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     O RELATO CURTO 
 
Algunhas consideracións previas 
 
 A literatura é un acto de comunicación. O autor dun texto literario debe ter presente o lector; non existiría a literatura se el 
non existise. Isto supón pensar no xeito en que se vai captar a súa atención, no modo en que se vai codificar a información para 
el, en ter en conta como vai entender as frases que se lle ofrezan. O autor ten que aprender a ler o seu propio texto coma se non 
fose propio, para poder achegarse á lectura que fará del alguén alleo. 
 No territorio da creación, somos libres para modificar, transformar, inventar a realidade; tamén podemos identificar, 
construír, reflectir as nosas propias vivencias, e vivir a través dos textos outras que non vivimos e, en moitos casos, non 
chegaremos a vivir; operando exclusivamente coa linguaxe podemos crear (ou ler) personaxes, obxectos, sensacións, lugares, 
sentimentos que resultan vivos, intensos, visibles, palpables, reais. 
 
O relato curto 
 

Un relato é unha narración breve, pero completa e con sentido. 
 O relato debe ser un texto intenso, concentrado, impresionante, profundo… 
 Para que un relato sexa eficaz é necesaria a precisión, conseguir que cada unha das pezas ou elementos que o compoñen 
cumpre a súa función e estea no seu lugar. 
 Tamén e necesaria a economía, entendida como aproveitamento dos diferentes elementos de composición do texto. Contar 
máis con menos, para obter o maior rendemento posible de calquera elemento da construción. 
 Hai que esperar o interese do lector ou lectora a través dun bo inicio (frase ou parágrafo) que xere as súas expectativas, que 
o inquiete, esperte a súa curiosidade, rompa co previsible…Exemplo: “algúns días non me acordo daquel día”, “cando naceu os 
meus pais decidiron non lle poñer nome”, “vou contarvos a historia máis triste xamais contada” “cando Carlos gañou a Pedro, 
non imaxinou o que sucedería”. 
 É fundamental a presenza do conflito narrativo, definido como: enfrontar o personaxe a unha situación para a que non lle 
serven os seu recursos habituais (tanto a nivel intelectual, como emocional, físico…), que remove os seus alicerces, que 
desestabiliza o seu mundo. Posibles situacións que poderían servir como conflito nun relato: nacemento dun irmán, traslado a 
outro país, cando o personaxe volve á casa encóntraa baleira, atopar unha carteira chea de diñeiro, sufrir un roubo, un naufraxio, 
etc. 
 É necesario transformar o personaxe. Da vivencia do conflito, o personaxe ten que saír transformado internamente, 
aprendendo algo ou cambiando dalgún modo a súa visión do mundo. 
 Inicio, conflito e transformación son equivalentes a formulación, nó e desenlace (estrutura clásica do relato). 
 É importante achegar só a información necesaria sobre o personaxe e a situación que está a vivir. Seleccionaranse os seus 
posibles atributos: aspecto físico, idade, con quen vive, onde vive, en que época, como viste, a que se dedica, afeccións, 
obxectos favoritos, trazos da súa personalidade e do seu carácter…, e posibles transformacións deste: de covarde a valente (por 
que se viu obrigado a enfrontarse a algo que o asustaba ou porque tivo que axudar a alguén que dependía del), de egoísta a 
solidario (porque foi vítima da insolidariedade allea ou porque alguén o axudou coa súa solidariedade). Podemos utilizarnos a 
nós mesmos como personaxes. 
 É necesario traballar dende a coherencia os diferentes aspectos da construción do texto. Entendemos por coherencia a 
conexión e a falta de contradición entre as partes dun argumento. 
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A linguaxe: a ferramenta do escritor 
 
A literatura é unha representación da realidade a través da linguaxe. 
A linguaxe literaria só ten unha condición importante: ser eficaz para contar o que queremos contar. 
As palabras non son só o que significan estritamente, senón que arrastran consigo connotacións, resonancias, que tamén forman 
parte do seu significado.  
É necesario coñecer ben a linguaxe e utilizala con corrección e precisión, pero tamén é necesario saber que, en ocasións, a 
expresividade do texto obriga a transgredir os límites, é dicir, a saltar as normas para conseguir unha maior eficacia. 
A linguaxe expresiva, a propia da literatura, é aquela que non se limita a comunicar a presenza dun estímulo ou un sentimento 
ou unha sensación, como faría a linguaxe informativa, senón que pretende reproducilo de maneira que a persoa que le, poida 
compartilo. Exemplos: ter unha sede enorme =“sentía a boca áspera coma se estivese chea de area”; ter unha forte dor de 
estómago =“o estómago dábame picadas que me atravesaban ata as costas, coma se me cravasen moitos coitelos á vez”. 
Nun texto non todo pode ser expresivo, pois o realmente significativo pódese perder na acumulación excesiva. Ten que haber 
equilibrio entre información e expresión, para que o texto resulte comprensible e destaquen as zonas importantes. 
 
