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 Un dos libros, no marco da Economía e da Empresa, que recentemente acadou un 
maior éxito de vendas é o titulado ¿Quién se ha llevado mi Queso? de Spencer John-
son, editado por Urano na súa colección Empresa Activa, que trata sobre dous ratos e 
dous liliputianos que viven no interior dun labirinto no que 'Alguén' os alimenta colo-
cando o 'Queixo'. Pero de socato, esta comida desaparece e os catro personaxes enfrón-
tanse á nova situación reaccionando de distinta forma: 

• Fisgón.- Detecta axiña o cambio.
• Escurridizo.- Apresúrase cara á acción.
•Hem.- Resístese ó cambio por temor a que conduza a algo peor (é inmobilista).
•Haw.- Adáptase ó cambio porque conduce a algo mellor.

 Os ratos, que empregaban o seu instinto, continúan coa súa rutina de osmar para lo-
caliza-lo novo sitio onde poida esta-lo Queixo, ata atopalo. En cambio, ós liliputianos, 
que empregaban o seu cerebro, a desaparición do Queixo píllaos por sorpresa e fican 
mirando para o sitio onde habitualmente estaba, esbardallando pola súa situación e 
agardando que volva aparecer. Aínda que a fame os ía debilitando, Hem coas súas ve-
llas conviccións négase a se mover porque non está afeito; pero Haw comeza a busca-
lo Queixo e, pouco e pouco, vai atopando no labirinto pequenos anacos, caendo na 
conta de que non se pode permanecer engaiolado no propio temor e que o feito de mo-
verse o liberara, e escribiu a seguinte mensaxe: “Canto máis rapidamente esquéza-lo 
Queixo vello, antes atopara-lo Queixo novo.  
 O maior inhibidor do cambio atópase dentro dun mesmo e sempre hai un Queixo 
novo aí fóra. 
 O cambio ocorre. Anticípate. Controla o cambio. Adáptate ó cambio con rapidez. 
Cambia. Goza do cambio. Prepárate para cambiar con rapidez”. 
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 Esta lectura que, a pesar dunha mala e infantil redacción, está a pasar de man en 
man entre os que ocupan postos directivos e altos executivos, pecha unha lección que 
nada ten que ver cos consellos acerca de estar ó día, adaptarse a un cambio necesario, 
ou á modernización. O que de verdade dictamina é o deber de aceptar ser amolado, 
humillado, menosprezado, asoballado, asentir sempre ó que o xefe diga e ser quen de 
soportar tódalas presións con que te desexe premiar. De feito, hai algunhas importantes 
empresas comerciais que recrutan o seu persoal entre traballadores doutros comercios, 
a onde acoden como clientes extremadamente pesados, a fin de comprobaren a súa ca-
pacidade de aguante. E aínda mais común –e practicado tamén por grandes empresas– 
é selecciona-los empregados para envialos a oficinas situadas en zonas diferentes ó seu 
habitual lugar de residencia, co obxecto de desarraigalos das súas orixes, familia e 
amizades, para que se dediquen ó traballo de nove da mañá ata altas horas da noite, or-
ganizándolle mesmo os días festivos e a diversión en equipo; todo como unha secta ou 
'familia-empresa'. 
 Temo que esta última interpretación é a mensaxe coa que o libro desexa adoutrinar. 
Significa que cómpre lanzarse a buscar desesperadamente, onde ó empresario-ti-rano 
lle dese a gaña de colocalo e en calquera momento, o Queixo. Nese exercicio de probar 
ó contratado-cobaia, este ten que facer mil piruetas e moitas máis concesións para 
agradar, xa que o capitalismo actual nos está a facer pasar polo aro do paro do traballo 
temporal (máis do 91%), das vacacións non-disfrutadas, do horario alongado e non-
pagado, da sinistralidade e do risco non emendado, da precariedade das prestacións  
con  traballo  ou  sen  traballo,  das  discriminacións  por  clase,  idade  e  xénero, etc.  
 Cando menos, xa ninguén cre que España vaia tan ben como pensa aínda algún az-
narista recalcitrante. Pero ante as decisións tomadas polo Goberno tralo fracaso das 
conversas entre patronal e sindicatos, estes últimos decidiron non convocar folga e 
tampouco ninguén protestou demasiado alto. Pode que o aforismo deste relato poida 
resumirse en que por moito que te espreman no traballo (o Queixo), sempre haberá 
unha rata disposta a apañalo. 
 En canto ós antecedentes do libro que comentamos e aínda que nel non se mencio-
nan, atopámolos na obra de Guy Claxton Vivir y aprender (Alianza Psicología, 1987), 
en concreto cando fala sobre o bloqueo da aprendizaxe, polo que merece que lle dedi-
quemos un espacio a resumi-lo seu contido. Vemos de novo aquí a comparación entre 
ratos e persoas, onde os primeiros demostran ser máis eficientes cós segundos ó seren 
quen de escolle-lo camiño correcto que lles ha conducir ó Queixo, aínda que llo cam-
bien de posición. En cambio, o ser humano percorre o mesmo camiño que aprendeu ou 
que lle aprenderon para consegui-lo suposto Queixo, e por moito que varíe a súa colo-
cación non deixará a súa antiga ruta que lle conducía a el, fachendeándose diso –a pe-
sar de que xa non atope ningún 'premio'–, pois abandonala significaría aceptar que 
errou e “calquera cousa é preferible a recoñecer que se ten fracasado, o cal permitiría 
iniciar un camiño distinto que se cadra conduciría ó éxito”.  
 Non obstante, esta parábola non reflexiona acerca dos distintos significados do 
Queixo e dos seus condicionantes. É dicir, segundo a ensinanza subministrada pola so-
ciedade, o individuo sabe que lle será recoñecida a súa propia competencia se logra o 



