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■ REMEMORANDO A 
MANOLO 
Conversa con Catalina Sánchez 
García, filla de Manolo Crisanto  
 

REXINA BASADRE 
 
Atopámonos en Santiago, despois de 
anos sen vernos e cóntolle a nosa 
iniciativa; convídoa a falar sen guión 
establecido. Que lembranzas apare-
cen en relación ao teu pai? 

Cati: É difícil facer públicos os recor-
dos; afortunadamente, desde o mes-
mo día que morreu, puiden seguir 

falando del sempre, tíveno presente 
en todos estes anos.  

Lembro que cando tiña 15 anos, e 
despois de manifestarnos en contra 
do pago do aparcamento público no 
recheo de Sada, saíra unha nota de 
prensa dicindo que "estaban Manolo 
Crisanto e a súa filla", e molestárame 
moito que non aparecera o meu no-
me: era adolescente e é normal. 

Tamén acórdome do día que chegou 
á casa despois de falar contigo a 
primeira vez, e contou que ben, que 
estabas disposta a colaborar no 
proxecto político... 

Rexina: Si, era nunha conferencia na 
Sociedad Recreativa Cultural y Depor-
tiva de Sada no ano 1986, na que 

■ LIMIAR 
 
O 20 de maio deste 2020 fixo 20 anos 
do pasamento de Manuel Sánchez 
Pérez, máis coñecido como "Manolo 
Crisanto", nado na Campiña de Lubre 
(Bergondo) e desaparecido prematu-
ramente tras unha operación cirúrxica 
en París. Un dos políticos da comarca 
das Mariñas máis relevantes das últi-
mas décadas do século XX. Desde a 
Asociación Cultural Irmáns Suárez 
Picallo decidimos facer un caderno 
que nos trouxera de novo á memoria 
algo da súa vida, do seu traballo polí-
tico como líder da esquerda en Sada 
e Bergondo, como sindicalista, como 
docente, como cidadán, como home 
bo e xeneroso que foi. 

Agradecemos as colaboracións das 
persoas que aquí escriben, pois grazas 
aos seus recordos e vivencias con Cri-

santo, permiten que revivamos as no-
sas propias; e para os que non o coñe-
ceron, achegan a mirada a un home 
que, coa súa vida e a súa decisiva pe-
gada, sementou honradez, mirada crí-
tica, amor pola xustiza e polos dereitos 
dos desfavorecidos, valor democrático, 
e foi clave na transformación da socie-
dade sadense, en deixar atrás a vella 
herdanza do franquismo. 

Na parte gráfica aparecen fotos, 
moitas cedidas pola familia, a quen 
agradecemos; e tamén reproducións 
de partes do Fora Bolas, publicación 
periódica iniciada por Crisanto, vieiro 
de información coa veciñanza de 
Sada, e feita integramente por el 
mentres viviu.  

Queremos tamén desculparnos pola 
tardanza na publicación deste Ca-
derno, só en parte xustificada polo 
tempo de pandemia que nos está 
tocando vivir. 
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falaba Francisco Cerviño, daquela 
director xerente do Hospital "Juan 
Canalejo" de A Coruña. Había moita 
xente e eu levaba poucos meses tra-
ballando como médica  en Sada e 
preguntei algo. En canto acabou, Ma-
nolo apareceu, presentouse e queda-
mos para falar outro día. Eu non o 
coñecía, pero el xa sabía cousas de 
min, do meu traballo, creo que Ma-
nolo coñecía case todo o que pasaba 
no pobo de Sada.  

Desde a nosa primeira conversa, con-
taxioume a ilusión para traballar polo 
cambio político no Concello, tanto así 
que un ano despois de eu chegar a 
Sada, ía detrás del na lista as elec-
cións municipais. Transmitía bondade, 
honradez e determinación polas cau-
sas xustas. 

Cati: Para meu pai, a súa vida non es-
taba separada da política, tiña unha 
vision do mundo desde a política, e 
iso era a súa vida, unha visión ética, 
coherente da vida e da política; non 
podía separar a persoa do político, era 
unha parte fundamental da súa vida. 

A min sorpréndeme que hoxe estean 
de moda cousas que el defendía co-
mo o ecoloxismo, a defensa do me-
dioambiente. Era anticonsumista, re-

cordo que se queixaba dos envases de 
plástico hai 30 anos. Valoraba moito a 
sociedade dos coidados; dicía que as 
relacións persoais son as que nos dan 
satisfacción, e non o consumo. 

Rexina: Certo, era unha persoa cunha 
calidade humana extraordinaria: soli-
daria, cercana e cun gran sentido do 
humor; e o mesmo tempo moi firme 
na defensa activa dos dereitos das 
persoas, da colectividade, do común. 
Os anos que compartín con el foron 
unha lección de como o traballo de 
concelleiro en Sada se colectivizaba 
en oposición cidadá: liderou protestas 

na rúa durante moitos fins de semana 
para defender a gratuidade do apar-
camento do recheo marítimo; ou can-
do a imputación das taxas abusivas 
pola traída da auga nas parroquias, as 
"contribucións especiais", ou cando 
tentamos chamar a atención pola 
apropiación dun terreo municipal por 
un particular, amigo do alcalde... por 
isto ultimo fomos acusados nos tribu-
nais e, por suposto, absoltos. 

«iso era a súa vida, unha visión ética, 
coherente da vida e da política» 

Manolo Crisanto  
cos seus fillos 
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Cati: Todas esas situacións tomábaas 
como síntomas dunha enfermidade, 
unha cosmovisión que explicaba a 
política en profundidade. Sempre hai 
unha ideoloxía detrás de medidas 
aparentemente asépticas, tecnocráti-
cas, como privatizar as augas... As 
autopistas, por exemplo, promoven 
un maior consumo de coches priva-
dos, máis consumo de combustible e 
levan a máis guerras polo control do 
mercado do petróleo. 

Rexina: El era educador, profesor do 
instituto de Secundaria en Sada, co-
mo te educou? 

Cati: Sobre todo no respecto, con moi-
ta tolerancia, dedicándonos moito 
tempo aos fillos, fomentaba a nosa 
autonomía, non era nada autoritario. 
Eu cando digo que non me castigaron 
nunca, non é porque fora moi boíña, e 
que el sempre intentaba que entende-
ramos por qué tiñamos que facer as 
cousas. Eu reflexiono nisto a raíz de ser 
nai e dígolle ao meu fillo, por exemplo, 
que se tarda en amañarse e chegamos 
tarde a unha cita, non respectamos á 
persoa coa que quedamos. 

E cando ao meu irmán e a min to-
counos estudar secundaria, meu pai 
era delegado sindical e a organiza-
ción propuxéralle liberalo das clases, 
pero non aceptou, porque quería 
compartir con nós esa etapa no insti-
tuto, e así foi. Naquela época, ade-
mais do traballo docente e do traba-
llo sindical, facía traballo político no 
Concello e no partido (Esquerda Gale-
ga). Cando deixou a representación 
sindical contou que puxeran dúas 
persoas no seu sitio. 

El non era diferente no instituto que 
na casa. Dicía sempre o que pensaba, 
non tomaba partido por profesores 
nin polos fillos; foi titor do meu irmán 
e iso non impediu que suspendera 

algo... Gozaba de compartir as cousas 
con nós. 

Acórdate de que cando viñades os 
amigos a casa, nós andabamos por alí 
no medio, dabamos a nosa opinión e 
eramos escoitados, e cando cansaba-
mos, marchabamos da sala. Os nenos 
non molestabamos.  

Rexina: É certo, a min chamábame a 
atención, non era frecuente esa co-
municación, a participación dos nenos 
nas conversas políticas.. 

Cati: Acompañabámolo a pegar 
carteis, iamos aos mitins, non había 
portas infranqueables entre compa-
ñeiros... Un día o meu irmán, Antón, 
sendo moi pequeno, berrou durante 
un  mitin "deixade falar ao meu pai!" 

Os meus avós traballaban as terras dun 
conde, e para tratar desa propiedade, 
nos anos 80 meu pai acompañou ao 
meu avó a Madrid. Marcharon en tren 
e nós fomos con eles á estación, pero 
antes tíñanos compinchados para des-
pedilo no andén cun -"Salud, camara-
da!", que nos facía rir a todos. O seu 
sentido do humor era diario. 

Era moi neneiro, gustáballe a xente 
toda, e escoitaba os nenos porque 
tiñan algo que aportarlle. 

El estivo no paro 5 anos, entre Indu-
coa até as oposicións, e daba clases 
particulares na casa: dicíanos ás veces 
que estaba contento nesta situación 
porque lle permitía estar moito tem-
po con nós. Neste tempo intentaron 
subornalo cun millón de pesetas (do 
que fala Lolo en Bergondo)... Nesa 
situación, moitos pais quedarían na 
casa sen loitar por medo, pero el dicía 
o contrario: os fillos dábanlle apoio 
para loitar, como forma de que esti-
veran orgullosos del, parecíalle mais 
importante que nos quedara o orgu-
llo antes que o diñeiro. 



 

 

■ NOTA PARA O  
ANIVERSARIO DE  
MANOLO CRISANTO 
 

LOLO PARGA 
 
Fáiseme complicado facer un pe-
queno resumo de tantos anos e tan-
tas vivencias, moitas delas inesqueci-
bles, da miña relación persoal, incluí-
da a actividade política, con Manolo 
Sánchez “Crisanto”. Nacemos os dous 
no ano 1946, na mesma parroquia de 
Lubre-Bergondo, de pais labregos, e 
fomos xuntos á escola, cousa que, 
como é ben sabido, marca moito. Un-
ha escola de rapaces de entre 5-6 e 
13-14 anos (moitos tiñan que deixala 
antes para axudar na casa), e aínda 
me sigo preguntando como puide-
mos aprender algo co mestre que 
tiñamos e a cas carencias de todo 
tipo que nos rodeaban. Iso si, o “Cara 
al Sol con la Camisa Nueva” e a 
“Salve” cantabámola todos de memo-
ria e non podiamos falar  en galego, a 
lingua habitual nas nosas casas. 

