
 “A LITERATURA FANTÁSTICA”  

GUÍA DIDÁCTICA  

1. Que hai en común e que diferenza ao xénero 

fantástico, a ciencia ficción e o terror?  

2. Que supón para a literatura fantástica o Poema de 

Gilgamesh?  

3.  A que autores de fantasia épica internacional se 

corresponden estas obras? 

• El fénix en la espada 

• La espada rota 

• Un mago de Terramar 

• La historia interminable  

• Reinos Olvidados  

• Geralt de Rivia 

• Los Confines 

4. En que é singular a obra de Terry Pratchett? 

5.  Marca se son verdadeiras ou falsas as seguintes afirmacións sobre 

Tolkien. Corríxeas cando sexa 

necesario. 

• Naceu en 1992. 

• Naceu en Sudáfrica onde a 

familia se atopaba debido ao 

traballo do seu pai. 

• O nome Bag End (Bulseiro 

Pechado), que aparece nas 

súas principais novelas, O 

Hobbit e O Señor dos Aneis, é o nome da granxa da súa tía. 



• Coñeceu á súa muller nunha obra de teatro.. 

• Foi profesor de anglosaxón (inglés antigo) na Universidade de 

Cambridge. 

• É considerado “pai da literatura fantástica moderna”. 

6. Entre que anos se publicou O señor dos aneis no Reino Unido?  

7. En que lugar e en que época se ambienta O Señor dos Aneis?  

8. De que libro é continuación O señor dos aneis?  

9. Por que esta obra é un verdadeiro exercicio de mitopoese? 

10. Nomea algunha adaptacións cinematográficas das Crónicas de 

Narnia.  

11. Que libros forman a saga El legado?  

12. En Eragon, en quen está baseado o personaxe 

de Ángela?  

13. Ademais de Dragonlance, que outras obras 

escribiron Margaret Weis e Tracy Hickman?  

14. Ordena cronoloxicamente: 

• El Nombre del Único  

• El río de los muertos  

• La tumba de Huma  

• El Amanecer de una Nueva Era  

• Conjuro de Dragones  

• Los Caballeros de Takhisis  

15. Cantas editoriais rexeitaron Harry Potter nun primeiro momento?  

16. Cal é o quinto libro da saga?  

17. Con que título se adaptaron as novelas de Canción de hielo y fuego?  

18. Quen é Daenerys Targaryen e que busca?  

19. Que é o «crossover»?  



20. Ademais de Crónicas de la Torre e Memorias de Idhun, que outras 

novelas escribiu Laura Gallego?  

21. Que diferenza a esta autora de Tolkien?  

22. Que se publicará no décimo aniversario da 

publicación de La Resistencia?  

23. Con que novela pretende Ábalos fusionar o 

xénero da novela  xuvenil co da novela 

adulta?  

24. Que obra foi elixida “Libro notable do 2008”?  

25. Que novela xira en torno a Zemal, a lendaria espada de lume 

forxada polos Deuses? Quen é o autor?  

26. Quen é o creador/a do personaxe de Anaíd?. 

27.  Elia Barceló é unha das tres grandes escritoras de xénero fantástico 

en lingua española, quen son as outras dúas?  

28. Que e o Premio Gabriel? 

29. Como entende Gisbert o mundo fantástico? 

30. Quen foi o editor da Antoloxía da literatura fantástica en lingua 

galega? Que temas recolle?  

31. Que caracteriza o agroterror ou terror rural galego? 

32. Con que sorprende Fernando M. Cimadevila a lectores e crítica? 

33. Que papel ten o fillo de Elena Gallego na creación de Dragal? 

 



34. Cantos centros galegos participamos nese curso no proxecto 

interdisciplinar para traballar Dragal. A herdanza do dragón? 

 

35. Como recibiu a crítica e o público as adaptacións ao cine nos 

oitenta? Houbo algunha excepción?  

36. Con que películas o cine fantástico comezou a ser rendible?  

37.  O cine fantástico posterior a estas dúas películas está baseado 

sempre en libros? 

 


