ISBN: 978-84-92923-67-0

María Victoria Casares Pérez naceu fronte ao mar da Coruña en 1922. As guerras e os
exilios conducírona a Francia, onde se converteu en Maria Casarès, unha das grandes
actrices europeas do século XX. O tempo das mareas percorre a súa vida dende unha
óptica galaica, achegando datos e materiais inéditos sobre a infancia coruñesa, a
adolescencia madrileña, a xuventude exiliada e a madurez plena dunha das
personalidades culturais máis interesantes e descoñecidas da Galicia contemporánea.
Recuperar a Galicia de María Casares, reintegrar a súa memoria á nosa é a
proposta destas páxinas, porque a súa Galicia forma parte da historia que nos foi
negada, e porque a actriz sempre levou con orgullo e dignidade o seu ser de muller
galega. María Casares fixo vivir Galicia na creación artística francesa, modificando as
súas linguaxes teatrais en clave galaica e deixando a súa traza oceánica no universo
mediterráneo de Albert Camus. Descubrindo a Galicia de María Casares, a súa
liberdade, comprendéndoa, quizais poidamos facer un pouco máis libre a nosa.

MARÍA LOPO

O tempo das mareas.
María Casares e Galicia

estudos migratorios

(estudos migratorios)

OUTRAS PUBLICACIÓNS
• Eliseo Pulpeiro. As letras galegas entre dúas ribeiras (Ribadeo
e Río da Prata)
• Galicia imaxinada nas revistas da emigración
• Rosendo Salvado e o mundo aborixe de Australia
• Emigración e exilio nos Estados Unidos de América:
experiencias de Galicia e Azores
• Luces de alén mar. As escolas de americanos en Galicia
• Galicia en Cuba: Lingua, Rosalía, Loitas
• Almanaque Gallego por Manuel Castro López. 1898-1927
• Amarras de tinta. Emigración transoceánica e escrita popular
na Península Ibérica, séculos XIX-XX
• Emigrante dun país soñado. Luís Seoane entre Galicia e
Arxentina
• Os adeuses. Fotografías de Alberto Martí (Coedición co CGAI)

O tempo das mareas. María Casares e Galicia

estudos migratorios

MARÍA LOPO
Doutora en Literatura Francesa pola Universidade Rennes 2 –
Haute Bretagne, é autora de estudos, edicións e traducións sobre
literatura francófona contemporánea, especialmente poesía
bretoa en lingua francesa, celtismo literario, relacións entre
escritura e identidade e surrealismo. En Francia publicou as
obras Fisterra (1999), La Galice (2002), Guillevic et sa
Bretagne (2004) e Galice & Compostelle, l'autre Finistère
(2009). En Galicia ocupouse do sexismo na didáctica da lingua
e da literatura estranxeiras en Feminino irregular (2004) e
reuniu boa parte dos seus traballos en Ensaios en espiral
(2014).
Interesada polas culturas do exilio republicano en xeral e pola
figura de María Casares en particular, publicou e disertou sobre
esta en numerosas ocasións, tanto en Francia como en Galicia,
ademais de editar a correspondencia intercambiada co seu pai,
Santiago Casares Quiroga, no libro Cartas no exilio (2008) e de
dedicarlle un texto teatral adaptado para a escena por Sarabela
Teatro (2007).

ISBN: 978-84-92923-67-0

María Victoria Casares Pérez naceu fronte ao mar da Coruña en 1922. As guerras e os
exilios conducírona a Francia, onde se converteu en Maria Casarès, unha das grandes
actrices europeas do século XX. O tempo das mareas percorre a súa vida dende unha
óptica galaica, achegando datos e materiais inéditos sobre a infancia coruñesa, a
adolescencia madrileña, a xuventude exiliada e a madurez plena dunha das
personalidades culturais máis interesantes e descoñecidas da Galicia contemporánea.
Recuperar a Galicia de María Casares, reintegrar a súa memoria á nosa é a
proposta destas páxinas, porque a súa Galicia forma parte da historia que nos foi
negada, e porque a actriz sempre levou con orgullo e dignidade o seu ser de muller
galega. María Casares fixo vivir Galicia na creación artística francesa, modificando as
súas linguaxes teatrais en clave galaica e deixando a súa traza oceánica no universo
mediterráneo de Albert Camus. Descubrindo a Galicia de María Casares, a súa
liberdade, comprendéndoa, quizais poidamos facer un pouco máis libre a nosa.

MARÍA LOPO

O tempo das mareas.
María Casares e Galicia

estudos migratorios

(estudos migratorios)

OUTRAS PUBLICACIÓNS
• Eliseo Pulpeiro. As letras galegas entre dúas ribeiras (Ribadeo
e Río da Prata)
• Galicia imaxinada nas revistas da emigración
• Rosendo Salvado e o mundo aborixe de Australia
• Emigración e exilio nos Estados Unidos de América:
experiencias de Galicia e Azores
• Luces de alén mar. As escolas de americanos en Galicia
• Galicia en Cuba: Lingua, Rosalía, Loitas
• Almanaque Gallego por Manuel Castro López. 1898-1927
• Amarras de tinta. Emigración transoceánica e escrita popular
na Península Ibérica, séculos XIX-XX
• Emigrante dun país soñado. Luís Seoane entre Galicia e
Arxentina
• Os adeuses. Fotografías de Alberto Martí (Coedición co CGAI)

O tempo das mareas. María Casares e Galicia

estudos migratorios

MARÍA LOPO
Doutora en Literatura Francesa pola Universidade Rennes 2 –
Haute Bretagne, é autora de estudos, edicións e traducións sobre
literatura francófona contemporánea, especialmente poesía
bretoa en lingua francesa, celtismo literario, relacións entre
escritura e identidade e surrealismo. En Francia publicou as
obras Fisterra (1999), La Galice (2002), Guillevic et sa
Bretagne (2004) e Galice & Compostelle, l'autre Finistère
(2009). En Galicia ocupouse do sexismo na didáctica da lingua
e da literatura estranxeiras en Feminino irregular (2004) e
reuniu boa parte dos seus traballos en Ensaios en espiral
(2014).
Interesada polas culturas do exilio republicano en xeral e pola
figura de María Casares en particular, publicou e disertou sobre
esta en numerosas ocasións, tanto en Francia como en Galicia,
ademais de editar a correspondencia intercambiada co seu pai,
Santiago Casares Quiroga, no libro Cartas no exilio (2008) e de
dedicarlle un texto teatral adaptado para a escena por Sarabela
Teatro (2007).

O tempo das mareas.
María Casares e Galicia

MARÍA LOPO

O tempo das mareas.
María Casares e Galicia
Edita
© CONSELLO DA CULTURA GALEGA, 2016
Pazo de Raxoi · 2º andar · Praza do Obradoiro
15705 · Santiago de Compostela
T 981 957 202 · F 981 957 205
correo@consellodacultura.org
www.consellodacultura.org
© Material gráfico e textual: Arquivo Blanca Campos García, Arquivo De la Fuente, Arquivo Naya – Albertino, Arquivo De Paz – López-Nóvoa,
Arquivo do Reino de Galicia, Bibliothèque Nationale de France, Fundación Luís Seoane, Institut Mémoires de l’édition contemporaine, Sara Lamas,
Claudio Rodríguez Fer
Cuberta:
María Casares (centro). Bastiagueiro, verán de 1935 (IMEC)
Imprime

Mabel Aguayo, CB
Depósito Legal: C 143-2016

estudos migratorios

ISBN 978-84-92923-67-0

MARÍA CASARES, UNHA EXILIADA «FEITA DE TERRA GALEGA»

Presentación

A

figura de María Casares reúne en si mesma algúns dos dramas
máis dolorosos da historia europea do século pasado, pero tamén
atesoura algúns dos seus logros máis relevantes. O seu nome está
asociado á cidade da Coruña e a unha estirpe familiar na que sobrancea a figura do seu pai, Santiago Casares Quiroga, un político republicano que alcanzou especial protagonismo nos tempos de paz da II
República española. Tamén está asociado a uns tempos en que a muller, en cidades como A Coruña, comezaba a ter presenza na vida pública e a recibir unha
educación laica e libre, na mellor tradición do «institucionismo» inspirado por
Giner de los Ríos e por Manuel B. Cossío. Na súa biografía tamén se encontra o
drama máis intenso que viviu a España do século pasado, como foi a Guerra Civil
e un longo exilio, no seu caso de forma permanente en Francia, onde, malia todo,
logrou un status de «residente privilexiada» como actriz teatral e como parceira
da vizosa intelectualidade francesa dos primeiros anos da segunda posguerra. Un
elo importante que anoou orixes, vida de exiliada e memoria da infancia perdida
foi a súa relación, durante quince anos, coa senlleira figura de Albert Camus, un
dos grandes escritores e pensadores europeos do século XX, finado prematuramente en xaneiro de 1960. Como herdeira dunha tradición familiar burguesa e
ilustrada, fixo da memoria unha arma de combate para explicar unha biografía
atormentada e para transmitir unha herdanza excepcional: dúas identidades, galaica e francesa, e unha lealdade insubornable ao que representou a súa familia, que
ela mesma definiu con trazos ben contundentes: «riches, libéraux, tous républicains
et francophiles enragés, cartésiens, progressistes, amoureux de la science».
Con todo, a vida de María Casares non se desenvolveu como podía esperarse
dunha filla de familia acomodada, senón que estivo repleta de fendas políticas
e de amarguras familiares e sentimentais. Despois dunha infancia feliz pasada
entre A Coruña (rúa Panaderas), Montrove («Villa Galicia») e o Madrid da II
República, o estourar da Guerra Civil levou por diante a figura do seu pai, que
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exercía como Presidente do Goberno o 18 de xullo de 1936. Nun par de días
todo mudou para a familia Casares: ficou arredada abruptamente non só da vida
política durante a contenda bélica senón do círculo afectivo e amical que forxara
nos cinco anos de residencia política en Madrid, incluída a ruptura co seu mentor e amigo íntimo, Manuel Azaña, daquela Presidente da República. A familia
Casares, sen deixar de ser leal ao Goberno da II República, colleu camiño do exilio. Primeiro exiliouse María Casares e a súa nai Gloria Pérez e, posteriormente, o
seu pai Santiago, para se instalaren en París, no país que tanto admiraban política
e culturalmente e onde ela lograría triunfar como actriz e como figura no campo
cultural. María Casares foi, pois, unha adolescente marcada de por vida por un
desterro precoz e inesperado. Por iso puido definirse a si mesma como galega,
republicana, muller do teatro e, nomeadamente, membro da «España peregrina»
dos exiliados e refuxiados: «La terre dont j’ai été faite est la Galice; ma patrie est le
théâtre et mon pays d’origine l’Espagne réfugiée» (Résidente privilégiée, 1980). Esta
autopercepción de María Casares permítenos ver dous trazos de grande importancia na súa biografía e na súa obra intelectual. O primeiro, a súa orixe galega
sempre proclamada; o segundo, a súa lealdade co exilio republicano.
A pertenza de María Casares á cultura galega é algo que está constantemente
presente nos seus escritos e na súa correspondencia epistolar, cos seus amigos de
infancia e, mesmo, co seu pai. Esa orixe galega guía a súa propia biografía e, alén
diso, imponlle un «deber de memoria» para construír un relato autobiográfico que,
como herdeira consciente de ser fin de estirpe, se alonga ata os seus devanceiros
paternos e maternos. Muller nacida en 1922 na cidade da Coruña, no seo dunha
familia de «señoritos» por vía paterna e de «cigarreiras» pola materna, apenas viviu
nela máis que os anos de infancia. Con todo, as lembranzas que María Casares
gardou das xentes, da cultura e, incluso, do ambiente en que naceu e foi criada
foron precisos e fondos, ata o punto de que no seu libro Résidente privilégiée non
hai máis gran protagonista que a súa familia, as amizades da infancia e unha Galicia «atlántica» e «celta», cunha personalidade cultural que podería condensarse nos
sentimentos que expresan palabras como «meiga», «morriña» ou un «accent galicien»
do que, para contrariar a peripecia dos cinco rapaces loreneses que no romance de M.
Barrès loitan por camuflar o seu acento no París da fin de siècle, ela móstrase sempre
fachendosa en tantas pasaxes da súa obra. Non hai persoa á que mellor lle aquele
a coñecida expresión rilkeana de que «a verdadeira patria do home é a infancia».
8

