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Galiza... algo máis
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A actualidade política a nivel estatal e in
ternacional presentouse especialmente entre
tida nos últimos meses, abofé que si. A crise
do PSOE trala dimisión do seu secretario
xeral, Pedro Sánchez, a conseguinte investi
dura de Mariano Rajoy como presidente do
goberno de España, a sorpresa da vitoria de
Trump nas eleccións estadounidenses... con
todo este fervedoiro, as eleccións ao Parla
mento de Galicia, que se celebraron apenas
hai dous meses, pasaron rapidamente a un
segundo plano nas axendas mediáticas.
Convidámolos, pois, a abandonar o ritmo
frenético dos titulares e a reflexionar sobre
o que pasou nas urnas galegas. Varios dos
artigos de opinión que presentamos neste
número abordan este tema e aínda que foron
escritos pouco despois de que se coñecera
unha nova vitoria electoral de Alberto Núñez
Feijóo, as cuestións que nos propoñen van
moito máis alá dos resultados.
Doutra banda, tamén prestamos atención
ao proceso soberanista catalán e a unha
tendencia que está orientando cada vez máis
as políticas públicas, a teoría nudge, un enfo
que que, aproveitando os coñecementos da
psicoloxía, pretende influír no comportamento
da xente en aras do ben común. Estamos
convencidas de que lles dará que pensar.
Neste número dámoslle continuidade
tamén á serie literaria De Vilarouto a Vilachá,
a sección máis antiga desta publicación,
iniciada en xaneiro de 2005, e ás crónicas
limeñas que empezamos meses atrás. Con
tamos, ademais, coas novas viñetas gráficas
de Xosé Manuel Fernández Montes, na por
tada, e de Mincinho, na contra. Finalmente,
completan este número unha breve entrevista
sobre o fútbol gaélico en Barcelona e os
contidos de Nadal.
A partir do ano que vén, reduciremos a
tiraxe en papel e intentaremos potenciar a
distribución vía e-mail. Así que se están inte
resadas en que lles enviemos ao seu correo
a versión en pdf da publicación, fágannolo
saber.

amicropechado@ergac.org
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→ O equipo do programa radiofónico ‘Galiza algo máis’

dá conta cada semana da actualidade galega, en directo den
de Barcelona. Martí Aviñoá, Suso Mon, Toni Cotado e Belén
Real convídanvos a seguilos cada sábado, de 17.00 a 18.00
h, en Sants 3 Ràdio: www.sants3radio.cat.
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• A partir de xaneiro de 2017, A Micro Pechado
comezará a distribuirse en formato pdf por
correo electrónico a todas aquelas persoas que
se subscriban a este servizo gratuíto. Se estás
interesado/a en recibir a publicación, envíanos o
teu nome e o teu enderezo electrónico ao correo
amicropechado@ergac.org e engadirémoste á lista.
• As asociacións e institucións que desexen recibir
a versión en papel do A Micro Pechado poden
solicitarnos este servizo, previo pagamento dunha
cota anual de 20 euros. O ingreso debe facerse na
conta de La Caixa 2100-1194-51-0100571924.
Non esquezan de informarnos logo do seu
enderezo no mail: amicropechado@ergac.org.

Efecto nudge
Introdución ás novas teorías que están
inspirando a aplicación de políticas públicas
condutuais.

M

adrid acolleu o pasado mes
de outubro o VII Congreso
Internacional sobre Goberno, Ad
ministración e Políticas Públicas,
Gigapp, unha cita que reúne a
centos de funcionarios e investi
gadores de España e de América
Latina e que este ano estivo dedi
cada á nova cultura administrativa
e ás relacións coa cidadanía. Un
dos temas máis relevantes que
se abordou no congreso foi as
posibilidades que ofrece a técnica
nudge , tamén coñecida como a
teoría do “pequeno empuxón”, á
hora de deseñar políticas públicas.
Aínda que os nudges son ampla
mente coñecidos nas adminis
tracións anglosaxoas, no estado
español comezan pouco a pouco a
introducirse en certos ámbitos, tal
e como se puxo de manifesto no
congreso Gigapp. Trátase dunha
técnica de enxeñería social que
intervén nas decisións da xente
para que tome decisións nun de
terminado sentido, baseándose en
mecanismos psicolóxicos.
O investigador social José Antonio
Noguera, da UAB, explicou que se
está introducindo esta técnica en

