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IX 

A casa de Mango Street 

TEXTO 

É pequena e vermella, os chanzos da escaleira da entrada son estreitos de máis, e as fiestras tan pequenas 

que mesmo parece que estean a conter a respiración. Hai sitios onde se ven os ladrillos, e a porta da 

entrada deu tanto de si que hai que puxar con forza para pasar. Non temos xardín na parte de diante, só 

catro olmos pequeniños que plantou o concello na beirarrúa. Na parte de atrás hai un garaxe para o coche 

que aínda non temos e un terreo pequeno que aínda semella máis pequeno polos dous edificios que ten 

aos lados. O que si hai na casa son escaleiras, pero son as escaleiras correntes do vestíbulo, e só temos 

un cuarto de baño. Todo o mundo ten que compartir cuarto: mamá con papá, Carlos con Kiki e eu con 

Nenny. Unha vez cando viviamos en Loomis, pasou ao meu carón unha das monxas do meu colexio e 

viume xogando na rúa. A lavandaría que había debaixo da casa tiña táboas nas fiestras porque roubaron 

había dous días, e o dono pintara na madeira: SI, ESTÁ ABERTO, para non perder clientes. Onde vives, 

preguntou? Aí, dixen sinalando o terceiro andar. Vives aí? Aí. Tiven que mirar para onde ela sinalaba: o 

terceiro andar, a pintura desprendida, os listóns de madeira que papá cravara nas xanelas para que non 

caésemos. Vives aí? Díxoo dun xeito que me fixo sentir como se non valese nada. Aí. Vivía aí. Asentín 

coa cabeza. Nese momento deime conta de que tiña que ter unha casa, unha casa de verdade, que puidese 

sinalar. Pero esta non o é. A casa de Mango Street non o é. E só de momento, di mamá. Só unha tempada, 

di papá. Pero eu xa sei como son estas cousas.  

Sandra Cisneros, A casa de Mango Street (trad. Alicia Meléndez Sousa, 2008) 

CUESTIÓNS 

1. Fai un resumo do texto. 

2. Redacta un comentario crítico no que expreses a túa opinión sobre a dificultade de atopar unha 

vivenda digna na actualidade. (Extensión aproximada: 250-350 palabras)

MATERIAIS DE APOIO 

Libro de texto: 

 O comentario crítico (páx. 56) 

 O texto argumentativo (páx. 162) 