Presentación

Pero esta presenza de Galicia non era debida simplemente á súa orixe familiar
ou administrativa ou, mesmo, á sociabilidade galaica que segue practicando a familia na súa morada da rúa parisiense de Vaugirard, onde reciben algunhas visitas
de amigos políticos (Alfredo Somoza, Enrique Líster, Salvador de Madariaga) e de
profesionais médicos (Paratcha, Fernández Colmeiro) que atenden as súas doenzas. Era asunción consciente dunha tradición cultural e dun ethos antropolóxico
que lle foi transmitido pola familia e polo ambiente en que se criou, onde, alén da
lingua galega (que está mesmo presente nas cartas íntimas ao seu pai) e dos contos
e relatos transmitidos por vía oral, se lle dá moita importancia á natureza (árbores,
mar, chuvia...) ou ao trasmundo de bruxas e meigas que, como a súa propia nai,
son capaces de interpretar sucesos inesperados. Foi redactando as súas memorias
na residencia de La Vergne, a finais dos setenta, cando María Casares acabou por se
sentir plenamente galega. Por isto non é un azar que o seu primeiro gran triunfo
teatral en Francia sexa precisamente unha obra do irlandés Synge, o que lle permite
lograr unha fonda identificación coa protagonista, porque, como lle confesaría a
Víctor L. Molinari en Bos Aires en 1957, a obra «por lógica racial, tiene profundas
concomitancias gallegas». Máis que asumir a identidade galega a través da lingua literaria, malia a súa admiración pola obra de Rosalía Castro ou de Curros Enríquez,
o que herda de Galicia é xustamente o compoñente racial, no sentido de entender o
celtismo e o atlantismo, ao modo de Valle-Inclán, como a matriz da que derivaba a
súa capacidade para entender o mundo, para aprender a «dire oui» á vida.
O deber de memoria de María Casares amósase claramente nesta continua
evocación de Galicia, que é a infancia perdida pero tamén a fonte da que mana a
súa forza expresiva e o seu perfil específico como actriz da Comédie Française. Non
só non esquece Galicia, senón que en Madrid, en París ou en Bos Aires orgúllase
de ser galega, moito máis do que facían moitos escritores e artistas que, coetáneos
dela, moraban dentro ou fóra de Galicia. Este «appel du pays» ten aínda máis valor porque se trata, claramente, dun amor non correspondido, o que talvez explique a súa renitencia a retornar fisicamente ás moradas da infancia. O seu regreso a
Galicia foi posible só por vía do seu testamento literario, como unha «devolución»
do fardel cultural e familiar que levara consigo e que a experiencia do exilio dotou
dun novo significado.
A súa lealdade co exilio tivo moitas oportunidades de se facer patente en
Francia, onde colaborou frecuentemente con actividades organizadas por grupos
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de exiliados, devoción que compartía con Albert Camus, cuxa solidariedade co
drama de España está presente en obras teatrais, en artigos publicados na revista
Combat e, desde logo, na decisión de doar parte do estipendio do Premio Nobel
aos «refuxiados españois» residentes en Francia. Para María Casares os irmáns de
sangue que non tiña eran xustamente os exiliados e, máis tarde, os emigrantes:
«mes frères-les réfugiés d’abord, les émigrants ensuite». Pero foi probablemente
en Bos Aires, a onde María Casares viaxou en varias ocasións por razóns profesionais —para intervir na representación de obras de García Lorca ou de Valle-Inclán—, onde se fixo máis patente esta parzaría política e sentimental co mundo do exilio. Alí encontrou algúns interlocutores cos que de camiño estableceu
unha forte corrente de simpatía intelectual e humana. Entre eses interlocutores
estaban Eduardo Blanco-Amor, Antonio Baltar, Rafael Dieste ou Virxinia Castelao. O propio Consello de Galiza concorreu oficialmente ás representacións
teatrais da «esgrevia paisana» e deu conta destas no seu Boletín informativo. Pero
quen se esforzou por integrar a María Casares no universo cultural que o exilio
galego estaba proxectando en Bos Aires para devolver algún día a Galicia a obra
comezada nos tempos da II República foi Luís Seoane, que lle abriu as páxinas
da revista Galicia Emigrante e da homónima audición radial, pero que sobre todo
lle deu acubillo afectivo, ata o punto de que ela puido dicir en 1981, nunha entrevista televisiva, que «en Argentina es la primera vez que encontré la familia».
Como herdeira dunha longa tradición familiar, a vida de María Casares é
unha constante loita contra o esquecemento. Contra a desgraza que perseguiu á
súa familia, inzada de doenzas e de mortes prematuras; contra o maltrato político
de que foi obxecto o seu pai, a quen de modo metafórico non deixa de representar como un «pelele» goiesco inxustamente abaneado polos ventos da historia,
nomeadamente no intre fatídico de xullo de 1936; contra o perigo de perder
unha cultura celta e atlántica, que a dotou dun trazo específico no seu traballo
profesional; contra a perda de liberdade que empurra ao exilio a ela e a tantos
milleiros de republicanos que se volven «refuxiados» ou «desterrados». O deber
de memoria que adoptou María Casares foi unha aposta intelectual e vital por
lograr unha restitución do patrimonio, desde logo máis moral que material, que
herdara dos seus pais, do líder republicano e da filla da cigarreira, isto é, de dous
idealtypen da Marineda coruñesa. En realidade, foi unha aposta por rescatar a
tradición republicana na política e na educación, que ela resumía nas prácticas
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familiares: «mi madre me llevaba a todas partes y mi padre me hablaba de todo».
Educación sentimental que, unida á forza telúrica que lle daban as súas raíces
galaicas, explica o seu éxito na vida cultural francesa.
Fica non obstante nun luscofusco a súa fecunda e orixinal relación sentimental e literaria con Albert Camus, quen fixo da propia compañeira unha sorte de
patria persoal: «ma patrie» escribe na derradeira carta que lle envía, polo Ano
Vello de 1959, desde Lourmarin. Esta relación está contada pola propia María
Casares, mutada en la nymphe, en sentidas páxinas das súas memorias ao evocar
o primeiro encontro, no que descubre que ambos tiñan «la vulnérabilité doublée
de force que donne l’exil». Pero trátase dunha relación que os editores da obra de
Camus agocharon piadosamente e que, infelizmente, non está ben analizada na
historiografía literaria francesa. Nova luz é achegada por María Lopo no seu libro
O tempo das mareas. María Casares e Galicia, onde se tenta reconstruír de modo
fragmentario algúns referentes comúns a partir de tres imaxes ben poderosas:
as praias de Bastiagueiro, de Camaret (Bretaña) e de Tipasa (Alxeria). Estas tres
praias están situadas en dous mares ben diferentes: «mon Océan» e «sa Méditerranée», en palabras da propia Casares, pero teñen unha virtude que ambos
os protagonistas recoñecen: que nadar nas súas augas e bater nas súas ondas é
imprescindible para que un (Camus) poida «écrire» e outra (Casares) poida «respirer». Por camiños algo diferentes, ambos foron dar a París para se coñeceren a
través do teatro (por ironía, na representación da obra camusiana Le Malentendu,
1944) e, alén da súa propia relación, sentiron a necesidade de contar quen eran
e de onde viñan, pois tal foron os seus respectivos libros, Résidente privilégiée de
Casares e Le premier homme de Camus. Ambos os libros son unha homenaxe ás
súas familias, nomeadamente aos pais, e ambos son a mellor expresión da condición de outsiders e, mesmo, de desterrados que marcou a vida destas dúas ánimas
xemelgas que acabaron por encher de gloria os seus países de adopción pero sen
esquecer nunca as patrias da súa infancia.

Ramón Villares
Presidente do Consello da Cultura Galega
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VICTORIA EN NOVEMBRO

Les êtres qui comme M., éternels émigrants, sont à la recherche
d’une patrie finissent par la trouver, mais seulement dans la douleur.
Albert Camus, setembro de 1950
(Camus 1964: 330)

…siempre dije que la línea personal era fidelidad, que se verá cuando me muera, cuando se vea todo lo que he hecho.
María Casares, entrevista en Vindicación feminista
(Rodríguez 1976: 43)

Studio Harcourt, París, 1948. «A las dos Estheres para que os habituéis un poco ya a la “frimousse” de vuestra
Studio Harcourt, París, 1948 (Arquivo De Paz – López-Nóvoa)
hermana y TÍA María Victoria» [Manuscrito] (Arquivo De Paz – López-Nóvoa).

María Victoria Casares Pérez naceu na Coruña o 21 de novembro de 1922, ás
dezaseis horas e trinta e cinco minutos, na residencia familiar dos seus pais, Santiago Casares Quiroga e Gloria Pérez Corrales, no número 12 da rúa Panaderas1,
e faleceu o 22 de novembro de 1996 na súa casa de La Vergne, no concello fran-

María Casares nun carriño de bebé (ARG).
1

Así consta na súa partida de nacemento, datada o 23 de novembro de 1922 e na que asinaron como
testemuñas Guillermo Lavilla Montero e Saturnino Rodríguez Maturana (Rexistro Civil da Coruña,
tomo 4, páxina 336, sección 1ª).
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cés de Alloue, en Charente2. Con trece anos, o 20 de novembro de 1936, a nena
María Victoria atravesou da man da súa nai a fronteira francesa; comeza así unha
nova vida, nacendo de novo en novembro, o día dos seus catorce anos.
Ela, que tanta importancia lle concedía aos símbolos e que tanto admiraba a
civilización céltica, da que se proclamaba orgullosa integrante, sabía quizais da
importancia que nas culturas atlánticas ten o mes do seu nacemento. Mes negro,
novembro é por excelencia o tempo do paso, da travesía; mes fronteira, é un tempo de comunicación entre mundos, un tempo de moitas iniciacións. Baixo a tutela de Plutón é o título que María Casares lle deu ao primeiro dos tres libros que
integran as súas memorias, publicadas en francés en 1980 co título de Résidente
privilégiée3; impresiona a lucidez e a sensibilidade extremas na elección do título
tutelar: Plutón rexendo escorpión no tempo do mes negro. Ela, que pensaba que
para ser galega había que ser un pouco meiga, posiblemente vería neste seu saber
premonitorio a íntima e lúdica confirmación da súa galeguidade.
María foi Victoria por ser vitoria. Vitoria da vida fronte á morte agachada
nos males familiares da tuberculose e da epilepsia, arrastrados de xeración en
xeración. Con ela triunfou a vida4 e viviu así moitas na súa. Foi sempre a filla de
Santiago Casares Quiroga e de Gloria Pérez Corrales; séndoo, sentiuse sempre
parte de Galicia e puido así ser «a galeguiña agarimada»5 para o seu compañeiro
de vida Albert Camus. Foi sempre republicana, sempre exiliada e sempre loitadora no difícil proceso de restitución da memoria histórica. Só sendo fondamente
todo isto puido ser tamén a actriz Maria Casarès, cambiando os acentos nunha
lingua na que tivo que nacer dende o alfabeto; mais cambiando para manter, para
preservar. A memoria, o verdadeiro patrimonio6.
2

3

4

5
6

Unha dilixencia, realizada na partida de nacemento o 13 de decembro de 1996, fai constar a inscrición
da súa defunción no Rexistro Civil do Consulado de España en Bordeos (tomo 36, páxina 155).
Charente é un département integrado na actual rexión Poitou-Charentes. Alloue sitúase tradicionalmente
na comarca de Le Confolentais, nunha área de fala occitana.
O título alude á súa condición de refuxiada. Existe unha tradución española destas memorias, edición
descatalogada (Casares 1981), e unha tradución galega publicada por Trifolium (Casares 2009).
Cf. Camus 1989: 194.
«la petite “Galicienne choyée”» (Figuero / Carbonel 2005: 164).
Tal é a esencia da resposta de María Casares a unha das preguntas do cuestionario incluído nos
apéndices de Casares Quiroga: Una pasión republicana: «P. ⎯A la familia de Negrín se le va a indemnizar
económicamente por el patrimonio incautado a causa de la Guerra Civil, igual que a la de Indalecio
Prieto, ¿usted lo aceptaría? / R. ⎯No es un tema que me preocupe mucho. Mi sobrina, la hija de mi
hermana Esther, ha estado en Galicia varias veces y me ha hablado algo de ello, de la casa de Panaderas,
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E Maria Casarès, a actriz cosmopolita, foi sempre enteira en todas as personaxes que encarnou, en todos os poemas que recitou, en todos os amores que
amou. «Victoria, o amor solar», así define Camus nos seus Carnets (1989: 93) a
personaxe de Victoria, protagonista de L’État de siège, que María Casares interpretou na súa estrea teatral en 19487.

