinxe as actividades físicas. como verán, ningunha destas críticas recae direc-
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tamente sobre os especialistas licenciados, senón máis ben sobre axentes externos 
que aproveitan os valores da educación física para facelos seus. 

a primeira delas é a crítica á profesionalización do deporte como xeito de afas-
tarse do seu carácter lúdico e virarse nun deporte de masas. Hai que lembrar a 
diferenza conceptual que hai entre o deportista actual e o dos inicios dos deportes 
modernos, aquel sportman do século xviii que impulsado polo paradigma iluminista 
representaba a síntese do cabaleiro nobre, civilizado e culto, afecto á competencia 
máis polo desexo amateur de gozar a emoción do xogo que polo devezo da vitoria. 

as actividades deportivas no mundo do mercado xurdiron co desenvolvemento 
do capitalismo industrial. nese medio foi imposible arredalo dun enlace social que 
o trocou e o adaptou a intereses alleos dos pobos, con todos os mecanismos de 
deformación e as concepcións orientadas á comercialización. a administración das 
actividades deportivas pasou a ter a importancia da xestión doutros organismos 
económicos, entre eles, a intervención da televisión que desexa obter comercial-
mente o éxito deses espectáculos. chegou un momento que ata nas propias ins-
tancias deportivas os propios deportes tratáronse como produtos. Por exemplo, 
cando Joao Havelange, antigo presidente da federación internacional de fútbol, 
afirmou: “vin aquí para vender un produto chamado fútbol”. 

O notable escritor ernest Hemingway, Premio nobel de literatura en 1954, e 
grande amante do deporte, chegou a destacar nunha ocasiòn que “cando un de-
porte é o suficientemente atrativo para inducir a xente a pagar por velo, tense o 
xerme do profesionalismo”. a crítica céntrase, polo tanto, no punto no que o 
deporte deixa de sentirse coma un xogo; cando por veces esquece certos valores 
humanos e cando antepón os cartos ao individuo, o capital ao traballo, e salienta o 
individualismo ou o egoísmo fronte os requerimentos da solidaridade. 

rodolfo fogwill, escritor arxentino que finou en 2010, no seu relato La larga risa 
de todos estos años (3), escribe: “moita xente endexamais ha comprender o que é 
o deporte. agora permiten federarse e competir en torneos a persoas cheas de 
ideas agresivas, aos que a experiencia do triunfo e o fracaso non lles serve de 
nada. Habería que pescudar ben que entende alguén por éxito e derrota antes de 
autorizalo a competir ou darlle un rango que habilite para formar discípulos. Ás 
veces, perder é aprender.” 

a segunda das críticas ten que ver coa dimensión estética da cultura do deporte 
e de certas actividades físicas. este reproche involucra a todos os produtos cos-
méticos, nutricionais, farmacolóxicos, e non se limita só as vestiduras. a listaxe é 
interminable; bebidas deportivas e enerxizantes, vitaminas e suplementos, desodo-
rantes, cremas, perfumes e demais elementos da hixiene corporal que se presentan 
como indispensables para o coidado e a mellora da aparencia física. Os empresarios 
e as grandes multinacionais da industria, a presión do mercado por consumir, non 
titubean á hora de utilizar os significados culturais orixinados no eido do deporte 
para potenciar e lexitimar os seus produtos comerciais. e tal como noutras prácti-
cas sociais firmemente afiuzadas nas vixentes sociedades de consumo, pódense ver 
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suxeitos que no momento de empezar a práctica dun deporte comezan ingresando 
nas tendas comerciais antes que no terreo de xogo. mercan todo un conxunto 
de roupas e obxectos “necesarios”, mesmo antes de coñeceren abondo as reglas 
básicas. esta crítica focalízase, outrosí, na obriga polo corpo voluminoso e magro, 
con músculos definidos e turxentes como falsos indicadores da fortaleza e que 
aparentemente sintetizarían o ideal. 

finalmente, a terceira das críticas ten que ver cunha sospeita. O feito de que 
moitos literatos alertasen da casualidade de que nos réximenes totalitarios foi sem-
pre cando o deporte e a actividade física cobraron maior protagonismo. realmente 
foi así na alemaña de metade do século xx. tamén en italia, españa e rusia, e en 
moitas das ditaduras latinoamericanas. 