Catalunya para mellorar o control
fiscal, e Raúl Oliván expuxo a súa
experiencia á fronte de Zaragoza
Activa e como lograron evitar o ab
sentismo nas actividades gratuítas
que organizaba a entidade a través
da creación da moeda ficticia Zac
coin.
Pero en que consiste exactamente
un nudge ? Os nudges son mecan
ismos de intervención que xogan
coa arquitectura da toma de de
cisións, por exemplo, a través das
emocións ou da vergoña social,
para que a xente modifique os
seus comportamentos. Deste xeito,
incidindo en comportamentos
individuais, poden acadarse obxec
tivos colectivos en temas relacio
nados coa economía, a sanidade
ou a educación, a un baixo custe.
Un dos exemplos que saíu a relucir
foi a posibilidade de incrementar
a doazón de órganos ao incluír
no documento de consentimento
a opción de doar por defecto. Os
interesados poden opoñerse mar
cando o ‘non’, pero ao ser o ‘si’
a opción por defecto, a decisión
inclínase cara a aceptación.
Outro experimento ao que se

Paternalismo libertario

referiu Noguera foi aplicado en
Costa Rica para facer que as
empresas cumprisen coas súas
obrigas fiscais. Só con enviar un
correo a un grupo de empresas
lembrándolles as normas e facendo
constar o coñecemento de que
non estaban cumprindo coas súas
obrigas, lograron que o pagamento
de impostos aumentase considera
blemente.
A metodoloxía nudge propón solu
cións moi rápidas e medibles. Non
obstante, como sinalaron os exper
tos, só é eficaz cando conecta con
referencias previas da xente.
Na sesión tamén se debateu sobre
a ética do nudge , xa que algúns
asistentes ao congreso advertiron
do risco de que se converta nunha
ferramenta de manipulación gober
namental. Os poñentes, pola súa
parte, defenderon a técnica: “o que
fai que un nudge sexa aprobado
socialmente é a finalidade dese
nudge , a ética do que se busca”,
sinalou Noguera.
Dende o público tamén criticaron
que aínda que nudge cambia con
dutas, non promove unha interio
rización do cambio de crenzas.

A

teoría nudge está inspirada no libro dos econo
mistas Richard Thaler e Cass Sunstei, titulado
Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth,
and Happiness , que tivo unha grande influencia na
administración Obama. Estes autores tamén acuña
ron o concepto de ‘paternalismo libertario’, que
defende a intervención do Estado en certos temas,
sen bloquear as opcións de elección dos cidadáns e
sen prohibicións.
Na rede existe abondoso material sobre este tema, con
posicionamentos que van dende o aopio ás políticas con
dutuais ata un rexeitamento por consideralas contrarias á
liberdade.
E vós, que pensades?
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BELÉN REAL
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SILVIO FALCÓN

Desexo...

E

mpezaran una relación cibernética había dous días,
corenta e oito marabillosas horas, dous mil oitocentos
oitenta minutos nos que deseñaron o resto das súas
vidas. Sabían cantos fillos ían ter, sabían onde ían vivir, sabían
como lle chamarían ao can, mesmo ata cal sería o destino das
vacacións dos vindeiros trinta anos. Estaba convencido de que
ela era a muller da súa vida, a súa media laranxa, a súa coste
la, a persoa coa que compartiría todo. Con ela estaría nos bos
e nos malos momentos, terían risas e choros, saúde e enfermi
dade. Todo o quería con ela, ata que xa non houbese máis.
Quedaran no tren, na estación. Ela díxolle que iría a recollelo.
Quixo explicarlle que levaba un abrigo gris, un xersei de la e
uns pantalóns de cor pexego, pero só escribiu un “ok” cando
ela lle dixo que o esperaba na estación do tren. Tiña tantas
ganas de coñecela, tantas, que os nervios e o reguetón que
soaba a todo volume no apartamento do lado, gañáronlle a
partida.
Baixou do tren, cruzou a vía e dirixiuse á saída, tentando disi
mular o torrente de emocións que sentía. Ao saír, buscouna
coa mirada… non estaba. A muller dos seus soños e dos seus
desvelos non estaba. Revisou o seu teléfono móbil na procura
de novas, unha chamada, unha mensaxe. Nada. Non había
nada. A desesperación comezaba a apoderarse del. Cando,
nese mesmo momento que o seu mundo comezaba a desfa
cerse, alguén se lle achegou e cariñosamente lle dixo:
—Ola, son Cristina!
Ergueu a vista, e o único que puido ver foi a frondosa barba
que lle cubría a cara.
Isto podería ser un símil do que sinte o votante medio, nun país
coma o noso, antes e despois dunhas eleccións. Porque unha
cousa é o que se di en campaña e outra ben distinta, a realida
de. Quizais, para non levar desgustos, deberiamos pensar un
chisco máis a quen lle damos a confianza co noso voto. Non
si?

