
Textos narrativos: Polaroid de Suso de Toro 

 

Parte 1: 

Botou a man a tentas ó espertador. Agarrouno por fin. Afincou con forza no botón de stop e deixou 

quedar o aparello caído na mesiña de noite. Xa era día. Pero estábase tan quentiño na cama. Tapou 

a cara co embozo da saba. Qué caloriña. Sentiu no cu os golpiños que lle daba a muller cos 

xeonllos, veña de aí, que vas quedar a durmir coma o outro día. Contestoulle cun rosme e deixouse 

estar quedo. Había que erguerse, non fora ser que se durmise. Saíu dun golpe da cama. A muller 

rosmou algo que non entendeu. Calzou as zapatillas e tusiu un par de veces. Saíu arrastrando os 

pés e pechou a porta do cuarto, sempre lle berraba porque lla deixaba aberta e entraba o frío. 

Asomouse á cociña, prendeu a luz na entrada xunta o frigorífico e ficou arrimado á porta, 

bocexando. O cazo co leite xa estaba na cociña preparado para que el o quentase, a cunca estaba 

lista enriba da mesa cun fondo de café e, ó lado, dúas magdalenas, como todos os días. O bocadillo 

de tortilla francesa ou de bisté estaría preparado na neveira envolto en papel albal. Abriu a porta 

do frigorífico. Aí estaba. Foi ó cuarto de baño. 

 

EXERCICIOS 

1. Resume nunha frase o que acontence no texto. Como podes ver, o autor se demora 

explicando e dando detalles de pequenas accións. Trátase dun texto cun ritmo narrativo 

lento, que presta máis atención á descrición que aos feitos.  

2. Explica coas túas palabras as seguintes expresións: a tentas, embozo da saba, rosme, 

prender a luz, bocexando, cazo, tortilla francesa, bisté, papel albal. 

3. Quen é o narrador? En qué persoa está escrito o relato? Qué técnica narrativa das vistas na 

aula emprega? E que tempos verbais? 

4. Algúns fragmentos, aínda que non se atopen entre guións ou comiñas, parecen ditos ou 

pensados polos personaxes. Podes marcalos? Por que cres que non forman parte da 

narración normal? 

  



Parte 2: 

Estas tardes de outono. Qué frío debe ir fóra, na rúa, a xente pasando. O aire frío na cara. Qué 

agradable aquí, no café. O gusto espeso do café no padal. Apetece o fume doce dun cigarriño rubio. 

Sacar o paquete a despacio do peto da americana. Sacudilo. Unha. Dúas veces. Sae o cigarriño. 

Collelo entre os dous dedos deixando que colgue algo. Coller o acendedor no outro peto, e prender 

o cigarro. Unha calada fonda. Así. E o fume percorréndoo todo. O pocillo do café a un lado e 

cruzar as pernas. As enrugas no pantalón. Estirar. Así, agora. Sentir o respaldo da cadeira. O 

clinclín da louza no ambiente morno do café. Coller outra vez o libro de enriba da mesa, sentindo 

o frío vesgoso das pastas plastificadas. Pasar as primeiras follas do papel áspero e morno, mol e 

algo amarelo. Ir pasando o dedo polo canto ata a páxina sinalada. Aquí. Dar unha calada, botando 

o fume contra o cristal, vendo pasar a xente apresada. Pasar os dedos polas guedellas lisas, unha e 

outra vez. O rizo na fronte. Arrimalo para atrás. Volver a mirar o libro e reler o poema no que 

quedara. 

 

EXERCICIOS 

1. Resume nunha liña o contido deste fragmento. Onde se desenvolve a acción? Que época 

do ano é? 

2. Neste texto a palabra café emprégase nun sentido polisémico. Con que dous significados 

aparece? 

3. Explica brevemente as seguintes palabras: padal, cigarriño rubio, peto, americana, 

acendedor, calada, pocillo, respaldo, louza, morno, vesgoso, pastas, mol, guedellas. 

4. A que cres que se refire o autor coa palabra clinclín? De onde cres que procede? 

5. Estamos ante un exemplo de monólogo interior? Xustifica a túa resposta.          

   

                                         