Despois seguimos distintos camiños, 
el na Coruña e Santiago, eu en Betan-
zos e Madrid. Estas circunstancias 
fixeron que a nosa relación se redu-
cira a algunha festa no verán e pouco 
máis, aínda que a sona das súas ca-
rreiras pola esquerda no equipo do 

Lubre seguíame chegando. Os anos 
foron pasando e os seus problemas 
con Inducoa e a súa participación nas 
loitas do transporte público marcan o 
nacemento dun líder político e social 
na comarca, un líder claramente de 
esquerdas e un referente para todos 
os que pensabamos que as cousas 
tiñan que cambiar radicalmente. 

Nas primeiras eleccións democráticas 
municipais do 1979 formei parte dun-
ha candidatura  de toda a esquerda 
de Bergondo, encabezada por Crisan-
to. Sacamos un bo resultado, 4 con-
celleiros, e empezamos unha lexisla-
tura de moito traballo e moi dura. 
Como mostra de con quen tíñamos 
que pelexar, dous exemplos: O resto 
dos concelleiros, ou sexa 9, aproba-
ron un proxecto para reencher o Xun-
cal de Miodelo, de propiedade muni-
cipal, na ría de Betanzos, (hoxe zona 
protexida), para construír un gran 
Porto Deportivo! Como nos opoñia-
mos a legalizar a urbanización de Fin-
cas Galicia na Costa de Santa Marta, 
pois era ilegalizable, ofertáronlle a 
Manolo 1.000.000 de pesetas! para 
cerrar o asunto.  

Nas seguintes eleccións do 1983, Ma-
nolo, que xa vivía en Sada, encabe-
zou unha candidatura nese concello, 
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Dáballe cero importancia aos cartos. 
Cando había pouco faciamos vida 
austera, non gastabamos, e sen em-
bargo non sentiamos que nos faltara 
nada. Lembro que unha ou dúas ve-
ces ao ano ía con el á Coruña, e mer-

cábame varios libros, e eu flipaba 
porque pensaba que eses cartos po-
dían facer falta para outras cousas. 

Rexina: Grazas, Catalina, por facernos 
revivir a quen para min foi mestre e 
amigo, gocei moito falando contigo. 

«Os seus problemas con Inducoa e a 
súa participación nas loitas do trans-

porte público marcan o nacemento dun 
líder político e social na comarca» 



 

 



 

 

■ O NÁUTICO, UNHA 
LOITA DEMOCRÁTICA 
 

ANTÓN SÁNCHEZ 
 
Para entender o sentido político do 
proceso que pode conducir ao derru-
bo do Náutico é preciso coñecer unha 
historia, que moitos queren ocultar e 
moita xente pode non coñecer. 

Nos anos 80 e 90 gobernaba Alianza 
Popular/Partido Popular, e ocupaba a 
alcaldía Moncho. Eses anos estiveron 
marcados na práctica gobernamental 
pola corrupción e a utilización da ins-
titución en función de intereses parti-
culares sen que se gardasen as míni-
mas formalidades democráticas. Na-
queles tempos había dúas liñas políti-
cas fundamentais, que lembrará per-
fectamente calquera que vivira na-
queles tempos en Sada.  

Unha era a utilización clientelar da 
contratación do persoal do Concello. 
O enchufismo era a norma. Entrabas 

no Concello si eras do PP ou ao alcal-
de lle interesaba, estabas vetado se 
non. Aínda hoxe subsisten vestixios 
desa política, cun proceso de execu-
ción dunha sentencia sobre unha 
convocatoria de emprego público 
cunhas bases feitas a medida que, 
entre outras cousas, vulneraban o 
principio de igualdade. A execución 
desa sentencia é outra das esixencias 
democráticas de rexeneración impres-
cindibles que debe defender calquera 
demócrata en Sada. Ningún dereito 
dos traballadores se constrúe ao re-
dor da defensa do nepotismo. 

A outra liña que caracterizou ese pe-
ríodo de tempo foi a corrupción urba-
nística que conlevou un enorme ne-
gocio para os promotores amigos do 
PP e Moncho, (que a súa vez financia-
ban a este partido e ao propio alcal-
de), a destrución de moito do patri-
monio arquitectónico da vila e o 
desenvolvemento caótico de Sada. 

Por iso, naqueles tempos a oposición 
loitaba por cuestións tan básicas co-
mo o dereito á información e transpa-
rencia, a igualdade de oportunidades 
de todas e todos os sadenses na ad-

pero desa etapa da súa andaina, pen-
so deben falar os seus compañeiros 
de Sada... 

Manolo Crisanto foi e será sempre 
para min un líder político e social na-
to. Cas ideas moi claras, sempre en 
defensa do común, dos ideais propios 
da esquerda en sentido amplo, que 
trataba sempre de unir e sumar. De 
feito, Manolo Rivas convenceunos en 
participar no nacemento de Esquerda 
Galega, con  Camilo Nogueira á fron-
te, pero despois duns anos de exitoso 
traballo, o partido desapareceu sen 
que saibamos moi ben as causas. Tiña 

unha gran facilidade para a oratoria e 
o debate, incluso de xeito improvisa-
do, e trataba sempre de convencer e 
non impoñer. Nunca viviu a activida-
de política coma unha profesión, se-
nón como un compromiso persoal e 
social; sempre orgulloso das súas ori-
xes labregas e sempre defendendo e 
apoiando ás clases traballadoras. Por 
poñerlle unha tacha, eu diría que era 
moi moi desordenado! 

[Lolo Parga foi concelleiro en  
Bergondo por Esquerda Galega,  

xunto a Manolo Crisanto] 
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ministración local, ou o cumprimento 
da legalidade urbanística e a defensa 
do interese xeral fronte a quen utiliza-
ba o público en beneficio privado. 

O Náutico e o hotel convertéronse en 
símbolos desta loita cando no ano 
1987 se anunciou o proxecto de 
construción de ambos en terreo pú-
blico e gañado ao mar para posterior-
mente ser outorgados mediante con-
cesión. Regalábase terreo público e 
concesións por 75 anos a “amigos” 
agraciados pola alcalde mentres se 
construía o Centro de Saúde nun dos 
peores lugares onde se podía cons-
truír, e permitíase ademais, que eses 
negocios fixesen competencia desleal 
aos negocios de hostalería que fun-
cionaban coas “regras do mercado”. 

Houbo unha gran mobilización en 
Sada cun debate veciñal moi intenso. 
Lembro un debate ao que asistiron 
todas as forzas políticas nun salón da 
Sociedade ateigado, e que abando-
nou o, por aquel tempo, alcalde, pou-
co acostumado a debater en igualda-
de de condicións cos seus adversarios 
políticos. A manifestación en contra 
do hotel e a cafetería foi a máis gran-
de que houbo en Sada ata que che-
garon as que se fixeron en contra da 
moción de censura en 2004. 

Non satisfeitos cunha operación de 
agasallo de solo público gañado ao 
mar, a construción de hotel e cafete-
ría non respectaron as normas apro-
badas e superaron o volume de cons-
trución permitido. Para esta xente o 
negocio a costa do público nunca é 
suficiente. As concesións levaban 
aparelladas un canon que non se pa-
gaba, e no caso do Hotel pretendeu 

satisfacerse coa cesión dos baixos 
para que se instalase Radio Sada, ra-
dio supostamente pública que daba 
só voz ao alcalde e ao PP. En resumo, 
un escándalo de corrupción con to-
dos os ingredientes. 

Meu pai, Crisanto, acudiu á xustiza para 
denunciar os incumprimentos en ma-
teria urbanística e iniciou en 1990 un 
tortuoso camiño xudicial e político que 
durou anos e mesmo o sobreviviu a el, 
e que tivo máis novidades conforme 
pasaron os anos, cun novo PXOM in-
cluído. Estamos en 2020 e o Naútico é 
unha ruína aínda sen solución, o que 
fala moito dos tempos da xustiza no 
Estado español cando se trata de per-
seguir infraccións urbanísticas, infrac-
cións que cando quedan sen sancionar 
reforzan a sensación de impunidade, 
algo que non se pode tolerar. 

Pero grazas á vontade maioritaria na 
corporación sadense actual parece que 
está preto o momento no que o Naú-
tico sexa historia. Historia negra, pero 
sobre cuxo final se poderá construír un 
futuro mellor para os cidadáns. O de-
rrubo do Náutico non só mellorará o 
litoral de Sada para toda a veciñanza 
despexando un lugar que nunca de-
beu de ocuparse dese xeito, senón que 
será un acto de xustiza coa loita da 
xente como Manolo Crisanto que, en 
tempos moi duros politicamente, non 
deixou de pelexar por unha xestión 
decente e honrada do público. 

É un acto de rexeneración física do 
litoral, que deberá complementarse 
con outras actuacións, e política. Lim-
peza para proxectar outro futuro. Exe-
cutar a sentencia non é revanchismo 
porque xa o tempo deixa a cada un 
no lugar que merece. 