@silviofalcon

Referendo ou referendo

O

goberno Puigdemont - Junqueras disponse a
roubar os planos da Estrela da Morte. O seu
obxectivo non é novo: construír unha nova
República lexitimada a través do voto da cidadanía.
A nova ferramenta é a que se introduciu recen
temente na folla de ruta do soberanismo catalán:
referendo pactado ou referendo unilateral. Iso si, a
nova República que propón o independentismo pre
tende ser menos galáctica ca a que levou ao cinema
George Lucas.
O bloqueo político do goberno Rajoy á celebración
dunha consulta o 9N (2014), as trabas ao carácter
plebiscitario das eleccións do 27S (2015) e, en xeral,
a falta de vontade de acordo para unhas regras de
xogo claras, fan precisa a celebración dun referen
do no ano vindeiro. Unha aposta política arriscada
e valente nos tempos que corren, tendo en conta
os malos resultados doutras consultas populares
vinculantes coma a do Brexit, a de Escocia ou a de
Colombia.
A vontade de acordo –reiterada e sincera- dos
líderes independentistas (nomeadamente de ERC,
o PDC e a CUP) á hora de ofrecer un acordo para a
celebración dun referendo á escocesa é clave para
lexitimar, posteriormente, posibles accións unilate
rais. Cando a outra parte non quere acordar, hai que
poñer as urnas enriba da mesa, malia as ameazas
dunha xustiza politizada e dunha política española
profundamente xudicializada.
Persoalmente penso que é unha boa noticia para
os galegos que vivimos en Cataluña a proposta
soberanista. En primeiro lugar, pola súa formulación
democrática e a súa invitación ao debate público.
Independentista ou non, seguro que vostede tivo
ocasión de reflexionar sobre esta cuestión, infor
marse e adoptar conclusións ao respecto. Máis que
sobre calquera outra cuestión. En segundo lugar,
porque penso que para a comunidade galega en
Cataluña sería unha boa noticia a República catalá.
Non precisamente por cuestións identitarias, senón
por unha maior sensibilidade en relación á existencia
de Galiza como pobo e por un aumento de dereitos
a nivel cidadá.
A contundencia das urnas en Galiza ninguén a dis
cute, cun PP moi forte (47% de votos). En cambio,
por que non se di o mesmo –nalgúns medios- da
maioría social independentista en Catalunya (48%
de votos)? Penso que é positivo que todo o mundo
diga o que pensa. E se é nunha urna, moito mellor.
Quen podería estar en contra diso?
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PEARES AGARDA POLO SEU

Os tempos non son chegados
Galiza segue a ser
“popular”

As eleccións autonómicas do 25S
déronlle unha nova maioría absoluta
ao PP, demostrando que Galiza é
territorio “popular”. Éo pois, dende
as primeiras eleccións para elixir os/
as deputados/as a ocuparen o Pazo
do Hórreo aló polo 1981, os “popu
lares” suman tantas maiorías que tan
só seis de trinta e cinco anos ficaron
fóra do control/reparto do poder au
tonómico. Alberto N. Feijóo encadea
a súa terceira vitoria absoluta que o
fai indiscutible en Galiza ao tempo
que o catapulta, Rajoy mediante,
cara ao poder do estado. Fraga ate
rrou na Galiza en 1989, despois de
fracasar na conquista do poder do
estado, e gobernou de xeito pracido
durante dezaseis anos a terra de
orixe, tempo só estragado/interrom
pido por un petroleiro que escachou
con máis de 100 mil toneladas diante
da costa galega. Feijóo vai no camiño
contrario, dende o control da colonia
deica ao da corte: Madrid espera. O
dos Peares, flamante vencedor do