Tema. Sentido. Argumento. O conflito 
 
O tema é o asunto sobre o que fala o relato. 
O sentido é o que o relato conta sobre o tema, o enfoque particular que fai del. Exemplos: Tema: a guerra; algúns sentidos 
posibles: “a guerra failles dano a todos, vencedores e vencidos”, “a guerra é necesaria”, “a guerra converte os homes en animais 
irracionais”, “a guerra afecta tamén os que non participan directamente nela”. Tema: a amizade; algúns sentidos posibles: “a 
amizade é eterna, sobrevive sempre”, “a amizade é necesaria para vivir”, “a amizade é máis importante ca o amor”, “a amizade 
remata sempre en traizón”… 
A experiencia persoal é máis ampla ca a biografía, pois inclúe tamén as vivencias alleas, as que proceden do cinema, da 
literatura, etc. 
Os temas e os sentidos dos propios textos xorden da experiencia persoal. 
O argumento é a secuencia de feitos, que son uns consecuencia doutros, que contén unha narración. 
A trama é o xeito de expoñer ese argumento para o lector ou lectora, o xeito de ordenalo e presentalo na escritura. 
Todo argumento debe conter un conflito (situación non habitual para o personaxe que non lle permite botar man dos seus 
recursos habituais). Se non, non é posible a narración. Exemplos: “un personaxe, con familia ao seu cargo, é despedido do 
traballo”, “un personaxe, con grandes plans sobre o futuro, é diagnosticado dunha enfermidade grave”, “un personaxe descobre 
que a súa parella está casada con outra persoa”, “un personaxe mírase ao espello e ve que non ten reflexo”, “un personaxe atopa 
un libro máxico que lle permite entrar nas historias”… 
 
O punto de vista 
 
 O punto de vista nunha narración corresponde á perspectiva dende a que esta se aborda. 
 Cada perspectiva pode analizarse en seis preguntas : que?, quen?, por que?, para que?, cando? e 
 dende onde? 
 Estas preguntas e as súas respostas son interdependentes e entre todas configuran o punto de vista particular dun texto. 
 O punto de vista concrétase formalmente no narrador ou narrador e no seu modo particular de contar. 
 Hai que distinguir entre autor/autora e narrador/narradora. O autor/autora está fóra do texto, é quen o compón, incluída a 
voz do narrador/narradora. O narrador ou narradora é un elemento interno do texto, a voz que relata. 
 Hai dous tipos xerais de narradores: o narrador externo e o narrador personaxe. 
 O narrador externo é só unha voz anónima, que non corresponde a ninguén en particular, que non participa en absoluto dos 
feitos que relata e que, ao non ser ideas ou sentimentos, non os pon en xogo ao narrar. É fiable e obxectivo. Só pretende ser 
eficaz na súa narración e contar a verdade do acontecido. 
 O narrador personaxe representa unha persoa. Ten, polo tanto, unha identidade, ideas e sentimentos que pon en xogo na súa 
narración. Conta os feitos porque estes lle afectaron dalgún modo. É subxectivo, conta a súa verdade sobre o ocorrido. 
 O punto de vista é un elemento moi importante da composición que incide de modo fundamental na construción do seu 
sentido. 
 
