
  

PROX ECTO MIROSCOPIO

Óscar
María Corleone

Cent ro de Filosofía para Nenas e Nenos de Galicia



  

Para todos os meus sofás, desde os meus coxíns brandiños ata os meus recunchos secretos.
Para os meus amigos e proveedores de toda sore de materiais e fotos.

Para os meus axudantes ao pincel, en especial para Vicky Longa.
Para as miñas costureiras e recortadoras (miña nai, a “máis” de todas);

para os meus taxistas, para os meus fotógrafos, Vítor Mejuto e Fuco Reyes;
para os meus tradutores, para os meus músicos, para os meus cociñeiros;

e para Irene, a miña entusiasta editora.
E, como non, para o neno máis riseiro da terra

e mellor amigo de Antón, Óscar Ventoso García e a súa familia.

María Corleone



  



  

Ola, chámome Óscar e son un pouco futbolista,
non de todo porque aínda son un neno, pero
cando sexa grande coma…

… unha árbore pequena ou…
… coma un irmán maior…  
… grande coma o veciño ou...
... coma un rapaz que amaña o camión de meu pai…    
... ou coma o teito da parada do autobús…    



  



  

Cando sexa así de grande, hei ser futbolista e nadador,
nadador de mar, de mar cheo de golfiños
e quenllas sen dentes.

Polo de agora o que son é… amigo.



  



  

Teño un mellor amigo coa cara máis bonita do mundo, 
coa cadela máis feitiña da galaxia, cos gatos 
máis fermosos do universo, cos gansos máis barulleiros 
de… de… Faxilde, a nosa aldea.



  



  

Ás veces quérolle tanto que me volvo un caramelo 
derretido.
Ás veces, mesmo lle quero máis ca ao meu pai, ou ca á 
miña nai ou 
ca ao meu irmán.
Ás veces… polo día...
... pola noite, cando a rúa se viste de escuro,
quérolles un pouco máis ao meu papá, á miña mamá e ao 
meu irmán, 
que dorme comigo.
Pero de día, ao que máis lle quero no mundo é ao meu 
amigo.
“É QUE UN AMIGO É UN TESOURO!”, di a miña avoa.



  



  

Eu creo que un amigo de verdade é coma...
...coma un sofá!
Pódeste botar por riba en non se enfada.
Pódeslle dar cousas a gardar sabendo que ninguén 
as ha atopar.
Podes ficar calado e inmóbil, ou brincar e falar 
sen parar porque sabes que el nunca vai marchar
Ben, iso se non o chaman os pais e nos estragan os plans.
Un amigo é un tesouro, si, pero CHEO DE COXÍNS 
BRANDIÑOS E RECUNCHOS SECRETOS.



  



  

Cando lle regalan xoguetes sempre mos dá e,
logo, ás veces, quéremos quitar; daquela berra e chora 
sen cesar. 
Una amigo é un tesouro cheo de coxíns brandiños,
recunchos secretos, REGALOS DE NADAL E BERROS QUE 
NON HAI XEITO DE PARAR.  



  



  

Cando xogamos no parque estamos sempre xuntos, moi 
pegadiños e, se algún neno nos empuxa ou nos quere 
asustar, amosámoslle as nosas catro mans e lisca sen dar 
un chío.
E se non o conseguimos, coas nosas catro pernas 
corremos máis ca unha cebra tola perseguida por un 
cazador cunha pistola mala… mala, malísima, unha de 
verdade, das de matar.       
Un amigo é un tesouro cheo de coxíns brandiños e 
recunchos secretos, regalos de Nadal, berros que non hai 
xeito de parar e CARREIRAS DE CEBRA TOLA.



  



  

Cando a profe nos rifa, sempre é aos dous ao mesmo 
tempo, e el quítame a culpa e ponlla a Miguel, que é       
un neno invisible e malvado.       
Un amigo é un tesouro cheo de coxíns brandiños e 
recunchos secretos, regalos de Nadal, berros que non hai 
xeito de parar, carreiras de cebra tola e PALABRAS QUE 
DEFENDEN.



  



  

Cando imos de aniversario só comemos pan, e cando as 
nais se poñen pesadas (“comede algo, parruliños”) a el 
pégalle a risa e éncheme os petos de moedas de 
chocolate, porque sabe que a miña merenda favorita é 
pan con chocolate

Un amigo é un tesouro, cheo de coxíns brandiños e 
recunchos secretos, regalos de Nadal, berros que non hai 
xeito de parar, carreiras de cebra tola, palabras que 
denfenden e MOEDAS DE CHOCOLATE.