Aquelas políticas de facer de Sada o 
Benidorm do Atlántico, como dicía o 
por aquel entón alcalde, de enrique-
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«Os seus anos de participación  
política deixaron semente» 



 

 

cer a catro promotores amigos, están 
hoxe en día suficientemente retrata-
das como pesadas lousas que aínda 
custan millóns de euros e graves pro-
blemas ás arcas municipais. Son polí-
ticas que, afortunadamente, xa moi 
poucos reivindican. 

Politicamente, Sada será un sitio me-
llor porque goberne dereita ou es-
querda parece imposible imaxinar 
cousas coma o que no seu momento 
se fixo co Náutico, o que é un avance 
democrático froito de moitos esforzos. 

No plano persoal, e no que ten que 
ver co meu pai, a razón pola que es-
cribo este artigo, a loita do Naútico e 

outras moitas foron as que forxaron a 
miña forma de entender a política, 
pois el foi o meu grande exemplo 
político, e penso que de moita xente 
que veu detrás. 

El dicía que a súa loita era unha ca-
rreira de fondo e cumpriu a súa parte. 
Os seus anos de participación política 
deixaron semente. Creo que con ac-
tuacións como as que defende o ac-
tual goberno municipal, neste caso no 
asunto do Naútico, el sabería que ese 
esforzo non caeu en saco roto. 
[Antón Sánchez García é fillo de Manolo 
Crisanto,  enxeñeiro técnico, sindicalista 

e portavoz nacional de Anova] 

8 

■ CARTA ABERTA A 
MANOLO “CRISANTO”  
 

XOSÉ LUÍS ARMESTO “O ROXO” 
 
Cando fun convidado pola Asociación 
Cultural Irmáns Suárez Picallo para 
participar nunha publicación por causa 

do 20 aniversario da túa morte, teño 
que recoñecer que tiven sensacións 
encontradas. Mais logo pensei que era 
unha boa oportunidade para lembrar e 
reflexionar sobre algunhas das viven-
cias compartidas e sobre o que ten 
pasado nestes últimos vinte anos. 

Estamos a vivir un cambio de época 
con dous acontecementos que desta-
can sobre todos. A crise económica-
financeira de 2008 e a pandemia de 
2020, que puxeron en evidencia as 



 

 

desigualdades crecentes. E a isto hai 
que engadir, como tema de fondo, a 
emerxencia climática, que vai camiño 
xa de ser irreversíbel. Segundo varias 
análises, estase a poñer en evidencia a 
crise do capitalismo neoliberal no seu 
último formato globalizado. Cando 
leo estas opinións, máis que nunca, 
penso que ti terías moitos máis argu-
mentos para defender a inminente 
“chegada da revolución” ao redor do 
que as veces temos feito brincadeiras. 

Despois da crise de 2008 e do move-
mento da indignación do 15 de Maio 
de 2011, parecía que a creba demo-
crática era algo que podía conseguir-
se a través da unión entre a esquerda 
estatal e a esquerda nacionalista gale-
ga, coa que ti —seguro— estarías de 
acordo e coa que eu fun máis escépti-
co. Mais o caso é que foi outra opor-
tunidade perdida, de modo que tere-
mos que teimar nesta carreira de fon-
do. Os recortes, a precariedade labo-
ral, o incremento das desigualdades e 
a privatización dos servizos públicos 
teñen sido o habitual, logo do resca-
te, con diñeiro público, das entidades 
financeiras que foron as principais 

causantes da crise coas súas prácticas 
especulativas. 

Agora, con certo optimismo, penso 
que despois desta brutal crise sanita-
ria e socio-económica ninguén poñe-
rá en dúbida, por riba de ideoloxías, a 
necesidade de maior financiamento 
dos servizos públicos de sanidade, 
educación, servizos sociais e dun 
maior investimento en investigación, 
desenvolvemento e innovación. Con 
todo, coido que teremos que forzar 
politicamente para que as cousas mu-
den, pois, do contrario, todo seguirá 
igual. De estares aquí, estou conven-
cido de que ti, como sempre, empu-
rrarías para lograrmos esa mudanza. 

Porque nunca deixaches de ser un 
activista coherente, que nos arrastra-
bas a colaborar nos múltiples proxec-
tos que emprendías. A túa iniciativa 
levounos a percorrer, nos anos seten-
ta, moitos dos institutos da Coruña en 
nome da asemblea de licenciados en 
paro contra o pluriemprego e na de-
fensa dunha contratación xusta e tra-
ballo digno. Aínda lembro ben a nosa 
irrupción naquela reunión de directo-
res de instituto na Delegación Provin-
cial de Educación, en que consegui-
mos que nos deixaran baremar as 
solicitudes de contratación. Moitas 
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«Nunca deixaches de ser un activista 
coherente, que nos arrastrabas a cola-
borar nos proxectos que emprendías » 



 

 

das persoas que hoxe son profesoras 
e que xa están a piques de xubilarse, 
grazas a aquela iniciativa, puideron 
acceder a un posto de traballo me-
diante un baremo obxectivo e poste-
riormente presentarse ás oposicións. 
Sempre tiveches claro a importancia 
do ensino público, espazo en que 
levaches a cabo a túa vida como do-
cente. E lembro agora tamén a loita 
contra o vertido de residuos na Ría de 
Sada, onde colaborei como mellor 
entendías que o debía facer. Estas e 
outras accións permitiron conseguir 
pequenos cambios que deben ser 
irreversíbeis. Non chegaches a ver 
outro cambio máis importante. O da 
Alcaldía do Concello de Sada en 2003, 
froito de moitos anos de traballo que 
ti lideraches e que, con algúns cam-
bios e atrancos, segue a contar co 
apoio da maioría dos sadenses.  

Mais, quizais, o teu maior éxito foi a 
educación e formación da túa filla e 
do teu fillo. Canda menos, igualan o 
teu compromiso, a túa coherencia e o 
teu activismo. Desde a xeración dos 
teus pais, sempre tiveches a fortaleza 
e compromiso para superar as des-
grazas familiares e manter ese espíri-
to solidario e de activismo  social. 

“Es ti o roxo, non si?”. Esta foi a pregun-
ta que me fixeron cando recibín a cha-
mada para participar nesta publicación. 
Practicamente, xa é só a túa familia a 
que me chama co alcume que me pu-
xeches. Debe ser porque hai case vinte 
anos que o pelo e a barba xa son bran-
cos. Que saibas, por certo, que tivemos 
varias baixas na partida de dominó. Xa 
non é o que era. Que vaia ben. 
[Xosé L. Armesto, Catedrático de Química 

Física, Reitor da UDC (2012- 2016) e res-
ponsable CIG Universidade nos anos 90] 
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■ CRISANTO: POLÍTICA 
E DEREITO Á CIDADE 
 

XOSÉ L. MARTÍNEZ 
 
Sobre un territorio pleno de pegadas 
da historia, Manolo Crisanto foi com-
partindo con todos nós os nomes de 
galeguistas como os irmáns Suarez 
Picallo, de nacionalistas como Caste-
lao, de republicanos como Azaña ou 
Emilio González López, de exiliados... 
mentres as palas escavadoras e a ma-
quinaria do desarrollismo comezaban a 
operar a ao longo da N-VI cara Ferrol, 
nas faldras do monte sagrado de San-
ta Marta, en Guísamo, en Sada...  

Sobre o territorio produciuse un fe-
nómeno que sensibilizaría á poboa-
ción: as novas urbanizacións desen-
volvidas nas Mariñas eran realizadas 
cuns niveis de servizos dos que care-
cían os núcleos tradicionais nos que 
vivía a maioría da poboación durante 
todo o ano. Núcleos rurais, aldeas, 
lugares... permanecían invisibles para 
o Estado. Mentres, o mesmo Estado 
expropiaba os seus terreos agrícolas 
para Polígonos residenciais e indus-
trias, para a ampliación de estradas, 
para facer autopistas...  

As dotacións públicas educativas, sa-
nitarias, culturais, as infraestruturas de 
redes de abastecemento de auga, de 
subministro de enerxía eléctrica, de 
alumeado público, de teléfono, de 
sumidoiros e depuradoras nin as ha-
bía nin se agardaban: os cursos de 



 

 

auga, a Ría, comezaban a converterse 
en cloacas e vertedoiros. 

Grandes naves e edificios en altura de 
apartamentos de ata 15 plantas pola 
N-VI, polos núcleos litorais, salpica-
ban a paisaxe sen outra orde que a 
adscrición dos presuntos implicados 
nas máis turbias componendas. 

A mobilidade da poboación, baseada 
case exclusivamente nas utilización de 
liñas de autobuses, incorporaba cada 
vez máis traballadores á cidade da 
Coruña... ata que se procedeu a ex-
pulsar do centro da cidade a milleiros 
de usuarios que en boa parte inicia-
ban a súa experiencia de consumido-
res e daban vida aos comercios de 
vestido, do calzado e da alimentación 
de ultramarinos do centro histórico. 

O territorio das Mariñas volvíase hí-
brido na década dos setenta, cando, 
apenas sen crecemento poboacional, 
ía incorporando lentamente traballa-
dores do sector primario cara o sector 
da construción e dos servizos, mo-
véndose dende a vivenda na aldea, 
cara os lugares de traballo no centro 
e nas novas barriadas que se estaban 
iniciando na capital. 

A súa condición de traballadores 
“urbanos” non era acompañada pola 
mellora nas condicións de 
“urbanidade” dos asentamentos tradi-
cionais nos que habitaban: a súa per-
tinencia á cidade era negada así co-
mo o seu dereito á cidade. 