Sinatura Mª Vª Casares, 1935 (Arquivo De Paz – López-Nóvoa).

7

de otros bienes expropiados [...]. A mí lo que me gustaría sería la restitución del patrimonio moral más
que el material. Esto aparte de que se conozca todo lo que la familia padeció [...]» (Fernández Santander
2000: 310).
L’État de siège, de Albert Camus, foi estreada en 1948 en París, no Théâtre Marigny, baixo a dirección de
Jean-Louis Barrault.
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…comme le flux dense et salé des hautes marées
(Casarès 1998: 201)

María Jesús Urgoiti, Monumento ás Cigarreiras. Praza da Palloza, A Coruña.

A NETA DA CIGARREIRA
María Casares é consciente de pertencer a unha familia de fonda raizame galaica8,
tanto por parte da nai como por parte do pai. En canto á familia materna, o
seu bisavó, Jacinto Pérez, era natural de Vigo e a súa bisavoa, Luisa Corrales,
da Coruña; ambos faleceran xa cando a súa filla Pilar Pérez Corrales, oriúnda da
Coruña, deu a luz a Gloria, a nai de María9.
María de la Gloria Pilar naceu na Coruña, ás nove da noite do día 30 de
marzo de 1893, no número 136 da rúa de San Andrés. A inscrición do seu nacemento non figura no Rexistro Civil da Coruña, mais si se conserva nos Libros
Sacramentais da parroquia coruñesa de San Jorge, onde foi bautizada o día 1 de
abril dese ano, e tivo como madriña a Celia Gómez, solteira e veciña da Coruña10. Gloria aparece inscrita cos apelidos maternos, como «filla natural» de Pilar
Pérez Corrales, que se declara «viúva»11; aparece aquí a primeira disensión con
respecto á memoria oral familiar transmitida por María Casares, quen afirma en
Résidente privilégiée que a súa avoa Pilar era solteira: «femme seule et célibataire»
(Casarès 1998: 28).
Para tentar achegármonos á figura do avó materno de María, «descoñecido»
para os rexistros oficiais12, debemos acudir de novo á memoria oral dos Casares.
O pai de Gloria sería, segundo afirman María e Santiago Casares, un militar de
orixe cacereña apelidado Asensio, único elemento foráneo da familia. Así alude
8
9

10
11

12

«[…] forte de mes racines solidement plantées en terres galiciennes» (Casarès 1998: 70).
Fondo Parroquial San Jorge (A Coruña). Libro Sacramental de Bautizados (1889-1895), número 34,
folios 498v e 499. Arquivo Histórico Diocesano de Santiago de Compostela (AHDS).
Ibidem.
Estado civil que tamén aparece consignado na inscrición do enlace da súa filla Gloria Pérez Corrales con
Santiago Casares Quiroga, o pai de María: «la Señorita María de la Gloria-Pilar [...] hija natural de Pilar
Pérez Corrales, viuda, oriunda de dicha ciudad». Fondo Parroquial Santa María de Pastoriza (Arteixo).
Libro Sacramental de Casados (1883-1924), número 17, folio 296, recto e verso (AHDS).
Así consta na partida de nacemento de María Casares, anteriormente citada.
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Celia Pérez Corrales. Buch, A Coruña (ARG).

Gloria Pérez Corrales. Hum: Mani. «Gloria Enero 1913» [Manuscrito] (ARG).

a esta cuestión Casares nunha das cartas enviadas á súa filla en 1947, durante a
rodaxe de La Chartreuse de Parme en Italia:

Dunha das frases escritas por María Casares nas súas memorias: «du fantastique amour de jeunesse du général en chef des armées républicaines qui
soutinrent le siège de Madrid lors de la dernière guerre civile, pour une
cigarière, ma grand-mère» (Casarès 1998: 291), deducimos que María confunde –ou funde– a figura do seu avó materno coa do xeneral masón e
republicano José Asensio Torrado, nacido na Coruña en 1892 e falecido no
exilio en 1961, quen desempeñou un papel importante no asalto ao Cuartel

Con tu carta viene un retrato de «La Casares» disfrazada de Sanseverina. ¡Caray con La
Casares, con la Sanseverina y con el retrato! [...] ¡Qué aire espetado, absolutamente extremeño, ajeno ya a los Casares y a los Corrales y a La Coruña y a Galicia para dejar paso a
Cáceres y los Asensios, tus abuelos maternos! (Lopo 2008: 54)13
13

24

Cf. tamén: «Du sang de l’Estrémadure qui coule dans mes veines galiciennes» (Casarès 1998: 291, 292, 28).
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da Montaña14. A cronoloxía fai, por tanto, imposible que Asensio Torrado
sexa o pai de Gloria, pois naceu tan só un ano antes ca ela. Mais se seguimos
a pista desta memoria materna, confusa mais transmitida, o apelido Asensio
podería talvez conducir a outro membro desta familia de militares, mesmo ao
pai do mencionado José Asensio Torrado, José Asensio Bourgon. O tenente
de navío José Asensio Bourgon, natural de Segovia, era fillo de José Asensio
Verdiguer e de Juana Bourgon y Diéguez, ambos naturais de Madrid. Asensio
Bourgon tiña 31 anos o 20 de maio de 1892, data da inscrición da partida
de nacemento do seu fillo José, que tivo do seu matrimonio coa coruñesa
Carmen Torrado y Atocha15.
Sexa como for, e sempre segundo a memoria oral, o avó descoñecido tería dúas
familias, tal e como afirma a actriz:
La Galice est peut-être le seul endroit en Espagne où une femme seule et célibataire, cigarière de son métier, Doña Pilar Pérez, pouvait réussir le tour de force, au commencement
de ce siècle, dans une ville de province espagnole, de mettre au monde trois enfants d’un
même homme marié ailleurs, et à les élever, tout en gardant le respect et l’estime de ses
concitoyens. (Casarès 1998: 28)

Os avós maternos de María Casares tiveron xuntos tres fillos16: Celia, a primoxénita17, que padecía epilepsia; un varón que, sempre segundo a actriz,
faleceu alcoholizado tras a morte de Pilar; e Gloria, a nai de María. A actriz
coñeceu e tratou a súa tía Celia, de quen lembra as visitas á casa de Panaderas (Casarès 1998: 47), así como os seus catro fillos, cos que xogou cando
14

15
16
17
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José Asensio Torrado naceu na Coruña o 18 de maio de 1892 e faleceu en Nova York o 24 de febreiro de
1961. En 1907, con 15 anos, ingresou na Academia de Infantería de Toledo. Coronel de Estado Maior
en 1936, mantívose fiel ao Goberno lexítimo republicano. Como xeneral e xefe de operacións da zona
centro, participou no asalto ao Cuartel da Montaña e dirixiu o fracasado asalto ao Alcázar de Toledo. Malia ser unha figura controvertida, ocupou diferentes cargos nos Ministerios de Guerra e de Defensa, e foi
agregado militar na embaixada española en Washington. Unha vez finalizada a Guerra Civil, proseguiu
a carreira política e ocupou diferentes cargos do Goberno republicano no exilio. Os seus datos persoais
foron facilitados polo Arquivo da Biblioteca da Academia de Infantería de Toledo e complementados
polos datos que figuran na súa partida de nacemento (Rexistro Civil da Coruña, tomo 44-1, páxina 584,
sección 1ª); os datos profesionais foron tomados de diferentes fontes de Internet.
Datos recollidos da partida de nacemento de José Asensio Torrado, precedentemente citada.
Os datos referidos á familia materna non verificables en arquivo están tomados de Casarès 1998: 27-28.
Lembremos que a madriña de bautismo de Gloria se chamaba Celia Gómez.
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era nena. Estes curmáns de María, que Celia tivo do seu matrimonio cun
médico e farmacéutico apelidado García, sufrían de mala saúde e falecerían
moi novos.
Mais voltemos á figura de Pilar Pérez Corrales, cigarreira segundo a súa neta
María, afirmación que nos conduce a un universo obreiro feminino emblemático na Coruña, o da Fábrica de Tabacos da Palloza, que estivo en funcionamento durante case douscentos anos e onde traballaron diferentes xeracións
de mulleres, con frecuencia pertencentes ás mesmas familias (Alonso Álvarez
1998, 2001).
Efectivamente, nos libros de rexistro de filiacións, estados do persoal obreiro
e documentación varia sobre as operarias e os obradoiros depositados no Fondo
da Fábrica de Tabacos da Coruña, conservado no Arquivo do Reino de Galicia
(ARG), atopamos a traza das mulleres da familia Pérez Corrales18. Case con absoluta seguridade, a avoa de María é «Doña Pilar Pérez», inscrita como «Maestra»
na primeira páxina do Libro de Rexistro de Filiacións correspondente ao ano
189519. Trátase dunha listaxe preferente onde figuran, separados das listas de
operarias, os nomes das mestras de labores e das porteiras, que eran os postos
de maior relevancia no organigrama da fábrica. A diferenza das operarias, estes
nomes van todos precedidos do tratamento de «Doña» (Dª) e tan só se recolle o
seu primeiro apelido.
«Doña Pilar Pérez», así probablemente era coñecida e, de feito, así se refire a
ela a súa neta nun fragmento xa citado das memorias (Casarès 1998: 28). «Doña»
sería tamén o tratamento de respecto empregado para con ela na súa vida profesional adulta, así como o que se lle outorga na partida de nacemento da súa neta,
por tanto na administración civil; este tratamento élle negado nos rexistros da
administración eclesiástica consultados.
O status de Mestra de Labores corresponde a mulleres adultas, obreiras cualificadas e ben consideradas, con experiencia na fábrica, que ocupan postos de
gran responsabilidade. Na citada listaxe de 1895 aparecen rexistrados os nomes
18

19

É de xustiza nomear aquí a Luís Alonso Álvarez, catedrático da Facultade de Economía e Empresa da
Universidade da Coruña; o seu labor de salvagarda da documentación da Fábrica de Tabacos pon hoxe
ao dispor dos investigadores un material indispensable para o estudo e a preservación da historia das
mulleres obreiras galegas. Sen o seu empeño persoal, a memoria da familia Pérez Corrales, así como a de
moitas outras sagas obreiras femininas coruñesas, tería desaparecido para sempre.
ARG 4609/1.
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de vinte e nove mestras; o número total de operarias da fábrica entre 1895 e 1897
oscilou entre unhas 3200 e 3300 mulleres20.
Á fronte de cada rancho situábase unha capataza ou ama de rancho [...]. A suma de ranchos nunha mesma actividade –por exemplo, puros comúns– constituía un taller, que
tiña á súa fronte unha mestra, con idéntica misión que as capatazas –control da disciplina
laboral e da perfección técnica dos labores– a un nivel superior. Supervisaban ademais a
entrada das operarias na fábrica e colaboraban na aldraxante operación do rexistro diario
das cigarreiras á saída do traballo. (Alonso Álvarez 1998: 30-31)

