
1. DEFINICIÓN DO XÉNERO 

Son moitas as definicións que se fixeron sobre a literatura 

fantástica, pero todas teñen en común a presenza do 

inesperado, o sobrenatural. Polo tanto, é un xénero de ficción, 

normalmente en forma de novelas ou relatos, que emprega a 

maxia e outras formas sobrenaturais como elementos centrais 

da temática e o ambiente. 

O xénero fantástico está en relación e, ó mesmo tempo, contrasta coa ciencia ficción e o 

terror. Os tres comparten elementos comúns, como que están ambientados lonxe da realidade. 

Pero a fantasía parece reservarse temas como a maxia, valentes cabaleiros, damas en perigo, 

seres mitolóxicos e buscas nun ambiente medieval, mentres que o terror ten lugar xeralmente 

no presente para aterrorizar ó lector,e a ciencia ficción no futuro , nun contexto altamente 

tecnolóxico. 

2. ORIXES 

As oríxes do xénero poderían remontarse aos mitos clásicos, ás lendas e á arte 

carnavalesca. As primeiras mostras de elementos 

fantásticos poden atoparse en antigas narracións con 

forte presenza  de elementos folklóricos: Poema de 

Gilgamesh, composición sumeria de  2000 a.C., sería 

un dos primeiros textos que incorporaron elementos 

como xigantes, deuses e intervencións sobrenaturais. 

As obras dos grandes autores das culturas grega e romana (Homero, Ovidio, Virxilio...) están 

cheas de elementos máxicos e sobrenaturais. 

Na Idade Media continuou  a difusión do elemento marabilloso a través da épica e do 

conxunto de relatos contados polo pobo; ambos tiveron como denominador común á mitoloxía  

como eixo de irrupción do sobrenatural. Diferentes ciclos mitolóxicos como o céltico e o 

escandinavo tiveron o seu auxe durante este período. A mitoloxía celta tivo un importante 

impacto no ciclo de lendas artúrico, que á súa vez resultou unha vital influencia para as novelas 

de cabalaría. 

Un desenvolvemento posterior, influenciado pola 

literatura nórdica, coma as sagas, e a mitoloxía 

árabe, que introduce durante a Idade Media os 

dragóns, os demos e outros monstros na tradición 

europea, acaban conformando a finais do século XIX 

o que se pode chamar a fantasía épica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mito


3. A FANTASÍA ÉPICA INTERNACIONAL 

Do 1930 ao 1970, cunha interrupción en torno á Segunda Guerra 

Mundial, escríbense as primeiras novelas que, 

en moitos casos, determinaron o xénero tal e 

como o coñecemos. Caracterízanse pola creación de 

grandes mundos ficticios que rodean e achegan 

consistencia á trama principal. É a época de Tolkien e C. S. Lewis que 

logo veremos, pero tamén doutros como Robert E. Howard con El 

fénix en la espada (relato co que por primeira vez a revista Weird 

Tales presentou ao público a Conan el Bárbaro); Poul Anderson, La espada 

rota; Ursula K. LeGuin, Un mago de Terramar ou Michael Ende, La 

historia interminable. 

Na década de 1980, xurdiron numerosas novelas, moitas veces sagas que sucumben ante 

os estereotipos creados durante a formación do xénero, como as de 

Dragonlance  de Margaret Weis e Tracy  

Hickmann ou Os Reinos Olvidados de R. A. 

Salvatore. Un caso á parte é Terry Pratchett, quen 

se serve de estereotipos e clixés, para rirse deles e 

levar a fantasía heroica polos rumbos do humor e o 

esperpento en Mundodisco.    

Dende mediados dos anos 1990 os autores de 

fantasía fóronse desprendendo dos estereotipos 

literarios que viñan imperando, tales como a clara 

diferenza entre o ben e o mal ou os protagonistas 

perennemente fortes e triunfadores. Introdúcense a 

ambigüidade moral e o personaxe da  heroína fronte á 

clara masculinidade anterior. Por exemplo,  Andrzej Sapkowski en Geralt 

de Rivia, George R. R. Martin con Canción de hielo y fuego, Liliana Bodoc e a triloxía de Los 

Confines. 

 



4. J. R. R. TOLKIEN 

John Ronald Reuel Tolkien foi un filólogo e escritor de fantasía épica 

en lingua inglesa que creou as obras máis influíntes deste xénero, que o 

converteron deste xeito no referente a ter en conta por todos os demais 

escritores que viñeron despois del. 