O conflito do transporte e o traslado 
do centro urbano á periferia de todas 
as liñas de proximidade, o abuso con-
tinuo nos prezos, foi o detonante que 
aglutinou a todos os movementos e 
no que Crisanto tivo unha destacada 
participación dende Sada e Bergondo, 
nas concentracións e manifestacións 
na nova Estación de Autobuses. 

O dereito á cidade negábase a miles 
de habitantes traballadores dos ter-
mos municipais limítrofes á gran cida-
de galega, nos que a inmensa maioría 
da poboación entraba no último cuar-
to do século XX moi afastada dos es-
tándares de equipamentos, con graví-
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«O compromiso de Crisanto permitiu 
que se puideran empezar a construír 

estruturas organizativas de progreso en 
Sada, Bergondo, Oleiros» 



 

 

simos déficits de infraestruturas e ser-
vizos, na simple pavimentación do seu 
hábitat, e ao tempo vían pasar de lon-
go estradas, autopistas, pavimentar e 
dotar de alumeado público as rúas das 
novas urbanizacións para as segundas 
residencias da incipiente clase media 
urbana; vían pasar as redes de abaste-
cemento de auga e de vertidos de su-
midoiros directamente ás praias e ás 
rías sen recibir nin un só metro cadra-
do de asfalto no camiño á súa aldea, á 
súa casa, a súa escola.  

Crisanto non foi indiferente. E com-
prendeu dende o primeiro momento 
que tiña responsabilidades sociais 
que asumir nun territorio no que as 
organizacións progresistas, esmaga-
das dende facía 40 anos, tiñan serias 
dificultades para contar cun mínimo 
de xentes dispostas a participar nas 
confrontacións electorais. Crisanto 
formou parte e traballou na organiza-
ción electoral para as primeiras Cor-
poracións democráticas, abrindo así o 
escenario á participación partidaria 
nas seguintes confrontacións, como 
Esquerda das Mariñas-EG ou con EU, 
sempre coa idea de que fortalecer os 
partidos de esquerda era fortalecer a 
democracia. Nun momento no que 
ser demócrata e militar nunha organi-
zación de esquerda non era 
“politicamente correcto”.  

O compromiso de Crisanto permitiu 
que se puideran empezar a construír 
estruturas organizativas de progreso 
en Sada, Bergondo, Oleiros. Un traba-
llo que representou o reto máis rele-
vante alcanzado na zona desde 1.975, 
co obxectivo da súa participación nos 
diferentes niveis de consulta electoral. 

Nas terras das Mariñas da ría de Be-
tanzos-Sada a esquerda organizada 
en partidos políticos avanzou progre-
sivamente  en votos fronte ao conti-
nuo debilitamento da dereita  nas 
confrontacións de ámbito galego, 
estatal ou europeo. 

A figura de Crisanto resulta funda-
mental para comprender ese proceso 
de articulación e compromiso en or-
ganizacións  que permitiran a miles 
de persoas a conquista da condición 
de cidadán dunha “Polis” que se ex-
pande sen cesar nun marco territorial, 
aínda hoxe institucionalmente ignora-
do. Un ámbito que se presenta como 
o “terreo de xogo” para a conquista 
do “dereito á cidade” polos 400.000 
habitantes da Area Urbana. 

[X. L. Martínez Suárez, Catedrático  
de Urbanística e Ordenacion do  

Territorio da UDC, foi Alcalde de  
Oleiros entre 1979 e 1983] 
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■ OS IMPRESCINDIBLES 
 

ÁNGEL GARCÍA SEOANE 
 
Neste mundo no que vivimos, cada 
día é máis difícil atopar persoas que 
estean dispostas, desinteresadamente, 
a dedicar parte do seu tempo e da súa 
vida a proxectos sociais e comunita-
rios que redunden na mellora da cali-
dade de vida, na convivencia entre os 
pobos e no fomento da nosa cultura. 
Por iso, cando a comunidade perde a 
unha persoa que ten esas calidades 
tan loables, todos estamos a perder, á 
marxe de credos e ideoloxías. 
Hai xa 20 anos que perdemos a Cri-
santo. Fóísenos o home que, ao longo 
da súa corta pero intensa vida, loitou 
e traballou arduamente, desde a súa 
praza de docente e como membro de 
colectivos sociais e culturais, no forta-
lecemento do sistema democrático. 
Lembramos a Manolo Sánchez, Cri-
santo, participando en todas as mani-
festacións en defensa da industria en 
Galicia, apoiando a colectivos de tra-
balladores con empresas en crise, 
loitando contra o espolio que nos 
anos 70 Autopistas do Atlántico inten-
taba levar a cabo cos veciños da co-

marca. Lembrámolo contribuíndo á 
creación de sociedades culturais e na 
defensa da nosa lingua e, desde unha 
oposición construtiva, nas corpora-
cións de Sada e Bergondo, represen-
tando a centos de veciños e veciñas.  
Crisanto, o home coherente, tenaz,  
nobre... Crisanto, o compañeiro, o 
político honesto que antes de decidir 
escoitaba, asesorándose para non ter 
que dar un paso atrás nesa loita tan 
desigual que librou tentando acadar 
uns concellos distintos, agradables 
para vivir, libre de vasalaxes e de caci-
quismo clientelar. 
Hoxe, máis que nunca, podemos afir-
mar que o traballo de Manolo Crisan-
to non foi de balde. Hoxe son moitos 
os veciños e veciñas que valoran a 
ética e a honradez á hora de facer 
política, de tal xeito que o seu alum-
nado, os seus compañeiros, a súa ve-
ciñanza, os seus amigos e, en definiti-
va, os que compartimos a súa loita 
por sanear a política local, tomamos 
tamén o relevo e somos a alternativa 
para cumprir o seu soño de acadar 
unha sociedade distinta e singular. 
Inmortalicemos a súa memoria dedi-
cándolle unha rúa, praza ou escola o 
seu nome. 

[Ángel García Seoane é  
Alcalde do Concello de Oleiros] 
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«Crisanto, o home coherente, 
tenaz,  nobre... Crisanto, o 
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■ FERREIRO DUN 
MUNDO MELLOR 
 

XOÁN CALROS AGRA BARRÓS 
 
Coñecín a Manuel Sánchez “Crisanto” 
cando se constituíu a Asociación de 
Veciños de Sada. Eu estaba afiliado a 
Comisións Obreiras e, aínda que, no 
79, asistira ao congreso do Partido 
Obreiro Galego, en Vigo, acompañan-
do a varios militantes, non participara 
activamente en política ata que no 
ano 1983 formei parte da candidatura 
de Esquerda Galega que encabezaba 
Manolo. Tamén el me convenceu para 
afiliarme á CXTG cando deixei Comi-
sións porque me parecía coherente 
coa militancia política que por entón 
eu comezaba. Ao ano seguinte Es-
querda Galega fusionábase co Partido 
Socialista Galego e en abril do 89 ce-
lebrábase en Sada o III Congreso do 
PSG-Esquerda Galega.  

Non fai moito atopei na internet unha 
referencia a ese congreso: afirmábase 
que supuña o abandono do marxismo
-leninismo e optábase pola socialde-
mocracia. A verdade é que quedei 
sorprendido porque eu non lembraba 
se ocorrera así realmente. Tampouco 
lembraba falar con Manolo sobre isto. 
Si me vén á memoria unha controver-
sia que houbo sobre o slogan con-
gresual e a iconografía. Unha frecha 
verde cara á dereita era o logotipo, e 
había quen cría que parecía que se 
daba a entender que camiñabamos 
cara á dereita pero explicábase que a 
frecha era un vector e que, como se 
trataba dun vector positivo, por iso 
orientábase cara á dereita. Aínda que 
tiñamos o relatorio e as emendas, 
tampouco me estraña que non se 
falase moito sobre elas debido a que 
a organización do congreso absor-
beunos todo o tempo, pero tampou-
co despois tratamos sobre o asunto e 
iso a pesar de que Manolo estivo a 
presidir a mesa congresual.  

Levantarme marxista e deitarme so-
cialdemócrata. En realidade creo que 
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non foi iso o que realmente pasou 
senón que non hai que esquecer que 
ese ano Solidarność, en Polonia, gaña-
ba unhas eleccións que pouco despois 
poñerían fin ao período socialista nese 
país e ao comezo da desmembración 
da Unión Soviética con Mikhail Gorva-
chev e xa desde o 68 coa conversión 
dos partidos comunistas de Francia, 
Italia e España ao eurocomunismo ou 
antes, na época de Nikita Khrushchev, 
cuestionando o período stalinista e, 
por tanto, parecía que era necesaria 
unha actualización da teoría marxista: 
nin comunismo stalinista, nin social-
democracia. Pero o recordo daquel 
congreso a min deume pé agora para 
reflexionar sobre aquel momento e en 
cal era a forma de ver a política de 
Manolo “Crisanto”.  

Cando todo isto comezaba a entrever-
se, veu unha tarde comigo a pasear na 
lancha para dar unhas voltas ao corri-
cán e tentar pescar algunha robaliza. 
Andamos entre a Punta Lavadoira e 
Lourido e falamos do que pasaba con 
Wałęsa, Wojtyla e Jaruzelski. Eu dicíalle 
que algo se tiña que facer mal cando 

todo aquilo polo que moita xente loita-
ra estaba a virse abaixo. El dicíame:  

Mira, Xan; isto é unha guerra que co-
mezou hai tempo, houbo moitas bata-
llas, hainas e seguiraas habendo; esta 
de agora mesmo é unha que se perde, 
ben porque o inimigo soubo gañala 
ou ben porque houbo cousas mal fei-
tas, pero pérdese.  