Así as describe Emilia Pardo Bazán no seu artigo «La Cigarrera», publicado en
1882: «entre mesa y mesa circulan, con grave continente y ojo avizor, las maestras» (Pardo Bazán 1996: 149).
Malia a súa categoría profesional, o salario dunha mestra dificilmente podería manter por si só unha unidade familiar, pois o traballo feminino considerábase na fábrica
da Coruña como un complemento ao salario do cabeza de familia (Alonso Álvarez
1998: 33)21. No caso que nos ocupa, o de Pilar Pérez Corrales, este dato podería suxerir ben a participación do pai dos seus fillos no mantemento da familia, ben a súa cohabitación con outras obreiras ou cigarreiras, solteiras ou viúvas coma ela22, ou tamén
a convivencia con outros membros da súa familia que tivesen unha vida laboral activa.
Na documentación conservada no Fondo da Fábrica de Tabacos aparecen
os nomes doutras dúas mulleres apelidadas Pérez Corrales, probablemente
irmás de Pilar, e por tanto tías-avoas de María Casares: Carmen e María Antonia Pérez Corrales. Unha vez examinados os diferentes libros de rexistro e baseándonos na información neles contida, podemos deducir que Carmen naceu
en 1855 e ingresou na fábrica en 1863, con tan só 8 anos23; en 1905 tiña 50
20

21

22

23

Gloria e Celia Pérez Corrales (ARG).
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Xunto ás vinte e nove mestras, rexístranse neste libro os nomes dunha porteira maior, unha porteira
segunda e catro porteiras de rexistro. ARG 4609/1.
A situación era diferente noutras factorías, como a de Sevilla, onde as cigarreiras eran unha sorte de «mater
familias», que mantiñan a unidade familiar co seu único salario (Información amablemente facilitada por Luís
Alonso Álvarez).
Situación bastante habitual segundo se desprende da análise do Padrón municipal de 1882 realizado
por Ana Romero Masiá (2008: 52). Esta convivencia contribuiría a fortalecer as relacións de amizade e
solidariedade entre estas mulleres.
«Entre os numerosos datos que proporciona o Padrón de habitantes está poder coñecer as idades das
cigarreiras. O abano é moi amplo, pois vai desde nenas de 8 anos a vellas de máis de 80. Tanto para unhas
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anos e seguía traballando na Palloza, onde realizou labores de empaquetadora
e escolledora en duras xornadas de dez horas. Faleceu en 1928, aos 73 anos
de idade24. A vida laboral de María Antonia mostra a promoción profesional
dentro da fábrica, onde foi, que saibamos, empaquetadora, liadora, escolledora, porteira e mestra. Probablemente naceu en 1865, dado que ingresou na
fábrica con 24 anos, o 24 de maio de 1889. Foi ascendida a Mestra de Labores
en setembro de 1918, con 53 anos de idade, e seguía nese posto en 1925 con
64, percibindo un salario anual de 2287,50 pesetas. Faleceu o 26 de setembro
de 1931 ou 193725.
O número 136 da rúa de San Andrés, onde naceu en 1893 a filla de Pilar,
Gloria, segue sendo o enderezo onde esta reside en 1920, ano do seu matrimonio
con Santiago Casares26. Podemos imaxinar que se trata da casa familiar de Pilar,
por certo situada nun barrio non característico da poboación cigarreira, senón
máis ben da burguesía comercial e funcionarial27. Quizais seguise sendo este o seu
enderezo en 1922, cando naceu a súa neta María Victoria Casares Pérez, a quen
sen dúbida coñeceu28.
En realidade, poucos datos, poucas imaxes chegaron ata nós desta póla familiar materna, popular, proletaria e galegofalante (Alonso Álvarez 1998: 179),
«petit groupe marginal, modeste et restreint qui constituait ma famille maternelle» (Casarès 1998: 28). A actriz, depositaria da historia oral materna, preservou,
transmitiu e dignificou a súa memoria a través da escritura, e nela descubrimos
a importancia, íntima e simbólica, da figura de Pilar, a nai da nai, no imaxinario
persoal de María Casares.
A avoa cigarreira simboliza aos seus ollos a xinea galaica da que se reivindica:
mulleres independentes, libres e fortes:
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[…] a imaxe pública que transmitían as cigarreiras coruñesas –e que con algunhas modificacións subsistiu ata ben entrado o século XX– non distaba moito da Carme de Merimée: a de seren mulleres dun carácter moi forte e en gran medida contraditorio co
sometemento á disciplina laboral que esixía o sistema de concentración do emprego en
factorías e que as obrigaba a unha práctica moi regulada no interior. (Alonso Álvarez
1998: 33)

Na visión da actriz, as barreiras sociais patriarcais non son insalvables para este
seu arquetipo de muller galaica; nela confluirían, dunha banda, a actitude da
cigarreira, evocada por Emilia Pardo Bazán: «Este género de vida exteriorizada,
por decirlo así; esta ausencia de la familia, hacen a la cigarrera más atrevida y libre
que las otras mujeres del pueblo» (Pardo Bazán 1996: 150)29. E, doutra banda, a
memoria encarnada dun tempo en que a muller ocupaba un lugar social central
e que para María Casares arraiga na pertenza de Galicia á civilización céltica. Na
avoa Pilar e na nai Gloria, quen dinamitou as barreiras de clase ao casar cun Casares, verá María as orgullosas herdeiras dos valores tradicionalmente atribuídos
ao mítico prototipo da muller celta30.

A SAGA VALLEINCLANESCA
A mítica liñaxe materna compleméntase coa non menos mítica xenealoxía paterna, á que María se refire como valleinclanesca, pois afirma non saber moi ben se o
seu pai se inspiraba nos personaxes de Ramón María del Valle-Inclán para falarlle
dos seus devanceiros ou se, polo contrario, foran estes os que inspiraran o mundo
creativo do escritor31.
29

24
25
26

27
28

30

como para outras, entrar a traballar na Palloza significaba pasar a vida entre os muros da fábrica» (Romero
Masiá 2008: 47). É habitual que as nenas acompañen as nais á fábrica, mesmo antes de cumprir os 8 anos,
familiarizándose axiña co traballo que alí se realiza (Información proporcionada por Luís Alonso Álvarez).
ARG 4452/1. ARG 4090.
A anotación manuscrita non está clara. ARG 3849/2. ARG 4609/1. ARG 4452/1. ARG 4090. ARG 443/7.
Fondo Parroquial Santa María de Pastoriza (Arteixo). Libro Sacramental de Casados (1883-1924), número
17, folio 296, recto e verso (AHDS).
Sempre segundo o Padrón de 1882 (Romero Masiá 2008: 58-60).
Dos datos consignados na partida de nacemento de María Casares dedúcese que Pilar vivía cando naceu
a súa neta.

30

31

Neste sentido é interesante o testemuño da escritora Catherine Gasquoine Hartley, publicado en Londres
en 1911: «Para min, a galega típica é a fermosa cigarreira con ideais republicanos, que por unha grata
casualidade coñecín na Coruña. Á volta da miña viaxe lin a novela de dona Emilia Pardo Bazán, La
Tribuna, en que unha cigarreira é a heroína. Ben podería ser Amparo a miña cigarreira», in Spain revisited:
a summer holiday in Galicia citado pola súa tradución galega en A Coruña nos textos dos viaxeiros (2008: 66).
Curiosamente, Luís Alonso Álvarez remata o seu estudo sobre a Fábrica de Tabacos da Coruña cunha cita
de 1930, alusiva á «vontade celta» das cigarreiras (1998: 210).
«J’ai beaucoup entendu parler de mes aïeux paternels. L’imagination de mon père et le goût romanesque
de maman, en nourrissant mon enfance de contes et anecdotes les concernant, m’ouvraient à leur insu
les portes du monde valle-inclanesque [...] et je ne sais plus s’ils en ont tiré leurs personnages, ou bien si
Valle-Inclán s’était servi de mes aïeux comme modèles» (Casarès 1998: 29).
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Santiago Casares Paz. Enrique F. y Bello,
A Coruña (ARG).
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Santiago Casares Paz. Fotografía Madrileña,
A Coruña (ARG).

A avoa paterna, Rogelia Quiroga Moredo32, era filla de Miguel Quiroga, da
Coruña, e de Brígida Moredo, de Anceis, no concello de Cambre. O avó paterno,
Santiago Casares Paz, natural de Santiago, era fillo de Matías Casares, de Quión,
e de Jacinta de la Paz, de Fao, lugares do concello de Touro, na comarca de Arzúa;
ambos os dous faleceran antes de nacer a súa neta33. Da memoria familiar desta
importante saga galega, transmitida polo pai, destaca María a figura do bisavó
32

33

32

Na partida de bautismo de Santiago Casares Quiroga (Lopo 2008: 155), así como en Fernández Santander
(2000) e en Barreiro (2002), aparece Cambre como lugar de nacemento da avoa paterna. Porén, na partida
de nacemento de María Casares e no Libro Sacramental de Pastoriza anteriormente citados indícase A Coruña como lugar de nacemento de Rogelia Quiroga Moredo; no caso de Pastoriza mesmo se especifica a
parroquia de Santa María do Campo da Coruña. María Casares afirma nas memorias: «ma grand-mère
paternelle surnommée perla de Cambre, perle à cause de sa douce beauté et “de Cambre” parce que c’est
dans le petit village de Cambre que mon grand-père, Don Santiago Casares Paz, l’avait reléguée» (Casarès
1998: 27-28). Prematuramente avellentada polas sucesivas mortes dos seus fillos e polas súas frecuentes
crises de epilepsia, o seu home decidiu semi-recluíla ao coidado dunha parella de caseiros. María non a
coñeceu e nas memorias non di nunca ter ido á casa de Cambre, que Casares Quiroga finalmente regalaría
aos caseiros que se ocuparon da súa nai (Casarès 1998: 29-30, 238).
Cf. a partida de nacemento de María Casares.

Arturo, Santiago e Ceferino Casares Quiroga. Enrique F. y Bello, A Coruña (ARG).

Matías, que gustaba de cazar lobos armado só cun caxato e que non dubidou en
botar da casa ao seu avó Santiago cando este tiña tan só seis anos, para que se fixese un home34. De novo recupera María a figura do a-social, neste caso do home
salvaxe e por tanto tamén libre, que non se rende ás convencións da súa clase.
34

«Il est vrai que, d’après ce que l’on m’a dit, il avait secrètement veillé sur lui, jusqu’à ce que le petit soidisant abandonné ait trouvé asile dans une église où le curé l’avait pris comme enfant de chœur» (Casarès
1998: 29). Deste seu avó, Santiago Casares Paz, tamén recolle María nas memorias a dimensión mítica da
súa forza sobrehumana: «j’ai entendu dire de tous côtés qu’[...] ayant atteint la soixantaine, lors d’un pari, il
soulevait encore une table de bistrot avec ses dents qu’il conservait dans leur totalité» (Casarès 1998: 29).
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Santiago e Arturo Casares Quiroga coa súa nai, Rogelia Quiroga Moredo. J. Sellier, A Coruña
(ARG).

Santiago Casares Quiroga nunha fraga (ARG).