Para empeorar as cousas temos o caso do futurismo, a única escola artística 
ata o século pasado nas que literatura e actividade física estiveron vencellados. O 
futurismo foi un movemento artístico e literario que xurdiu en italia a principios 
do século xx. inicialmente tomou como modelo as máquinas e os seus atributos (a 
forza, a velocidade, a enerxía, o movemento e a deshumanización). a estética futu-
rista tiña unha ética provocadora e virouse en amante do deporte e da guerra, da 
violencia e o perigo. co paso dos anos o futurismo foise politizando ata coincidir 
coas teses do fascismo, partido no que ingresaron a maioría dos seus integrantes 
a partir do ano 1919. 

antecedentes propIcIos 

afortunadamente tamén é longo o anecdotario dos intelectuais que eloxiaron a 
actividade física. escritores que ao longo das décadas inseriron constantes referen-
cias á forza física, o deporte e o esforzo como prezo para acadar unha meta. Walt 
Whitman, aldous Huxley, Bram stocker, Jack London, Javier marías, Julio cortázar, 
roberto Bolaño, montero Glez, Peter Handke, Don DeLillo, George Orwell (4),… 
entre outros. 

a canda estes hai, tamén, outros moitos que ademais salientaron polas súas múl-
tiplas prácticas deportivas; albert camus (foi porteiro de fútbol; “Despois de moi-
tos anos no que o mundo me permitiu moitas experiencias, o que máis sei, no que 
atinxe a moral e ás obrigas dos homes, débollo o fútbol”); arthur cravan (poeta e 
boxeador, precursor do dadaísmo e que lle esixía a literatura que tivese verdadeiro 
temperamento físico, como os deportes); samuel Beckett (foi un gran deportista; 
excelente xogador de rugby, tenis e mais cricket. Durante a súa etapa de estudante 
no Trinity College de Dublín representou varias veces a universidade neste último 
deporte. así, é o único premio nobel que aparece no Wisden Cricketers’ Almanack, 
considerado a ‘biblia do cricket’); mario Benedetti (amante do deporte de maio-
rías, porteiro de rapaz e asmático por vocación. Os seus relatos Puntero izquierdo, 
Canchitas de mala muerte, Más allá de Propios ou El césped, entre moitos outros, tratan, 
con diferentes matices, o tema do deporte); miguel Delibes (a influencia de seu pai 
convertiulle dende neno nun grande amante do deporte. Practicou natación, tenis e 
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ciclismo. foi un apaixonado siareiro do fútbol e co paso dos anos plasmou nos seus 
artigos xornalísticos, contos e novelas, a súa particular visión do mundo deportivo. 
na súa mocidade comenzou a montar en bicicleta como medio para desplazarse 
pola súa contorna e isto levoulle a louvar este deporte. nunca ocultou a súa paixón 
polo tour de francia e a súa admiración polo gran fausto coppi, un italiano de 
familia humilde que chegou a acadar cinco Giros e dous tours); mario vargas 
Llosa (apaixónalle o fútbol e todos os deportes de masas. vargas Llosa non foi un 
futbolista consumado, pero o deporte acompáñao ata estes días. todas as mañás, 
estea onde estea, dáse un tempo para correr. no mundial de españa 82 escribiu 
sobre fútbol para os xornais el País e el comercio. “O fútbol é unha relixión laica; 
antes, só as relixións convocaban esa especie de manifestación irracional, colectiva; 
hogano, iso que antes era prototípico da relixión, é do deporte, a relixión laica do 
noso tempo”); schopenhauer (o filósofo alemán hai máis de 150 anos recomendaba 
co propio exemplo (5): “Hai que ter cada día dúas horas, canda menos, de exercicio 
ao aire libre, dar decote baños de auga fría e outras medidas dietéticas do mesmo 
xénero. non hai saúde se non se fai decotío movemento abondo; todas as funcións 
da vida, para efectuárense axeitadamente, esixen o movemento dos órganos e do 
corpo no seu conxunto. Por iso xa dixo aristóteles con razón: a vida está no mo-
vemento. a vida consiste no movemento, e nel ten a súa esencia (6)”); e o exemplo 
máis citado de escritor deportista, ernest Hemingway (premio Pulitzer 1953 e pre-
mio nobel de literatura ao ano seguinte. O pai inculcoulle dende os primeiros anos 
unha educación fortemente física na práctica de actividades corporais, non tanto 
como un modelo de adestramento infantil e adolescente, senón como unha ética 
de mellora persoal exercida dende a disciplina do corpo e que adoitou toda a súa 
vida. amaba e practicaba fervorosamente moitas disciplinas, entre elas o boxeo, o 
tiro, a natación e o trecking). 