  



  

Cando saímos de excursión seguimos o mesmo camiño
e, ás veces, teño que empurralo.
Cando imos á praia, nado pola beira, de barriga,       
porque el non sabe flotar.
Cando xogamos ao fútbol xogamos na mesma portería, 
porque el non sabe parar.
Cando facemos carreiras sempre o deixo gañar.
Un amigo é un tesouro cheo de coxíns brandiños e
recunchos secretos, regalos de Nadal, berros que non hai 
xeito de parar, carreiras de cebra tola, palabras que 
defenden, moedas de chocolate e COUSAS BOAS QUE 
SAEN DE TI.     



  



  

Cando caio fártase de rir e borra as miñas ganas de 
chorar.
Cando me castigan na casa vénme rescatar.      
Cando estou enfermiño tráeme contos, xoguetes,
pedras, paus e mesmo algún animaliño despistado.
Cando estou triste ou contento sempre está ao meu 
carón, así que… iso sí que é un amigo!
Un amigo é un tesouro cheo de coxíns brandiños e 
recunchos secretos, regalos de Nadal, berros que non hai 
xeito de parar, carreiras de cebra tola, palabras que 
defenden, moedas de chocolate, cousas boas que saen de
ti e… DEL.  



  



  

Cando sexa grande, hei ser futbolista e nadador de mar,
de mar cheo de golfiños e quenllas sen dentes. 
Pero o que máis serei, o que serei máis de todo é: AMIGO.



  

DESPOIS DE LER

Unha das ferramentas máis importantes do pensamento é a 
capacidade de construir analoxías. Grazas a que o noso cerebro 
é quen de facer comparacións, podemos desenvolver dun xeito 
realmente eficaz a nosa potencia cognitiva.
A comparación é coma esas rochas que emerxen na canle dun 
río e que nos permiten pasar, dun chimpo, dunha a outra. Así, 
establecendo semellanzas entre o que xa sabemos e o que 
andamos a investigar, construímos os conceptos.
Xa sabemos como é o mecanismo da comparación: dicimos que 
tal cousa é coma tal outra. Pero aínda podemos ir máis lonxe… 
se suprimimos o termo “coma”, pasamos a dicir que tal cousa é 
tal outra: acabamos de construir unha metáfora. Imaxinades 
que sería da literatura, da poesía ou da creatividade se non 
houbese metáforas?
Óscar é un conto cheo de metáforas que exploran o fermoso 
territorio da amizade. A súa avoa di que un amigo é un tesouro, 
e, desde aí, constrúese como un tren de xoguete (outra 
metáfora visual) unha suxestiva serie de imaxes que alumean as 
distintas perspectivas dun concepto tan amplo.



  

PERO A HISTORIA NON REMATA AQUÍ…

Este conto que acabades de ler pódese gozar de varios xeitos. O  máis 
evidente é lelo sen máis e deixarse aloumiñar pola narración. Pero hai, polo 
menos, outra posibilidade: utillizar a historia como estímulo do 
pensamento.

Dous filósofos americanos, Matthew Lipman e Ann Sharp decatáronse, hai 
bastantes anos, das grandes posibilidades que teñen os relatos como 
catalizadores da actividade intelectual. Ler ou escoitar unha boa historia 
esperta o noso desexo natural de atopar sentido, de tentar entendernos a 
nós mesmos e ao mundo que nos rodea. Con esta poderosa intuición 
desenvolveron unha das propostas pedagóxicas máis suxestivas do 
panorama educativo: o programa “Philosophy for Children”, ao que está 
vencellada a nosa proposta. 
Cal é o obxectivo? Dito moi brevemente: axudar a construir, en diálogo, un 
pensamento crítico, creativo e coidadoso, que comezan coa pregunta. A 
pregunta fainos investigar, pon en movemento os nosos recursos 
intelectuais e emocionais. Causa sorpresa, inquietude, fainos cóxegas no 
cerebro e non nos deixa estar tranquilos, porque unha pregunta sempre leva
detrás outra e outra máis. A pregunta é o núcleo do pensamento, a chave da
imaxinación, o xerme da curiosidade.



  

Os nenos e nenas non teñen ningún medo a mergullarse
nos interrogantes. Móvense entre eles como no seu elemento 
natural.

As persoas que formamos parte do Proxecto Miroscopio somos 
moi amigas das narracións e das preguntas que provocan, e queremos
que, cando leades estes contos, vos deixedes contaxiar por elas.

Coa vosa axuda, nais, pais, avoas, avós, educador@s… pódese alimentar
a extraordinaria capacidade reflexiva das nosas criaturas.
Coma calquera músculo, a imaxinación, a fantasía, a creatividade…
precisan do exercicio para se desenvolveren. Aquí tedes os primeiros
pasos dun camiño que ninguén pode percorrer no voso lugar.

                                 Centro de Filosofía para Nenas e Nenos de Galicia
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