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A MALDICIÓN DE RAMSEY E A INVENCIÓN DE MALDICIÓNS ESPURIAS 

COMO XEITO DE COMBATER SUPERSTICIÓNS 

Xosé Enrique Pujales Martínez 

Catedrático de Instituto xubilado 

 

“(…) Compara y contrasta –como solían decir los pedagogos– las vidas de los 

principales poetas románticos ingleses. Ordénalos primero por la longitud de su 

nombre: Wordsworth, Coleridge, Shelley, Keats. Ahora considera sus fechas 

respectivas: 1770–1850, 1772–1834, 1792–1822, 1795–1821. ¡Qué deleite para el 

numerólogo y el zahorí de arcanos! El de nombre más largo fue el que vivió más 

tiempo, el de nombre más corto menos tiempo, y así también los del medio. Mejor 

aún, ¡el que nació antes murió el último, y el que nació el último murió el primero! 

Encajan unos en otros como muñecas rusas. Basta para creer en un designio divino, 

¿eh? O, por lo menos, en una divina coincidencia.” 

Julian Barnes, Amor, etcétera 

 

Lendo un periódico dixital un día de xaneiro de 2016 chamoume a atención a referencia a 

unha noticia dun xornal deportivo dese mesmo grupo editorial que aparecía na súa marxe 

dereita. A curiosidade levoume a consultar dito artigo, e a súa lectura provocoume sensacións 

encontradas: hilaridade e tristeza, incredulidade polo seu contido mais credulidade no seu 

interese didáctico para aprender estatística e profundar no razoamento científico e racional, … 

O titular da noticia era a que segue: 

 
Imaxe 1. Titular do artigo 

 

A maldición de Ramsey 

“(…) El mundo parece estar inundado de maldiciones. Si te sucede algo extraño, es 

difícil saber qué maldición exacta lo ha causado.” 

Haruki Murakami, El elefante desaparece 

 

Teño que recoñecer que a miña ignorancia futbolística é a causante de que descoñecera 

ata ese momento quen era o futbolista Aaron Ramsey, actualmente xogador do Arsenal inglés 

e internacional por Gales. 



2 

 

A maldición de Ramsey afirma que moitos dos seus goles traen como consecuencia a 

morte de personaxes importantes cunha marxe de tres días. Algúns medios de comunicación 

semellan defender que existe unha relación ao 100% (5), mentres que outros son máis 

precavidos e sinalan que ‘se puede establecer una relación entre muchos de esos goles’ (14) 

ou que é algo que ‘suelen’ vir xuntos (9) 

 
Imaxe 2 

 
Imaxe 3 

 
Imaxe 4 
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As estatísticas de Ramsey poden consultarse en Internet (10). O seu historial comeza na 

temporada 2006/07 e ata o final da Premier League na tempada 2015/16 xogou 333 partidos, 

nos que anotou 56 goles. Desde a tempada 2008/09 xoga no Arsenal pero, segundo as fontes, 

a ‘maldición’ aparece na 2009/10 –que explicación lle darán?–. Desde ese momento e ata o 

remate da tempada 2015/16 xogou 285 partidos e meteu 53 goles, dos cales, segundo os 

medios de comunicación, 20 están relacionados con 23 mortes de personaxes importantes 

(eses medios de comunicación adoitan reproducir a seguinte lista de 19 goles e 20 nomes, á 

que lle engaden o gol posterior do 5 de marzo de 2016, que coincide coas mortes de tres 

famosos). Observamos que o gol conseguido o 11/04/2014 causou, como algunhas balas nos 

spaghetti western, dúas mortes e o posterior do 05/03/2016 incluso tres. 

 
Imaxe 5. Lista de 19 goles e 20 mortos. Posteriormente produciuse 1 gol e 3 mortos máis. 

 

Táboa de continxencia 

“Monteiro foi unha vez tomar os baños á praia de Covas. Falo do vello, de Antón, 

que non do novo, Vitorino. Iba con receta de médico –é decir, do curador Pita de 

Sancobade, que aínda vive, e é mui hixiénico e dado a lacticinios–, pro os baños 

cadróulle tomalos en menguante, e sentáronlle mal. Adelgazóu, púxose medio 

xordo, saíronlle uns tirizóns, e o peor do caso é que se puxo onda il unha sombra. A 

sombra saira un día do mar con il, e Monteiro pensou que sería a dalgún afogado. 
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(…) Un día, a sombra asubióu unha canción moi leda. Monteiro milloróu algo, e 

como chegara o verán, Pita mandóuno outra vez a Covas, pro no crecente. 

