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ROSALÍA DE CASTRO (1837-1885)  
é a figura máis relevante das letras galegas, 

mais é tamén unha das máis importantes 

escritoras  en lingua castelá. A súa obra, sexa 

en galego ou en español, sexa no campo da 

poesía, da narrativa ou do ensaio, convértea 

nunha referencia universal. Foi unha escritora 

crítica con toda clase de inxustizas, grande 

defensora da natureza e indiscutibelmente 

feminista. Un tesouro cultural que traspasa 

xeracións, por iso Rosalía resulta sempre 

plenamente contemporánea e permanece viva 

na sociedade actual.  

Ecoloxista
Entregada con paixón á reivindicación da paisaxe galega, Rosalía 
é a grande cantora da terra e a natureza. A súa voz poética, en 
consecuencia, non dubidará en erguerse contra a destrución do 
medio ambiente: a desaparición de calquera bosque autóctono 
é un atentado doloroso contra o patrimonio natural, contra a 
harmonía viva dos ecosistemas.

O ceo
No tempo de Rosalía a contaminación luminosa non existía e en 
consecuencia todas as persoas convivían con naturalidade coa 
noite. O firmamento e os corpos celestes formaban parte do seu 
día a día e inevitabelmente están integrados na súa literatura. A 
noite, símbolo a miúdo de soidade e desgraza, é tamén refuxio e 
compañía para a autora, e a Lúa e as estrelas serán interlocutores 
habituais do seus sentimentos máis íntimos.

E S T R E L A

Feminista
Xa en “Lieders”, un pequeno artigo escrito en 1858, expuña 
como principios básicos do seu pensamento a liberdade e a 
igualdade:

 Jamás ha dominado en mi alma la esperanza 
de la gloria, ni he soñado nunca con laureles 
que oprimiesen mi frente. Sólo cantos de 
independencia y libertad han balbucido mis 
labios, aunque alrededor hubiese sentido, 
desde la cuna ya, el ruido de las cadenas que 
debían aprisionarme para siempre, porque el 
patrimonio de la mujer son los grillos de la 
esclavitud.

Noutro artigo posterior, “Las literatas”, ironiza sobre a 
visión que a sociedade do seu tempo tiña das mulleres que 
escribían, consideradas pouco menos que unhas intrusas nun 
labor de homes e obxecto das máis bastas críticas e burlas. 
As conviccións feministas de Rosalía esténdense a toda a súa 
obra, e fanse especialmente evidentes nos seus tres libros de 
poesía fundamentais, “Cantares gallegos”, “Follas novas” e 
“En las orillas del Sar”.

Mas nosotros, si talan nuestros bosques
que cuentan siglos... -¡quedan ya tan pocos!-
/ EN LAS ORILLAS DEL SAR /

Pero yo en el rincón más escondido
y también más hermoso de la tierra,
sin esperar a Ulises,
que el nuestro ha naufragado en la tormenta,
semejante a Penélope
tejo y destejo sin cesar mi tela.
/ EN LAS ORILLAS DEL SAR /

Prados, ríos, arboredas,
pinares que move o vento,
paxariños piadores,
casiña do meu contento.
/ CANTARES GALLEGOS /

As noites son tranquilas e serenas,
craro é sempre o luar,
por antre as tellas entran os seus raios
i hastra ó meu leito van,
i así durmo alumado pola lámpara
que ós probes lle luz dá.
Lámpara hermosa, eternamente hermosa,
consolo dos mortals.
/ FOLLAS NOVAS /

Daquelas que cantan as pombas i as frores
todos din que teñen alma de muller.
Pois eu que n’as canto, Virxe da Paloma,
ai!, de que a terei?
/ FOLLAS NOVAS /

Has de cantar,
meniña gaiteira,
has de cantar,
que me morro de pena.
/ CANTARES GALLEGOS /

Grilos e ralos, rans albariñas,
sapos e bichos de todas cras,
mentras ó lonxe cantan os carros,
que serenatas tan amorosas
nos nosos campos sempre nos dan!
/ FOLLAS NOVAS /
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PLANETAS 

PLANETAS
ANANOS

Chamámoslle “planetas” aos corpos celestes sen luz propia que 
dan voltas arredor do Sol, teñen masa suficiente como para 
ter forma aproximadamente esférica e limparon a zona da súa 
órbita doutros obxectos ríxidos (isto é, son os corpos claramente 
dominantes na súa órbita). O sistema solar está formado por oito 
planetas: ademais da Terra, os cinco que se poden ver a simple 
vista e se coñecen desde a antigüidade (Mercurio, Venus, Marte, 
Xúpiter e Saturno) e os dous observados despois da invención do 
telescopio (Urano e  Neptuno).