Tolkien naceu o 3 de xaneiro de 1892 en Bloemfontein (Sudáfrica) 

onde a familia se atopaba debido ó traballo do seu pai Arthur Reuel Tolkien, que se ocupaba da 

venda de diamantes e pedras preciosas para o Banco de Inglaterra. 

En 1895, aos tres anos de idade trasladouse xunto coa súa nai Mabel e o seu irmán Hilary a 

Inglaterra. O seu pai pensaba reunirse con eles pero en 1896 morreu dunhas febres 

reumáticas, de xeito que Mabel levou ós dous fillos a vivir a Birmingham. Alí Tolkien desfrutaba 

explorando o pantano de Moseley e o muíño Sarehole, e tamén os outeiros de Clent e Likey, 

que se verían anos despois reflectidos na súa obra. Un dos seus lugares preferidos era a 

granxa da súa tía, Bag End (Bulseiro Pechado), un nome que usaría nas 

súas principais novelas: O Hobbit e O Señor dos Aneis. 

No ano 1904 morreu a súa nai Mabel cando el tiña 12 anos. 

Consecuentemente os dous irmáns foron educados nun orfanato, onde 

había dúas torres que inspirarían as Torres Escuras de Orthanc e Minas 

Morgul de O Señor dos Aneis. 

En 1908, aos 16 anos de idade, Tolkien coñeceu no orfanato a Edith Mary 

Bratt, coa que acabaría casando en 1916. Pero xusto antes do seu matrimonio tivo tempo para 

graduarse con honra na universidade de Oxford e para participar na 1ª Guerra Mundial, na que 

serviu como oficial de comunicacións, ata que enfermou, regresando así a Inglaterra. Moitos 

dos seus compañeiros morreron na Guerra. Mentres se recuperaba da súa enfermidade en 

Staffordshire, empezou a traballar no que chamou O Libro dos contos perdidos. 

En 1925 entrou como profesor de Anglosaxón (Inglés antigo) na Universidade de Oxford. Foi 

neses anos cando escribiu as súas principais e máis famosas obras: O Hobbit e O Señor dos 

Aneis. Sen embargo Tolkien nunca esperou que as súas historias tiveran tanto éxito. De feito 

foi C. S. Lewis (Crónicas de Narnia), gran amigo de Tolkien e tamén profesor en Oxford, o que 

o convenceu para que publicara un libro orixinalmente escrito para os seus fillos en 1937: O 

Hobbit. O gran éxito da novela propiciou que os editores George Allen e Stanley Unwin lle 

pediran que escribira unha secuela da obra, que finalmente se chamaría O Señor dos Aneis. 

En 1968 morreu a súa muller Edith. Tolkien morrería 5 anos despois, o 2 de setembro de 

1973, non sen ser testemuña dos numerosos recoñecementos. Hoxe, as súas obras seguen a 

ter un éxito enorme incrementado nos últimos anos pola influencia do cine da man do director 

neozelandés Peter Jackson que adaptou O Señor dos Aneis á gran pantalla. 

Tolkien é considerado “pai da literatura fantástica moderna”. 



O SEÑOR DOS ANEIS 

É unha novela de fantasía épica, obra cumio do escritor británico J. R. R. Tolkien. Publicouse por 

primeira vez no Reino Unido en tres volumes entre 1954 e 1955. En USA non se publicou ata 1965.  

O Señor dos Aneis é unha triloxía narrativa ambientada nun mundo fantástico chamado Terra 

Media, durante o final da Terceira Idade da mesma. É o libro máis vendido do século XX, e crese 

que o segundo máis vendido da historia moderna, despois da Biblia, existindo traducións a 40 

idiomas. Coñeceu tres adaptacións cinematográficas e é unha das obras que máis influíron o 

xénero da literatura fantástica. 

     

O libro conta a aventura do hobbit Frodo Baggins (Frodo Bulseiro na tradución galega) na súa 

viaxe rumbo ó Monte do Destino, co fin de destruír o anel de poder forxado por Sauron, o grande 

Inimigo Escuro, motivo da trama da triloxía. Sauron, o Señor Escuro de Mordor, é o principal vilán 

da historia, creador do Anel Único que utilizou para controlar o poder dos demais Aneis. 