mais é xusto que de entre todos os nomes salientemos dous. non tanto polas 
súas facultades intelectuais ou polos seus temperamentos, senón máis ben polas 
súas fundamentacións sólidas e especialmente senlleiras á hora de contemplar o 
mundo da actividade física, mesmo as súas pretensións. 

Por unha banda, o escritor uruguaio eduardo Galeano e a súa teoría do valor 
simbólico do deporte. Di Galeano que “dentro dalgúns atletas, habita un xentío. 
Porque cando os discriminados, os desprezados, os condenados ao fracaso eter-
no, recoñécense no éxito dun heroe solitario, nese triunfo latexa, dalgún xeito, 
a esperanza colectiva”. Ben que o atleta non o saiba, ou mesmo non o queira, as 
súas fazañas cobran valor simbólico, e nelas escintila, como se estiver invicta, a 
tripada dignidade de moitos. Hai exemplos abondo; o de George Weah, gran he-
roe para os liberianos, elixido mellor xogador de fútbol do mundo en 1995, pero 
que nacera nun pendello de lata e cartón e que aos doce anos fumaba marihuana 
e era ladrón profesional; ou o de nelson mandela, que nos seus anos mozos fora 
boxeador afeccionado e que se convertiría nun político de influencia mundial; ou 
Jackie robinson, que foi a primeira estrela negra do béisbol, un deporte só para 
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brancos a finais dos anos 1940. Daquela, os negros norteamericanos non podían 
compartir cos brancos nin tan sequera o cemiterio. robinson chegou a impoñer 
a súa extraordinaria calidade deportiva malia que o público o insultaba e lle tiraba 
cacahuetes, os rivais cuspíanlle e na súa casa recibía, arreo, ameazas de morte; ou 
Pelé, que na súa infancia roubaba na estación do tren; ou mesmo Garrincha, que 
aprendeu a driblar esquivando policías. etc. eran todos deportistas que contiñan 
inmensas multitudes, e que mesmo a súa dita ou desdita (a da multitude) dependía 
das súas pernas (a dos atletas). esta é a interesante aportación de Galeano; que a 
través do mérito deportivo duns proxéctase, nun marco maior de reivindicación, 
a igualdade das razas, de sexos, e dunha longa tradición de prexuízos e desprezos. 

e por outra banda, cómpre salientar a novelista, xornalista, ensaísta e crítica 
coruñesa (introdutora do realismo) emilia Pardo Bazán. a escritora coruñesa era 
unha adiantada en todo e sempre estaba atenta as novidades máis actuais. É un 
exemplo de atención e defensa da educación física e do que outrora chamábanse 
os sports. na última década do século xix defendeu con paixón a necesidade dunha 
educación física lúdica e sa, seria e científica, como parte esencial da educación 
integral dos rapaces e mozos. Lamentábase, outrosí, da supresión dunha escola de 
ximnasia pública, situada en madrid: “unha escola de ximnasia existía en madrid, e 
as economías que por males dos nosos pecados tamén colleron por banda ao mi-
nisterio de fomento, -cuxo presuposto máis ben debería aumentarse que diminuír-
se, porque é o ministerio da cultura-acabaron coa escola de ximnasia. Din algúns 
intelixentes que para ter a escola montada sen a amplitude e a grandiosidade que 
require institución tan útil para a república, é preferible suprimila. eu non opino 
así, porque ao fin e ao cabo, máis vale algo que nada (7)”. tamén defendeu entu-
siasticamente a educación física como factor esencial e rama da pedagoxía científica 
máis adiantada, defendendo a existencia de mestres especialistas nunha ximnasia 
concebida como xogo e como actividade educativa, tal como ocorría nos países 
máis avanzados de europa, entre os que aducía Bélxica ou alemaña: “Hoxe a ximna-
sia chamada lúdica, a ximnasia divertida e leda, é en moitas nacións adiantadísimas, 
un ramo da pedagoxía científica, e os profesores belgas non desdeñan de ensinar os 
seus alumnos exercicios corporais. non están certamente obrigados a aprenderlles 
á par literatura e movementos; pero moitos ensinan con gusto e vontade ambas as 
dúas cousas; se non queren simultanear, o goberno envíalles un mestre especial de 
ximnasia, ou para dicilo claro, un mestre de sport. (…) e así como aquí temos lugar 
sinalado para as manobras militares, en alemaña hai espazos públicos, grandes em-
plazamentos destinados aos exercicios escolares, onde a mocidade fortifica os seus 
músculos, órganos da vontade, que no seu tempero -o da vontade, digo-fúndase o 
valor, virtude tan alta, que non en van os romanos adicáronlle templos (8)”. 

