
APUNTAMENTOS PARA UN TALLER DE CONTOS ILUSTRADOS 

O  primeiro  que  debes  saber  é  que  un  conto  ou  relato  é  unha

narración  literaria  breve,  polo  que  non  podes  demorarte  demasiado  en

cuestións como as descricións físicas. Isto é especialmente innecesario cando o

conto está  ilustrado, pois a descrición do ambiente, dos personaxes e dos

obxectos que os rodean xa aparece plasmada nos debuxos. Iso si, podes usar

descricións para contar como é o carácter dos personaxes.

Se vas facer un conto ilustrado, unha das cousas importantes que debes

decidir  é  canto  espazo  vai  ocupar  na  páxina  o  texto  e  canto  ocupará  a

ilustración e onde vai estar colocado cada un deles nas diferentes páxinas.

Nunha narración literaria hai unha serie de elementos que deben

estar presentes:

Espazo: É o lugar(es) onde ocorren os feitos. 

Tempo: A  época en que acontecen os feitos e canto tardan en

suceder. 

Outro  elemento  imprescindible  para  contar  unha  historia  son  as/os

personaxes, pois sen eles sería moi difícil narrar as accións, xa que non lle

sucederían a ninguén.

En canto ás/aos personaxes,  para darlles  realismo, debes pararte a pensar

algunhas cousas como:

– Que  importancia  ten  para  o  conto?  É  un/ha  protagonista?  Un/ha

antagonista? Un/ha  secundario/a que só aparece para que algunha

cousa poida acontecerlles aos principais?...

– Por que fai as cousas que fai? Cal é o seu obxectivo? Cal é a historia

anterior desa/e personaxe (aínda que non a contes no relato que ti a

teñas na cabeza pode servirche para saber como reaccionaría el/a nas

diferentes situacións)?

– Como fala? Como se move? Como se viste?...



O último elemento que distingue a narración doutros textos literarios é a

voz narrativa, é dicir, ten que haber un/ha narrador/a. Aquí o máis básico

que debes preguntarte é se a narración vai ser en primeira ou en terceira

persoa,  é  dicir,  se esa voz é a  dun/ha protagonista  ou doutra personaxe,

presente nos feitos ou non.

Tamén é importante que decidas  se a historia vai estar narrada en

presente ou en pasado. Non podes estar cambiando o tempo da narración se

non  acontece  algo  que  o  xustifique  (Ex.  A  narración  é  en  presente,  pero

introducimos un recordo do pasado ou empezamos a narrar sobre o pasado,

mais  pasa  o  tempo  e  acabamos  narrando  o  presente...)  Isto  vaise  ver

reflectido nos tempos verbais que debes escoller e nas referencias temporais

que fagas con adverbios, preposicións...

Por último, aínda que non son tan frecuentes como na poesía, lembra

que  podes  facer  uso  de  recursos  estilísticos.  Algúns:  comparacións,

esaxeracións, metáforas, personificacións, repeticións de palabras e fórmulas

(“É para ...-rte mellor!”), aparecen con moita frecuencia nos contos.

Lembra que a esencia do conto  está  na súa  brevidade, debes elidir

todos os detalles que non sexan importantes. Rafel Dieste destacaba tamén a

importancia do final, que debe ser sempre emocionante e impredicible.

Non entregues nada antes de revisar ben a lingua e lelo en voz alta

para  verificar  que  ten  sentido  e  que  está  ben  puntuado.  Tampouco  é

recomendable  escribir  o  texto  na  folla  da  ilustración  ata  que  non  esteas

segura/o de que é a versión definitiva.

A  última cuestión  importante  é  a  creatividade. Estes  son  só  algúns

consellos  que  funcionan.  Se  non  che  serven  para  narrar  o  que  ti  queres,

sempre podes innovar.

ÁNIMO! ESTAMOS DESEXANDO LER AS VOSAS HISTORIAS!!
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