E dicía tamén.  
Eu nunca estiven na Unión Soviética e 
agora parece que todo o mundo sabía 
e critica o que alí pasaba. Algúns si 
estiveron alí, non sei entón por que 
non o dixeron, hai que construír formas 
de vida que sirvan para que a xente 
mellore pero non hai que confundirse 
co que é necesario e o que non.  

Nada máis actual neste momento, 
tiña unha gran intuición e por iso non 
adoitaba teorizar moito, dicía iso por-
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«Era valente e non calaba, falaba cando 
era necesario e se algo vía mal púñao de 

manifesto da mesma forma que 
aprobaba aquilo que o convencía » 

Manolo Crisanto con 
integrantes do seu Grupo 
Municipal no salón de plenos 
do Concello de Sada e  
no auditorio de Cerámicas  
do Castro  



 

 

que era valente e non calaba, falaba 
cando era necesario e se algo vía mal 
púñao de manifesto da mesma forma 
que aprobaba aquilo que o conven-
cía. Por certo… collemos dúas robali-
zas e creo que era a primeira vez que 
el ía de pesca, ademais pescounas el. 

Traballou un tempo como químico no 
laboratorio dunha empresa e desa 
experiencia tamén sacaba conclusións: 

Cando fun á Universidade de Santiago 
había algúns, pero non moitos, fillos de 
obreiros ou labregos, como eu, porque 
estudar requiría un esforzo moi grande 
para os pais. Na empresa na que traba-
llei era un asalariado, cualificado, pero 
cobraba un soldo; antes os universita-
rios, o químico, o enxeñeiro, o médi-
co… eran os donos das empresas ou 
fillos dos propietarios. Si, chegabamos 
á Universidade, pero o poder fóra tí-
ñano os mesmos de antes…  

Estabamos nunha cafetería esperando 
a hora de ir ao Concello a unha Comi-
sión Informativa ou un Pleno e colleu 
dúas canecas de café separándoas un-
ha cuarta e trazando no aire unha ima-
xinaria liña entre as dúas proseguiu:  

Ves, nesta de aquí estamos nós e nes-
toutra os que pertencen a outro estra-
to da sociedade; entre as dúas canecas 
hai un arame e, ás veces, alguén pasa 
polo arame ata o outro lado. Pode ser 
que algún dos que pasen acabe for-
mando parte dese grupo, sobre todo 
se se esquece de onde saíu, pero os 
outros seguirán sendo servidores ou 
sipaios dese poder. 

Tamén pode ser que algún desa cane-
ca veña polo arame ata a nosa e… Que 
actitude debemos ter con ese que 

chega? Pois creo que debe ser ben 
recibido pero non esquecendo que as 
decisións debémolas tomar nós e que 
non hai redentores. 

Ao cumprirse o primeiro aniversario 
do falecemento de Manolo celebrouse 
un acto no instituto Isaac Díaz Pardo, 
onde daba clase, colocándose unha 
placa na súa homenaxe. Convidouse a 
compañeiros que nalgún momento da 
súa vida tiveron relación de amizade 
ou política. Un dos que interviñeron 
era Camilo Nogueira, que fora compa-
ñeiro de militancia de Manolo durante 
bastante tempo. De entre o que foi 
expoñendo sobre o tempo que com-
partiron, a min chamoume a atención 
a afirmación que fixo sobre que men-
tres que para el o nacionalismo era un 
fin, para Manolo era un medio. Non 
sei se para Crisanto era así e, a verda-
de, nunca lle oín manifestarse nese 
sentido e, evidentemente, el xa non 
podía afirmalo nin negalo. Tamén é 
posible que esa fose a conclusión de 
Camilo en función dalgunha charla 
que tiveron e, nese sentido, recordo 
que unha vez indo de camiño a Curtis 
para dar un mitin nunhas eleccións 
autonómicas díxome:  

Moitas veces ás persoas prívaselles 
dos seus dereitos por distintos moti-
vos: pola cor da súa pel, pola lingua 
que fala, polo territorio onde vive, 
polos seus costumes, pola súa cultura, 
pola súa orixe… pero todo iso son 
distintos aspectos da liberdade do 
individuo e da comunidade onde vive 
e se defendemos a liberdade debemos 
defender o dereito de ser un mesmo.  

Tampouco estou seguro de que pui-
dera deducirse algo nun sentido ou 
outro diso pero si estou seguro de 
que nunca se botaría atrás defenden-
do esa liberdade. Eu diría, parafra-
seando a Internacional, que bateu no 
lume sagrado querendo ser ferreiro 
dun mundo mellor.  
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«El sempre falaba dunha Esquerda,  
con maiúscula, que fose capaz de fixar 
un obxectivo común» 



 

 

Aínda que non quería resignarse a que 
sempre fose así, había algo do que 
sempre falaba con pena: o “cainismo” 
da esquerda; sobre iso dicía: “Pasas 
toda a vida chupando hostias; pero ao 
final, as que máis doen son as dos pro-
pios compañeiros”.  

Creo que nunca lle oín falar mal de 
antigos compañeiros por razóns ideo-
lóxicas; sempre os respectou e manti-
vo unha relación de amizade con 
moitos que xa non estaban na organi-
zación na que estaba el.  

Anarquista, marxista-leninista, menxe-
vique, bolxevique, stalinista, trotskista, 
maoísta… Que era Manolo?  

Pois quen queira poñerlle a etiqueta 
que lla poña. El sempre falaba dunha 
Esquerda, con maiúscula, que fose 
capaz de fixar un obxectivo común.  

Cando faleceu non se quixo esquecer 
ese anhelo seu por riba dunha mili-
tancia concreta e por iso na necro-
lóxica que se publicou dicía: 

Os seus compañeiros da esquerda, das 
Mariñas, que nalgún momento da vida 
fumos testemuñas da súa valentía, da 
súa lealdade e da súa firmeza e, sem-
pre, compartimos a súa solidariedade 
e a súa amizade… 

[Xoán Calros Agra Barrós foi  
Concelleiro en Sada, por Esquerda  

Galega, desde 1991 a 2003] 
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■ MANOLO CRISANTO: 
O LIDERAZGO  
PERSEVERANTE  
 

ABEL LÓPEZ SOTO 
 
Coñecín a Crisanto en Compostela no 
ano 1985 e non foi por motivos políti-
cos senón sindicais. Os dous formaba-
mos parte do Consello Nacional da 
Federación do Ensino da Confedera-
ción Xeral de Traballadores de Galicia 
(CXTG). El asistía en representación da 
comarca da Coruña e eu en represen-
tación da comarca da Barbanza onde 
traballaba naquela época. 

Nas conversas que mantiñamos en 
Compostela nese período, Crisanto 
falaba moi ben de Sada, sempre resal-
taba os aspectos positivos e transmitía 
moito entusiasmo falando do seu Con-
cello, algo que reafirmaba a ilusión que 

sempre tiven de acabar en Sada como 
funcionario de Educación. El sempre 
me animou a facer ese traslado que, 
sen embargo, tivo que se demorar ata 
comezos dos anos 90 porque Sada era 
e segue sendo un lugar cotizado. Lem-
bro que me dicía, “cando vaias e quei-
ras verme pregunta por min na rúa, 
que me coñece todo o mundo”. 

Efectivamente comprobei que así era, 
pero non só iso, ademais gozaba do 
respecto dos que pensaban coma el e 
tamén de moitas persoas que tiñan 
outras ideas. Foi el e o seu círculo máis 
próximo os que me facilitaron unha 
rápida integración, cuestión que sem-
pre lles agradecerei. 

No aspecto referido ao traballo políti-
co, os dous militabamos daquela no 

«Sempre me chamou a atención a  
súa tremenda capacidade de liderazgo 

e a súa perseverancia» 



 

 

PSG-EG, motivo polo cal, ao chegar a 
Sada xa me incorporei inmediatamen-
te a este grupo que estaba consolida-
do como o principal partido na oposi-
ción a un PP que viña repetindo maio-
rías absolutas practicamente desde o 
comezo das eleccións municipais de-
mocráticas. 

Manolo era un líder político en toda a 
extensión da palabra pero, como per-
soa, a humanidade e o optimismo que 
transmitía eran máis fortes se cabe. 
Nas reunións políticas os debates ape-
nas causaban diferenzas de criterio e 
era frecuente que remataran cunha 
frase súa moi característica: “Bueno, 
agora imos tomar uns jarrillos”. 

Coa desaparición do PSG-EG , no ano 
1995 Manolo encabezou a candidatura 
municipal Esquerda Unida-Esquerda 
Galega e no ano 1999  a da coalición 
Esquerda de Galicia-Os Verdes obten-
do nos dous casos 4 concelleiros e 
continuando a ser claramente a 
primeira forza de oposición ao PP.  

Un aneurisma truncou as súas esperan-
zas persoais e políticas pese a intentar 
por todos os medios seguir adiante, 
incluso trasladándose a Francia bus-
cando unha intervención cirúrxica sal-
vadora que por desgraza non foi.  

Previamente xa dimitira como conce-
lleiro e foi así como me incorporei eu á 
vida municipal,  porque era o seguinte 
na lista. 

De Manolo destacaría no persoal o seu 
optimismo, a súa personalidade impe-
tuosa e, especialmente, que era moi 
boa persoa. Tamén sei que era moi bo 
profesor porque os meus fillos estuda-
ron no IES de Sada onde el traballaba 
impartindo Física e Química. 

