
DIÁLOGOS INESQUECIBLES DE PELÍCULAS

“Non hai preguntas sen respostas, só preguntas 
mál formuladas” (Morfeo en Matrix)

“Viaxar polo hiperespazo non é dar un paseo polo 
campo, rapaz...”
(Han Solo en A guerra das galaxias)

“Eu vin cousas que vós non creriades: atacar 
naves en chamas máis alá de Orión. Vin Raios-C 
brillar na escuridade preto da Porta de 
Tannhäuser. Todos eses momentos perderanse no 
tempo como bágoas na chuvia. É hora de morrer”. 
(Roy Batty en Blade runner)

“Non sei por que me salvou a vida. Quizabes neses 
últimos momentos amaba a vida máis do que a 
amara nunca, non só a súa vida, a vida de todos, a 
miña vida. Todo o que el quería eran as mesmas 
respostas que todos buscamos: de onde veño?, a 
onde vou?, canto tempo me queda? Todo o que eu 
podía facer era sentarme alí e velo morrer.” 
(Deckard en Blade Runner)

“Eres coma un bebé, fas ruído, non sabes como 
facer.” (Neytiri en Avatar)

Se queres lembrar ou coñecer algún máis:
http://es.wikiquote.org/wiki/Portada
E se che interesa a ciencia ficción:
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_ficci%C3%B3n
http://www.ciencia-ficcion.com/glosario/
http://www.divulgamat.net/

Nós, coma sempre, agardámoste onde o mundo se 
chama biblioteca:
http://centros.edu.xunta.es/cpidesansadurnino/web
/spip.php?rubrique18
http://www.sansaliber.blogspot.com/

Guía de libros e algunha 
película de ciencia 
ficción para a ESO

http://sansaliber.blogspot.com/
http://es.wikiquote.org/wiki/Portada


WELLS, H.G., La guerra de 
los mundos, Anaya.
En 1938 un mociño moi talentoso 
adaptou para unha emisión 
radiofónica este libro de H. G. 
Wells (un dos pais da ciencia 
ficción). O mociño, andando o 
tempo converteríase nun dos 
mellores directores de cine do 
mundo e a emisión radiofónica 
nunha das máis “famosas” nunca 
feitas... Chamábase Orson Welles.

VERNE, Jules, Veinte mil 
leguas de viaje submarino, 
RBA.
O francés Jules Verne é considerado 
outro dos pais deste xénero. En 
1869 publicou esta novela e dende 
aquela... quen non coñece ao 
Capitán Nemo e ao Nautilus?

CASALDERREY, Fina, 
Mutacións xenéticas, Xerais.
Hadrián non podía pensar que 
aquelas vacacións que prevía 
mortalmente aburridas se ían 
converter en trinta días de 
abraiantes descubrimentos que o 
levarían a enfrontarse a unhas 
circunstancias terribles...

KUBRICK, Stanley, 2001: 
Una odisea del espacio.
Nsta película, baseada na novela 
do mesmo nome do autor Arthur 
C. Clarke, un equipo de 
astronautas tenta seguir os sinais 
dun estraño monolito...

VÁZQUEZ FREIRE, Miguel, 
Proxecto pomba dourada, Vía 
Láctea, Xerais.
Despois de baixar do aerobus que o 
levaba de volta á casa da escola Arno 
atopa os corpos de seus pais mortos e 
unha mensaxe no ordenador...

BRADBURY, Ray, Fahrenheit 
451, Xerais.
Existe un asteroide chamado 
Bradbury... e... si... é na honra do 
noso autor. Tamén existe un cráter 
na lúa bautizado como Dandelion, 
que fai referencia ao título dunha 
novela súa Dandelion Wine. E todo 
semella pouco para un home de tanto 
talento... Non sabemos o que 
pensaría sobre isto Montag, o 

protagonista desta novela. O que si sabemos é 
que coñecía moi ben que 451 son os graos 
Fahrenheit aos que arde o papel, posto que se 
dedicaba a queimar libros, obxectos 
considerados “indesexables” na sociedade na 
que vivía...

DE PEDROLO, Manuel , 
Mecanoscrito da segunda 
orixe, Galaxia.
Alba e Dídac son os únicos 
superviventes dunha catástrofe que 
converte o mundo nun lugar 
desolado...

ORWELL, George, 1984, 
Destino.
Todo está vixiado polo “Gran 
Irmán” nesta novela que 
poderiamos cualificar  de 
ciencia ficción distópica 
(lembra que distopía significa 
o contrario de utopía)...

VV.AA., Los mejores 
relatos de ciencia-ficción, 
Alfaguara.
H. G. Wells, Ray Bradbury, 
Stanislav Lem, Philip K. Dick, 
Arthur C. Clark,  Robert 
Silverberg, Isaac Asimov, 
Edmond Hamilton son algúns 
dos autores máis importantes 
da ciencia ficción do século XX. 
 Por se tes algunha dúbida sobre 
isto, invitámoste a ler esta antoloxía 
na que aparecen os seus relatos para 
que o comprobes...

SCOTT, Ridley, Blade 
Runner.
Os Anxeles,  ano 2019. O ex-
policía Rick Deckard recibe a 
misión de perseguir a uns 
replicantes chamados Nexus 9 
que son utilizados como 
escravos nas explotacións 
mineiras de Marte... Unha 
famosa película do ano 1982 
baseada no libro ¿Sueñan los 
androides con ovejas 
metálicas? De Philip K. Dick. Por 
certo o título da nosa guía fai 
referencia a un dos “momentos 
máis famosos” da película...