O personaxe 
 
 O personaxe é un elemento esencial da narración, pero ao servizo desta. 
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 Só debe estar construído cos atributos necesarios para cumprir a súa función no relato (aspecto, carácter, vestimenta, 
palabras, accións, biografía, ocupación, ámbito familiar, etc.). 
 É conveniente que o autor ou autora o imaxine detalladamente, aínda que logo non utilice todo o que imaxinou. Isto 
serviralle para seleccionar máis eficazmente o que debe aparecer no texto. 
 O personaxe pode ser coñecido pola persoa que le a través do que di, do que fai, do que pensa e sente, do seu aspecto, dos 
seus obxectos, dos seus espazos…E tamén a través do que din ou pensan del outros personaxes. 
 Un personaxe protagonista debe ter complexidade, non ser plano nin esquemático. As contradicións, ambigüidades, puntos 
débiles e fortes, dótano de profundidade. Isto faino máis crible e interesante para quen le. 
 Crear no personaxe algunha fractura, algo que rompa o previsible, evita que resulte un estereotipo. 
 O personaxe actúa sobre o seu ámbito e, á vez, este actúa sobre el. Isto provoca que creza e se transforme (condición que 
necesariamente debe cumprirse no relato). 
 Ademais de personaxes protagonistas, tamén pode haber nun relato personaxes secundarios. Estes poden cumprir diferentes 
funcións dentro da narración: ser o desencadeante da acción (un xefe que despide o seu empregado provocando o conflito ao 
que se vai enfrontar este); facer contraste co personaxe principal (un personaxe moi traballador entra en contacto con alguén 
moi lacazán), axudante do protagonista (como informador, como colaborador…) ou o seu opoñente (como traidor, como 
inimigo…). 
 Estes personaxes si poden estar construídos ao redor dunha soa calidade e non é necesario que evolucionen ou se 
transformen. 
 
Construción de voces. O diálogo 
 
 A voz debe caracterizar o personaxe ao que pertence, debe revelar a súa identidade e reflectir a súa particularidade. 
 Para diferenciar as voces pódense usar diferentes recursos formais.  
  -O ton: entendido por un lado como reflexo dunha actitude (agresiva, irónica, autoritaria, humilde, romántica…), o  
  e, por outro, como nivel da linguaxe (se é moi conceptual, moi culto, complexo…ou se é moi concreto, literal, 
  coloquial) 
  -O ritmo: pode ser un ritmo rápido (de frases curtas, simples) ou lento (de frases moi longas, complexas), os , ou 
  medio. 
  -Os campos semánticos (uso dun determinado campo semántico –os deporte, a economía…- pode reflectir algún 
  trazo da personalidade do personaxe),  
  -O tipo de sintaxe ou de retórica, os tics lingüísticos…( se por exemplo, para construír a voz dun adolescente  
  usamos a palabra “tío”, “colega”) 
 O diálogo é un recurso narrativo complexo cuxa función fundamental é confrontar dous ou máis personaxes. 
 O importante nun diálogo é o que acontece entre os personaxes, como interactúan. 
 Un diálogo non é o mesmo ca dous monólogos postos en contraste. Se dous personaxes, aínda que falen do mesmo tema 
non recollen o que o seu interlocutor lles di, modificando os seus discursos e as súas emocións en razón diso, entón o diálogo 
non está a funcionar.. se do principio á fin da exposición cada un deles se mantén na mesma posición, dicindo as mesmas cousas 
que dicían ao inicialo, non se trata dun verdadeiro diálogo. 
 Ao incorporar información nos diálogos é necesario ter coidado de que resulte natural. 
 Hai que elixir ben o momento de entrar no diálogo e o de saír del. Non é necesario mostrar toda a conservación, senón só as 
partes en que pase algo importante entre os personaxes. 
 As anotacións (frases que o narrador lles engade ás frases do diálogo) só deben usarse cando sexa necesario; isto é, cando 
sirvan para esclarecer quen está a falar, en caso de que sexa dubidoso ou cando o que nelas aparece sirva para iluminar algo do 
que está sucedendo no diálogo. 
 