O Señor dos Aneis constitúe a continuación dun libro anterior de Tolkien, O Hobbit, que trata da 

historia de como o Anel do Poder pasa ás mans do tío de Frodo Bulseiro, Bilbo Bulseiro.  

O Señor dos Aneis narra a historia dun grupo de seres (elfos, hobbits, ananos, humanos), que 

forman a Irmandade do Anel, no seu intento por destruír o Anel Único, forxado por Sauron, o amo 

do mal. É a historia do heroe do pobo chan, daquela persoa que aínda sabendo que o seu destino 

pode ser fatal, loita por cumprilo, pois del depende a continuidade do seu mundo. 

O escritor literalmente inventou un mundo completo coa súa xeografía, a súa historia, as súas 

linguas, lendas e cancións, creando un universo literario de profundidade e riqueza que dota á 

novela dun aire de verosimilitude, dando lugar a un verdadeiro exercicio de mitopoese (das 

palabras gregas que significan "creación de mitos") 

A novela divídese entón en tres partes, que acostuman publicarse por separado, e un libro de 

apéndices: A Irmandade do Anel: Presenta o conflito básico da historia, explicando quen son os 

hobbits, personaxes esenciais no enredo, e reúne os protagonistas. As Dúas Torres: Narra o 

conflito con Saruman. O Regreso do Rei: contén, segundo palabras do propio Tolkien, a 

descrición da última defensa contra a Sombra. Apéndices: Recompilación dunha serie de historias 

curtas, xenealoxías, calendarios e, ,como Tolkien era un grande lingüista, é natural que haxa 

notas sobre os idiomas ficticios que el creou, sendo os principais o Quenya e o Sindarin. 



5. CLIVE STAPLES LEWIS 

Coñecido polos seus libros infantís das Crónicas de 

Narnia.  

En 1917 comeza os seus estudos na Universidade de 

Oxford, onde exerce como profesor de lingua e literatura 

inglesa dende 1925.  Coñece alí a J.R.R.Tolkien 

 As súas obras máis famosas son a Triloxía Cósmica  e 

As Crónicas de Narnia, unha colección de sete novelas de 

fantasía. 

   As Crónicas de Narnia  é unha heptaloxía de libros 

infantís escrita entre 1939 e 1954. Relatan as aventuras dos 

irmáns Pevensie en Narnia, terra de fantasía e maxia,  poboada por animais parlantes e outras 

criaturas mitolóxicas que se ven envoltas na eterna loita entre o ben e o mal. Aslan, o león, é o 

protagonista  dos relatos. 

      Os sete libros da Saga                                                     

1) 1950: El león, la bruja y el armario           

2) 1951: El príncipe Caspian 

3) 1952: La travesía del Viajero del Alba 

4) 1953: La silla de plata  

5) 1954: El caballo y el muchacho 

6) 1955: El sobrino del mago 

7) 1956: La última batalla 

 Adaptacións cinematográficas 

 

- “El león, la bruja y el armario”: estreouse en decembro de 2005. 

-“El príncipe Caspian”o  16 de maio de 2008. 



6. CHRISTOPHER PAOLINI 

Escritor famoso por ser autor do ciclo El legado = Eragon, Eldest, Brisingr e Inheritance. 

É un gran amante da ciencia ficción e da 

fantasía. Foi educado na súa propia casa. Aos 

15 anos comezou a escribir Eragon, á que lle 

seguiron Eldest, Brisingr e Inheritance. 

Todas as personaxes de Eragon son produto 

da  súa imaxinación excepto Ángela, a 

herbolaria, que está baseada vagamente na súa 

propia irmá. 

A familia decidiu publicar o libro ela mesma. 

Logo pasaron todo un ano promovendo eles 

mesmo o libro: na biblioteca e no instituto 

locais,….  

      

 A editorial, Alfred A. Knopf Books for Young Readers, publicou Eragon en agosto de 2003 e 

Eldest, o Segundo Libro do Legado, en agosto de 2005. 

Película 

 En decembro  de 2006, a 20th Century Fox, estreou unha película sobre o primeiro libro, 

sendo rodada temerosamente rápido e sen o orzamento necesario para o seu éxito coa crítica.  

  

 



7. MARGARET WEIS E TRACY HICKMANN 

Dragonlance é unha serie de novelas de fantasía 

épica divididas en varias triloxías escritas por Margaret Weis e Tracy 

Hickman (autores tamén de La Espada de Joram, El ciclo de la puerta 

de la muerte, La Rosa del Profeta e La Gema Soberana, entre outros), 

e varios libros independentes que contan historias relacionadas. 

