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Na noite do 17 ao 18 de xuño falecía
no seu  domicilio, aos 68 anos de idade,
vítima dun infarto, Alfonso Capitán Díaz,
catedrático de Teoría e Historia da Educa-
ción da Universidade de Murcia e profesor
con anterioridade, desta mesma área, nas
universidades de Granada e Complutense
de Madrid. 

Licenciado en Filosofía e Letras (Sec-
ción de Pedagoxía) pola Universidade
Complutense de Madrid en 1958, obtivo o
doutorado, nesta mesma facultade e sec-
ción, pola Universidade de Valencia, en
1974. Foi, así mesmo, delegado provincial
do Ministerio de Educación e Ciencia nas
provincias de Tarragona e Granada e esta-
ba en posesión da Encomenda de Afonso
X, o Sabio. Antes de acceder á universida-
de como profesor adxunto, Alfonso Capi-
tán exerceu como catedrático de filosofía
de institutos nacionais de ensino medio
desde 1967 a 1978 en Almería, Málaga,
Granada e Madrid e como catedrático de
filosofía de escola universitaria na Escola
de Profesorado de EXB de Granada en
1980. Iniciou a súa  carreira universitaria,
como profesor interino desde 1972 a 1978,
nas universidades de Barcelona (extensión
de Tarragona) e Granada onde accedeu á
Adxuntía e desde onde se trasladaría á
Universidade Complutense de Madrid
para, desde alí, pasar, como catedrático, en
1983, á Universidade de Murcia.

O profesor Capitán Díaz déixanos una
inxente e valiosa produción escrita, de
interese histórico, pedagóxico e filosófico.
Na súa produción destacan, entre outras,
de xeito singular: Historia del pensamien-
to pedagógico en Europa, en dous tomos
(Dykinson, 1984 e 1986), Historia de la
Educación en España, tamén en dous
tomos (Dykinson, 1991 e 1994), Educa-
ción en la España contemporánea (Ariel,
2000) e Breve historia de la educación en
España (Alianza, 2002).

Estes catro libros, os últimos que
publicou,  convertéronse  moi pronto en
lugar de consulta e referencia obrigada, así
como en instrumentos amplamente utiliza-
dos no ensino da historia da educación.

No momento do seu pasamento, o pro-
fesor Capitán traballaba nun orixinal, para a
Revista Galega do Ensino, sobre as orixes
da pedagoxía na universidade española, con
motivo da celebración do centenario da cre-
ación da Cátedra de Pedagoxía Superior na
Universidade de Madrid. Lamentablemente
o seu compromiso coa revista non puido
cumprirse e, na súa memoria e con permiso
da súa familia, pedímoslle ao profesor
Vicente Peña Saavedra que realizase una
breve selección de textos significativos de
dúas das súas obras de maior impacto na
comunidade universitaria.
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