Os avós paternos casaron en 1873 na igrexa de Santiago, na cidade da Coruña, e tiveron oito fillos; deles, tan só tres chegarían á idade adulta: Arturo,
Ceferino e Santiago (Barreiro 2002: 19). Santiago Casares Quiroga, o pai de
María, naceu na Coruña, o 8 de maio de 1884, na rúa Estrecha de San Andrés
número 6 (Fernández Santander 2000: 11), e foi bautizado na igrexa parroquial
de San Nicolás. Na súa evocación das raíces paternas, María fala con claridade
e sinceridade, ao igual que no caso da familia materna, doutros herdos non tan
míticos nin suxestivos dos Casares. Enfermidades anteriormente citadas como a
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tuberculose ou a epilepsia, xunto a problemas cardíacos, foron a causa de que
a nena non chegase a coñecer a maioría das persoas da súa familia paterna; de
feito, Ceferino Casares faleceu en 1895, con tan só 15 anos35, e Arturo Casares
en 1903, con 27 (Barreiro 2002: 25-26). Cándida Arízaga Rodríguez, viúva de
Arturo Casares, con quen casara pouco antes do seu falecemento, converterase
nunha persoa importante na vida de María; a tía Cándida, «Candidita», conviviu
coa familia dende 1929, segundo María, e ocupouse moito dela ata 1936 (Casarès 1998: 31, 63-66).
Segundo Xosé Ramón Barreiro (2002), a fundamental relación da familia Casares coa cidade da Coruña comezara no ano 1866, mediante a instalación nela
do avó paterno da actriz. Republicano, masón e ateo, o avogado Santiago Casares
Paz ocupou un destacado lugar no poder social, económico e político da cidade,
lugar que tamén estaban chamados a ocupar os seus fillos Arturo e Santiago,
avogados de formación36.
35

36

«De Ceferino j’ai entendu parler parce que c’est la seule personne dans cette nombreuse famille qui rêvait
de faire du théâtre» (Casarès 1998: 31).
Para unha achega detallada á relación dos Casares coa Coruña, cf. Barreiro 2002, Fernández Santander
2000.
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Santiago Casares Quiroga tivo dúas fillas. A primoxénita, Esther Casares
Quiroga, naceu o 17 de xullo de 1910 en Madrid (Fernández Santander 2000:
354), cidade onde Santiago cursou estudos de Dereito na Universidad Central
(Barreiro 2002: 20). O pai fíxose cargo da nena, a quen recoñeceu e deu os seus
apelidos; retornou nese mesmo ano con ela á Coruña37, cidade onde se instalou
e comezou a traballar no despacho de seu pai.

Esther Casares Quiroga con disfrace de holandesa. Sellier, A Coruña. «Febrero 1920» [data manuscrita no reverso por Santiago Casares] (ARG).

«Esther Casares Quiroga» [Manuscrito] (ARG).
37

Dun comentario da actriz nas súas memorias, dedúcese que Esther mantivo o contacto coa súa nai, cando
menos durante a adolescencia (Casarès 1998: 82).

36

Dez anos despois, e logo dun longo noivado, Santiago e Gloria casaron o 27 de
outubro de 1920, no santuario de Santa María de Pastoriza, en Arteixo. A inscrición deste matrimonio non figura no Rexistro Civil de Arteixo nin no da Coruña,
mais si se conserva nos Libros Sacramentais da Pastoriza, onde, entre outros datos
persoais, aparecen o nome das testemuñas da voda: Emilio Pan de Soraluce, Julio
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Wonemburger, Arturo Senra, Enrique García ou Eugenio Salgado38. Santiago Casares Paz falecera tan só uns meses antes do enlace, o 23 de xuño de 1920, en San
Sebastián (Fernández Santander 2000: 39-40; Barreiro 2002: 20).
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A MEIGA E O FIDALGO
…mi madre me llevaba a todas partes para que viese de todo y mi padre me hablaba de todo.
María Casares, entrevista en Vindicación feminista
(Rodríguez 1976: 43)

A nai e o pai son, certamente, os dous grandes referentes humanos non só da
familia, senón tamén da Galicia de María Casares39. Ambos os dous lle achegaron
as súas propias Galicias, diversas e complementarias, das que a memorialista é
plenamente consciente. Gloria Pérez, a nai, é a natureza; ela é a transmisora da
cultura oral e popular, ela é tamén a lingua galega e o seu canto, que alimentan
a fala española e a fala francesa de María. Fronte á natureza, a civilización leva
na súa aprendizaxe a traza paterna. Santiago Casares é a lingua poética, a cultura
escrita á cal a pequena accede no territorio común da biblioteca familiar; é tamén
a dimensión épica dunha Galicia que ten nos espazos urbanos burgueses da Coruña e no recinto fidalgo do pazo os seus sinais de identidade.
Existe unha absoluta identificación en María Casares entre a nai e Galicia:
«Galicia quedou dentro de min, coma miña nai quedou dentro de min» (Heinze
1991: 14). Gloria Pérez Corrales faleceu en París aos 52 anos de idade, o 10 de
xaneiro de 1946 (Casarès 1998: 45), apenas cinco meses despois do retorno do
seu home de Gran Bretaña, onde Casares Quiroga vivira nun dobre exilio os anos
da Ocupación alemá de Francia durante a Segunda Guerra Mundial.
A nai é a terra, como a terra é a nai. Gloria é para María a lóxica prolongación
da natureza que dá a vida; nela o primordial tórnase próximo e cotián: «ce monde
de terre et de lumière qu’elle portait en elle» (Casarès 1998: 41). Como nai e como
muller, Gloria está máis preto das orixes. Cando soña con ela, sempre se lle aparece
nun contexto galaico de parques pacegos e poalla, cun aquel de melancolía40.
Arredor da personalidade de Gloria, e reforzada pola imaxe da avoa, tece María o seu prototipo de muller galega, contida para ela nunha palabra intraducible,
Retrato de Esther Casares Quiroga (ARG).
39
38

38

O enlace aparece consignado en dous rexistros: Libro Sacramental de Casados (1883-1924), número 17,
folio 296, recto e verso; Índice de Casados (1667-1924), número 3, número de orde 521, Fondo Parroquial
Santa María de Pastoriza (Arteixo) (AHDS). No Índice de Casados, organizado alfabeticamente a partir
dos apelidos das contraentes, aparece unha curiosa anotación na marxe superior do folio correspondente
á letra C: «Casares Quiroga v. Pérez Corrales Dña María».

40

«[...] je crois que je n’ai jamais autant pensé à toi et à maman, et avec autant de tendresse. Je crois que
vous êtes les deux seuls êtres que j’ai aimés dans ma vie et s’il est bon d’en avoir eu deux, je me demande
avec angoisse ce que je ferai de moi si un jour il m’arrive de rester seule. Soigne-toi bien pour moi. Je vais
travailler». Carta de María Casares a Santiago Casares Quiroga en 1948 (Lopo 2008: 106).
«Au-delà, dans des parcs –qui pouvaient être galiciens– une fine pluie [...] Debout, dans une totale
impuissance, je regardais ma mère –Dressée devant moi [...]» (Casarès 1998: 381-382).
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posto que se a lingua vén da nai, a lingua tamén é materia. A muller galega é
meiga. Entre a fada e a bruxa, a meiga é para María a muller que ten un sentido
innato da liberdade, que é forte e fráxil a un tempo, intuitiva, valente, doce e
sedutora. A meiga posúe un encanto próximo ao encantamento, un certo sentido
da maxia e do sobrenatural, que a fai receptiva a todo tipo de presentimentos ou
sinais e, por tanto, proclive á superstición: «membre isolé d’une race victorieuse,
dépositaire du secret des forêts, du ciel, de la mer» (Casarès 1998: 41).
Evoca María nas súas memorias dous episodios que ilustran ben esta percepción da figura da nai. O primeiro deles remonta a xullo de 1936 en Madrid; o
día fixado para emprender a viaxe familiar anual a Galicia, Gloria érguese cun
mal presentimento, reforzado pola caída e rotura dun grande espello acontecidas
a véspera, razóns máis que suficientes nela para aprazar a viaxe. Esa noite chega
de Marrocos a mala nova do levantamento fascista; a decisión da nai cambiou así
o destino das súas vidas (Casarès 1998: 107). A segunda tivo lugar, xa no exilio,
no domicilio de París, onde recibiron, nai e filla, a visita inesperada, humillante
e agresiva dun xornalista franquista galego quen, fronte á negativa das mulleres
a recibilo, se puxo a berrar consignas fascistas no relanzo e nas escaleiras. Entre
superstición e relixiosidade, Gloria comezou a persignarse e a recitar en voz baixa
e moi rápido fragmentos de oracións que a María lle semellaban esconxuros e
exorcismos, ata que o home desapareceu no medio das gargalladas irrefreables da
rapaza e das ladaíñas imparables da nai (Casarès 1998: 360-361).
Carlos Fernández Santander recolle no seu libro sobre Santiago Casares Quiroga diferentes testemuños de persoas que coñeceron a Gloria Pérez Corrales
na Coruña da República (Fernández Santander 2000: 42-44); as súas palabras
coinciden plenamente coa imaxe proxectada pola filla. Gloria é descrita como
unha muller moi xeitosa, que posuía un encanto natural; alta, elegante, moderna
e deportiva, a súa voz era «grave y armoniosa», igual ca a da filla, e tiña un forte
acento galego. Curiosamente, o seu físico –moi branca e pencada, case rubia– fai
que as palabras «celta» ou «irlandesa» sexan habituais para describila. As fotografías incautadas á familia Casares e conservadas no ARG así como o óleo de Luis
Mosquera recuperado polo Concello da Coruña confirman esta imaxe transmitida pola memoria colectiva coruñesa.
A modesta condición social de Gloria, de familia cigarreira e ela mesma costureira nunha sombreiraría cando comeza o seu noivado con Santiago, foi, sen
40
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Gloria Pérez Corrales tres meses antes da súa voda. «Gloria 25-7-1920» [Manuscrito] (ARG).

dúbida, causa de escándalo na Coruña dos anos dez (Casarès 1998: 28). O seu
destino, verdadeiramente excepcional, trae á escritura da filla a imaxe de Madame Bovary e das heroínas románticas protagonistas dos contos que a nai lle
relataba41; romanesque, máis noveleira pois que teatreira, Gloria foi, porén, fundamental na carreira de María: «si j’ai décidé de devenir comédienne, c’est elle en
fait qui a choisi pour moi» (Casarès 1998: 43).
41

«l’image qui me reste d’elle [...] me fait penser à un reflet blond et espagnol de Bovary [...] Elle n’a
jamais parlé le français et je l’ai entendue tenir à Paris de longues conversations avec des amis qui ne
connaissaient pas un mot d’espagnol» (Casarès 1998: 40-41).
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Santiago Casares Quiroga (ARG).