A acción desenvólvense no mundo de Krynn, a maioría en 

varias localizacións do continente de Ansalon (aínda que 

algunhas teñen lugar no menos coñecido continente de 

Taladas, ao norte de Ansalon). A historia principal conta as 

aventuras dun grupo de amigos 300 anos despois do Cataclismo, un desastre 

que tivo lugar cando os deuses montaron en cólera pola arrogancia do Príncipe 

dos Sacerdotes de Istar, e botaron unha montaña (un meteorito, en realidade) 

sobre Istar, cambiando a face de Krynn. Segundo se vai xerando unha nova 

guerra, un grupo de amigos ten un encontro cunha parella de bárbaros que 

portan un báculo de cristal azul. Estes viaxeiros máis adiante coñecidos 

como os Heroes da Lanza, comezan unha viaxe na que descobren os segredos do báculo, o 

verdadeiro significado da desaparición dos deuses, o retorno dos dragóns e unhas míticas 

armas coñecidas como Dragonlance, lanzas de dragón. 

Libros principais (en orde cronolóxica) 

 Crónicas da Dragonlance: El retorno de los dragones, La tumba de Huma e La Reina de la Oscuridad. 

 Lendas da Dragonlance: El Templo de Istar, La Guerra de los Enanos e El Umbral de Poder. 

 Libro solto: La Segunda Generación. 

 O ocaso dos Dragóns: Los Caballeros de Takhisis e La Guerra de los Dioses. 

 Quinta Era: El Amanecer de una Nueva Era, El Dragón Azul e Conjuro de Dragones. 

 A Guerra dos Espíritos: Los Caballeros de Neraka, El río de los muertos e El Nombre del Único. 

Outros libros: El Muro de Hielo, Héroes de la Dragonlance I, Héroes de la Dragonlance II, 

Defensores de la Magia, Los Compañeros de la Dragonlance… 

http://www.wikipedia.es/enciclopedia/Margaret_Weis
http://www.wikipedia.es/enciclopedia/Tracy_Hickman
http://www.wikipedia.es/enciclopedia/Tracy_Hickman
http://www.wikipedia.es/enciclopedia/La_Espada_de_Joram&redlink=1
http://www.wikipedia.es/enciclopedia/El_ciclo_de_la_puerta_de_la_muerte
http://www.wikipedia.es/enciclopedia/El_ciclo_de_la_puerta_de_la_muerte
http://www.wikipedia.es/enciclopedia/La_Rosa_del_Profeta&redlink=1
http://www.wikipedia.es/enciclopedia/Krynn
http://www.wikipedia.es/enciclopedia/Ansalon
http://www.wikipedia.es/enciclopedia/El_retorno_de_los_dragones
http://www.wikipedia.es/enciclopedia/La_tumba_de_Huma&redlink=1
http://www.wikipedia.es/enciclopedia/La_Reina_de_la_Oscuridad&redlink=1
http://www.wikipedia.es/enciclopedia/El_Templo_de_Istar&redlink=1
http://www.wikipedia.es/enciclopedia/La_Guerra_de_los_Enanos&redlink=1
http://www.wikipedia.es/enciclopedia/El_Umbral_de_Poder&redlink=1
http://www.wikipedia.es/enciclopedia/La_Segunda_Generaci%C3%B3n&redlink=1
http://www.wikipedia.es/enciclopedia/Los_Caballeros_de_Takhisis&redlink=1
http://www.wikipedia.es/enciclopedia/La_Guerra_de_los_Dioses&redlink=1
http://www.wikipedia.es/enciclopedia/El_Amanecer_de_una_Nueva_Era&redlink=1
http://www.wikipedia.es/enciclopedia/El_Drag%C3%B3n_Azul&redlink=1
http://www.wikipedia.es/enciclopedia/Conjuro_de_Dragones&redlink=1
http://www.wikipedia.es/enciclopedia/Los_Caballeros_de_Neraka&redlink=1
http://www.wikipedia.es/enciclopedia/El_Nombre_del_%C3%9Anico&redlink=1


8. JOANNE ROWLING 

  J. K. Rowling  é a autora da historia fantástica de Harry Potter. 

   A publicación da saga de Harry Potter foi unha 

fazaña, xa que nos primeiros intentos foi rechazado 

por distintas editoriais, un total de 8. Ao conseguir que 

publicaran o seu primeiro libro, este foi un éxito 

enorme.  