No político, sempre me chamou a 
atención a súa tremenda capacidade 
de liderado e a súa perseveranza, 

porque lle tocou loitar en tempos 
moi difíciles nos que o bipartidismo 
dos partidos estatais apenas deixaba 
espazos para as diferentes forma-
cións  minoritarias ás que el repre-
sentou  obtendo resultados moi por 
riba do que esas formacións acada-
ban noutros concellos, o que amplifi-
ca a súa importancia política como 
un claro referente para o progresis-
mo e a esquerda en Sada. 

Lembro especialmente a loita por eli-
minar as contribucións especiais, que 
eran algo máis que un imposto inxusto 
e que Crisanto entendeu perfectamen-
te como un intento de favorecer un 
urbanismo desaforado que só benefi-
ciaba a uns poucos. Aquela loita foi o 
inicio do declive do PP, que propiciou 
que afortunadamente puidera haber 
con posterioridade gobernos diferen-
tes en Sada, que el por desgraza non 
puido protagonizar, nin ver nin gozar.   

[Abel López Soto, Alcalde de Sada  
polo BNG nos períodos 2003-2004  

e 2007-2011] 
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■ MANOLO CRISANTO, 
MESTRE DE VIDA  
 

BENITO PORTELA 
 
Recibo a invitación para lembrar a Ma-
nolo Crisanto e ó primeiro que penso 
é como moita acción política actual no 
concello de Sada, ten relación, cando 
non é a causa, do traballo político de 
Manolo Crisanto, da súa loita, do seu 
pensamento, das súas análises claras, 
que contribuíron a crear e sostiveron 
unha conciencia política da que nos 
nutrimos a esquerda. 

Pero de seguido véñenme á cabeza as 
miñas vivencias con Manolo, de can-
do eu estaba en 6º de EGB en Mon-

dego, e as veces viña a buscar ao seu 
fillo Antón e ademais baixábanos a 
Sada a uns cantos; de cando durante 
uns meses compartiamos as gradas 
nos partidos do Rayo Sadense, por-
que eu fracturara a miña perna con 
15 anos, e el, sempre próximo e cóm-
plice, vacilábame se lle dicía que me 
quería afeitar, ou quería sonsacarme 
se me achegaba ás rapazas e como. 

Máis tarde deume clase no Instituto, 
en COU, e recordo a súa singular capa-
cidade para transmitir a importancia 
da Física e da Química na vida cotiá; 
así, explicaba con toda naturalidade o 
concepto de velocidade co exemplo 
do repartidor de leite polo Pedregal; 
ou o tiro parabólico co lanzamento de 
Andrinúa no mundial do 90; ou o prin-
cipio de Bernoulli a través do río 
Maior,.. a súa mestría era explicar os 
conceptos ligándoos a cousas que 
formaban parte do noso mundo.  

E tamén, como sempre, estaba pen-
dente da parte humana dos rapaces, e 
as veces encargábanos que estivera-
mos atentos ás compañeiras que viñan 
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«Era un líder que asumía sempre as 
derrotas en primeira persoa e non 
tapaba a responsabilidade nas circuns-
tancias, ou nas outras forzas políticas » 



 

 

de novo doutro instituto, para que se 
sentisen cómodas, e se integrasen, e 
sobre todo, para que funcionásemos 
como grupo. 

No curso 1990-91 veu un compañeiro 
no recreo entre clases, dicir que se 
estaba a facer un recheo ilegal nas 
Brañas, e ao momento, a maior parte 
dos alumnos marchamos a parar as 
máquinas diante do Concello; recordo 
que Manolo se amosara sorprendido e 
moi orgulloso da nosa reacción. É cer-
to que estabamos nunha época politi-
camente movida, polo da guerra do 
Golfo, pola insubmisión, había dous 
detidos na Coruña por este motivo... 

Da miña época na Universidade recor-
do a mensaxe que me deu: "o impor-
tante é aprender traballando", saber si, 

pero meterse na realidade da vida. Era 
consciente do cambio no momento 
histórico, recordo como nos dicía que 
as nosas xeracións iamos a vivir peor, 
por ter menos acceso ao traballo, e así 
foi en moitos casos. 

Se tivese que definir como era, diría 
que posuía unha mente brillante e 
clarividente, tiña as cousas clarísimas; 
sabía da dificultade dos obxectivos e 
facía o máximo posible, pero "sin lace-
rarse", como acostumaba a dicir.  

Era un líder que asumía sempre as de-
rrotas en primeira persona e non tapa-
ba a responsabilidade nas circunstan-
cias, ou nas outras forzas políticas. Foi 
un dos bos e xenerosos. 

[Benito Portela é Alcalde de Sada] 

Nota manuscrita de Manolo Crisanto na manifestación contra o recheo das Brañas 



 

 

■ TESTEMUÑA DUN 
ALUMNO  
 

OSWALDO DIGÓN 
 
A educación non é só transmitir o que 
está nos libros e os programas educa-
tivos. Un profesor non é un magnetó-
fono que emite leccións e un alumno 
non é unha bolígrafo e un caderno de 
apuntamentos. O labor do primeiro é 
ensinar a pensar, e a do segundo é 
atesourar esas ensinanzas. Soa ben, 
pero este pensamento idílico cúmpre-
se en poucas ocasións e moito máis 
se temos en conta a excitada mente 
adolescente. Por iso, cando che ven á 
mente con agarimo un profesor de 
instituto, comprendes que che ensi-
nou máis da vida que da súa materia; 
Manolo Sánchez “Crisanto”, era ese 
profesor, a súa materia a de Física e 
Química e eu era ese alumno de ter-
ceiro de bacharelato do instituto Isaac 
Díaz Pardo de Sada. Este é o meu re-
cordo. Eu acababa de chegar a Sada e 
viña do Instituto de Becerreá; este era 
o meu segundo centro de ensino no 
que entraba como “o novo”. Novos 
compañeiros e compañeiras, novos 
espazos, novos temarios, novos pro-
fesores, novos amigos e amigas... A 
ecuación repetíase pero nesta ocasión 
houbo unha variable que fixo que 
todo fose diferente. 

Aqueles primeiros días de instituto 
ían igual que as veces anteriores. 
Cheguei e senteime na cadeira que 
me asignaban, primeira fila á beira da 
xanela. Era xa finais da primeira sema-
na de curso  e cos meus compañeiros 
e compañeiras de clase só existían 
miradas amables, intercambio dal-
gunhas palabras e pouco máis... Su-

poño que cando chega alguén novo á 
aula é unha sensación de tanteo e 
avaliación, nada máis. Non era o 
primeiro mozo novo que chegaba ás 
súas vidas, nin sería o último. En cam-
bio eles e elas para min eran toda 
unha novidade. Todo novo pero igual 
que outras veces. A mesma lousa, os 
mesmos pupitres, a mesma disposi-
ción das aulas, as mesmos perchas... 
Mesmo cheguei a recoñecer en apa-
rencia a algún dos mesmos antigos 
compañeiros. Era todo igual e ao 
mesmo tempo distinto. Crédeme, é 
una situación angustiosa. 

Entón entrou en clase un home que 
vestía chaqueta e sorriso. Crisanto, o 
profesor de Física e Química, aínda 
non sabía o seu nome, tampouco o 
escribiu na lousa como nas películas 
americanas. Saudou a todos e a todas 
cun “Boas!”, colleu un xiz e escribiu 
D= M/V, eu anotei esa fórmula na 
primeira páxina do meu novo ca-
derno, en realidade non era novo o 
reciclara do meu antigo instituto, tan 
só tachei o título de “lingua galega” e 
puxera “F e Q” na portada. “As pro-
piedades da materia”, continuou ex-
plicando o profesor, “A densidade é 
igual á masa partida do volume....” Eu 
seguín anotando cunha caligrafía im-
pecable, neste novo centro quería 
facer ben as cousas e ter uns bos 
apuntamentos era un dos meus pro-
pósitos. 

Cando acabou de explicar o que que-
ría que entendésemos sobre a densi-
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«Pódese dicir que “Crisanto” me 
ensinou unha desas cousas que non 

están nos libros. Ensinoume a ter 
“Química” coa xente que me rodea» 



 

 

dade, cousa que non conseguiu comi-
go xa que estaba atento á miña cali-
grafía de cores para ter unhas notas 
dignas de Leonardo, Crisanto pro-
púxonos un exercicio sobre o tema e 
quedou mirando a todos cun sorriso, 
foi entón cando todos deixamos de 
miralo e puxémonos a traballar sobre 
a ecuación. Tiña uns apuntamentos 
preciosos pero non entendera nada...  

E entón ocorreu algo que nunca me 
pasou antes. Crisanto tomou unha 
cadeira, achegouna á miña mesa e 
sentou en fronte a min. Todo apunta-
ba a que me ía felicitar polas miñas 
coloridas e precisas notas sobre a súa 
explicación, pois... non. Apoiou o seu 
cóbado na miña mesa, a súa man na 
súa cabeza e cun sorriso díxome: “Así 
que es de Becerreá, eu coñezo a...!” O 
profesor de Física e Química non lle 
interesaba para nada se entendera a 
súa explicación, interesáballe eu!. Es-
taba a interesarse por min e polo meu 
lugar de orixe! Un sentimento entre 
vergoña adolescente, por sentir as 
miradas dos compañeiros atentos á 
escena da conversación entre o pro-
fesor e o novo, e agradecemento polo 
interese daquel home sobre min fu-
sionáronse. Nos anteriores centros 
este interese fora en público, diante 
de todos, sen anestesia. Aquí era pri-
vado, ou polo menos os compañeiros 
e compañeiras non podían estar moi 
atentos ó que eu dicía xa que tiñan 
que resolver fórmulas de densidade. 
En cambio para o min toda a sensa-
ción de abafo fíxose menos espesa e 
por primeira vez, con aquela conver-
sación sentinme acollido, sentinme a 
gusto. Pasaron case trinta anos 
daquilo e cada vez que me atopo 
nunha situación na que hai alguén 
novo, nunha reunión, nunha festa, 
nun traballo... fago o posible para que 
sinta o mesmo que sentín eu aquela 
vez: que se sinta a gusto, acollido, 
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ben recibido. Pódese dicir que 
“Crisanto” ensinoume unha desas 
cousas que non están nos libros, e 
que en realidade son as importantes. 
No meu caso Crisanto ensinoume a 

ter “Química” coa xente que me ro-
dea. Grazas mestre. 

