
c1ons, en especia l de sátira anticaciquil. Finou en 
Compostela o 22 de setembro do 1966. 

As obras que lle deron sana e popularidade fa
ron: O Fidalgo, e A volta do bergantiñán. A primeira 
é un drama en tres actos e un cadro, ed itado no 1918. 
Na segunda , impresa en 1928, presenta a morte dun 
emigrado nun1ha noite de trebón cando regresaba 
aos seus eidos. Escribiu t amén outras pezas teatrais, 
de tipo dramát ico, cómico ou lírico, que nün ohega
ron a se publicar. 

SANCHEZ .CANTóN, Francisco Xavier.-Caracte
riz.ouse como escritor especializado en rhistoria do 
arte. Naceu en Pontevedra o 14 de xullo do 1891. 
Fíxose bacharel na oidade natal. Licenciouse despois 
e obtivo o doutoramento en Filosorfía e Letras na 
Universidade de Madrid . Foi catedrático de Historia 
do Arte neste centro un iversi ta rio, e ·desempeñou a 
Subdirección do Museo do Prado . Era tamén mem
bro numerario das Acad emias, de Belas Artes e da 
Lingua Española. Finou na cidade do Lérez o 27 de 
novembr-o do 1971. 

Promoveu algunhas publicac ións en idioma gale
go. Deu a coñecer , asimesmo , ·varios traballos seus 
escritos na nasa fala . Pódense mencionar, entre eles: 
A millora artística de Galicia ; o prólogo que lle puxo 
a "'Camiños no tempo,. de Caban illas; e o artigo ti
tulado Pontevedra é boa vi/a. 

SANCHEZ GUISANDE, Gumersindo.-Naceu en 
Santiago o 1 de agosto do 1892 . Estudiou a carreira 
de •Mediciña na Uñiversidade compostelana. Despois 
de se doutorar opositou á cátedra de Anatomía Des
criptiva e Embrioloxía. Desempeñouna primeiro na 
Facultade de Se•vill a e posteriormente na de Zara
goza. Ao sé producir a guerra oivil exiliouse á Ar
xentina. Foi catedrático de Anatomía na Un iversi-
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