o contrapunto 

O mundo no que vivimos depende do xeito no que o concibimos, o que difire 
en cada cultura. O vencello entre a educación física e a literatura nas chamadas 
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culturas occidentais contrasta, moi curiosamente, co que atopamos nas culturas 
orientais (china, xapòn, corea…), nas que esta relación é moi diferente. 

en occidente coñecemos a estas prácticas e sistemas tradicionais codificados co 
nome de artes marciais. O propio nome equivale expresamente a designar unhas 
prácticas nas que se unen unha parte intelectual (artes) cunha parte física (marciais). 
falamos do Kung fu, o chi kung, o Judo, o tai chi, o Karate, o taekwondo… 
alicerzadas todas en nocións que van máis alá das aplicacións físicas, abranguendo 
preceptivamente dende coñecementos de regulación psicofísica e traumatoloxía, 
ata coñecementos de filosofía e ética. 

a historia destas artes marciais é abondo coñecida e non nos pararemos moito 
nela. mais é importante salientar que des que naceron ata hoxe a reciprocidade 
físico-intelectual supuxo sempre o seu punto básico de apoio. cando as artes mili-
tares tradicionais perderon o seu lugar crucial no dominio da sociedade e a defensa 
dos países, viráronse nunha opción para o desenvolvemento da nación co gallo de 
mellorar física e espiritualmente a poboación. Hogano, as artes marciais practícanse 
por diferentes razóns que engloban a saúde, a protección e desenvolvemento per-
soal, a disciplina mental, a forxa do carácter e a autoconfianza. as artes marciais 
tradicionais orientais aínda hoxe atinxen a práctica dun código ético preciso que 
ten as súas raíces no confucionismo chinés (9), o taoísmo (10), o sintoísmo xapo-
nés e a espiritualidade do budismo zen (11). 

este característico vencello físico-intelectual amósase dun xeito tan indispensable 
e intacto que mesmo nas figuras físicas máis recoñecidas da cultura oriental apa-
rece, malia que o descoñezamos, esa mesma implicación directa de base artística e 
literaria. falamos dos samuráis e dos kamikazes (12). 

Durante a época dos samuráis existían diversas variantes ou sectas con diferentes 
filosofías, aínda que os máis dos guerreiros optaron polo budismo de tipo zen. 
O zen ensina os seus seguidores a procurar a iluminación e a salvación a través 
da meditación e da lectura, que se acadaba con moita disciplina. un aspecto dos 
samuráis case descoñecido na actualidade son as aportacións á arte que realizaron 
algúns deles durante a historia do xapón. moitas destas familias de samuráis tiñan 
unha excelente formación en literatura e estética, do mesmo modo que dominaban 
tácticas de guerra. toyotomi Hideyoshi, por exemplo, un samurái que foi un dos 
grandes unificadores do xapón, foi o personaxe que fixo que a cerimonia do té se 
convertera nunha arte. Ou por exemplo, as aportacións que fixo o samurái Oda 
nobunaga ao teatro nõ. Houbo tamén moitos escritores entre os samuráis, como 
takeda shingen que foi un consumado poeta. mesmo dalgúns deles consérvanse 
obras, é o caso de miyamoto musashi (a súa obra máis famosa O libro dos cinco 
aneis) ou de Yosho Yamamoto (Oculto entre as follas). 