- A ver si te reitificas!, díxolle o menciñeiro.” 

Álvaro Cunqueiro, Xente de aquí e de acolá 

 

No estudo que nos afecta enfrontámonos a dúas variábeis dicotómicas: a variábel 

‘Ramsey meteu gol’ (A) ou non (A’) e a variábel ‘morreu, cunha marxe de tres días, algún 

personaxe importante’ (B) ou non (B’). Se colocamos as frecuencias de todas as situacións 

posíbeis teremos unha táboa de continxencia de 2×2 celas. 

 Morte famoso (B) Non morte famoso (B’) 

Ramsey golea (A) A∩B A∩B’ 

Ramsey non golea (A’) A’∩B A’∩B’ 

Táboa 1. Táboa de continxencia 

O noso obxectivo é determinar se as variábeis A e B son dependentes (hai unha 

maldición’) ou non. O problema que se nos presenta é que para tomar unha decisión debemos 

encher todas as celas da táboa de continxencia e os datos ofrecidos polos medios de 

comunicación non son suficientes: sabemos que desde a tempada 2009/10 ditos medios falan 

de 53 goles e mencionan 20 goles relacionados con 23 mortes. Con estes pobres datos, a táboa 

de continxencia queda da forma 

 Morte famoso (B) Non morte famoso (B’) TOTAL 

Ramsey golea (A) 20 33 53 

Ramsey non golea (A’)    

TOTAL    

Táboa 2. Cos datos dispoñíbeis 

Para resolver o noso problema necesitamos ter completa a táboa anterior, pero para iso 

debemos conseguir os datos que faltan por outros lados e, sobre todo, precisamos ter un 

concepto máis ou menos claro do que os medios entenden por ‘personaxe importante’. Para 

iso pódenos dar unha pista os vinte e tres nomes de persoas consideradas como tales: 

- Hai un periodista comentarista deportivo español (Andrés Montes) 

- Hai un exfutbolista mexicano (Antonio de Nigris) 

- Hai tres exditadores e/ou terroristas (Bin Laden, Gaddafi e Videla) 

- Hai un empresario (Steve Jobs) 

- Hai catro músicos e cantantes (Whitney Houston, Chavela Vargas, Bebo Valdés e 

David Bowie) 



5 

 

- Hai dous boxeadores (Ken Norton e ‘Huracán’ Carter) 

- Hai catro actores (Paul Walker, Robin Williams, Alan Richman e Ken Weatherwax) 

- Hai un director de cine (Richard Attenborough) 

- Hai dous escritores e/ou pensadores (Eduardo Galeano e Günter Grass) 

- Hai un deseñador gráfico (H.R. Giger) 

- E o último gol da tempada produce tres mortes, unha exprimeira dama de EE.UU. 

(Nancy Reagan), un enxeñeiro electrónico (Ray Tomlinson) e outro comentarista 

deportivo español (Gaspar Rosety) 

Con estes criterios facémonos unha idea de que entenden por ‘personaxes importantes’. E 

sen apartarnos desa norma, creo humildemente que poderían ter ampliado a lista para darlle 

máis forza á ‘maldición’. Eu mesmo, usando o obituario de El País (8) estendín a lista e 

puiden así completar a táboa de continxencia ata quedar do seguinte xeito: 

 Morte famoso (B) Non morte famoso (B’) TOTAL 

Ramsey golea (A) 45 4 49 

Ramsey non golea (A’) 206 30 236 

TOTAL 251 34 285 

Táboa 3. Táboa de continxencia completada por min 

Ante estes datos o lector, en primeiro lugar, pode preguntarse pola súa fiabilidade. E eu 

dígolle que non só pode, senón que, cunha correcta actitude científica, debe dubidar. E para 

animar, facilitar a dúbida 
1
 e a comprobación dos datos achego como anexo 1 as listas das 

aparicións de Ramsey en partidos e as mortes producidas desde a tempada 2009/10 ata o final 

da Premier League na tempada 2015/16 que me levaron á obtención deses números. 

Obsérvese en segundo lugar que escribo 49 e non 53 ao final da primeira fila. Iso é 

debido a que, a pesar de que Ramsey meteu 53 goles, fíxoo en 49 encontros, pois en catro 

deles marcou por partida dobre, e a ‘maldición’ di que cando mete gol morre unha persoa 

importante, non afirmando que a máis goles nun mesmo partido máis mortes. Como vimos, o 

inverso si se acepta: un mesmo gol pode matar a dúas ou mesmo a tres persoas. 