Gloria Pérez Corrales (ARG).
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A elegancia da filla da cigarreira fumando en boquilla ante unha burguesía
coruñesa que non esqueceu a súa imaxe (Fernández Santander 2000: 43) lévanos,
por suposto, á descendencia simbólica e republicana de La Tribuna de Emilia
Pardo Bazán (1978). E pode que sexa esta súa cultura obreira e feminina a que
explique, entre outras moitas cousas, o forte apego que Gloria sentía pola imaxe
da Virxe das Dores da coruñesa igrexa de San Nicolás, transmitido á filla e re-
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latado nas memorias (Casarès 1998: 42), sen que María nin Santiago puidesen
afirmar que Gloria fose crente42. Un apego, por que non, talvez enraizado na
tradicional devoción das cigarreiras a esta advocación (Alonso Álvarez 1998: 34,
170; Pardo Bazán 1996: 150).
Muller de gran presenza e forza de carácter, o seu apoio, comprensión e amplitude de miras foron fundamentais para a filla, da que apenas se separou ao longo
de toda a súa vida e para quen a presenza cotiá da nai era vivida como algo natural43. Entre os papeis e as fotografías que María Casares conservou dela, atópanse
o seu carné de Izquierda Republicana (Lopo 2008: 151), imaxes da botadura do
cruceiro Canarias44 e dunha reunión de mulleres republicanas, así como unhas
fermosas instantáneas tomadas na costa bretoa, xa na súa madurez45. A actriz di
terse inspirado nela para crear a personaxe de Fanny, nunha montaxe teatral da
obra La Seconde de Colette46, posto que Gloria foi para a filla «une vraie femme»
(Figuero / Carbonel 2005: 167)47.
Estreitamente vencellada á imaxe da nai e da liñaxe materna, a cuestión da pertenza á raza celta é algo incuestionable para María, quen, por idade e por contorno sociocultural, asumiu plenamente como propia a tradición diferencial herdada
42

43

44

45
46

47

«Je n’ai jamais su si elle était croyante. Mon père non plus: quand nous avons dû l’enterrer à Paris, il m’a
demandé si l’on devait faire dire une messe pour elle; dans le doute nous l’avons commandée» (Casarès
1998: 42).
«Elle ne m’a jamais quittée, sauf une fois, plus tard, à Madrid, quand elle a accompagnée mon père, encore
ministre de la Marine, en visite officielle au Maroc» (Casarès 1998: 45). Así, por exemplo, no Fonds Maria
Casarès (IMEC) consérvanse os salvocondutos que lle permitiron a Gloria en agosto de 1943, durante a
Ocupación alemá, acompañar a súa filla a Niza para a rodaxe de Les Enfants du paradis de Marcel Carné
(Lopo 2008: 152): «À Nice, la comédienne était accompagnée par sa mère. Arletty, dont la chambre était
mitoyenne de la leur, s’en souviendra longtemps car les deux femmes ne cessaient de rire et de parler jusqu’à
des heures avancées de la nuit» (Figuero / Carbonel 2005: 96).
O 28 de maio de 1931 en Ferrol, acto en que Gloria Pérez Corrales actuou como madriña, sendo Santiago
Casares ministro de Mariña no Goberno Provisional de Niceto Alcalá-Zamora (Fernández Santander
2000: 110).
Fonds d’Archives Maria Casarès (IMEC).
Nunha adaptación dirixida por Léopold Marchand, Théâtre de la Madeleine, París, 1951 (Colette 1991:
1433).
Non nos resistimos a citar en paralelo dous fragmentos: o primeiro, de Colette, describe en La Seconde
a personaxe de Jane, a loura, nun soño de Fanny; o segundo, de María Casares, sobre a súa nai: «Jane,
penchant la tête, s’appuya du front à la vitre, et ce faible mouvement détacha de ses cils une larme qui
roula le long de sa joue» (Colette 1991: 378). «Sa silhouette dorée, mince et robuste contre la fenêtre de
la bibliothèque de mon père absent, ses bras croisés sur la poitrine, son front appuyé contre la vitre et son
regard bleu liquide perdu dans l’horizon [...]» (Casarès 1998: 40).
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da historiografía romántica decimonónica. De xeito revelador, as súas orixes celtas
xorden nas memorias en canto vector identitario cando descobre, xa en Francia,
que existían outras razas, como a xudía, das que ela nunca escoitara falar:
Elle [Nina Reicyn] m’a dit tout de suite qu’elle était d’origine russe, que ses deux copains,
Miko et Max, étaient français, mais qu’ils étaient tous les trois juifs. Je me suis demandé
un instant si je devais lui répondre qu’à part ma nationalité espagnole, j’étais d’origine
celte; [...] Il faut dire que jusque-là, que ce fût a l’Instituto-Escuela ou à la maison en
Espagne, jamais je n’avais entendu parler de races autres que la celte. (Casarès 1998:
165-166)

María quíxose muller celta de xinea celta, orgullosa herdeira de mulleres fortes e libres, memoria viva dun tempo mítico onde foi posible a igualdade entre
xéneros, que ela sempre reivindicou (Soler Serrano 1981). Pode entón que o seu
querer fose tan intenso que o destino só o viñese confirmar; María Casares debutou como actriz profesional interpretando o papel protagonista na obra Deirdre
of the sorrows, do autor irlandés John Millington Synge48. María naceu no teatro
como muller celta, por tanto, no seu querer, como galega.
O mito céltico de Deirdre, no que se inspira Synge, contén tantas Marías
que só por telas sido todas puido Maria Casarès encarnarse na irlandesa. Deirdre é, primeiramente, o mito do exilio49; a muller que leva xa no nome o berro
e a dor –a dor que é a súa patria– é educada libre na natureza, fóra da civilización, por unha muller sabia. Celta insubmisa, non acepta dobregarse á autoridade patriarcal. Deirdre simboliza a resistencia ao poder e a reivindicación
do amor entre iguais; por amor rexeitará as leis do Estado e emprenderá, libre,
o camiño do exilio ao carón do home por ela elixido. Dona do seu destino,
quitouse a vida por non someterse ao asasino do seu home (Bernard Kearney
1996: 73-88).
48

49

Deirdre des douleurs, dirixida por Marcel Herrand, estreouse en 1942 no Théâtre des Mathurins, en París;
iniciouse así unha estreita relación de María Casares con este teatro e co seu director. Para protagonizar
a obra de Synge, a actriz debeu abandonar os ensaios dunha montaxe de La Célestine, peza coa que tería
debutado no papel de Elicia (Casarès 1998: 203).
A lenda de Deirdre forma parte do Ciclo do Ulster e diferentes versións do relato son xa populares no
século IX; o primeiro texto coñecido ten por título «O exilio dos Fillos de Uisnech» (Bernard Kearney
1996: 77).
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María Casares é consciente de todas as conexións persoais que conflúen no
texto de Synge, onde atopa, ademais, unha común sensibilidade atlántica, tanto
nos referentes culturais50 como nos sentimentais e nos paisaxísticos. «É evidente
que a miña condición de ser galega influíu no meu traballo», afirmaba en 1991
(Heinze 1991: 28). Mais xa moito antes, na Francia de 1953, Béatrice Dussane,
profesora e amiga da actriz, recollía no seu pioneiro libro sobre María Casares
esta fonda conexión coa personaxe, sen dúbida suxerida pola mesma María:
J’ai l’explication de son heureuse transposition irlandaise dans Deirdre et, à vrai dire,
j’aurais dû y penser. La Galice, sa terre natale, est une terre espagnole, mais non point
méditerranéenne. Ce sont les houles de l’Atlantique qui la baignent et lui envoient leurs
nuages, et les Galiciens sont d’origine celte (Dussane 1953: 36)51.

Especialmente esclarecedora neste sentido é a conversa que mantén, en 1957,
con Víctor Molinari e Luís Seoane en Bos Aires:
⎯ ¿Con qué obra debutó?
⎯ Con «Deirdre, la de los tristes pesares» [...]. Caso curioso. La obra, por lógica racial,
tiene profundas concomitancias gallegas. Su mismo lirismo, su melancolía envolvente,
su paisaje anímico y la presencia del mar que uno no sabe de dónde viene, pero que nos
humedece de ternura. (Molinari 1957: 14).

Esta entrevista apareceu en Galicia Emigrante, publicación en que Luís Seoane
xa lle dedicara varios artigos e notas antes da primeira visita de María Casares a
Arxentina52. Nestes textos, Seoane aborda sempre a figura de María dende unha
óptica céltico-galaica, subliñando como trazas evidentes do seu celtismo a maxia
da súa arte, a súa beleza «céltica» e uns ollos verdes que levan polo mundo a cor
da paisaxe da súa terra (Seoane 1954: 7-9, Galicia Emigrante 1957a: 19).
Mais a sensibilidade céltica da actriz non se limita tan só ao tratamento de
personaxes procedentes desta tradición, senón que o universo céltico semella ter
50

51
52

«En Deirdre des douleurs volvín atopar as lendas de Galicia [...]». Fragmento dunha nota autobiográfica
procedente de Paul Guth, Autour des dames du Bois de Boulogne (1ª ed. 1945), traducida ao galego e
recollida en VV. AA. 2002: 91.
No citado libro, Dussane refírese a María Casares como «la petite Celte de Galice» (Dussane 1953: 104).
Presenza que máis adiante expoñeremos en detalle.

46

María Casares no colo da súa nai, Gloria (ARG).

constituído unha das fontes de inspiración do seu traballo noutros proxectos creativos. Así, para a composición da personaxe da Phèdre de Racine, que interpretou
en 1957, afirma inspirarse no mito céltico de Tristán e Isolda, citando fragmentos
enteiros da súa adaptación francesa por Joseph Bédier, Le roman de Tristan et Iseut,
nunha carta dirixida a Jean Vilar o 6 de xullo de 1957 (Casarès 2006: 9).
47
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As memorias de María Casares conteñen imaxes poderosas da muller galega
nunca esquecidas pola herdeira da xinea: o porte ergueito da peixeira coa patela na
cabeza, que de pequena tentaba imitar, ou a beleza da vida no rostro traballado da
avoa que pela castañas mentres vela o sono do neto no berce: «j’ai connu les mystères de royauté qui se cachent dans le port des paysannes de mon pays» (Casarès

1998: 57, 25). Esta ollada, toda chea de respecto e admiración, non esquece o
lado escuro: o traballo e o esgotamento, as ducias de fillos, a submisión de moitas
mulleres aos ditados da familia e da igrexa; María é particularmente sensible á sorte
das mulleres soas, desas «tías» como Cándida, solteiras ou xoves viúvas, que as leis
non escritas condenaban a unha existencia entregada ao servizo dos demais, no seo

Gloria Pérez Corrales, María Casares e unha muller non identificada. Imaxe probablemente
tomada en Francia durante a Ocupación (IMEC).

Gloria Pérez Corrales e María Casares. Camaret, verán de 1945. Fotografías de Santiago Casares (IMEC).
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da familia e baixo a estrita vixilancia eclesial. Fronte ao silencio e ao esquecemento
das súas vidas, ela escribe a súa memoria como acto de xustiza: «même dans cette
famille progressiste il est remarquable de constater le peu que l’on vous raconte
sur les femmes qui en font partie» (Casarès 1998: 66). Unha memoria viva que
puntúa escritos e entrevistas, de xeito altamente simbólico: «Je remarque combien
les couleurs sévères lui vont, je lui dis. “Il y a beaucoup de noir, vous savez, dans les
costumes de nos provinces...”» (Dussane 1953: 89).
Se a nai é a materia, a Galicia primordial, o pai é a palabra, a Galicia cultural.
As fontes en que bebe a Galicia de María débenlles moito ás ensinanzas e á figura
de Santiago Casares, de quen a filla di ter aprendido, entre outras moitas cousas,
un sentido do humor de raíz galaica que ambos os dous souberon compartir e
que os uniu ata o final (Soler Serrano 1981); Santiago Casares faleceu en París o
17 de febreiro de 1950, aos 65 anos de idade.
A actriz conduce a toda persoa que se interese pola súa vida ou pola súa obra a
entrar nelas a través da presenza do pai; mesmo materialmente, pois a cuberta do seu
libro de memorias reproduce un cartón para tapiz de Goya, El pelele53, que ela sempre
asociou á imaxe do seu proxenitor54. Del conservou, coma no caso da nai, fotografías
de actos oficiais e reunións republicanas, así como instantáneas persoais e familiares,
tomadas habitualmente pola cámara Leica do propio Casares, en Suíza, Bretaña ou
París55. Entre os papeis salvagardados non se atopa tan só correspondencia privada ou
documentos oficiais, senón tamén trazas da vida cotiá: recortes de revistas, análises médicas, debuxos e notas manuscritas, como unha entrañable listaxe coas onomatopeas
francesas dos sons animais (Lopo 2008); María conservou, igualmente, documentación ou testemuños que lle fixeron chegar sobre Santiago Casares56. En definitiva, pre-

servou, da mellor maneira que puido, a memoria truncada de quen para ela encarnou
a dignidade republicana: «Yo soy la hija de Casares y la actriz [...] Vengo con el equipaje
que la vida me dio y estoy orgullosa de ese equipaje»57.
A diferenza do acontecido coa nai, pai e filla acostumáronse a vivir, xa dende a infancia, unha relación marcada por regulares separacións, debidas tanto á precaria saúde
de Casares como á súa carreira política; a actriz rememorou as cíclicas convalecencias
do pai en diferentes sanatorios, por causa da súa tuberculose, así como o episodio de
Jaca e a súa reclusión na «Cárcel Modelo», ou os obrigados afastamentos vividos durante a Guerra Civil e a Segunda Guerra Mundial (Casarès 1998: 18 et passim).
Estas separacións son, certamente, a razón da grande importancia que María
Casares concede ao período da súa infancia no que o pai, practicamente recluído
na Coruña durante a Ditadura de Miguel Primo de Rivera (Fernández Santander
2000: 60), dedicou moito tempo á súa educación58, iniciándoa no coñecemento
científico e na palabra poética dende unha moderna perspectiva pedagóxica de
inmersión, que a marcou profundamente e na que a actriz ve a orixe do antididactismo do que sempre fixo gala na súa profesión teatral:

Francisco de Goya, El pelele (1791-1792), Museo del Prado.
«[…] lorsque le hasard me mène devant cette toile de Goya, El pelele, où quatre personnages de
tapisserie, armés d’un drap, font virevolter sous un ciel champêtre un mannequin dans les airs, je ne peux
m’empêcher de revoir la frêle silhouette de mon père projetée d’ici de là sur cette masse compacte qui
nappait la rue Panaderas» (Casarès 1998: 22). Esta imaxe de Goya aparece reproducida nas cubertas das
traducións ao español (Casares 1981) e ao galego (Casares 2009) das citadas memorias. María Casares
alude ao multitudinario recibimento tributado ao seu pai na súa chegada á Coruña en marzo de 1930,
logo do consello de guerra polos sucesos de Jaca (Fernández Santander 2000: 100).
Fonds d’Archives Maria Casarès (IMEC). María lembra nas memorias «les longues séances de pose, sous les flocons
de neige qui tombaient sur mes cils, pendant qu’il mettait au point son appareil Leica et tout un attirail qu’il traînait
(lui aussi!) dans les bagages de l’exil» (Casarès 1998: 151-152). Cf. tamén Figuero / Carbonel 2005: 55.
Como exemplo, a fotocopia dunha nota de agradecemento mecanoscrita, con sinatura manuscrita,
enviada por Santiago Casares a Camilo Díaz Baliño o 27 de maio de 1936 en papel oficial do Presidente

del Consejo de Ministros, sen dúbida en relación co seu nomeamento neste cargo (BOE do 13-5-1936.
Fonte: Web do Congreso dos Deputados): «Mi querido amigo: / Dos líneas solamente para expresarle
mi sincero reconocimiento por las afectuosas palabras de felicitación que me dedica por mediación de
mi Secretario, Sr. Blanco. / Atentamente le saluda, / Santiago Casares Quiroga». Fonds Maria Casarès
(BNF). 4-COL-75(1, 6).
Declaracións da actriz na prensa aos poucos días de regresar a España, por cuestións profesionais, en xullo
de 1976 (Trenas 1976: 49). Cómpre lembrar que nos medios xornalísticos españois, baixo a Ditadura,
a figura de María Casares era sometida a indignas críticas do seu traballo simplemente por ser a filla de
Santiago Casares Quiroga; sirva como exemplo a crónica teatral «Un drama incompleto», na que se alude
a un presunto atavismo xenético terrorista que axudaría á actriz na súa composición da personaxe de Dora
en Les Justes de Albert Camus, obra estreada en 1950 no parisiense Théâtre Hébertot (Grijalba 1950: 3).
«Primo de Rivera ne saura jamais combien je lui suis reconnaissante de m’avoir donné ce père» (Casarès
1998: 39).
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De là vient peut-être ma répugnance pour certains débats auxquels je me suis toujours
refusée, surtout au théâtre. Si après une représentation on discute, on dissèque, on explique, on étiquette le phénomène théâtral auquel on vient d’assister, il me paraît absolument inutile qu’il ait eu lieu. (Casarès 1998: 38)

De igual xeito, a impresionante capacidade de adaptación do pai, a súa intelixencia
vital semellan ter calado fondo na filla, quen, dende a sa distancia do humor, aceptou
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a fundamental lección da vida exiliada, tal e como se pode comprobar na seguinte
reflexión da actriz, extraída dunha carta enviada en 1947 a Casares dende Roma:

ticos sermóns do heterodoxo xesuíta Michel Riquet, resistente e prisioneiro en
Mauthausen e Dachau:

[…] quand tu verras devant toi la fille de tes péchés, tu ne la reconnaîtras plus –Les pâtes, le
«fare niente» [sic] que j’ai adopté sans retard– il faut toujours tâcher de s’assimiler au plus vite au
pays où l’on vit pour bien y vivre –les longs sommeils, les vacances forcées, etc., etc., ont fait de
la mince jeune, femme fripée et triste, et pourrie, et décadente, une sorte de jeune veau assez
costaud que je crains bientôt, si cela continue, voir se convertir en vache. (Lopo 2008: 62)59.

Cierto que esto de los aplausos está a la orden del día, pues los numerosos fieles que llenaban el domingo pasado la catedral de Nuestra Señora le hicieron una perra ovación al
R.P. Riquet cuando este, harto ya de oír o leer cosas desagradables, dijo, poco más o menos como el cura de nuestra tierra y ello también desde el púlpito, «alguén vai a cagarse
n’o Dios qu’o fixo». (Lopo 2008: 31)

A correspondencia conservada permítenos ter testemuños directos dunha relación
pai-filla de acentos moi modernos, na que se fala con sinceridade de temas íntimos
e, ás veces, difíciles, como a saúde, a memoria ou o amor, quizais precisamente máis
abordables por vía epistolar: « et ne parlons pas de mon père à qui je n’ai jamais osé
dire ma vénération profonde qui vient non pas du fait qu’il est mon père, mais du
fait qu’il [est] Santiago Casares, un homme comme je n’en ai jamais connu d’autres.
Et sur ce, je vais me coucher, car je deviens trop sentimentale» (Lopo 2008: 64-65).
Nas cartas abrolla, por suposto, o lugar galaico compartido, moitas veces prendido
na lingua, nas palabras galegas que a diglosia –ás veces consciente, outras non– introduce no español de Casares; marcas territoriais que mesmo nos conducen á comarca coruñesa60. O humor, moitas veces inseparable da lingua, pasa pola fina peneira
da ironía temas complicados, como a enfermidade ou o traballo. Así, tan só nunha
ocasión, entre as vinte cartas conservadas, Casares asina cun conciso «Santiago», nas
demais aparecen fórmulas tales como «tu carcamal de padre» (de certo a súa preferida, utilízaa oito veces), «tu apolillado padre», «tu trasto viejo de padre» ou «tu viejo
y achacoso progenitor» (Lopo 2008). Da mesma maneira, a desconfianza fronte ao
entusiasmo irrefreable da filla no inicio da rodaxe do filme Bagarres (1948) exprésaa
Casares en clave de retranca: «no olvido que todos esos entusiasmos los he oído ya –y
compartido y fomentado– cuando se rodó en Bretaña “L’Amour autour de la maison”. Porque “dende entonces, miña rula, teño unha escama!”» (Lopo 2008: 100).
O referente galaico xorde decote na fraseoloxía casariana, incluso en relación
coa actualidade xornalística francesa, por exemplo no seu comentario dos mediá-

Casares consegue o seu obxectivo epistolar, recrear para a filla o seu lugar: «Papaíño querido: [...] Escríbeme mucho –me parto de risa con tus cartas y además

59
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A cursiva é nosa.
Os exemplos son innumerables. Citemos, entre outros, «folgo» ou «barallante», así como a utilización de
«meiga» ou «aviñeira» (Lopo 2008).
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Santiago Casares Quiroga. «3 de julio de 1940» [data manuscrita no reverso por Santiago
Casares] (IMEC).
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tienen el poder de no dejarme sentir sola–» (Lopo 2008: 52-53). Esta aprendizaxe cómplice permitiulle probablemente á actriz enfrontar con intelixencia e
distanciamento o inevitable exotismo –tamén de raíz galaica– que, por veces, envolveu a súa imaxe no contexto da opinión pública francesa: «[...] née en Galice...
cette partie de l’Espagne qui pousse son nez sur l’Atlantique... [...] ces cousins des
Bretons... au son de la cornemuse qui remplace ici celui des castagnettes... etc...
etc... etc...» (Casarès 1998: 212).
A palabra paterna transmite a memoria do lugar. Montrove, A Coruña e
a casa de Panaderas xorden na escrita dun Casares convalecente, exiliado en
París, que revive para a filla o sabor das orellas, flores e filloas «que se hacían en
casa» polo Entroido61, que comparte con ela a sorprendente imaxe da Coruña
nevada62, que viaxa sensitivamente na tímida primavera parisiense ao renacer
da natureza, un 14 de abril, no fundamental espazo fidalgo de Montrove: «La
estancia en el balcón, y los momentos que en él estuve sentado y pude cerrar
los ojos, me permitieron imaginarme cómo debe de estar ahora el viejo pazo
de Montrove, bien repleto de hierba, cubierto ya de flores, oliendo a tierra...»
(Lopo 2008: 58).
A visión das xentes galegas proxectada por María Casares, tanto nas memorias
como nas declaracións públicas, a súa concepción íntima do carácter do pobo
deben ser aprehendidas á luz do Rexurdimento que ilustrou a Galicia de Santiago Casares, dunha historiografía celtófila ocupada en elaborar o mito da «alma
galaica» e dunha literatura fundacional que creaba arredor dela. Así, moitas das
imaxes da Galicia de María Casares veñen directamente de fontes literarias, especialmente das obras de Rosalía de Castro e de Manuel Curros Enríquez, os
poetas preferidos do pai; isto é evidente en casos como o da rosaliana imaxe da
Galicia viúva, recorrente nas súas memorias: «La Galice, cette veuve qui chante
61