Outrosí, sabemos que os kamikazes xaponeses eran eses pilotos que executaban 
accións suicidas na segunda Guerra mundial. a súa cultura física era superior e 
continua. mais non moita xente sabe o que facían estes homes as noites anteriores 
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a acción suicida. Lían e escribían poesía. escribían sobre todo haikus, poemas tra-
dicionais breves. consérvanse unha abastanza deles. Por exemplo: 

renovadora,  
despois da violenta treboada,  
sobe a lúa escintilante (13) 

Oxalá puidésemos caer  
como as cereixas na primavera;  

tan puras e radiantes (14) 

raZóns para a reFLeXIón 

Polo visto, unha multitude de motivos lévannos a considerar a literatura e a ac-
tividade física non como contrarias, senón máis ben como complementarias. Para 
empezar, sabemos que os procesos sistemáticos dos exercicios físicos actúan sobre 
os procesos intelectuais e viceversa. noutras palabras, no pasado considerábase 
que a mellora da memoria estimulada pola lectura, por exemplo, non afectaba para 
nada ás demais actividades mentais do organismo humano; podiamos acadar mellor 
memoria ou maior capacidade cognitiva, pero sen que esta mellora se transferira ao 
resto da mente. Hoxe sabemos que non é certo. empezamos a ter probas de que 
podemos transmitir o gañado nun aspecto da saúde mental ao resto das actividades 
e ao revés, xa que tamén sabemos de que maneira a actividade física afecta nos 
eidos cognitivo, afectivo, motriz, psicolóxico, biolóxico e social. 

“non existen procesos cognitivos (e toda práctica física inclúe procesos deste 
tipo) separados da linguaxe, pois todas as demais operacións e actividades realí-
zanse grazas a esta, xa que traspasa todas as áreas: ensínache a facer analoxías e 
relacións lóxicas, que son útiles en todas as instancias”. son palabras da experta 
en Psicoloxía da educación da universidade católica de chile, malva villalón (15). 
Os textos metafóricos incitan o cerebro a activar zonas que non adoitan asociarse 
coa comprensión comunicativa, como aquelas que se relacionan cos sentidos: deste 
xeito, unha persoa que lea as palabras “o cantante tiña unha voz aveludada”, tería 
activada a zona do seu cerebro relacionada co sentido do tacto. igualmente, os 
verbos e termos que expresan traslado e movemento activan as partes do noso 
cerebro que utilizamos para movernos. Deste xeito, de lerdes que un personaxe lle 
dá unha patada a unha pelota, no voso cerebro “alúmanse” as secciòns adicadas a 
realizar accións motoras. 

temos que lembrar que hai máis de cen anos santiago ramón y cajal xa asegu-
raba que a lectura melloraba o funcionamiento do cerebro. Precisamente santiago 
ramón y cajal, quen describiu a organización do córtex cerebral humano, falaba 
daquela do que el denominou “ximnasia mental”. consideraba que o exercicio 
mental multiplicaba as conexións nerviosas, o que implicaba integrar unha maior 
cantidade de informaciòn: “...polo tanto, cantas máis conexións nerviosas teñamos, 
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máis informaciòn seremos capaces de procesar”. Á vista de todo isto podemos 
concluir que, por unha banda, a lectura e a escritura exercitan as nosas capacidades 
de concentración e de atención, desenvolvendo asemade as capacidades do xuízo 
e da análise, do espíritu crítico. Pero tamén fomenta a capacidade de xerarquizar 
coñecementos, vencellalos entre si e descartar facilmente os que carecen de base. 
e por outra, a actividade física acada, mediante as experiencias sentidas e vividas na 
estimulación perceptivo-motriz, o favorecemento do desenvolvemento destas capa-
cidades intelectuais. Ou sexa, axilízaas e poténciaas. Polo tanto, o emparentamento 
do exercicio mental co exercicio físico é máis directo e íntimo do que podiamos 
chegar a crer. 

agora facédevos unha pregunta, unha pregunta longa: 

se como Licenciados en inef o que nos interesa, o centro dos nosos estudos e 
dos nosos coñecementos, é o corpo, daquela non deberiamos dominar o adestra-
mento do elemento máis importante do corpo, o cerebro? 