En terceiro lugar, se os medios de comunicación que cren na maldición falan de vinte 

goles vencellados á morte de personaxes famosos, é difícil entender que eu amplíe a cifra 

deles (máis interesados ca min) a corenta e cinco. Sinceramente eu tampouco o entendo, a non 

                                                           
1
 “(…) Hemos descubierto que para poder progresar es de fundamental importancia saber reconocer nuestra 

ignorancia y dejar lugar a la duda. (…)enseñar que la duda no ha de ser temida, sino bienvenida y discutida” 

Richard P. Feynman, El valor de la ciencia 
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ser que prime a comodidade deses medios sobre o traballo de investigación. Non entendo, por 

exemplo, que se mencione que a raíz do gol de Ramsey no partido do 18/09/2013 morra o 

boxeador Ken Norton e non obstante deixe de mencionarse –e de contabilizarse– que despois 

do gol conseguido xusto no partido seguinte (22/09/2013) morreran o poeta e novelista 

Álvaro Mutis  e o médico e eminente cancerólogo Maurice Tubiana; ou que despois dos dous 

goles de Ramsey no partido do 27/08/2013 morreran o Premio Nobel de Literatura Seamus 

Heaney e o xornalista galego Manuel Martín Ferrand. 

En cuarto lugar, e relacionado co anterior, na táboa de continxencia, ademais de recoller 

os sucesos ‘gol de Ramsey e morte dun personaxe famoso’ (A∩B), que eu fago máis forte que 

os propios medios defensores da maldición, ao recoller que se dá en 45 de 49 ocasións fronte 

aos seus 20 de 53, é imprescindíbel reflectir tamén os casos nos que Ramsey non mete gol 

(A’) pero morre algún personaxe importante (B), que eu observei en 206 de 236 ocasións. 

Permítaseme poñer un exemplo deste tipo de sucesos: o 06/04/2013 Ramsey xogou sen meter 

gol, pero dous días despois morren a exprimeira ministra do Reino Unido Margaret Thatcher 

(librouse dunha boa o gales Ramsey!), o economista, escritor e intelectual indignado José 

Luis Sampedro e, sobre todo para eses medios que cren na maldición, Sara Montiel, cantante 

e actriz. 

E por último, mencionemos que os personaxes importantes elixidos polos medios son, en 

moitos casos, un dos moitos posíbeis. E a elección dun ou doutro está relacionado nalgún caso 

con valores sociais e políticos. Por exemplo, teño que recoñecer que na propia lista que 

reproducen os medios de comunicación hai persoas para min descoñecidas que podían ser 

substituídas por outras persoas. A escolla dun ou doutro ten que ver, como xa dixen, con 

valores sociais e políticos. 
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Táboa 4. Mortos alternativos 

 

Contraste de independencia 

“(…) Sopló una vez más, y entonces, tras abrir los ojos, Leví vio que todo había 

cambiado en el mundo, bien bajo la influencia de sus maldiciones o debido a 

cualquier otra razón.” 

Mijail  Bulgákov, El maestro y Margarita 

 

Coa táboa de continxencia completa (táboa 3) pretendemos contrastar a hipótese de que 

as variábeis ‘Ramsey marca gol’ e ‘prodúcese a morte dun personaxe importante’ son 

independentes. 

As hipóteses nula e alternativa son: 

   H0: As variábeis son independentes 

   H1: As variábeis son dependentes 

O estatístico de contraste para a proba de independencia nunha táboa de continxencia é: 

   χ
2

 

 




2

1

2

1

2

i j ij

ijij

e

eo
 

sendo oij a frecuencia observada na cela ij e eij a frecuencia esperada: 
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O estatístico de contraste é unha distribución chi–cadrado con     11212   graos de 

liberdade, a proba de independencia é unilateral (cola dereita) e un requisito importante a 

cumprir é que as frecuencias esperadas deben ser como mínimo 5. Traballando cun nivel de 

significación do 5%, a regra de decisión será: 

  Rexeitar H0 se χ
2
   χ 2

05,0;1 3,841476 

  Non rexeitar H0 noutro caso 

Se traballamos co valor–P, a regra de decisión será: 

  Rexeitar H0 se valor–P ≤ 0,05 

  Non rexeitar H0 noutro caso 

 
Imaxe 6. Rexións de non rexeitamento e de rexeitamento para chi–cadrado con 1 grao de liberdade 