ANTÓN FDEZ. ESCUREDO

@anton_escuredo

R

ecoñezo que eu era dos que
pensaba que podería haber un
cambio no goberno da Xunta.
Chamádeme optimista se queredes
mais ninguén me negará que ata o pe
che das urnas calquera resultado era
posible. O certo foi que o PP, mellor
dito Alberto Núñez Feijóo, renovou
cargo e ampliou apoios (tivo 15.395
votos máis ca no 2012) e o PSdeG e
o BNG reduciron presenza no Parla
mento (o primeiro tivo 43.032 votos
menos e o segundo perdeu 27.045
votantes con respecto ás pasadas
eleccións galegas). En Marea, que
se presentaba por primeira vez como
tal, acadou 271.418 votos e quedou
como líder da oposición empatada a
deputados, catorce, co PSdeG. Na
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único territorio completamente “po
pular”, agarda polo seu momento.

Mentres España dorme,
Cataluña “a toda máquina”

O ministro de AAEE, Margallo, facía
chamamento a desbloquear a actual
situación que impide formar gober
no no estado. Segundo el, o PSOE
debía reconsiderar a súa postura
porque mentres non hai goberno
en España “o proceso de secesión
segue a toda máquina en Cataluña”.
Escasamente unha semana despois
das súas declaracións, a operación
“asalto no comité federal” derrubaba
da secretaría a un Pedro Sánchez
moi tocado polos pobres resultados
do 25S en Galiza e Euskadi, e moi
acosado pola baronía socialista do
sur-centro. Unha xestora, que enca
beza o asturiano Javier Fernández,
púxose á fronte do partido de Ferraz,
seica para pactar as condicións da
abstención que farán presidente a
Rajoy, evitando así unhas terceiras
eleccións que poderían ser letais para
o outrora poderoso PSOE, repre

MOMENTO”
sentante dunha socialdemocracia
xa defunta na Europa e tamén no
estado español.

A morte non é certo
Deixounos o novo poeta Fran
Cortegoso, tiña só trinta e un anos.
Cando alguén valioso (de el din que
era unha das mellores voces da nova
poesía galega) e comprometido coa
cultura e as letras do país marcha,
sempre sentimos un oco, un baleiro,
unha dor. E aínda que non o teñamos
coñecido en persoa imaxinamos que
ben seguro compartíamos con Fran
algunhas das nosas ideas, pensa
mentos e emocións. Nestes casos en
que marcha o corpo e nos quedan
a obra e as palabras, consólanos
aquelo que nun poema deitara un
dos nosos grandes poetas nacionais,
Uxío Novoneyra: “Din os sonos i os
paxaros/ A MORTE NON É CERTO”.
Velaí que só as palabras, as boas
palabras nos salvan da nada. Deica
sempre Fran!

E agora que?
noite electoral dúas formacións polí
ticas ben diferentes celebraron estes
resultados de maneira eufórica: o PP
por manter a súa hexemonía no país
e o BNG por salvar unha situación que
as enquisas auguraban catastrófica.
A pregunta do día despois é, e segue
sendo, e agora que? Todo indica que
o PP salvou con estes resultados a
súa peor situación en anos. Malia ser
un partido político imputado por co
rrupción goberna con maioría absolu
ta Galiza, ten a posibilidade de acadar
o goberno de España deixando fóra
aos seus principais rivais (PSOE, Po
demos-EU e Ciudadanos) e en dous
anos e sete meses (con toda a súa for
za mediática intacta, froito de manter

todo ese poder institucional) recuperar
boa parte dos concellos onde gober
naba e mesmo optar a alcaldías que
ata agora lle foron contrarias.
A resposta a esta pregunta do día se
guinte teñen que dála En Marea, PS
deG e BNG. Por lóxica matemática,
coido, deberían “comerlle terreo” ao
PP e non repartirse un sector cada
vez máis pequeno do electorado mal
chamado de esquerdas. Seguindo de
preto a campaña electoral decateime
que boa parte do voto popular foi, ver
bas textuais, para “o menos malo” e o
“máis coñecido”. Eis a auténtica reali
dade dun país onde o Cuarto Poder é
agora Primeiro. Tomen nota, señoras
e señores da oposición.
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joan_campio18@hotmail.com