O descubrimento de novos obxectos máis alá de Neptuno 

fixo que a Unión Astronómica Internacional aprobase a 

creación dunha nova categoría, non sen polémica: a de 

“planetas ananos”. Os planetas ananos tamén orbitan 

o Sol e teñen forma esférica, mais non limparon a súa 

zona doutros obxectos ríxidos. Nesta categoría foron 

recolocados Plutón, Ceres (o maior obxecto do cinto de 

asteroides) e os novos corpos identificados no século XXI: 

Haumea, Makemake e Eris.

EXOPLANETAS
No universo existen centos de miles de millóns de galaxias, cada 
unha delas con centos de miles de millóns de estrelas. Dábase 
por suposto que arredor doutras estrelas podería haber planetas, 
mais até hai poucos anos non había tecnoloxía suficiente para 
a súa detección. Foi en 1995 cando se anunciou a presenza 
dun corpo que orbitaba a estrela 51 Pegasi, na constelación de 
Pegaso: era o primeiro exoplaneta, o primeiro planeta fóra do 
noso sistema solar do que tivemos noticia.

Na actualidade coñécense case catro mil exoplanetas e a cifra 
segue medrando constantemente. Para detectalos empréganse 
métodos moi variados e complexos, que moi raras veces pasan 
pola observación directa. Os métodos que até agora deron máis 
resultados son o da fotometría de tránsitos, que consiste na 
observación da leve diminución do brillo da estrela cada vez que 
o exoplaneta transita (pasa) por diante dela,  e o da velocidade 
radial, que se basea na detección das pequenas variacións da 
órbita da estrela por influxo gravitacional do planeta que a orbita.

PONLLE NOME  
A UNHA ESTRELA!

A Unión Astronómica Internacional 

(IAU, polas siglas en inglés) foi fundada 

hai un século, en 1919. Para celebrar o 

seu centenario, a IAU organizou a campaña mundial 

NameExoWorlds, que permite que cada país do mundo lle 

poña nome a unha estrela cun exoplaneta asociado.

HD 149143 é a estrela asignada a España. É unha anana 

amarela parecida ao noso Sol situada a 240 anos luz 

de nós, na constelación de Ofiúco, o Serpentario. A súa 

magnitude relativa é 7,89, o cal a converte nun obxecto 

visíbel con prismáticos en ceos escuros.

O exoplaneta HD 149143 b foi descuberto en 2005. É un 

xigante gasoso un pouco maior que Xúpiter que orbita a 

oito millóns de quilómetros da súa estrela: tarda só 4,1 días 

en dar unha volta completa arredor dela.
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A AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA CORUÑESA ÍO PROPUXO 

NESTA CAMPAÑA O NOME DE ROSALÍA DE CASTRO PARA A 

ESTRELA HD 149143, E O DE SAR PARA O SEU EXOPLANETA 

HD 149143 b. EN CASO DE QUE SE DESCUBRAN MÁIS 

EXOPLANETAS NESTE ASTRO, A NOSA PROPOSTA INCLÚE 

OUTROS TOPÓNIMOS ASOCIADOS Á VIDA E OBRA DE 

ROSALÍA: LAÍÑO, LESTROBE, BASTAVALES, CONXO OU IRIA.

A Terra a 1400 millóns de quilómetros 
vista pola sonda Cassini como un punto 

de luz entre os aneis de Saturno.

HD 149143

SERPENTARIO

Rasalhague

Cebalrai

Marfik

Los astros son innúmeros, al cielo
no se le encuentra fin,
y este pequeño mundo que habitamos,
y que parece un punto en el espacio,
inmenso es para mí.
/ EN LAS ORILLAS DEL SAR /

MÉTODO DA VELOCIDADE RADIALMÉTODO DA FOTOMETRÍA DE TRÁNSITOS

Fonte: ESO

ESTRELA ANFITRIOA

EXOPLANETA

Fonte: NASA
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Colleume a noite,
noite brillante,
cunha luniña
feita de xaspes,
e fun con ela
camiño adiante,
cas estreliñas
para guiarme,
que aquel camiño
solo elas saben.
/ CANTARES GALLEGOS /
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