O programa Geogebra permite achar as frecuencias esperadas, o valor–P e o valor do 

estatístico de contraste dun xeito doado 
2
 a partir da táboa de continxencia: 

                                                           
2
 Podemos facelo de dous xeitos. O primeiro método faise escribindo na folla de cálculo a táboa de 

continxencia. Na ferramenta Matriz xeramos unha matriz, chamándoa matriz1. Na barra de entrada escribimos 

TestChiCadrado[matriz1]. Na Vista Alxébrica aparece unha lista1 formada por dous números. O primeiro é o 

valor–P e o segundo é o valor do estatístico de contraste. O segundo método é máis completo porque tamén 

nos facilita os valores esperados (importante porque debemos saber se son como mínimo 5). Para facelo imos 

a Ver/Cálculos de probabilidade/Estatísticas, eliximos Test chi cadrado, escollemos o número de filas e de 

columnas (no noso caso 2) e marcamos o cadro de Frecuencia esperada. Escribimos a táboa de continxencia e 

obtemos: debaixo destes números as frecuencias esperadas e máis abaixo un recadro no que figuran os grados 

de liberdade (no noso caso 1), o valor do estatístico de contraste e o valor–P. 
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Imaxe 7. Obtención dos valores co programa Geogebra. Figuran os dous xeitos de facelo. 

Á vista destes resultados concluímos que como χ
2
 0,79902< χ 2

05,0;1 3,84146 ou como 

valor–P0,37139 > 0,05, entón as variábeis ‘Ramsey marca gol’ e ‘prodúcese a morte dun 

personaxe importante’ son independentes. 

Ademais observamos que os datos cumpren os requisitos precisos porque as frecuencias 

esperadas son superiores a 5 (43,15439 ; 5,84561 ; 207,84561 e 28,15439). 

En resumo, concluímos que o feito de que Ramsey meta un gol é independente de que 

morra un personaxe importante cunha marxe de tres días. Seguramente, a maldición de 

Ramsey poderiamos reformulala dicindo que a participación de Ramsey nun partido –ou 

calquera outro xogador ou xogadora, que tamén existen, e en Galicia temos unhas cantas moi 

boas–, sen importar se mete gol ou non, vai acompañada da morte dun personaxe importante 

nun prazo de tres días: a realidade é que no mundo hai moitas persoas importantes (fíxese o 

lector na modestia do autor deste artigo, que emprega ‘hai’ en vez de ‘vivimos’) e é difícil 

atopar algún período de tres días no que non morra ningunha delas. 

 

Test exacto de Fisher 

“(…) este sitio está repleto de mal karma. Confirmoumo unha compañeira de clase que 

entende destas cousas. Desde que cheguei aquí sucedéronme unha chea de cousas 

malas, ela di que é algún espírito escuro que a tomou comigo. Fixo un ritual e 

mandoume mercar unhas candeas…” 

Anxo Fariña, Horizonte de sucesos 

 

Afortunadamente, a mostra anterior era numerosa (285 casos) e os valores esperados 

saíron superiores a cinco. Pero cando a mostra é pequena (menor a 30) ou os valores 
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esperados son menores que cinco non podemos aplicar o contraste de independencia porque 

non podemos asegurar que a distribución 
2
 sexa unha boa aproximación para a distribución 

do estatístico de contraste. Nestes casos debemos empregar o test exacto de Fisher. 

Veremos en que consiste aplicándoo a unha nova ‘maldición’, a maldición do Dépor. 

Dita maldición poderíamos formulala do seguinte xeito: cada vez que un equipo lle mete 

algún gol ao Deportivo de A Coruña morre un personaxe importante cunha marxe de tres días. 

Fíxese que esta maldición é moito máis produtiva que a de Ramsey: se nesta última a 

responsabilidade de que o Arsenal marcase recaía sobre Ramsey particularmente, pero un 

equipo podía ser vencido grazas aos goles doutros membros do equipo, a maldición do Dépor 

ten un efecto disuasorio: todos os xogadores contrarios pasaban a ser responsábeis da morte 

de persoas importantes. Isto pode servir para que os xogadores do equipo adversario se 

absteñan de marcarlle goles, como ten sucedido nalgúns casos (ou non?). 

 
Imaxe 8. A ‘maldición do Dépor’ retrae a algúns equipos a meterlle goles 

Ten algún sentido está maldición? Valoren vostedes: se algúns medios de comunicación 

dan creto a unha ‘maldición’ como a de Ramsey porque de 53 casos (goles) dáse unha 

circunstancia (morte de persoas importantes nun marxe de tres días) 20 veces, que crerían eses 

medios se sabemos que durante a tempada 2015/16 o Dépor encaixou goles en 32 das 38 

xornadas de liga e, cunha marxe de tres días, morreron persoas importantes en 31 desas 32 

xornadas? 