  Os libros de Harry Potter 

 Harry Potter e a pedra filosofal 

 Harry Potter e a cámara secreta 

 Harry Potter e o prisioneiro de Azkaban 

 Harry Potter e o cáliz de fogo 

 Harry Potter e a Orde do Fénix 

 Harry Potter e o misterio do príncipe 

 Harry Potter e as Reliquias da Morte 

 

 

Libros relacionados con Harry Potter: 

 Quidditch a través dos tempos 

 Animais fantásticos e onde atopalos 

 Os contos de Beedle o Bardo 

 



9. GEORGE R. R. MARTIN, CANCIÓN DE HIELO Y FUEGO 

George Raymond Richard Martin é un escritor e guionista estadounidense de literatura 

fantástica, ciencia ficción e terror, famoso por ser o autor da serie de novelas Canción de hielo 

y fuego, adaptadas en televisión co título de Juego de tronos. 

Orixinalmente planeada como unha triloxía, actualmente se espera que a serie sexa unha 

heptalogía, xa que ten cinco tomos publicados e dous máis planeados. Tamén hai tres novelas 

curtas que actúan como precuelas da serie; e unha serie de novelas curtas que recompilan os 

capítulos dedicados a un personaxe determinado, xa publicados nas novelas principais. 

Serie Canción de hielo y fuego (5 obras publicadas dun previsto de 7). 

 Juego de tronos. 

 Choque de reyes. 

 Tormenta de espadas. 

 Festín de cuervos. 

 Danza de dragones. 

 Vientos de invierno (aínda non publicado). 

 A Dream of Spring (aínda non publicado). 

A historia de Canción de hielo y fuego sitúase nun mundo ficticio medieval, principalmente 

nun continente chamado Poniente pero tamén nun vasto continente oriental, 

coñecido como Essos. Hai tres liñas argumentais na serie: a crónica da 

guerra civil dinástica polo control de Poniente entre varias familias nobres; a 

crecente ameaza dos Outros e as salvaxes e a viaxe de Daenerys 

Targaryen, a filla exiliada do rei que foi asasinado noutra guerra civil hai 

quince anos, quen busca regresar a Poniente a reclamar os seus dereitos. 

Estas tres historias interactúan entre si e son extremadamente 

codependentes. 

Ademais da adaptación ao cómic do relato El Caballero Errante, a saga 

está a ser tamén adaptada á TV. 

 

 

 

 

 

 



10. FANTASÍA ÉPICA ESPAÑOLA 

A grande eclosión que tivo a literatura de imaxinación en España ten que ver, sobre todo, co 

«boom» da literatura fantástica anglosaxona a partir dos anos 60 e coa publicación e reedición 

en 1966 de O señor dos aneis, de Tolkien. 

En 1979, Joan Manuel Gisbert publica Escenarios fantásticos ao que seguen El misterio 

de la isla de Tökland, El museo de los sueños... ou as máis recentes Las islas fabulosas, 

El embrujo de Elba, obras que ofrecen un universo fantástico entendido dun xeito moi persoal, 

como unha extensión da realidade cara ás súas moitas zonas aínda enigmáticas ou 

descoñecidas.. 

Nos anos noventa danse a coñecer Javier Negrete (La luna quieta), José Carlos 

Somoza, Elia Barceló (La roca de Is), Rafael Marín ou Eduardo Vaquerizo (Danza de 

tinieblas). E o fenómeno non declina co novo 

século, senón que, pola contra, entra na súa fase 

de supernova con Carlos Ruiz Zafón, Javier 

Sierra, Rafael Ábalos (Grimpow, Köt, El visitante 

del Laberinto) ou Félix J. Palma (El mapa del 

tiempo). 

Quizais polo éxito dos libros de Laura Gallego, 

sobre todo a súa serie de Idhún, moitos destes 

nomes consagráronse á literatura xuvenil, pero habemos de ter en conta que escritores 

como David Lozano con La puerta oscura, defenden que os seus lectores son rapaces «de 

quince a trinta anos». O cal nos sitúa no fenómeno do «crossover», libros que poden ser lidos 

por igual por adolescentes e por adultos, e cuxa definición xenérica adoita decidila o estilo da 

portada: guerreiras en relevo, xuvenil; foto en branco e negro, adultos. 

