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Cine, cine, cine... 

Máis cine para a 

ESO

O 

28 de 

decembro 

de 1895 os 

irmáns 

Lumière 

proxectaron 

publicamente dez 

filmes aos 

espectadores do 

Salon Indien do 

Grand Café de Paris. 

Nacía así o cine, que 

non tardou en ser 

presentado en diversas 

cidades europeas e 

americanas, chegando a 

España en 1896. 

As primeiras imaxes 

proxectadas asombraron e 

mesmo atemorizaron aos 

espectadores, como amosa o 

feito de que durante a 

proxección en 1896 de 

L'Arrivée d'un train à La 

Ciotat, algúns destes 

erguéronse dos seus asentos 

pensando que o tren ía saír 

da pantalla.

Dende aqueles anos ata hoxe 

son moitas as obras literarias 

que foron adaptadas ao cine. 

Nós fixemos unha pequena 

selección das que podes atopar 

na nosa biblioteca. Esperamos 

que vos gusten!



El abuelo
Don Rodrigo de Arista Potestad, 
conde de Albrit señor de Jerusa y 
de Polán, retorna de América ao 
seu pobo natal... José Luis Garci 
dirixiu esta adaptación da novela 
de Pérez Galdos rodada en 1998 e 
protagonizada polo espléndido 
actor Fernando Fernán Gómez.

El bosque animado
O bandido Fendetestas é un dos 
protagonistas desta película 
dirixida por José Luis Cuerda e 
rodada en Galicia a partir da novela 
do mesmo nome do escritor 
coruñés Wenceslao Fernández 
Florez.

El caballero don Quijote
En palabras do seu director Manuel 
Gutiérrez Aragón: "El caballero don 
Quijote" procura mantener un 
cierto rigor histórico compatible 
precisamente con la exuberante 
fantasía de la propia época de 
Cervantes, tan dada a la 
teatralidad.

El libro de la selva. La 
aventura continúa
Baseada na famosa novela do 
escritor británico nacido na India 
Rudyard Kipling, cóntanos a 
historia de Mowgli, un neno 
abandonado na selva e criado polos 
animais que habitan esta. 

La vuelta al mundo en 80 
días
Michael Anderson dirixiu no ano 
1956 esta versión da famosa 
novela do escritor Jules Verne que 
nos conta as peripecias de Phileas 
Fogg e o seu axudante Jean 
Passpartout na súa volta ao mundo.

Matilda
Matilda, a intelixente e espelida 
protagonista da novela homónima 
de Roald Dahl, convértese en 
protagonista desta película dirixida 
polo actor, produtor e director 
Danny De Vito.

Manolito Gafotas
Miguel Albaladejo dirixiu no ano 
1998 esta película baseada nas 
aventuras de Manolito Gafotas, o 
popular personaxe creado por 
Elvira Lindo.

A lingua das bolboretas
Tres contos do coruñés Manuel 
Rivas ("A lingua das bolboretas", 
"Carmiña" e "Un saxo na néboa" 
incluídos no libro O lapis do 
carpinteiro) son o cerne do guión 
desta película dirixida polo 
albaceteño José Luis Cuerda.

Las bicicletas son para el 
verano
Jaime Chávarri dirixiu en 1984 esta 
película baseada na obra teatral do 
actor, escritor, guionista, director 
de cine e teatro Fernando Fernán 
Gómez.

Los pazos de Ulloa
Esta serie, dirixida por Gonzalo 
Suárez, é a adaptación das novelas 
Los pazos de Ulloa e La madre 
naturaleza de Emilia Pardo Bazán.

El perro del hortelano
A condesa de Belflor, Diana, está 
namorada do seu secretario 
Teodoro, pero este xa está 
comprometido coa dama Marcela. 
Lope de Vega escribiu esta obra de 
teatro que levou ao cine Pilar Miró 
pouco antes de morrer

Obaba
Montxo Armendariz dirixe esta 
película baseada na novela 
Obabakoak de Bernardo Atxaga, 
unha das máis exitosas escritas en 
éuscaro nos últimos anos

O lapis do carpinteiro
Adaptación cinematográfica da 
novela homónima de Manuel Rivas 
(publicada en 1998) dirixida polo 
músico, poeta e director vigués 
Antón Reixa.

Rebeldes
A novela xuvenil Rebeldes de 
Susan Hinton  foi levada ao cine 
por Francis Ford Coppola en 1983 e 
reúne a un elenco de actores que 
se farían famosos durante os anos 
oitenta

El sur
Adelaida García Morales escribiu o 
relato no que se baseou Víctor 
Erice para rodar unha das películas 
máis fermosas do cine español.

Trece badaladas
Xacobe volta a Santiago despois de 
quince anos de ausencia e de 
descubrir que súa nai non está 
morta, senón recluída nun hospital 
psiquiátrico. Xavier Villaverde levou 
ao cine esta historia baseada na 
novela do mesmo nome do escritor 
compostelán Suso de Toro
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