Con estes números (31 casos favorábeis de 32 posíbeis) semella que existe unha relación 

de dependencia entre as dúas variábeis, pero … é isto así? A táboa de continxencia é a 

seguinte e, como no caso de Ramsey, animo a dubidar sobre os datos que aporto, para o cal 

inclúo como anexo 2 o resultado da miña investigación. 

 Morte famoso (B) Non morte famoso (B’) TOTAL 

Dépor encaixou goles (A) 31 1 32 

Dépor non encaixou goles (A’) 6 0 6 

TOTAL 37 1 38 

Táboa 5. Táboa de continxencia da maldición do Dépor 
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Se aplicamos o contraste de independencia como fixemos no caso da maldición de 

Ramsey coa axuda do programa Geogebra obtemos os seguintes resultados: 

 
Imaxe 9. Táboa de continxencia e resultados da maldición de Ramsey 

Tendo en conta tanto o valor do estatístico de contraste como o valor–P chegamos á 

conclusión de que as variábeis ‘O Dépor encaixa algún gol’ e ‘Morre algún personaxe 

importante nunha marxe de tres días’ son independentes porque –véxase a imaxe 9 anterior– 

χ
2
0,19257 < χ 2

05,0;1 3,84146 ou como valor–P0,66079 > 0,05. Pero o problema é que 

nesta maldición aparecen dous valores esperados –sinalados en vermello na imaxe 9– que son 

menores que cinco: 84211,012 e  e 15789,022 e , e un requisito para aplicar o contraste de 

independencia é que as frecuencias esperadas sexan como mínimo cinco. 

Por este motivo debemos aplicar o test exacto de Fisher.  Este test baséase na 

distribución hiperxeométrica, e con el avaliamos a probabilidade asociada a cada unha das 

táboas 2×2 que se poden formar conservando os mesmos totais de filas –no noso caso o 

número de xornadas nas que o Dépor encaixou goles e non, a saber, 32 e 6– e de columnas –

veces nas que morreu algún personaxe importante e non, 37 e 1, respectivamente–. 

Para coñecer o valor –P volvemos facer uso do programa Geogebra, que permite obtelo 

doadamente 
3
. Cos nosos datos achamos que valor–P1 > 0,05, polo que concluímos non 

                                                           
3
 Para achar o valor–P con Geogebra imos a Ver/Cálculo de probabilidades/Distribución. Eliximos a distribución 

hiperxeométrica e introducimos os seguintes datos: Poboación=38; n=37 e mostra=32. Seleccionamos a cola 

dereita e obtemos que valor–P=P(31≤X)=1 
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rexeitar a hipótese nula da independencia: non hai evidencia estatística de dependencia entre 

as variábeis ‘o Dépor encaixa goles’ e ‘morre algún personaxe importante nunha marxe de 

tres días’ a pesar de que de 32 ocasións nas que encaixou goles morreron famosos e famosas 

en 31 delas. 

 
Imaxe 10. Táboa de continxencia e valor–P para o test exacto de Fisher para a maldición do Dépor 

A explicación sigue sendo a mesma que dimos cando falamos da maldición de Ramsey: 

hai tantas persoas importantes no mundo que é raro que determinado acontecemento (encaixe 

de goles ou non) non vaia acompañado da morte dalgunha delas cunha marxe de tres días. 

 

Ideando maldicións 

“Cando estaba [Frei Luis de Morgade] no medio da plática, veu abaixo un anaco do 

teito da habitación, que feríu lixeiramente ao cardenal nunha orella, o que 

deseguida se contabilizou na conta do Malo, que ao se sentir descuberto empezaba 

a pór dificultades. Aínda poría mais os días que seguiron. A Raíña caeu dun cabalo. 

El Rei amenceu unha mañá sin fala pero con sentido, o cardenal apañou unhas 

labazadas de mans invisibles cando estaba na cama facendo as derradeiras oracións 

do día, á Raíña Nai queimoulle a lingua a sagrada hostia ao tempo de comulgar, o 

físico preferido de don Carlos empezou a facer de vento con tanta forza e ruido e 

tal frecuencia que tivo que ser relevado do seu servicio, pois provocaba unha risa 

tan grande na Sua Maxestade, que lle comía as poucas forzas que aínda lle 

quedaban.” 