efectivamente, si coñecemos métodos e sistemas para o adestramento cardio-
vascular (sabemos achar umbrais, volumes de osíxeno, frecuencias cardíacas…) e 
mesmo sabemos adaptar o exercicio a persoas con cardiopatías, mais non temos 
moito control sobre métodos de exercitación, ou como diría santiago ramón y 
cajal, “ximnasia mental”, específica para o cerebro. manexamos con moita es-
pecialización a exercitación do segundo órgano do corpo (pola súa importancia 
vital), pero non así do primeiro. coñecemos o seu funcionamento, o engrenaxe 
das sinapse, e coñecemos anatomicamente esa caixa de música onde está metida a 
masa cerebral. mais non nos competería tamén a nós coñecer certa metodoloxía 
de adestramento mental? 

O cerebro do século xxi non é o mesmo que o cerebro do século xx, e moito 
menos que o do xix. Pensen, por exemplo, cantos números de teléfono sabían de 
memoria hai doce anos. e hoxe? Para que memorizalos hoxe se total xa os memo-
riza o propio móbil? Ou pensen en todo o que tiñan que facer cando querían dar 
cunha información concreta. Que ximnasia cerebral implicaba todo ese proceso? e 
agora para facer o mesmo que facemos? tecleamos no Google e nuns segundos xa 
aparece. así de sinxelo. Daquela vemos que a tecnoloxía trocou o xeito que temos 
de esixirlle e de estimular ao cerebro no día a día. e que realmente nos esforzamos 
menos para ter certas informacións. as novas tecnoloxías estannos a obrigar a 
desenvolver unhas capacidades diferentes das que exercitabamos antes (16) (17). así 
que probablemente, no futuro, o Licenciado en inef si necesite coñecer e aplicar 
métodos de ximnasia mental específica, dentro dese coñecemento total e profundo 
sobre o corpo, o físico, o movemento, a actividade… 

un símil moi usado polos que traballan nese fenómeno ao que chamamos “plasti-
cidade” das neuronas é que o cerebro é un músculo máis, e canto máis se usa, máis 
se desenvolve. antes pensabamos que o cerebro non se movía, que era inmutable, 
ríxido, pero dende hai quince anos sabemos que en función da actividade que lle 
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esiximos vaise reconfigurando, o que nos dá un tremendo poder sobre as nosas 
propias vidas. isto pode semellar unha simpleza, pero non é así, e moito menos 
cando consideramos as consecuencias prácticas desta propiedade funcional do ce-
rebro; pódense desenvolver estratexias combinando actividade física con actividade 
mental para conseguir deportistas mentalmente máis áxiles e talentosos, e mesmo 
previr enfermidades neurodexenerativas ou manter, a medida que envellecemos, en 
bo estado as capacidades intelectuais (18). un dato epidemiolóxico que apoia este 
último tipo de conclusións é que as persoas con maior índice cultural, máis procli-
ves a utilizar a súa capacidade intelectual, teñen unha menor incidencia de demencia 
senil (Yaakov stern et al., 1999, universidade de columbia). 

Dentro de todas as posibilidades de exercitación mental que se nos abren, está a 
lectura como unha das máis importantes e ademais máis sinxelas. como viron a lec-
tura exercita a atención, a concentración, a memoria e mesmo agudiza a capacidade 
de observación, de asociación, de analise, de dedución e sintetización. a lectura 
enriquécenos a hora de establecer relacións causais e explicativas, amplía o noso 
vocabulario, mellora a ortografía e a capacidade de expresión. Promove a capacida-
de acrecentada de ver e sentir. a lectura axúdanos a ter unha mellor comprensión 
do movemento e unha participación máis activa, e ata un saber que fas e para que 
o fas. indubidablemente, pon en acción as funcións mentais axilizando a intelixencia. 

en termos xerais podemos dicir que a lectura (de ficción) introdúcenos nunha 
experiencia que, malia que non amplie o noso coñecemento no sentido estrito (non 
engada ningún novo obxecto de experiencia aos que xa tiñamos) axúdanos a ver 
dun xeito novo e inédito o que xa coñeciamos, invitándonos a descobrir unha co-
nexión, unha regla que modifica non as cousas, senón a nosa percepción das cousas 
e, polo tanto, modifícanos a nós mesmos e a maneira en como vivimos a vida. 