Recensións bibliográficas 

Revista Galega de Economía, vol. 10, núm. 1 (2001), pp. 381-384 
ISSN 1132-2799 

383 

éxito nas súas accións ou, o que é o mesmo, o Queixo, con tódolos seus atributos im-
postos polo rol social imperante. Cando este status se consegue, o ser humano séntese 
cómodo. Pero cómpre ter en conta que, en vez de ser un ben material, o Queixo pode 
consistir só nunha idea, coa cal o individuo intentará tamén mante-la súa propia imaxe, 
á que non está disposto a renunciar a pesar de que os valores que a animan poidan –
afortunada ou desgraciadamente– non ser xa válidos. 
 Malia ser certo que o medo á novidade reduce a posibilidade de aprendizaxe, non 
temos que confundilo co rexeitamento comprensible ante unha novidade imposta que 
prexudica en calquera dos aspectos a quen teña que acatala. Tampouco non se fala no 
libro de 'manipulación', e a resistencia fronte a ela pode ser suficiente recompensa e 
equivalente a calquera Queixo. Estoume a referir á rebelión fronte a seguir perseguin-
do a cenoria que o xefe sostén ante os nosos ollos, sempre á mesma distancia, para que 
corramos atraídos pola súa visión, pero sen lograr alcanzala nunca.  
 Hai que engadir que, curiosamente, o libro que inicialmente comentamos incita a 
que o individuo se faga flexible para adaptarse ós cambios que a contorna ou o xefe lle 
impoñan, pero segue a estar suxeito a quen o contratara e a correa coa que está atado 
mantense ben forte. Se non, reparen no tecnicismo que supón o deseño comercializado 
dunha papeleira que delata ó empregado cada vez que este, ineludiblemente, bate con 
ela cando se quere erguer da súa mesa de oficina. 
 Do mesmo xeito que constatamos uns antecedentes, tamén existe unha continuida-
de. Trátase do libro da mesma editorial e da mesma colección, asinado por C. Lundin, 
Harry Paul e J. Christensen e titulado Fish!. É do estilo do seu predecesor e trata sobre 
cómo incentivar un departamento empresarial por medio de fomenta-la súa capacidade 
de motivación. A parábola que emprega nesta ocasión baséase na maneira coa que uns 
pescadores xestionan o seu negocio nun mercado de Seattle e as regras volven ser ele-
mentais:  
 
• O menú supón escolle-la túa actitude. 
• Hai que divertirse co traballo. 
• Deste xeito alégraselles o día ós clientes, o que vén a contribuír a mellora-los benefi-

cios da empresa. 
• Hai que estar totalmente presentes no traballo. 
• O camiño convértese en recompensa e non nun camiño cara ás recompensas. 
• O camiño cara a unha vida laboral satisfactoria ten que ser un hábito da xente efecti-

va, disposta a todo. 
 
 Esta filosofía é recollida e aplicada con éxito por un directivo na empresa onde tra-
balla, logrando subi-lo nivel de negocio pola vía de estimular con 'insignias da alegría'  
ós  seus  empregados,  que  parecen  contentarse  con  estes  símbolos  de boy-scout e 
non se queixan, nin padecen a 'síndrome do marxinado-queimado', nin as puñaladas 
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trapeiras, nin a rabia por cousa dos 'favoritos' que treparon ás súas costas, nin outras 
faenas cotiás. E todos rematan coma nun conto, 'felices e comendo perdices'. 
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