Carlos Casares, Os escuros soños de Clio 

 

Permítaseme seguir co fútbol masculino. Como deportivista que son, vivín –e sufrín– con 

preocupación a excelente tempada 2015/16 que realizou o Celta de Vigo. Ante isto, 
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propúxenme investigar se existe a maldición celtista a A Coruña que afirma que cada vez que 

o Celta puntúa ese día ou o día seguinte –fíxese que nesta ocasión somos máis esixentes que 

antes, pois non falamos dunha marxe de tres días senón de un– chove na Coruña. 

O lector pode preguntar como ao autor deste artigo se lle ocorre tal cousa; a resposta 

deste último, como bo galego, consiste noutra pregunta: esa maldición parécelle ao lector 

máis estúpida que a maldición de Ramsey, que vencella goles con mortes de personaxes 

importantes? A pesar de que ambas maldición non desentoan en canto ao grao de estupidez, 

hai varias hipóteses que poden xustificar a maldición celtista a A Coruña. Unha delas ten que 

ver co dito de que mexan (os celtistas) por nós (os coruñeses) e din que chove. Esas gotas de 

chuvia serán en realidade as mexadas dos seareiros do Celta sobre os coruñeses? 

 
Imaxe 11. Viñeta de Castelao 
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Outra hipótese que pode explicar ese vencello estatístico é que o que realmente molla o 

chan coruñés non é a chuvia senón as lágrimas nosas, dos seareiros deportivistas, ao ver 

triunfar ao noso eterno equipo rival. 

Sexa cal sexa a hipótese explicativa, imos estudar estatisticamente a maldición. Para iso 

collemos como mostra a tempada 2015/16. Nesta tempada o Celta puntuou en 26 partidos e os 

días que o conseguiu ou o día seguinte choveu en A Coruña 17 veces –unha proporción maior 

que a barallada polos medios de comunicación para a maldición de Ramsey, 20 de 53–. 

Téñase en conta que para saber se choveu ou non na Coruña utilicei os datos ofrecidos na 

páxina de meteogalicia (13). Os datos obtidos aparecen no anexo 3 co fin, como sempre, de 

animar a dubidar como actitude fundamental en todo proceso científico. 

Se aplicamos o contraste de independencia á táboa de continxencia que aparece na 

seguinte imaxe, obtemos que: 

χ
2
 0,35133< χ 2

05,0;1 3,84146 

valor–P0,55336 > 0,05 

co que concluímos –afortunadamente– que non hai evidencia estatística de dependencia entre 

as variábeis ‘o Celta puntúa’ e ‘chove na Coruña ese día ou o seguinte’. 

 
Imaxe 12. Táboa de continxencia puntuar Celta – chover na Coruña, e valores estatísticos 

Pero observamos que unha das frecuencias esperadas vale 3,78947 que é menor que 5, 

polo que é necesario usar o test exacto de Fisher. Ao facelo (ver a imaxe seguinte) do mesmo 

xeito que na ‘maldición’ anterior obtemos que o valor–P 0,83271 > 0,05, polo cal a 
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conclusión é igual á anterior: non hai evidencia estatística de dependencia entres as dúas 

variábeis. 

 
Imaxe 12. Test exacto de Fisher para a maldición celtista 

 

Imos cambiar agora de rexistro, deixando o fútbol para abordar un asunto político. Cando 

escribo isto, primeira semana de xuño, estamos en precampaña electoral –levamos instalados 

nela uns cantos meses, pois despois das eleccións do 20 de decembro de 2015 as negociacións 

entre partidos non fixeron posíbel a formación dun goberno e provocaron a convocatoria 

dunhas novas eleccións–, e de seguido comezará a nova campaña electoral que rematará o día 

das votacións o 26 de xuño de 2016. Pois ben, a presidenta da Comunidade de Madrid 

formalizou durante un acto do seu partido celebrado o 24 de maio unha nova maldición , que 

poderiamos denominar ‘a maldición do PP’, ao afirmar que sempre que se achegan unhas 

eleccións comezan a coñecerse determinadas resolucións dos xuíces contra o PP. Aparecen así 

dúas variábeis, ‘período de precampaña electoral’ e ‘resolucións xudiciais contra o PP’ e a 

presidenta defende que hai unha coincidencia. 
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Imaxe 13. A maldición do PP 

Poderíamos estudar estatisticamente se existen esas coincidencias? Estaremos ante un 

caso semellante ao estudado na maldición de Ramsey (os seus goles veñen seguidos de mortes 

de personaxes importantes porque a abundancia destas persoas fan que o verdadeiramente 

raro sería que non se desen)? Non pasará neste caso que os asuntos da caixa B, Gürtel, Taula, 

Púnica, Pokémon, Cóndor, Acuamed, papeis de Panamá, … e as súas frondosas ramificacións 

fan difícil que non haxa coincidencias de resolucións relacionados con eles e os períodos 

preelectorais … e non preelectorais? O problema que lle vexo para a realización deste estudo 

é delimitar cales son os períodos preelectorais, porque semella que algúns duran anos. 