D

ende a primeira crónica xa pa
saron uns meses e as vivencias
foron moitas, algunhas moi intensas
e con moitas sorpresas. Se non lem
brades, na primeira crónica falei dun
centro español que funcionaba como
un club privado, pois resulta que vol
tas da vida, hai presenza de galegos
traballando alí. E si, como podedes
imaxinar, xa son socio.
Se vides en inverno a Lima, a tempe
ratura é boa, non baixa de 14 graos,
pero coidado, que a humidade chega
ao 80% e o ceo está ben tapado e
con néboa na zona máis próxima ao
mar. Iso si, choiva ningunha, de can
do en vez, un pouco de ladaíño.
Unha das cousas que me sorpren
de moito de Lima é unha tendencia
cada vez maior, que rompe co que
pasa normalmente no resto de países
latinoamericanos: aquí non soio nos
barrios marxinais atopas murais
fermosos, tamén en zonas turísticas
e en puntos sorprendentes dentro
destas zonas turísticas. Realmente
atopas obras mestras cunha calidade
artística e técnica moi alta, un pouco
o que está acontecendo en Europa
nestes momentos, onde nas zonas
turísticas os concellos contratan

CRÓNICAS LIMEÑAS II

artistas para facer murais en paredes,
pero dáse o caso aquí que son os
artistas os que escollen as paredes e
as pintan. Miraflores e San Isidro son
os distritos onde está empezando
a medrar este fenómeno; no último
destes citados parece que ten moito
que ver a municipalidade nos murais
que decoran os muros das entradas
ao aparcadoiro subterráneo dunha
das súas principais avenidas. Pero
onde máis abundan os murais é en
Barranco, o barrio italiano por exce
lencia (así se chaman os barrios de
estilo europeo en latino América), que
conta con multitude de propostas
gastronómicas internacionais (entre
elas un restaurante vasco-peruano) e
moitos edificios de estilo neocolonial.
Alí atópanse a casa do embaixador
español, que, por certo, ten fronte a
un dos seus muros unha xanela que
exhibe unha estelada, e máis unha
libraría chamada “La Libre” que ten
dous murais, e querecomendo visi
tar. Ten moi bos libros e está rexenta
da por un madrileño e unha andaluza
(a famosa xente nova que marcha,
como di certo goberno, en busca da
aventura). Sinceramente, gustaríame
moito vivir en Barranco.

Aínda non atopei ningún restaurante
galego aquí en Lima, pero si un res
taurante de cociña catalá chamado
“Terra Cuina”, en Miraflores. Tento
caer por alí cando podo e unha das
últimas veces saudounos un catalá
moi famoso por aquí, xa que é con
cursante do concurso de imitación
musical “Yo Soy,” de Latina, no que
imita a Joe Cocker. O restaurante non
so ofrece moi bo xantar senón que
está moi ben decorado, con porróns
que fan a función de lámpadas e
unha cristaleira que deixa ver o seu
interior dende a rúa. E dende a rúa
pódese ver un 3 de 7 en branco e
negro duns castellers (que polo logo,
a cara dun demoño, diría que son
os Castellers de Badalona) e unha
parede con cadros de fotos de todos
os recunchos recoñecíbeis turística
mente de Catalunya.
Dentro duns días hai un novo simu
lacro de terremoto, esta vez noctur
no. Agardo que se temos tremor de
terra, poida facer un artigo explican
do como sobrevivir a un e tamén a
experiencia vivida. Pero namentres,
seguirei explicando as miñas viven
cias e mostrándovos pouco a pouco
os secretos que esconde Lima.

nadal galego
O APALPADOR
Xigante carboeiro que baixa das montañas no Nadal papa apalpar a barriga dos nenos e nenas e
deixarlles agasallos. É unha personaxe que comezou a recuperarse na última década.

XANTARES
O bacallau con coliflor é típico da cea de Noiteboa. Nalgunhas zonas tamén se prepara capón asado
nestas datas. A compota de mazá con canela está documentada como sobremesa tradicional.

CANTARES
Panxoliñas, aninovos, manoeles e cantares de reis forman parte da tradición popular galega. A canle
de Youtube ‘onlypanxoliñas’ recolle esta tradición musical.