O tempo e o espazo 
 
 Algúns dos tempos máis importantes nun relato son: o tempo en que se sitúa a acción ou tempo de localización e o tempo 
que abrangue a narración completa ou tempo de duración 
 O tempo constrúese basicamente grazas ás accións e ás conversacións. Pero tamén poden usarse datos directos que dá o 
narrador e mais informacións indirectas dentro da acción (amence, atardece…). 
 O lugar no que suceden as cousas debe aparecer no texto cando lle achega algo á escena, nunca só como adorno. 
 A utilidade dos lugares, dos espazos, pode ser: conseguir un clima ou un sentimento determinado (un bosque tenebroso, 
espeso, escuro, pode servir para inquietar o lector ou lectora coa sensación de que o lugar é perigoso, pero se o bosque é aberto, 
verde, con paxaros de cores, cun regueiro claro, etc., a sensación que terá a persoa que le será moito máis alegre, máis amable, 
aínda que despois sexa neste bosque onde poidan ocorrer as cousas máis perigosas); definir atributos do personaxe (a casa dun 
personaxe pode contar que é rico, que é desordenado, que é intelectual, que lle gusta viaxar ou que é un romántico…); reforzar 
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ou contrastar a situación que ocorre nese lugar (nunha declaración de amor nun sitio que é moi árido. Cheo de cardos secos, gris, 
pedregoso, o lector pode ter a sensación de que a relación vai ter problemas; non obstante, se o fai nun prado cheo de flores, 
suxerirase que todo vai ir ben) e pode funcionar como un personaxe (se unha casa é parte moi importante dun relato, ao ir 
avanzando este, a casa vai cambiando, deteriorándose, para contar a deterioración da familia, por exemplo). 
 É importante ter en conta que o espazo, o lugar que apareza no texto, debe ser visible para quen le. Para iso, é necesario 
describilo ou, o que é o mesmo, construílo utilizando datos físicos. 
 Unha descrición eficaz debe ter a súa base na selección de elementos e o seu tratamento, en función do que se queira 
transmitir e a súa ordenación, para facer unha visión global do descrito. 
 
 Recursos formais: campos semánticos, ritmo, estrutura. 
 
 Un texto literario conta o que conta porque ten a forma que ten. Se tivese outra forma, contaría outra cousa. No texto 
literario forma e fondo están indisolublemente unidos, formando un tecido perfecto, no que os aspectos formais están ao servizo 
da construción do sentido. 
 O campo semántico dunha palabra é o conxunto de palabras que están asociadas con ela polo seu significado. 
 Estender un campo semántico pode ser moi útil cando se quere facer que unha palabra domine nun texto ou nun parágrafo. 
Por exemplo, se se desexa que o “frío” teña unha presenza moi marcada nun parágrafo determinado podemos usar “inverno”, 
“neve”, “xeo”, “bufanda”… 
 Fundir dous campos semánticos pode ser útil para construír efectos expresivos en relación coas cousas ou personaxes. Por 
exemplo: luz-espada ou home-cristal. 
 O ritmo rápido aparece cando as frases que forman o texto son curtas e separadas por puntos, ou por comas, pero 
achegando cada unha nova información. Tamén cando os signos de puntuación desaparecen por completo. 
 O ritmo lento, pola contra, constrúese con frases longas, subordinadas, que serven só para estender, ou matizar, unha única 
información. 
 O ritmo debe utilizarse sempre, sobre todo cando se fai moi marcado cara a unha ou outra tendencia, asociándoo ao sentido 
do que se quere contar. Unha tritura, tratada cun ritmo lento, tenderá cara á representación da melancolía; unha tritura tratada 
cun ritmo rápido derivará cara ao desespero. Un amor que se constrúa cun ritmo rápido inclinarase cara á paixón; un amor 
tratado con lentitude cara ao cariño. 
 Chamámoslle estrutura á disposición en que se ordenan os elementos principais do texto. 
 As diferentes estruturas poden depender de: a orde en que se expoñen os feitos (lineal –os feitos expóñense en orde 
cronolóxica, de principio a fin-, circular – o relato empeza polo final e fai un circulo ata volver chegar a ese mesmo final-…), do 
final (aberto –o relato pode continuar, aínda que debe estar completo; é dicir, o que se mostra debe ser suficiente para transmitir 
o que se desexa pois de non ser así, o relato non sería aberto, senón incompleto-, pechado –cando o relato remata de xeito 
definitivo- ), dos personaxes (triangular –os tres personaxes principais se relacionan dese xeito e funcionan como tres polos de 
forza equivalente-, personaxes alternados –poderíase alternar capítulos, ou parágrafos, de maneira que nos impares o 
protagonista sexa un personaxe e nos pares sexa outro-…), da localización espacial (espazos alternados –alternancia de escenas 
no campo e escenas na cidade ou dentro e fóra da casa-, espazos en dous bloques…). 
 Cada relato ten unha estrutura necesaria, a que resulta máis útil ao que se desexa contar con el. 