FInaL: a accIón 

O Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil en colaboración co Consejo Superior 
de Deportes, vén editando dende hai uns anos unha guía de bibliografía específica 
para o público infantil e xuvenil que achega os libros os mozos dende a perspectiva 
da educación física e o Deporte. mesmo inclúe na súa publicación dixital múltiplos 
enlaces sobre revistas, asociacións e institucións que achegan o mundo da activida-
de física e o deporte os mozos a través da lectura. 

en méxico, no 2009, iniciaron unha publicación chamada “El giroscopio. Gaceta de 
E.F. y Literatura”. 

no 2001, os departamentos didácticos de Galego, música e educación física 
do i.e.s. “a Pinguela”, de monforte de Lemos, puxeron en práctica unha serie de 
actividades transversais con motivo da celebración da semana das letras galegas, 
centradas en darlles aos alumnos do 4º curso da esO contidos e experiencias onde 
se mesturaban lingua, literatura, actividade física e ritmos tradicionais. 
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nalgúns colexios e institutos os profesores aproveitan eses intres nos que nece-
sitan levar os alumnos ao reposo, rematando a clase contando unha anécdota ou 
unha historia, ou mesmo mitos vencellados coa educación física. Por veces, ata 
ficcións que impliquen unha reflexión verbo dos costumes alimentarios. Outras 
veces incítaselles a que escriban un poema ou un caderno de experiencias sobre as 
clases para que logo os compartan cos demais. isto lévaos ao hábito de escoitar ou 
escribir un relato acotío; a curiosidade levaraos aos libros, ao descobremento dos 
libros e ao goce do que se lles narra neles. 

un bo punto de partida ben podería ser o descobremento da palabra ‘maratón’; 
entrar na lectura da guerra entre atenienses e persas na que acabaremos achando o 
valente filípides e a razón tráxica de que a proba atlética leve ese nome. 

en realidade hai moitas iniciativas coas que podemos vencellar literatura e ac-
tividade física con combinacións novas, importantes e verdadeiras. Dende grupos 
de teatro, de lectura ou escritura, ata concursos literarios onde se relacionen os 
valores de desenvolvemento persoal e social vencellados a actividade física… 

no tocante ao mundo dos libros de ficción podemos atopar centos de novelas, 
libros de relatos e mesmo poemarios que tratan ou se desenvolven no eido físico-
deportivo. entre os máis actuais podemos destacar a novela De que estou a falar cando 
falo de correr, de Haruki murakami (ed. Galaxia, en galego; ed.tusquets, en castelán), 
onde veremos unha escritura reflectida como deporte. Ou a novela do veterano 
ramiro Pinilla, Aquella edad inolvidable (ed. tusquets), onde se narra unha historia 
de fútbol, resistencia e dignidade moral durante a posguerra. Ou a emotiva novela 
Correr, de Jean echenoz (ed. anagrama) onde aprenderemos moito da sorprendente 
vida do atleta checoslovaco emil zátopek, que chegou a facer dezaoito plusmarcas 
mundiais en distintas distancias e que foi considerado heroe nacional, pero que tivo 
que traballar igualmente de varredor para poder subsistir. 

con todo e iso cómpre non trabucárdesvos. O verdadeiro valor da literatura a 
respecto da educación física non está nas temáticas dos textos, que é a razón máis 
superficial e en realidade menos importante, senón no valor intrínsico do propio 
acto de ler feito dun xeito sistemático. Da lectura como vencello creador, como 
construtora. Da lectura como experiencia e fonte, como camiño. Da lectura como 
instrumento. Da lectura como chave. 

como chave mestra. 

e da educación física como porta. 

Ou viceversa. 

notas 

(1) “Oremus est ut site mens sana in corpore sana.” [achega de alberto Oro]
(2) Ler artigo de a voz de Galicia: “eL DescansO De LOs OLÍmPicOs”. mércores, 25 

de xullo de 2012, páx. 50.