 

Implicacións didácticas 

 

“El avión emerge de los árboles, cruza un claro y desaparece detrás de la torre de 

Correos. Si Perowne fuese propenso al sentimiento religioso, a las explicaciones 

sobrenaturales, jugaría con la idea de que ha sido llamado; de que el haber 

despertado en un estado de ánimo tan insólito y haber ido a la ventana sin ningún 

motivo debe obedecer a una orden oculta, a una inteligencia exterior que quiere 

mostrarle o decirle algo transcendente. Pero una ciudad, por naturaleza, cultiva 

insomnes; ella misma es una identidad que no duerme y cuyos cables nunca paran 

de sonar; entre tantos millones tiene que haber personas que se asoman a la ventana 

cuando normalmente deberían dormir. Y no las mismas personas cada noche. Que 

sea él y no otra es arbitrario. Entraña un simple principio antrópico. El pensamiento 

primitivo de los que tienden a lo sobrenatural viene a ser lo que sus colegas 
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psiquiatras llaman un problema, o una idea, de referencia. Un exceso de 

subjetividad, ordenar el mundo en consonancia con tus necesidades, una 

incapacidad de contemplar tu propia insignificancia. En opinión de Henry, este tipo 

de razonamiento corresponde a un espectro en cuyo extremo, irguiéndose como un 

templo abandonado, se halla la psicosis.” 

Ian McEwan, Sábado 
 

Creo que o tratamento nas aulas das ‘maldicións’ aireadas nos medios de comunicación 

teñen un grande interese didáctico en canto que son uns excelentes instrumentos para: 

- Fortalecer as aprendizaxes (táboas de continxencia, independencia de variábeis 

estatísticas, probabilidade, contraste de hipóteses, decisión, utilización de programas 

informáticos …), todo coa rigorosidade e a formalización axeitada ao nivel educativo 

do alumnado. 

- Contribuír a desenvolver as capacidades que lle permita ao alumnado manexar con 

destreza a utilización das fontes de información. 

- Consolidar unha madureza persoal e social. 

- Comprender os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 

científicos, seguindo unha metodoloxía activa, cooperativa e contextualizada 
4
, 

esencial para a análise de datos, a investigación e a comprobación 
5
. 

- Animar a formular hipóteses e ver a necesidade da súa contrastación cara a súa 

aceptación ou rexeitamento e á toma de decisións. 

- … 

Pero, sobre todo, o tratamento das ‘maldicións’ serven para combater as ideas 

supersticiosas que campan polo mundo, fomentar a reflexión e a dúbida e capacitar ao 

alumnado a desenvolver o espírito crítico ante informacións ‘estatísticas’ presentes nos 

medios de comunicación, e con incidencia na vida cotiá, aprendendo a detectar erros e 

                                                           
4
 A realización do estudo sobre a maldición de Ramsey dá a posibilidade de, por exemplo, realizar un debate 

sobre que é para o alumnado, un personaxe importante, analizar as listas de ‘famosos’ elaboradas por el e 

cuestionarse se se aprecian ausencias, tendencias a elixir uns personaxes fronte a outros (do mundo do 

corazón?, prioridade ao significado social?, homes – mulleres?, …) 

5
 Podemos aproveitar o estudo das maldicións para salientar a importancia da comprobación fronte á actitude 

acrítica dalgúns medios de comunicación, visíbel por exemplo na incorporación de ‘H.G. Giger’. Un medio de 

comunicación errou e escribiu ‘H.G. Giger’ en vez de H.R. Giger, o nome do morto o 12 de maio de 2014, e a 

partir de aí todos os medios reproduciron dun xeito acrítico ese mesmo erro. Pódese comprobar o doado que 

sería decatarse deste fallo tecleando en calquera buscador o nome incorrecto. Veremos que nos envía ao nome 

correcto. 
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manipulacións tanto na presentación dos datos coma na exposición das súas conclusións 
6
. E 

un xeito de adquirir a capacidade de detectar ‘engados’ é aprender a crealos 
7
 . 

