
|      Escribir un relato. Pequenas recomendacións

   Introdución
Ímosche ofrecer uns pequenos consellos que podes seguir á hora de enfrontarte á tarefa de encetar  
un papel en branco. 

Debes saber, de entrada, que non existe unha receita única que nos posibilite escribir. Son esenciais  
para  este  proceso  elementos  tan  distintos  nas  persoas  como  a  actitude  e  a  predisposición,  o 
coñecemento, os hábitos, o tempo, os motivos que as impulsan ou as circunstancias que poden 
impedilo. 

Con todo, si podemos deseñar de modo xeral unhas liñas básicas que nos permitan adoptar unha 
postura, que nós deberemos modular en función do noso momento de creación, da nosa capacidade 
de  construción dun mundo que engaiole  o  lector  e,  por  suposto,  do  dominio  que  teñamos  das 
distintas técnicas necesarias.

O elemento fundamental, como se soe dicir,  é a inspiración, elemento que nos posibilita acadar 
unha idea e tirar do fío centrándonos no importante e desbotando o accesorio. 

   A idea como punto de partida
O relato nace cando aparece a idea. Ao sentires a necesidade de lle dar forma a unha idea, de acadar 
unha historia que a conte, aparece o milagre da creación.

Hai moitas maneiras de chegar á idea, pero todas teñen un tronco común: un elemento detonante 
que nos activa. Entón sentes a necesidade de coñecer a orixe dese sentimento e de contalo, é dicir, 
pensas e actúas. Pero tamén pode darse a situación inversa: actúas en resposta a esa impresión e 
despois pensas por onde ir desenvolvendo a historia. 

O fundamental que explica cada situación é que a emotividade do momento se transforma nun 
produto.

ü  Unha imaxe suxíreche unha impresión. 

ü  Unha palabra chegada á mente pode carrexar unha serie de sensacións que orixinan unha 
idea.

ü  Unha situación, sexa vivida (unha vez pasoume que…) ou suxerida (que pasaría se…?).

ü  Casualidade:  ás  veces  un  xogo  de  palabras,  un  erro,  unha  proposta  simpática,  unha 
asociación  azarosa,  un  xogo  consciente  de  confusións,  imitar,  inverter  unha  historia 
coñecida, mesturar personaxes, etc., activa a nosa imaxinación. Por exemplo: o home do 
saco avísanos por twitter que vai andar pola nosa vila.

ü  Desenvolver contos, anécdotas, expresións, adiviñas, etc., que temos no noso patrimonio 
cultural. 

ü  Outras tantas ideas…
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   O desenvolvemento das ideas. O erros comúns

O elemento máis difícil,  con todo, é saber desenvolver a idea. Debemos reparar no camiño que 
habemos seguir porque, en moitas ocasións, xorden outras que nos veñen á cabeza e alteran a idea 
principal, confúndennos (cousa que tampouco está mal porque esta situación pode dar orixe a unha 
nova historia).

Se se dese este caso en que comezas a tirar do fío pero aparecen outras ideas, apúntaas todas. Perfila 
despois o esquema preferido e bota a andar.

Non te deteñas nos detalles ata que non desenvolvas unha idea completamente. Isto facilita a fluidez 
do pensamento e permite visualizar mellor a historia. Co tempo, volve atrás e detalla, se é que o 
considerases necesario. 

Repara en que  o elemento central  dunha historia  é  responder  a  preguntas  do tipo:  que pasou? 
Especialmente,  non  ofrezas  descricións  excesivamente  longas  se  non  van  afectar  o  miolo  da 
cuestión; fai que cada cousa sexa funcional.

Cando desenvolvas unha idea repara especialmente nos hábitos sociais, nos prexuízos, nas condutas 
estereotipadas,  etc.  É  conveniente  evitar  caer  neles  porque  podemos  resultar  ferintes  na  nosa 
expresión para as persoas que nos lean.