[Oswaldo Digón, actor, cómico,  
improvisador e guionista] 
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■ CARTA A MANOLO 
CRISANTO  
 

CRIS ASENSIO 
 

Os bos e xenerosos 
a nosa voz entenden  
e con arroubo atenden 
o noso rouco son   
( E.Pondal. Os Pinos, Himno galego) 

 
Vinte anos. Xa van vinte anos desde 
que nos deixou. O tempo é un gran 
paxaro branco de longas plumas e 
lenes ás feitas de nubes. Co seu voar 
presto e incansábel conduciunos ata 
este 2020 no que volvimos xuntarnos 
arredor do sabio profesor. 

Eu recalara no instituto Isaac Díaz Par-
do de Sada polo ano 1992, destinada ó 
Departamento de Galego, no que 
tamén estaba Luísa Villalta, e foi alí 
onde tiven a sorte de te coñecer. Creo 
que foi precisamente Luísa quen nos 
presentara. O certo é que me resultou 
moi fácil o achegamento,  pese a que 
che tiña moito respecto debido ó teu 
prestixio.  Axiña descubrín que eras 
unha persoa moi accesíbel.  Sempre 
atento, amigábel, de doado sorriso. Xa 
sabía de ti pola túa actividade política. 
A túa sona ía por diante. Eras todo un 
referente na política local. Compaxina-
bas por aqueles tempos a actividade 
como concelleiro en Sada coa de pro-

fesor de Física e Química no IES. Por 
certo, non sei que lle dabas ó teu 
alumnado nas aulas, pero era incríbel 
como te reverenciaban.  Ben, digo que 
non o sei porque non fun alumna túa, 
pero coñecéndote era fácil imaxinalo. 
Porque lles ensinabas Física e Química, 
pero tamén a ciencia da vida. Sei con 
certeza, que a túa dedicación ía máis 
alá da docencia. Coñecías ben á rapa-
zada, a súa problemática persoal ou 
familiar cando a tiñan e implicábaste 
con eles para axudalos. Nas Xuntas de 
Avaliación sempre partidario deles, e 
moi comprensivo. Cos compañeiros 
igual, un home sincero, bo e xeneroso. 
Ameno conversador e apaixonado na 
defensa das ideas, non dubidabas en 
falar forte cando te cabreabas. Lembro 
os claustros interminábeis de profeso-
rado, que se facían polas tardes, e que 
podían durar horas e horas. Un día 
houbo un que comezou ás catro da 
tarde e eran máis das nove e inda se-
guiamos alí reunidos. Debeu ser polo 
ano 93 ou 94, a piques de comezar o 
novo plan de Ensino Secundario,  coa 
implantación da LOGSE.  No claustro 
armouse unha boa lea. Había profes 
que non querían que viñesen nenos de 
doce anos para o centro, porque iso 
mudaría inevitablemente certos costu-
mes e rutinas. Recordo tamén o 
desacordo que provocabas nalgún sec-
tor do claustro cando defendías que a 
especialidade de Cultivos Mariños non 
era moi rendíbel nin para os intereses 
do instituto nin para o pobo de Sada. 
Sempre antepoñendo o social por enri-



 

 

ba de todo. Ironizabas ca cantidade de 
cartos que se levaban gastado no 
“laboratorio da Señorita Pepis”, como ti 
chamabas á especialidade. Sincera-
mente penso que o que máis  te amo-
laba era a perda de tempo, a mala xes-
tión e non ter en conta os intereses da 
sociedade local. Pero o anoxo axiña 
pasaba e se había ocasión ías tomar 
unhas “moléculas de viño” ou uns 
“jarrillos” cos compañeiros  e compa-
ñeiras. Cando poñías o pé na rúa o 
paxaro do tempo debía voar moi amo-
diño porque te parabas con canta veci-
ña ou veciño cho demandaba,  e a bo-
tar con eles unha parrafadiña.  Iso, 
compañeiro, como ben sabemos daría 
para outra historia. Volvendo ó institu-
to, había un lugar que creo che gusta-
ba especialmente: a conserxaría. O 
cuarto era un pequeno cubil situado 
no corredor de acceso á sala do profe-
sorado, xusto fronte da entrada princi-
pal e con xanelas que daban a dita en-
trada e mais ó patio interior, onde se 
reunía o alumnado nos recreos. Este 
cuarto-vixía a penas tiña dez metros 
cadrados e nos leceres estaba sempre 
petado como o gabinete dos irmáns 
Marx. Neses momentos, alí non collía 
unha agulla. Ademais era o lugar onde 
estaban as fotocopiadoras, que non 
paraban sobre todo nos descansos. Era 
todo unha festa de ruídos, algarada e 
fumeira, porque naqueles tempos per-
mitíase fumar dentro da peza. Ata que 
un día a nosa conserxa fartouse  de 
tragar fume e botou fóra a todos os 
fumetas. Polo demais, o certo é que 
durante as horas das clases o lugar era 
tranquilo e os profesores cando non 
tiñamos que impartir recuncabamos a 
miúdo por alí. A ti gustábache ir paro-

lar cos conserxes e se andabas con 
algo de tempo libre non era raro ato-
parte nese lugar.  Alí falábase libre-
mente das pequenas e grandes cousas 
do traballo, de Sada, da vida e do 
mundo enteiro. Dabas consello cando 
se che pedía e animabas e quitabas 
ferro ós inconvenientes e atrancos que 
xurdían no día a día do noso quefacer.  
Xa nos últimos tempos, unha mañá 
comentaches do réxime de adelgaza-
mento e do contento que estabas por 
poder abaixarte a anoar os zapatos. 
Dicías que había tempo que non lem-
brabas a sensación que se sentía ó rea-
lizar esta acción tan simple. A min esta 
simpática confidencia resultárame en-
tenrecedora. Facíaste querer, abofé. 
Mágoa cando en 1999 decidiches 
abandonar a política por non ter atinxi-
do o resultado esperado nas eleccións. 
A causa diso terías que trasladarte a 
Betanzos onde tiñas a túa praza de 
profesor. O anuncio da decisión de ires 
a Francia a que te operasen é  o meu 
último recordo. Estremecía,  o medo de 
volveres “na caixa”. Foi tráxico que su-
cedese. O 2000 foi un ano gris e triste 
porque nos deixaches. Nos cursos se-
guintes e a proposta da nosa bibliote-
caria, Marisa Naveiro, organizamos o 
Certame fotográfico Manolo Crisanto 
para o alumnado de secundaria e ba-
charelato. O último curso que estiven 
no instituto de Sada, (2009-10) o con-
curso fotográfico foi moi especial para 
nós. A temática xiraría sobre “As Brañas 
de Sada”. Para ti era vital que se con-
servasen as Brañas, impedir que o Con-
cello  as cementase. Nós quixemos 
aportar o noso graíño de area para que 
a túa loita non caese no esquecemento 
entre as novas xeracións. Espero e 
desexo de todo corazón que as profe-
soras e profesores de Sada manteñan 
sempre aceso o facho da túa memoria. 

Crisanto, ti sen dúbida es da raza de 
Breogán dos homes Bos e Xenerosos, 
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«Levabas ás aulas a esperanza dunha 
nova sociedade distinta e libre » 



 

 

levabas ás aulas a esperanza dunha 
nova sociedade distinta e libre, ó ser-
vizo do pobo, das nosas xentes, da 
nosa lingua e cultura. Fixécheste me-
recedor de todos os recoñecementos, 
de todas as celebracións, de todas as 
homenaxes. Benquerido compañeiro, 
vinte anos que o paxaro de longas 

plumas brancas con ás feitas de nubes 
levouse voando; aínda que como ves 
detivo o seu voo  unha migalliña para 
nos traer a túa lembranza no seu bico. 

[Cris Asensio Fernández é profesora  
de Lingua e Literatura en ESO e BACH. 

Estivo no IES I. Díaz Pardo de Sada  
entre os anos 1992 e 2010] 
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■ CRISANTO  
 

AMALIA FERNÁNDEZ  
DE ANA MAGÁN 

 
Parece que o estou vendo na con-
serxería do Instituto de Sada. E máis 
aínda, que estou a sentir a súa voz, 
que digo voz!, o seu vozarrón cheo 
de gheadas. 

Porque iso foi o primeiro que me 
chamou a atención de Manolo Cri-
santo, cando cheguei alí, como pro-
fesora de Lingua e Literatura Castelá. 
O alto, claro e preciso ton co que 
pronunciaba a súa fala, tan diferente 
da miña, do Baixo Miño, de Tomiño, 
onde nacín.  