                                                           
6
 Un exemplo representativo de erros e manipulacións é a seguinte noticia. 

 
Imaxe 14. 

A noticia ten dous aspectos positivos: 

1. Sinala que ‘esto no es serio’. 

2. A diferenza doutros medios, El Páis sinala o número de partidos (172) que Ramsey leva xogados co 

Arsenal ata o momento de ser escrita a noticia. 

Pero tamén vai acompañado de aspectos negativos: 

1. Non é certo que ata o 12 de xaneiro de 2016 levara xogados 172 partidos co Arsenal e anotado 26 

goles, senón 248 partidos e 41 goles (conseguidos en 37 encontros, pois en catro deles anotou por 

partida dobre). Cando fixen os meus cálculos dinme conta do erro do/a periodista, pero o que 

descoñecía era a causa dese erro ata que botei as miñas contas (o/a periodista deume traballo pero o 

tempo empregado douno por ben investido en tanto que axudoume a descubrir cousas novas e a 

aguzar o meu sentido crítico). Deste xeito descubrín que a causa do erro foi que a fonte usada por 

dito/a periodista só contaba os partidos e goles nos que Ramsey saía como titular, non contabilizando 

aqueles encontros e goles nos que saía ao campo de xogo desde o banco de suplentes, e por iso saíalle 

172 goles (realmente foron 173, pero este erro carece de importancia) e 26 goles (realmente 28). 

 
Táboa 6 

2. Este erro vai ligado a dúas incongruencias: 

a. A primeira é que pese a non contabilizar os partidos e os goles de Ramsey co Arsenal cando este 

sae desde o banco de suplentes, a noticia xurde a raíz da morte de David Bowie, ocorrida o 
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10/01/2016, ‘provocada polo gol de Ramsey do 09/01/2016, cando ese gol foi anotado polo 

xogador no minuto 72, despois de saír do banco de suplentes no minuto 67. 

Pero este non é o único caso: no artigo dáse unha lista de persoas importantes. 

 
Imaxe 15 

O mesmo que sucedeu con David Bowie pasou con Muamar Al Gadafi –Ramsey saíu do banco de 

suplentes no minuto 78 e marcou no partido contra o Olimpic de Marsella, celebrado o 

19/10/2011– e con Whitney Houston –saíu do banco no minuto 72 contra o Sunderland o 

11/02/2012 e marcou no minuto 75–. 

b. A segunda incongruencia do artigo de El País é que, contando exclusivamente as aparicións e os 

goles de Ramsey co Arsenal, menciona mortos ‘causados’ por anotacións en partidos con 

seleccións: Chavela Vargas morre despois de que Ramsey marcase no encontro Reino Unido contra 

Corea, celebrado o 04/08/2012 durante as Olimpíadas, e Bebo Valdés morre despois do gol de 

Ramsey no partido Escocia contra Gales (ver a imaxe anterior). 

O xornal economía digital bebe –porque é posterior– do artigo mencionado anteriormente de El País pero fai 

desaparecer un aspecto positivo del –a frase ‘esto no es serio’– e agrava os aspectos negativos ao non 

actualizar os números: desde a publicación do artigo de El País ata o de economía digital, o 06/03/2016, 

Ramsey aparece como titular co Arsenal en dez ocasións máis e consigue dous goles máis, é dicir, debería falar 

–seguindo os mesmos criterios que El País– de 182 partidos e 28 goles. É o problema de non contrastar e 

actualizar a información proporcionada por outros medios de comunicación –o moitas veces utilizado ‘copiar e 

pegar’– e é un aspecto que interesa que o noso alumnado aprenda. 
7
 “Si aprende a engañar a los demás, estará mejor preparado para descubrir la palabrería de los vendedores de 

ilusiones” Charpak, G. e Broch, H., Conviértase en brujo, conviértase en sabio. 

http://mexico.as.com/mexico/2016/01/14/futbol/1452777501_869041.html
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ANEXO 1. Partidos xogados por Ramsey e mortes de personaxes importantes ocorridas 

cunha marxe de tres días desde a tempada 2009/10 ata a 2015/16 
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ANEXO 2. Goles encaixados polo Dépor na tempada 2015/16 e morte de personaxes 

importantes cunha marxe de tres días 
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ANEXO 3. Xornadas nas que puntuou o Celta durante a tempada 2015/16 e chuvia en A 

Coruña cunha marxe de 1 día 

 

 