O escritor é quen organiza e decide a realidade que mostrarlles aos lectores. O enfoque que ofrezas 
será percibido e interpretado de modo distinto (recreado). Por isto, repara na perspectiva, elabora 
guías  de  control  do  tempo,  os  personaxes,  o  espazo,  detallando  para  cada  un  os  elementos 
definitorios.

Organiza ben a trama. É máis recomendable que un relato provoque preguntas en lugar de ofrecer 
respostas.

Lembra que un relato se distingue dunha novela precisamente porque se concentra  nun suceso 
único, preciso, con poucos personaxes e prestándolle importancia á acción.

 

   Estrutura

O relato debe resultar coherente. Por isto, a presentación dos contidos é importante. Repara en que a 
historia se organiza en función da estrutura, e pode resultar sinxela (presentación, desenvolvemento, 
desenlace) ou complexa.

Presentación
Describe a situación inicial, sitúa os feitos en que se basea a acción, ofrece o tema e os 
personaxes. Debe ser capaz de suxerir, debe concentrar e sorprender.

Desenvolvemento
Punto en que a acción toma presenza. Xorden as tensións e o elemento que altera a situación 
inicial. Nace o suspense que mantén o interese do lector. Chégase ao punto decisivo que nos 
prepara para o  clímax ou momento culminante.  Organízase ou ben linealmente (sucesos 
cronolóxicos) ou ben mediante saltos no tempo.
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Desenlace
Resolución das tensións ou do conflito. Vólvese a unha situación estable pero distinta da 
inicial.

 

Se  optas  por  unha estrutura  complexa,  debes  ser  capaz  de  xogar  cos  elementos  que  definen a 
historia de xeito que lle deas sentido ao que contas para que constitúa un relato literario. Tira ben do 
fío condutor do texto evitando sempre a acumulación de feitos desconectados.

  

   Voz

Quen vai contar a historia? Unha mesma historia pode ser contada desde distintos puntos de vista e,  
en función do enfoque, altéranse outros elementos como a calidade e cantidade de información 
ofrecida, a linguaxe, o ritmo, a percepción dos personaxes, o tempo, o espazo, etc. 

O modo de narrar ten que ver coa distancia desde a que se sitúa o narrador e o ángulo que adopta.

Distancia
Pola distancia percibimos a proximidade que adopta o narrador cos sucesos que presenta. E 
os sucesos pódense presentar directamente (o que se fai) ou servirse a través da voz dos 
propios personaxes (o que se di).

Se  o  narrador  presenta  os  feitos,  pode  proporcionar  información  completa,  sen  intervir. 
Tamén pode ofrecer a información mínima (só o que ve) e intervir directamente.

Na presentación  do que se di, o narrador pode optar por citar directamente as palabras do 
personaxe  (creando  diálogos  ou  citándoas  directamente  mediante  comiñas);  pode  facelo 
indirectamente (citando sen comiñas ou trasladando a cita mediante verbos do tipo  dixo,  
falou, informou…).

Ángulo
A voz do narrador aparece no relato e esta signifícase nas accións, nos verbos presentados. 
Así existen narradores en primeira persoa, en segunda ou en terceira persoa.

Desde  o  ángulo  que utilice  o narrador,  enfoca  os  acontecementos  de distinto  modo.  Se 
observa como unha cámara de cine, relatando o que ve sen informar do que pasa noutro 
cuarto  ou  do  que  senten  os  personaxes,  enfoca  externamente.  Se  non  é  así,  enfoca 
internamente.

Se sabe todo o que lle pasa aos personaxes e está en terceira persoa, é  omnisciente; se, en 
cambio, coñece en terceira persoa unha parte do que pasa e do personaxe, é limitado.

Se o narrador é unha primeira persoa, a perspectiva é de participante (cando intervén) ou 
testemuña (só observa).

Nun mesmo relato poden intervir varios tipos de narradores.
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   Personaxe

Nun relato é moi recorrente que o personaxe non teña tanta transcendencia como o suceso. Con 
todo, é un elemento importante que debe estar ben deseñado porque as persoas,  no proceso de 
lectura, vano construír mentalmente a partir dos datos que deamos e da propia experiencia que estas 
teñan.

