Que é a Ciencia Ficción, pois un xénero
literario dentro da ficción que a basede
contos ou historias falan sobre o impacto
que producen nos seres humanos ou nas
sociedades humanas os avances
científicos, tecnolóxicos, sociais ou
culturais tanto do presente como do
futuro.
Moitos son os xéneros que pode abarcar a
Ciencia Ficción.
Eiquí imos presentarvos uns cantos, ofrecéndovos
algún exemplo, novela, comic ou película de cada un
deles:
 Exploración e colonización do espacio.
 Robots e intelixencias artificiais.
 Vida extraterrestre.
 Viaxes no tempo.
 Clonación e manipulación xenética.
 Futuro apocalíptico ou utópico.
 Mundo controlado por ordenadores e tecnoloxía
en xeral.
 Seres Humáns con anomalías físicas.

EXPLORACIÓN E COLONIZACIÓN DO
ESPACIO
Trátase dun vasto
campo no que
poden asomar
obras máis ou
menos realistas
con outras moito
máis fantasiosas.
Poderían entrar
nesta clasificación todo un abano de obras nas
que Marte é un dos oobxectivos desa
exploración como nas “Crónicas marcianas” de
Ray Bradbury ou nas películas “Planeta rojo”,
“Misión a Marte”.
Pero tamén á hora de viaxar polo espazo
podemos chegar a planetas con outras formas
de vida ou de civilizacións (“Flash Gordon”),, ou
mesmo contactar con elas polo camiño como
sucede con toda a saga de “Alien” .

ROBOTS E INTELIXENCIAS ARTIFICIAIS

O protagonismo da
historia recae nalgún
tipo de intelixencia
artificial, os robots ou
os ordenadores, que
pasan de ser un auxilio
ou axuda ós seres
humanos a ser os seus
inimigos. Por ejemplo
“Yo robot”, a novela (ou a película) de Isaac
Asimov, , e por suposto “2001, una odisea del
espacio”.
É frecuente que sempre aparezan esos
entrañables robots
que axudan ó
protagonista durante
toda a historia como
na saga da “Guerra
de la Galaxias”

VIDA EXTRATERRESTRE
A vida
extraterrestre
podémola atopar
no espacio exterior,
como en “Alien” ou
agardar a súa visita
que poderá ser
pacífica, como
vemos en “Contact”
ou en “Encuentros en la tercera fase” ou violenta
“Mars attacks” ou “La guerra de los mundos”.
En todo caso esa vida é caseque sempre
intelixente, e moito máis avanzada que a nosa,
ou ben pode ser máis primitiva pero perigosa e
mortal como un virus. Esto último é o que lle
sucede ós astronautas que aterran en Marte en
“Planeta Rojo”.

VIAXES NO TEMPO
A posibilidade de viaxar no tempo é unha das
experiencias máis
recurrentes na Ciencia
Ficción. Esta viaxe
pode ser cara o futuro
como na célebre “La
máquina del tiempo”
de H. G. Welles da
que hai varias
versións
cinematográficas, …
ou cara o pasado, para evitar algún suceso que
podería provocar un desastre global: “12
monos”, “Terminator”, “Regreso al futuro”,… E
por suposto tamén en comic temos toda a serie
de “Valerian, axente espacio-temporal”
Unha variante deste viaxe no tempo podería ser
a viaxe a un lugar perdido no pasado, por
ejemplo en “El mundo perdido” de Sir Arthur
Conan Doyle, na que os protagonistas atopan un
mundo prehistórico nun lugar inexplorado da
tera.

CLONACIÓN E MANIPULACIÓN XENÉTICA
As posibilidades que a xenética ofrece para
cambiar a vida da humanidade está presente en
obras como “La isla” ou “Gattaca”.
Esta manipulación ten sempre un trasfondo
apocalíptico, no que a raza humana acaba
sometida ó control xenético por parte dun
goberno despótico que busca unha raza
perfecta, ou dunha empresa que se enriquece
gracias a esta actividade (“El sexto día”) e que
trata ós seres humanos como animais de granxa
(“La isla”).

FUTURO APOCALÍPTICO OU UTÓPICO
O futuro podería ser un lugar no que as
conquistas da humanidade produciran unha
sociedade perfecta ou casi (non sería perfecta
para todos), ou pola contra un lugar inhóspito
onde a capacidade destructiva dos seres
humanos rematara coa nosa civilización.
“Un mundo feliz” de Aldous Huxley sería unha
das primeiras obras en falarnos dese tipo de
sociedades. Moi semellante é “La fuga de
Logan”, ou aquelas sociedades que aparecen de
fondo en obras como “1984”, “La isla”,…
En todas
estas os
avances
tecnolóxicos
e científicos
podemos
dicir que
están ó
servicio
dunha
visión represiva e negativa das sociedades
humanas.
Pero tamén pode que a civilización directamente
desaparecera, como podemos ver na primeira
entrega da serie “Mad Max”, en “El último

hombre sobre la tierra” ou en “El planeta de los
simios”.
“Blade Runner”, baseada nunha novel de Phillip
K. Dick nos fala dunha sociedade futura na que
os replicantes (robots con apariencia humana)
son un perigo para a humanidade e a policia ten
que perseguilos e destruilos, pero cunha
impresionante reflexión sobre o concepto
humano.
Do autor anterio temos outro tipo de sociedade
futura, aquela na que as fronteiras, gobernos,
son os da actualidade pero con cambios
producidos por exemplo por unha guerra. Así en
“El hombre en el castillo” estaríamos ante uns
EEUU vencidos na 2ª GM coas súas
consecuencias.

MUNDO CONTROLADO POR ORDENADORES
E TECNOLOXÍA EN XERAL
Xa en “2001, una odisea del espacio “ aparece o
perigo de que as intelixencias artificiais poidan
intentra controlar ós humanos. Tamén nas obras
de Asimov, por exemplo “Yo robot”, os robots
poden pelexar contra os humanos moi a pesar
das famosas “leis da robótica” que no mundo do
deeseño dos robots (según Asimov) serían
inviolables.
Pero habería tamén sociedades dominadas
completamente por robots ou seres artificiais,
como no estrano e complexo universo de
“Matrix”.

SERES HUMANOS CON ANOMALÍAS FÍSICAS
As mutacións ou directamente os efectos
provocados pola evolución ou por un desastre
como unha explosión nuclear ou a chegada dun
virus e outro gran tema da Ciencia Ficción.
Dende os seres radioactivos (Zombies?) das
películas “El ultimo hombre vivo...” ou de ”28
hioras”, ata os mutantes que aprecen en
películas como “Desafio total”, “Dune” ou “La
guerra de las galaxias”