Neste xénero encontramos todo tipo de cousas, malia todo, sorprenden pola súa 

orixinalidade La guerra de las brujas de Maite Carranza, El secreto de If de Ana 

Alonso e Javier Pelegrín, Dos Lunas de Care Santos...; aínda que a obra mestra neste campo 

é unha novela de recente aparición: Loba, de Verónica Murguía. 

 

 

 

 

 

 

 



11. LAURA GALLEGO  

 Escribiu a primeira novela, Finis Mundi, cando estudaba Filoloxía 

Hispánica, tras ela chegou 

Crónicas de la Torre (El valle de 

los lobos, La maldición del 

Maestro, La llamada de los 

muertos e Fenris, el elfo), pero 

coa que obtivo maior popularidade foi a triloxía Memorias de Idhun 

(La Resistencia, Tríada e Panteón). 

Na súa narrativa fantástica, e particularmente en Memorias de Idhún, o tema amoroso é 

tanto ou máis importante que o fantástico, feito que a diferenza netamente do modelo 

de Tolkien: os personaxes expresan sen cesar os seus sentimentos, dúbidas, receos, 

decepcións, etc., e guíanse por eles, xeralmente máis que por 

outros conceptos como a honra ou o deber. Así, a reflexión 

sobre o propio sentimento ocupa 

moito espazo nos diálogos e a 

reprodución do pensamento, feito 

favorecido pola decisión de 

empregar un apaixonado triángulo 

amoroso na súa obra Memorias 

de Idhún. 

Entre as súas últimas novelas podemos destacar La 

emperatriz de los Etéreos, Dos velas para el diablo, Donde 

los árboles cantan ou El Libro de los Portales. 

Actualmente está a traballar na Enciclopedia de Idhún (antes 

coñecida como Proxecto Elinaris), que se publicará o 14 de outubro de 2014 como 

conmemoración ao décimo aniversario da publicación de Memorias de Idhún I: La Resistencia, 

o seu libro máis coñecido. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Donde_los_%C3%A1rboles_cantan
http://es.wikipedia.org/wiki/Donde_los_%C3%A1rboles_cantan


12. RAFAEL ÁBALOS NOVO 

É un avogado e escritor  coñecido principalmente pola súa novela 

Grimpow, o camiño invisible, obra que vendeu en español máis de 

150.000 exemplares e que se traduciu a vinte e cinco idiomas. 

No ano 2000, publica a súa primeira obra: Bufo soñador en la 

galaxia de la tristeza, novela de aventura e fantasía. Séguelle El 

visitante del laberinto en 2001, novela de aventuras orientada a un 

público xuvenil e de ambiente medieval. En 2005, publica Grimpow, 

el camino invisible, elixida 

como «Libro notable do 2008» 

pola Internacional Reading 

Association Children's Book 

Award ademais de ser distinguida co Premio de 

Narrativa "El público" 2005 que outorga a radio e 

televisión de Andalucía e Libro Xuvenil do ano 2007 en 

Holanda. 

En 2007, publica Kôt, thriller que desenvolve tres historias, nun principio inconexas, nunha 

única trama ambientada na actual Nova Iorque. Con esta obra, o seu autor declara que intenta 

«fusionar o xénero da novela  xuvenil co da novela adulta». 

 

13. JAVIER NEGRETE 

As súas novelas son principalmente do xénero de fantasía 

e ciencia ficción, aínda que tamén cultivou exitosamente a 

novela erótica. 

A súa andaina literaria comezou coa publicación da 

novela corta La luna quieta, que foi finalista. Ao mesmo 

certamen, Negrete presentou tamén o relato En el vientre 

de la ballena. En 1992 sae o Estado crepuscular, que 

gañou o Ignotus 1994 e o premio da editorial Gigamesh o 

mesmo ano. En 1997 aparece Memoria de dragón, novela 

que se move no ámbito da literatura fantástica xuvenil. No 

ano 2003 realiza un cambio radical e demostra os seus 

amplos dotes para a fantasía heroica coa súa novela La 

espada de fuego. Trátase dunha fantástica historia que vira en torno a Zemal, a lendaria 

espada de lume forxada polos Deuses. Foi un grande éxito de vendas e de crítica, sendo 

aclamada tamén en Francia. 



14. MAITE CARRANZA  

Publicou máis de corenta obras de narrativa xuvenil e infantil 

que comprenden novelas, contos e coleccións seriadas, entre as 

que cabe destacar a triloxía fantástica La guerra de las brujas (El 

clan de la Loba, El desierto de hielo y La Maldición de Odi). 