Os personaxes poden construírse facilmente á hora de deseñalos pensando nunha persoa coñecida e 
trasladándoa ao papel. Tamén podemos fusionar nun mesmo personaxe particularidades de distintas 
persoas coñecidas. Ou inventalas, por suposto.

A presentación dun personaxe pode facerse polo propio narrador, por outro personaxe, polo xeito en 
como se desenvolve no medio (con outros personaxes, co contorno, etc.), pola maneira en como se 
comunica cos demais, polo que pensa ou sente, etc. Repara nisto.

En moitos  casos,  é  preferible  que  sexa o propio  personaxe quen se presente  mediante as  súas 
accións, para que o lector saque as súas propias conclusións.

O deseño do personaxe debe ser coherente e crible: debe falar e comportarse de acordo cos trazos 
que o determinan, debe ter unha motivación.

 

   Ambientación

O conxunto da narración crea un contorno sobre o que se moven os personaxes, os lugares, os 
obxectos, de xeito que no momento da lectura se poidan recrear dalgunha maneira e este contribúa a 
transmitir a historia.

O elemento que ambienta o relato é a descrición. Poden describirse espazos, tempos, personaxes, 
obxectos, sentimentos, etc. Pero debe facerse de xeito que se marque un ritmo na narración, e que 
constrúa temporal e  espacialmente.  Por isto,  debe prestarse especial  atención á acumulación de 
descrición como se fose un inventario; selecciona os elementos significativos e funcionais, e opta 
mellor polos que suxiren ca polos que explicitan. 

Non describas a realidade tal cal, dálle unha volta e preséntaa con sentido estético. Non expliques, 
transmite.

Se describes o clima é porque este intervén no personaxe. O máis recorrente é describir a través da 
mirada e das emocións do personaxe.

 

Páxina 4

Lume na cinza
A nosa educación está na lingua

lumenacinza.wordpress.com



Se atendes os consellos que iremos ofrecendo ao longo do tempo na web e participas nos obradoiros que organizaremos, 
poderás recibir información máis cumprida e precisa sobre a práctica da escrita.

   Conclusión

En xeral, ofreceuse un conxunto de consellos que permiten dalgunha maneira intuír os elementos 
que interveñen nun pequeno relato á hora de iniciarse na escrita. 

Como consellos finais, cando remates o texto, realiza unha primeira revisión para avaliar o grao de 
corrección  ortográfica  e  gramatical.  Repara  na  actitude  do  narrador,  escolle  as  palabras  máis 
expresivas e concretas, procura a precisión e presta especial atención aos tempos verbais. Coida do 
vocabulario e apunta cara a unha escrita áxil e expresiva.

Valora o escrito observándoo como un produto modificable que pode mellorarse (non cambiarse). 

Revisa  a  organización,  a  coherencia,  a  cohesión.  Repara  nas  construcións  das  oracións,  na 
puntuación, nas referencias ou remisións internas, nos conectadores textuais.

Non abandones o fío temático.

A brevidade é unha virtude. Busca a síntese pero non caias no erro de deixar aspectos necesarios sen 
afondar. Explica o necesario.

Revisa os parágrafos soltos, descolocados ou impertinentes.

Os personaxes deben ter entidade e poder distinguirse.

Se atendes os consellos que iremos ofrecendo ao longo do tempo na web e participas nos obradoiros 
que organizaremos, poderás recibir información máis cumprida e precisa sobre a práctica da escrita.

Se atendes os consellos que iremos ofrecendo ao longo do 
tempo na web e participas nos obradoiros que organizaremos, 
poderás recibir información máis cumprida e precisa sobre a 

práctica da escrita.

Contacta connosco
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http://lumenacinza.wordpress.com/contacto/

	|      Escribir un relato. Pequenas recomendacións
	Introdución
	   A idea como punto de partida
	 
	   O desenvolvemento das ideas. O erros comúns
	   Estrutura
	Presentación
	Desenvolvemento
	Desenlace

	   Voz
	Distancia
	Ángulo

	   Personaxe
	   Ambientación
	   Conclusión