14

iván García campos  «Literatura, eDucación fÍsica e viceversa»

(3) fogwill, rodolfo (2011): Cuentos completos. madrid: edit. alfaguara.
(4)  aínda que este, porén, desconfiaba fortemente de calquera moralidade no deporte.
(5)  schopenhauer, arthur (1972): Arte del buen vivir. madrid: G. riesgo ediciones. 
(6)  continúa dicindo o mesmo texto: “no interior de todo organismo reina un movemen-

to incesante e rápido (…) se, como ocorre no xénero de vida completamente seden-
tario de tantos individuos, o movemento falta case en absoluto, resulta unha despro-
porción notable e perniciosa entre o lecer exterior e a axitación interior. Porque este 
perpetuo movemento no interior esixe que sexa axudado en parte polo do exterior 
(…) en xeral, as nove décimas partes da nosa ledicia fúndanse na saúde. con ela, todo 
se vira nun manancial de placer; sen ela, en troques, non poderiamos gozar de ningún 
ben exterior, de calquera natureza que sexa; ata os demais bens subxectivos, como as 
cualidades da intelixencia, do corazón, do carácter, diminúen e bótanse a perder polo 
estado de enfermidade.”

(7) artigo titulado “La educación del valor”, publicado no xornal Las Provincias o 17 de agosto 
de 1892. editado posteriormente por Patricia carballal e ricardo axeitos no número 2 
da revista La tribuna. cadernos de estudos da casa museo emilia Pardo Bazán.

(8) Ibídem.
(9) “un bo practicante de taekwondo non falará se non pode mellorar o silencio”. shu taira. 
(10)  “non é máis forte aquel que é capaz de vencer os demais, senòn aquel que é capaz de 

vencerse a si mesmo”. 
(11)  existe unha historia que reflicte o sentido do karate. un karateka pregúntalle o seu 

sensei: Oh, mestre que percorreu o camiño, cal é a diferenza entre un home do Do e 
un home insignificante? O sensei respóndelle: cando o home insignificante recibe o 
cinturón negro primeiro Dan, corre rapidamente á súa casa berrándolle a todos o feito. 
Logo de recibir o seu segundo Dan, gabea o teito da súa casa e anúnciallo a todos. en 
obtendo o terceiro Dan, percorrerá a cidade contándollo a cantas persoas atope. O 
sensei engadiu: en troques, un home do Do que recibe o seu primeiro Dan, inclinará 
a súa testa en sinal de gratitude; despois de recibir o seu segundo Dan, inclinará a súa 
testa e mais os seus ombros; e ao chegar ao terceiro Dan, inclinarase ata a cintura, 
e na rúa, camiñará xunto á parede para pasar desapercibido. canto meirande sexa a 
experiencia, habilidade e potencia, maior ha ser tamén a túa prudencia e humildade. 

(12) aínda que tamén poderiamos engadir aquí o caso do célebre Bruce Lee. as súas pelícu-
las, entrevistas e principalmente o seu carisma e influencia, contaxiaron e estenderon a 
paixón polas artes marciais por todo occidente, xerando moitísimos seguidores a través 
de todo o mundo. Pero unha faceta moi descoñecida del é que chegou a estudar, e 
mesmo acadou, un doutorado en filosofía na universidade de Washington e exerceu 
asemade como profesor de filosofía chinesa. Bruce Lee foi, mesmo antes do que de-
portista, un filósofo innovador e pensador. estudou o pensamento dos taoístas como 
Lao-tsé e chuang-tsé, e tamén se interesou especialmente polo pensamento de Hegel, 
marx e spinoza, entre outros, aplicándoos ao seu estilo de vida.

(13) Haiku do creador da unidade dos Kamikazes, o vicealmirante takijirõ Õnishi, antes de 
suicidarse. 

(14) Kamikaze anónimo.
(15) http://diario.latercera.com/2011/05/07/01/contenido/tendencias/26-68070-9-el- 

insospechado-beneficio-de-la-lectura.shtml
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(16) Ler artigo de a voz de Galicia: “aLertan DeL aumentO De DOLencias fÍsicas 
LiGaDas aL aBusO De La tecnOLOGÍa”. martes, 15 de maio de 2012, páx. 27.

(17) Ler artigo de a voz de Galicia: “Las PatOLOGÍas DeL seDentarismO Le cues-
tan a GaLicia 235 miLLOnes”. mércores, 16 de maio de 2012, páx. 26.

(18) O Dr. K. H. cooper define o exercicio físico como “o método para poñer máis anos na 
vida e máis vida nos anos”.
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