Esta é unha narración de bruxas, de mulleres actuais que 

gardan secretos e que 

comparten a súa maxia 

ancestral, pero non 

poden usala no seu día a día. É tamén unha 

historia sobre o pasado dunha familia, o amor, o 

odio e o sangue que une nais e fillas. Pero é, sobre 

de todo, a historia de Anaíd, unha adolescente que, 

coas súas inseguridades e as súas ilusións cotiás, 

descobre o significado oculto de palabras adultas 

como lealdade, compromiso ou amor. 

 

15. ELIA BARCELÓ 

É considerada como unha das tres grandes escritoras de xénero 

fantástico en lingua española xunto coa cubana Daína Chaviano e a 

arxentina Angélica Gorodischer. En 2007 foi recoñecida pola 

Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción e Terror co Premio 

Gabriel, galardón honorífico reservado para as máis importantes 

personalidades do xénero fantástico en España, sendo a primeira 

muller en conseguilo. 

Publicou novelas, ensaio e máis de vinte relatos en revistas 

españolas e estranxeiras. Algún título: Hijos de Atlantis, Hijos del clan rojo, El mundo de 

Yarek, La roca de Is, Sagrada... 

           



16. JOAN MANUEL GISBERT 

Deuse a coñecer como escritor para novos 

lectores en 1979 con Escenarios fantásticos, obra 

que lle abriu numerosas portas, pero será en 1980 

cando, con El misterio de la isla de Tökland, se 

consolide abrindo paso a toda a súa obra posterior 

con títulos de referencia, 

como: El museo de los 

sueños, El arquitecto y el emperador de Arabia, La mansión de 

los abismos, El misterio de la mujer autómata, El guardián del 

olvido ou Los espejos venecianos… 

Entre os diversos mundos das súas obras, o máis característico é o 

campo fantástico, entendido como unha extensión da realidade cara 

ás súas moitas zonas aínda enigmáticas ou descoñecidas. O 

estimulante fermento do misterio está presente tamén, de moi 

diversas maneiras, en moitas das súas páxinas. O seu concepto de 

narrador quedou expresado na breve entrevista que figura nas 

páxinas finais do seu libro La mirada oscura: 

“Son e quero ser un transformador de historias, alguén que mestura feitos reais e 

imaxinarios, e os conta ao oído das xentes, cando o atardecer vén máis escuro que outras 

veces e o vento toma voz entre as ramas das árbores. E tamén aquel que a media noite 

pronuncia as primeiras palabras dunha estraña historia que continuará ata a madrugada, 

convocando medos antigos e novos que, ao superalos, nos farán máis fortes ante o misterio." 

Coas súas obras máis recentes, o álbum Las islas fabulosas, e as narracións Historias 

secretas en la noche, Orión y el Libro de Maravillas, Las maletas encantadas, La laguna 

luminosa e, en especial, El despertar de Heisenberg e La feria de la noche eterna, seguiu 

desenvolvendo, de xeito progresivo e coherente, as súas liñas narrativas. 

     



17. A LITERATURA FANTÁSTICA EN GALICIA 

Nos anos 2001 e 2002 publicábanse na nosa lingua os tres 

volumes de O Señor dos Aneis, obra por antonomasia da literatura 

fantástica. Desde entón, este xénero foi incrementando a nosa 

presenza na nosa literatura, sexa mediante traducións ou con autores 

do propio país. No ano 1991, Antón Risco xa editara a Antoloxía da 

literatura fantástica en lingua galega, un repertorio de relatos 

breves dos autores máis representativos das letras galegas do século 

XX que recollen os seguintes temas:  a proxección do Alén, o mundo 

de ultratumba, os mitos cultos do celtismo e a chamada Materia de 

Bretaña. 

De entre as preferencias temáticas dos autores que na actualidade 

se dedican ao fantástico, chama a atención que moitos autores de 

contos traballen un xénero que poderíamos definir coma agroterror 

ou terror rural galego. Son historias ambientadas na Galicia rural 

coa súas lendas, e que comparten unha ambientación terrorífica ou 

misteriosa, en ocasión cun certo toque grotesco. Tamén salienta a 

existencia de obras que se poden considerar de realismo máxico, 

historias cotiáns con toques fantásticos e de terror. Hai tamén algo 

de fantasía heroica e de ciencia ficción, pero déixase notar o 

sentido galego de pensar e de ver as cousas.  