Eu viña de Pontevedra, e dos tempos 
dos oitenta, en que un grupo de xe-
nte tivéramos que facerlle fronte ao 
goberno municipal da cidade, e de 
loitar contra intereses pouco claros 
que ían destruíndo o seu tecido ur-
bano. E de aí veu a nosa mutua em-
patía, e o meu interese en ouvilo fa-
lar dos problemas do Concello, onde 
el era concelleiro, e de aí, tamén, a 
miña admiración pola súa forza e 
convicción con que expuña os seus 
criterios sensatos de cidadán com-
prometido e libre. 

Era un bo discutidor político. E isto 
facíase tamén notar nos claustros, coa 
súa verbalidade rigorosa na exposi-
ción dos feitos, onde poñía o seu sa-
ber e entender –sen facer proselitis-
mo–  ó servizo de todos nós.  

Por iso foinos tan útil ao nós dar toda 
a súa axuda e información para abor-
dar, e máis tarde solucionar, o pro-
blema da inexistente  –daquela–  bi-
blioteca pública de Sada. Deixou im-
pronta na nosa comunidade educati-
va, e nas tertulias demasiado breves 
que facíamos na rebotica-conserxería 
do Instituto.  

Sempre gardaremos a túa memoria, 
Manolo Crisanto.   

[Amalia Fernández de Ana Magán,  
profesora de Lengua e Literatura  

Castellana no IES Isaac Díaz Pardo  
de Sada, hoxe xubilada] 
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■ EN LEMBRANZA  
DE CRISANTO  
 

ASCENSIÓN CAMBRÓN 
 
Respondendo á atenta invitación da 
Asociación Irmáns Suárez Picallo para 
participar no exemplar de Cadernos 
de Estudos Locais dedicado á memo-
ria de Manuel Sánchez, Crisanto, dis-
póñome a escribir unhas palabras 
para expresar os meus pareceres so-
bre a súa estatura moral y política e a 
súa influencia no movemento cidadán 
de Sada. 

Coñecín a Crisanto na primeira Xun-
tanza de Persoal convocada pola 
Xunta de Galicia no curso 1987-88, 
coa presenza de profesorado de en-
sino primario e secundario. Nesta en-
tidade, na que estaban representadas 
as forzas sindicais con maior presenza 
no sector educativo, concretáronse os 
obxectivos dunha plataforma reivindi-
cativa, orientada a mellorar as condi-
cións laborais do profesorado, o que 
semellaba condición necesaria para 
mellorar a calidade do ensino prima-
rio e secundario en Galicia. Crisanto 
participou activamente nesa conten-
da, circunstancia que posibilitou unha 
relación máis dereita entre todos nós. 
Dese xeito, o grupo de sindicalistas 
compartimos moitas horas en encon-
tros, asembleas e tamén algunha se-
sión de lecer no Pirata, en compañía 
de un amigo común alleo ao ensino, 
como o Toño da editora Vía Láctea. 

Pouco tempo despois, incorporada eu 
á UDC, mantiven o trato con Crisanto 
en Sada, incorporada xa ao move-
mento veciñal no que el participaba, 
comprometido en mellorar as condi-
cións de vida dos veciños. Este move-

mento apuntaba a un obxectivo com-
plementario: botar do Concello a per-
soas tan arbitrarias e antidemocráti-
cas como o alcalde Moncho. Esa loita 
tivo a súa recompensa para os veci-
ños de Sada. Penso que a presenza 
de Crisanto no movemento cidadán, 
crítico e alternativo, ten sido impor-
tante para acadar pequenas pero esti-
mulantes vitorias. Algunhas delas, 
argumentadas con boas razóns e sen-
tido do humor —lembremos o “Fora 
bolas”—, máis ao mesmo tempo, Cri-
santo colectaba o respecto daqueles 
que o  acompañaban nas loitas popu-
lares e apoiaban o seu liderado nas 
sucesivas eleccións municipais. A mi-
ña modesta colaboración nesas 
reivindicacións sociais vivina con en-
tusiasmo e permitiume tratar a Cri-
santo e colaborar con outras persoas 
excepcionais do grupo. 

Estas experiencias favoreceron que 
tratara e coñecera ao profesor de Lu-
bre, ao amigo con quen tivera oca-
sión de confrontar opinións políticas 
e sociais. Teño para min, dúas trazas 
salientables: a súa bonhomía e súa 
intelixencia política. A primeira deno-
taba unha grande capacidade para 
escoitar sen prexuízos e tamén un 
sentir solidario cara as persoas con 
dificultades. Teño ademais contrasta-
do esta apreciación coas opinións 
daqueles que o trataron como profe-
sor ou compañeiro de traballo. Para 
caracterizar a súa intelixencia política 
partirei dunha premisa: as súas actua-
cións eran as dun socialista marxista. 
E isto, cando sabiamos que o 
"socialismo real" tiña xa desaparecido 
e morrera dos dous maiores cancros 
que prexudicaran ao marxismo nos 
anos setenta: o dogmatismo de tanto 
intelectual marxista sen vivencias da 
pobreza e tamén o oportunismo ins-
trumentalizador de tantos funciona-
rios dos aparatos políticos. En que 
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medida a experiencia do chamado 
"socialismo real" tiña afectado ao 
marxismo? Entendo que o fai na mes-
ma medida a como quedou afectado 
o cristianismo de Xesús de Nazaret 
por outro cristianismo co poder dos 
emperadores, cos excesos dos papas 
de Roma e co establecemento da In-
quisición. Malia os horrores da Inqui-
sición e Torquemada, seguiu habendo 
cristiáns no mundo. Diráseme que a 
comparanza resulta odiosa e certa-
mente o é. Nas discusións dos idea-
rios manchados polos crimes do po-
der sucede, cando se comparan, o 
mesmo que cos ditos con protagonis-
mo étnico: que deixamos de rirnos 
cando nos din que o protagonista é 
paisano noso. Entón poñemos en dú-
bida o sentido do humor dos demais. 

Porén, esta comparación permítenos 
ollar con distanciamento a propia 
historia. Por que, malia o que sabe-
mos, cristianismo, liberalismo, gand-
hismo e outros movementos similares 

continúan a ser como idearios, como 
movementos de ideas ou como reali-
dades político-sociais? Porque teñen 
sido vividos por sectores sociais da 
poboación como idearios de libera-
ción desdobrados —ou rachados—, 
no intre en que se converteron en 
ideoloxías de dominación. “Os ideais 
teñen estrañas propiedades, entre 
outras a de se transformaren no seu 
contrario cando as queremos seguir 
de xeito escrupuloso” (R. Musil, O 
home sen atributos). 

Este principio explicativo vale tamén 
para o socialismo marxista, entendido 
como una tradición emancipadora, 
que ao se materializaren en move-
mentos históricos concretos se teñen 
trastornado ata crebarse. Durante 
medio século, o socialismo marxista 
ten sido ao tempo a ideoloxía dunha 
dominación sobre os de abaixo e ins-
piración das loitas dos de abaixo con-
tra a dominación existente. Desta 
comparación querería destacar dous 
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aspectos. Por una banda e como  pre-
cedente, constatar a persistencia do 
cristianismo como movemento de 
liberación, debido á actitude de moi-
tos cristiáns que nos renunciaron aos 
principios de igualdade, liberdade, 
tolerancia e pacifismo e se enfronta-
ron abertamente á transformación do 
cristianismo en ideoloxía xustificante 
do poder e a represión. E por outra,  a 
persistencia do socialismo marxista, 
que se debe a exemplos que case 
ninguén discute e que se teñen con-
vertido en referentes indiscutibles 
como Karl Marx, Rosa Luxemburgo, 
Antonio Gramsci y tantos outros. 

Con estas palabras pretendín identifi-
car na miña modesta opinión unha 

das premisa do ideario na que Crisan-
to fundamentaba a súa praxe, a súa 
aposta polo socialismo marxista, que 
non esquecía os riscos de converter a 
doutrina en institución que destrúe 
aos seus partidarios, como indicaba 
León Felipe no seu poema O home 
que tiña unha doutrina. 

Hai agora vinte anos perdemos un 
camarada e un amigo, pese a que o 
seu exemplo de integridade e cohe-
rencia acompañaranos sempre. 

[Ascensión Cambrón Infante, profesora 
titular de Filosofía do Dereito da  
UDC e responsable de CCOO na  

Univesidade nos anos 90] 
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Busto de Manolo Crisanto,  
obra de Rubén González  

Páx. seguinte: placa colocada na 
súa lembranza no IES Isaac Díaz 

Pardo, no que impartiu aulas 



 

 

■ UNHA PLACA PARA 
LEMBRALO  
 
No primeiro cabodano da súa norte, 
organizouse unha homenaxe no Insti-
tuto de Ensino Secundario "Isaac Díaz 
Pardo" de Sada, que congregou nu-
merosos compañeiros, alumnos, veci-
ños e amigos. 

Nese momento foi colocada unha 
placa conmemorativa, na fachada do 
edificio, onde figuran os dous primei-
ros versos do poema de Celso Emilio 
Ferreiro que lembramos a seguir:  

 
 

UNHA VEZ 
 
Unha vez houbo un home 
que nunca dixo meu. 
Petou nas porta do mundo, 
chamou no meu corazón. 
Falaba con palabras 
que semellaban pombas. 
As cousas á súa beira 
púñanse brancas. 
Nascíalle nos ollos un abrente 
coma un rÍo de luz, 
ou coma un mar lonxano de gueivotas. 
Un bálsamo de amor 
pra ista miña dor 
sin nome. 
 
Celso Emilio Ferreiro 
LONGA NOITE DE PEDRA 

32 



 

 

CA
D

ERN
O

S D
E ESTU

D
O

S LO
CA

IS 
www.areal.gal 

edita                                                                       colabora                                                                 