AGASALLOS
Literatura, música, camisolas, xogos e mesmo alimentación. O mercado de produtos en galego aínda
que non é moi amplo, é variado e de calidade. Na web Agasallo.eu hai ideas.
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De Vilarouto a Vilachá
Treme o chan
Non soporto as pinturas de Hooper, esas mulleres soas,
coas cabezas baixas, abandonadas en cuartos murchos; e
as cores que iluminan as escenas, de tan doces, acaban
parecéndome luxas —a Irene renega mentres volve para a
casa—; prefiro os cervos atacados por cans que tiña a avoa
Celia no comedor. Hoxe foi a aquel restaurante de menú
diario decorado con reproducións do pintor ianqui. Comer
coas compañeiras préstalle. Insistiron que ten que ir á mani
festación do 25 de novembro. Camiña de vagar, sen ganas
de chegar. O manido desacougo retorna.
Atópao cambiado. O estrés do traballo, a crise, xa se sabe
—pensa—, pero eu tamén teño problemas, o xefe cada se
mana exercita os seus movementos de translación nunha
órbita máis próxima a min. Só falta que llo diga, as culpas
van ser todas para min: tal como vistes non me estraña.
Entra na casa e sente nidio o tremor do chan, efecto duns
pasos que coñece de sobras. Pasos que a fan estremecer
sen ser; no piso baleiro. Silencio espantado. Cando perdín o

ENTREVISTA

goberno da bitácora?, pregunta.
Deitou a nena. A Leticia senta a mirar para a televisión, sen
vela. Quere descansar do longo día gastado no Gadis de
Vilachá. A tensión non cede. Quizais hoxe non pase nada,
pero aínda non se atreve a tomar a pastilla de durmir; máis
tarde; o divorcio non lle mellorou comportamentos, é capaz
de aparecer. Quere crer que polo menos a nena está mellor
agora. Ela foi a forza para escapar do círculo: os ollos su
plicadores de cinco anos foron os puñais que a obrigaron a
reaccionar.
Medio adurmiña, sobresalta co reiterado chío do móbil, que
está no sofá, que xa foi apagado. Volve; volve o chan a tre
mer cos pasos duros. Treme o peito, tremen as entrañas.
Cando deixará de sentir eses pasos memorizados a ferro
medoñento?, pregunta. Quizais cando deixe de espertar de
noite chorando, os brazos protexendo a face. En que cea
voga marrei o rumbo? A vida é a ferramenta para escorren
tar as pantasmas.
LITO CARAMÉS
lbouzan9@hotmail.com

CÉSAR VARELA
O presidente do club barcelonés Gaélicos do Gran Sol explícanos en que consiste o fútbol gaélico
e que implantacion ten este deporte en Catalunya.

‘Antes de fin de ano teremos
equipo feminino’
— Que é o fútbol gaélico?
É un deporte de equipo no que xogan equipos com
postos por 11 ou 15 persoas, nun campo de céspede
rectangular dun tamaño similar ao do campo de fútbol
máis habitual. As portarías teñen forma de H e o obxec
tivo principal é anotar puntos pateando ou golpeando
o balón coas mans e introducilo na portaría rival. O que
máis tantos anote é o gañador. Os xogadores avanzan
polo campo levando o balón nas súas mans, pateándoo
e pasándoo entre compañeiros de equipo.
— Cando se constituíu Gaélicos do Gran Sol?
Constituímonos máis ou menos xa hai ano e medio, froi
to do interese e dos éxitos dos equipos galegos.
— Hai mulleres no equipo?
Antes de que remate este ano, temos pensado ter
constituído o equipo feminino. Xa estamos adestrando
xuntos, homes e mulleres.
— É un deporte con moitos seguidores?
En Catalunya temos bastantes xogadores, preto de 30,
entre homes e mulleres, e cerca de 80 seguidores impli
cados. Os socios colaboran cunha achega de 10 euros,

veñen ver os partidos, ás ceas... Outros socios que nos
honran dende Galicia son o presidente da Academia
Audiovisual de Galicia, Carlos Ares, e Xurxo Souto, de
quen sacamos o nome do equipo, do seu libro Contos
do mar de Irlanda. E estamos crecendo.
Contacto: futbolgaelico@gmail.com
Facebook: “Gaélicos do Gran Sol”
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