Fernando M. Cimadevila é ademais de editor, unha das puntas 

de lanza da fantasía no país. O seu O mundo secreto de Basilius 

Hoffman, primeiro volume dunha pentaloxía, sorprendeu a lectores e crítica e preséntase como 

a porta de entrada a un universo fantástico que quere ser, 

ademais multimedia. No web pódese acceder a un relato 

inédito, ilustracións e mesmo música que comparten 

ambientación co libro.  

Algúns dos nomes que nos últimos anos están a traballar 

este xénero son Santiago Bergantiños, autor de Carmiña 

burana, Roberto Rodríguez co seu O morador da fenda, 

primeira novela da que quere ser unha triloxía de fantasía 

heroica, Roberto Rodríguez, Leopoldo Quintás, David Botana 

ou Fabián Plaza, barcelonés residente en Vigo que, logo de 

quedar finalista do premio Minotauro, engrosa agora as filas da 

fantasía galega. 



DRAGAL 

Unha boa mostra do substrato patrio 

na fantasía que se fai no país é o caso 

de Elena Gallego. Esta escritora marcou 

en 2009 un fito na visibilidade do xénero 

fantástico ao situar o primeiro volume de 

Dragal, a súa primeira novela, como 

finalista no Premio Fundación Caixa 

Galicia de literatura xuvenil. No ano a 

seguir, Edicións Xerais publicou as dúas 

entregas que completan a triloxía. No seu traballo en Dragal, Gallego mestura elementos 

fantásticos e históricos: “Dábame mágoa que non houbese libros nosos que se achegasen á 

fantasía. O meu fillo tiña 15 anos cando comecei a novela e lía moita fantasía, paréceme que 

para esa idade é un xénero fundamental. Entón tentei escribir o que me gustaría que el lese, 

achegando o mundo dos dragóns ás nosas propias tradicións”, explica. Aínda que a terceira 

novela pretende dar resposta a todos os interrogantes que xurdiron nos primeiros volumes 

sobre Hadrián, protagonista da obra, a autora anuncia a próxima aparición da cuarta entrega.  

Neste curso 2013-2014, o alumnado de 1º da ESO e 3º PDC do CPI da Cañiza participou 

xunto co doutros 6 centros galegos nun proxecto interdisciplinar para traballar Dragal. A 

herdanza do dragón. 

 



18. LITERATURA FANTÁSTICA E CINE 

Dende os inicios do cine ata principios da década dos trinta 

moitas producións do cine víronse 

fortemente influenciadas pola literatura fantástica. 

Non obstante, este impulso inicial foi deixado paulatinamente 

de lado e a fantasía foi relegada a un segundo plano. 

Xa nos oitenta, producións como Furia de titanes, Conan el 

Bárbaro, La historia interminable ou Willow, non só sufriron o 

rexeitamento dos críticos, senón que tamén tiveron recepcións 

dispares. Moitos fanáticos do xénero rexeitaron estas e outras 

producións, coa excepción de casos particulares que na actualidade son considerados 

clásicos, como La princesa prometida. 

Xa fóra pola debilidade do guion, polo déficit na adaptación ou polos precarios efectos 

especiais, este xénero practicamente morreu durante a década dos noventa. Pero isto habería 

de cambiar co cambio de século. 

No ano 2001 viron a luz nos cines: El señor de los 

anillos: La comunidad del Anillo e Harry Potter y La 

Piedra Filosofal. Ambas as dúas pronto se volveron as 

máis vistas do ano, co que o xénero fantástico no cine se 

posicionou como posible e rendible. Despois da súa 

estrea, os seguintes filmes intentaron 

aproveitar a corrente imperante: Furia de Titanes, Blancanieves y el 

cazador, La chica de la capa roja, Las crónicas de Narnia, Charlie y la 

fábrica de chocolate, La brújula dorada, Stardust, Corazón de tinta, El 

Hobbit... Películas, na súa maioría, baseadas en libros, ou ben, con libros 

baseados na película; de xeito que se foi creando unha especie de 

simbiose, onde ambos os dous elementos se volveron inseparables e 

interdependentes. Os fanáticos dos libros necesariamente serán fanáticos das adaptacións 

cinematográficas. E os fanáticos das películas irían correndo á libraría máis próxima a comprar 

o seu exemplar para revivir as aventuras dos seus heroes. 