62

Santiago Casares Quiroga. Estudio Fotográfico Rúa, Madrid (IMEC).
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«El otro día vi en el “Figaro” una foto de Michèle Morgan en “Fabiola”, de perfil y con toda la oreja
izquierda descubierta. ¡Caray con la oreja! Tanto por el tamaño como por la forma parece un modelo de
las que se hacían en casa al mismo tiempo que las “flores” y las “filloas” que tú te comías antes de que
pudieran ser servidas» (Lopo 2008: 103).
«Me alegro de haber recibido este envío no sólo por tener así noticias de tu hermana, sino porque la
tarjeta en cuestión es una foto de un espectáculo que yo no he visto jamás, en mi larga vida, y que no se
había producido desde hace casi un siglo: el “Relleno”, con kiosco de la música y todo, bajo una espesa
capa de nieve. Decididamente, algo muy gordo va a pasar en el mundo, y estos extraordinarios presagios
(nieve en La Coruña; tú escribiendo con frecuencia; yo contestando a vuelta de correo) anuncian que
acontecimientos fabulosos se avecinan» (Lopo 2008: 96-97).
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doucement avec la pluie sa nostalgie de “l’ailleurs”» (Casarès 1998: 25). Leal á
tradición paterna, María Casares recitou en numerosas ocasións ao longo da súa
vida textos de poetas galegos, non só en círculos privados de amigos ou en actos
de apoio aos refuxiados (Figuero / Carbonel 2005: 94), senón tamén en recitais
poéticos, na radio e na televisión (Molinari 1957: 14).
En canto á obra de Curros, existe nela un poema verdadeiramente emblemático para a actriz, «Na morte de miña nai», de Aires da miña terra; este poema
era un dos favoritos de Santiago Casares, quen se emocionaba sempre coa súa
lectura. María di ver no texto, alén da perda dunha nai, a Galicia perdida, nunha
visión claramente vencellada á vivencia do exilio e ao tópico decimonónico da
gran nai galaica (Estévez 2002: 37). «Na morte de miña nai» é un dos poemas
que, en evidente homenaxe ao pai, máis veces declamou a actriz e, sintomaticamente, é tamén o elixido para recitar no curso de diversas entrevistas concedidas
á Televisión Española63 ou á Televisión de Galicia; así xustifica María Casares a
súa elección no programa Galicia no mundo da TVG: «un poema que me leía
mucho mi padre cuando era pequeña, bueno, me leía otros, pero este me había
quedado mucho y luego, además, se puede imaginar uno que la madre es Galicia» (Galicia no mundo 1989).
No verán de 1945, logo do regreso de Santiago Casares a París, unha vez rematado o seu exilio británico, a familia novamente reunida marcha a Camaret;
Gloria, Santiago e María van xuntos á costa da Fisterra bretoa, a súa «Galicia de
substitución». Desa estancia, María rescatou para nós a fermosa imaxe do seu pai
recitando a berros e con nocturnidade a Curros e a Valle-Inclán a través das landas marítimas de Camaret, iluminado pola soa luz do faro (Casarès 1998: 266).
A súa memoria selectiva percibiu a fonda significación deste episodio; Santiago
Casares, fronte ao océano que nos é común, recrea, pola forza da palabra, un
lugar propio, a Galicia que os acompaña, a Galicia exiliada.
Curros será novamente a ponte que, tendida polo pai, una a actriz á Galicia
transterrada que aquela atopará moitos anos máis tarde en América, na Arxentina
de 1957, a onde a conduciu o seu traballo teatral64. O seu recitado radiofónico
do poema «Saúdo», de Aires da miña terra (Alonso Montero 2008), que a emo63

64
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Un fragmento dunha destas entrevistas, no que María Casares recita o dito poema, pode consultarse na
web do Consello da Cultura Galega (www.culturagalega.gal/exilio/video1.php).
Cf. o apartado «A Galicia de alén mar».
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ción lle dificultou rematar, semella ter sido un feito dunha gran transcendencia
para a comunidade galega alí instalada; recollemos aquí os ecos dese momento,
coidadosamente memorializado en Galicia Emigrante, probablemente por Luís
Seoane:
Se recogió y grabó su voz en el auditorium del Centro Lucense de Buenos Aires. Rodeaban su fina, menuda y nerviosa figura un grupo de hombres además de los que hacemos
la audición. En sus ágiles manos el tomo de las obras de Curros que abrió por «Saúdo».
Con voz fuerte, despaciosa, con puro acento gallego, comenzó su lectura. Poco después
su voz se quebraba y los ojos, los ojos claros de María Casares, se llenaban de lágrimas.
Con las mejillas húmedas continuaba sin embargo la lectura. La voz fue entonces más
débil. Se convirtió en susurro, en aliento. «Eu era neno, sí, moi neno», apenas dijo y
volvió entonces a levantar la voz. Pero no fue más la del comienzo. Le temblaban las
manos educadas para el ademán exacto. Le temblaba la voz quebrada por la nostalgia.
Y llorábamos en silencio todos los allí presentes. Era el homenaje de María Casares a su
ciudad, a Galicia. (Galicia Emigrante 1958: 2-3)

O seu fondo simbolismo foi recoñecido e decote transmitido publicamente por
Luís Seoane:
En el auditorium del Centro Lucense de Buenos Aires tuvo lugar a mediados de 1957,
aquel emocionado recital de la ilustre actriz del poema de Curros Enríquez dedicado a La
Coruña, la ciudad natal de María Casares [...] el público pudo escuchar en la transmisión
los sollozos que interrumpían la lectura de los versos. La actriz, habituada a esconder sus
propias emociones para dar lugar a la de los personajes que representa, no pudo sujetar
entonces las lágrimas que le corrían por las mejillas. Eran aquellos versos el saludo de un
gran poeta gallego a la ciudad natal de María Casares y ella seguramente recordó con ellos
toda su infancia y la tierra perdida por el destierro. Era público el sollozo que le quebraba
la voz y con él no podía expresar mejor su sentimiento por la patria lejana65.

Así como privadamente por Virxinia Pereira:
65

6-12-1960: «María Casares». Texto da Audición do Centro Lucense de Bos Aires. Arquivo da Fundación
Luís Seoane. Reproducido nos Anexos.
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No primeiro domingo dempois da tua partida, pasaron por radio Libertad, (nuha [sic]
audición galega que se trasmite por isa onda todol-os domingos) a grabación d-un
fremoso poema de Curros Enríquez, que, recitado maxistralmente por ti, foi escoitado
por todos con dvoción [sic] e afervoado sentimento patriótico. Bravo Maruxa. Isa e a
forma66.

Tamén Valle-Inclán, anteriormente citado, será un escritor fundamental para
a actriz de teatro que é María Casares67. O interese pola súa figura e pola súa obra
é, unha vez máis e coma tantas outras cuestións, coidadosamente enraizado no
seu pai e na terra galega. Santiago Casares tratou e leu o escritor; María di lembrar fragmentos das Sonatas que o pai lle recitaba (Monleón 1990: 441). Recorda
igualmente as historias do personaxe Valle-Inclán, que de nena a fascinaban:
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lembranza persoal e a memoria paterna fúndense na imaxe que a actriz gardou
do escritor:
Il va sans dire qu’à l’impression qu’il m’a faite alors, si brève et si forte, sont venues s’en
mêler d’autres, postérieures, nées de la lecture de ses textes, et surtout d’autres encore,
antérieures, que mon père emmagasinait dans les fraîches [sic] arcanes de mes rêves, déjà
nourries [sic] par les légendes des terres galiciennes et qui soudain prenaient corps et vie
dans les innombrables histoires liées à la figure de Don Ramón. (Casarès 1991: 1-2)

Lectora asidua da obra de Valle, que afirma ler e reler na súa madurez (Casarès
1963: 7), María Casares di entrar nela a través da común experiencia dun lugar
outro, aquel rexido polo tempo das mareas, nunha fonda reflexión sobre o universo valleinclaniano:

Son bras perdu, il l’expliquait de neuf manières différentes. Mon père les connaissait presque toutes, mais je n’en ai retenu qu’une, celle qui épousait peut-être de plus près l’image
que je me faisais de Don Ramón. Il aurait perdu son bras au cours d’une bataille et peutêtre –où était-ce mon père qui l’ajoutait pour rire?– au cours de la bataille de Lépante. Sans
doute c’était pour rire; mais il n’en reste pas moins que pour moi, enfant de huit ou dix ans,
Don Ramón avait laissé son bras à Lépante en l’an 1571. (Casarès 1963: 7)

Segundo a memoria familiar, a pequena tivo dous encontros persoais co
escritor; o primeiro deles privado, nunha das casas madrileñas dos Casares, e
o segundo xa vencellado ao universo teatral, pois Valle tería asistido xunto a
Federico García Lorca a unha das representacións infantís de María en Madrid
(Casarès 1998: 105-106). A actriz escribiu dous interesantes textos sobre ValleInclán que reproducimos nos anexos, o primeiro nos anos sesenta, a petición
de Jean Vilar, e o segundo a comezos da década dos noventa, ambos os dous en
conexión con senllas estreas teatrais de Valle en Francia68. Nas dúas ocasións a
66

67

68

Carta de Virxinia Pereira a María Casares (Bos Aires, 6-3-1958). Fonds Maria Casarès (BNF). 4-COL75(128). Reproducida nos Anexos.
«Valle-Inclán. Grand poète espagnol et galicien» aclara nunha nota cando o seu nome aparece por vez
primeira nas memorias (Casarès 1998: 29).
Lumières de Bohème foi estreada o 21 de marzo de 1963 no Palais Chaillot de París pola compañía do
TNP (Théâtre national populaire) de Jean Vilar, nunha montaxe de Georges Wilson. Cf. nota 211, no
apartado «Lugares do exilio». Comédies barbares de Jorge Lavelli (Théâtre national de la Colline, 1991,
Avignon) contou coa participación da propia María.
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Les faits et gestes de Don Ramón grouillent dans les brumes éclatantes de mon enfance
galicienne et se mêlent dans ma mémoire aux histoires de fantômes, de maléfices, de sorcelleries, de chiens errants possédés du démon, des «duendes» de bon ou de mauvais augure;
aux fêtes de villages qu’on appelle «romerías», aux sons de la cornemuse déchirés ici et là
par les terrifiants éclats des fusées, et aussi, aux voix feutrées de femmes parlant de viols, de
rapts, d’étranges crimes, de dettes d’honneur payées aux prix du sang, de cimetières hantés,
de visites souterraines, de feux follets bavards, de chevaliers farouches parcourant au galop
les chemins des nuits de la Galice, défiant Satan et Dieu. (Casarès 1963: 7)69

Na Arxentina de 1957, Valle xa está presente como proxecto para a actriz,
quizais porque, como ela afirma, «Don Ramón appartient un peu aux enfants de
la Galice» (Casarès 1963: 7); o seu nome vai sempre en María unido a Galicia:
⎯ ¿Representó a Valle-Inclán?
⎯ No; se hace difícil representarlo en francés por las dificultades casi insalvables de la
traducción. [...] sería uno de mis mayores deseos. Quizás algún día podamos hacerlo en
la propia Galicia. (Molinari 1957: 14)
69

Alejo Carpentier subliñará a influencia de Valle na escritura da propia María, nun texto posteriormente
citado, escrito con ocasión da publicación de Résidente privilégiée (Carpentier 1980: 5). Cf. o apartado
«Lugares do mito».
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Coma sempre coherente e coma sempre fiel á súa liña persoal, Valle será o autor
por ela elixido cando se lle ofrece a posibilidade de facelo, na Arxentina de 1964.
Por primeira vez Valle na súa lingua orixinal, na primeira Galicia á que arribou
tras o exilio de 1936:
[...] me planteé la posibilidad de hacer a Valle en mi segundo viaje a la Argentina70.
A mí siempre me han gustado mucho las Comedias bárbaras y sus obras afines [...] quizá
sea también por la tierra y hasta por cierta parte antipática que existe en ellas. El caso es
que montar tales obras me seducía, aparte de que Valle-Inclán apenas se había hecho en
Buenos Aires, así que propuse que mi segunda temporada argentina fuera con Divinas
palabras. (Monleón 1990: 441)
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aviñeira, hacían inscribir en los sólidos muros de “El Pasatiempo”, la sabia y modesta
leyenda: “es muy fácil criticar, y muy difícil ejecutar”» (Lopo 2008: 58). Reveladora
resulta tamén a lección da filla, que nos transmite a memoria do pai depositada nas
palabras de Albert Camus. Grazas a ela coñecemos, aínda que sexa de xeito fragmentario71, o que Camus escribiu sobre Casares Quiroga a raíz do seu falecemento, na carta
de pésame enviada a María dende Cabris, onde o escritor se restablecía dunha recaída
da súa tuberculose, enfermidade que tamén padecía Casares72. Nas súas palabras translócese unha solidaria admiración por todos aqueles que se mantiveron dignos e que
souberon transmitir a dignidade no medio de tantos desastres:
Si triste, si affreuse qu’ait été sa vie, la patrie asservie, l’exil, la souffrance physique, je
sais qu’elle n’a pas été vaine. Les deux ou trois fois où je l’ai vu j’ai compris qu’il était
supérieur à ce qu’il avait souffert. Et j’ai compris aussi que tu étais sa vraie joie, sa fierté
perpétuelle. Je ne le plains pas tout à fait si je le pleure avec toi, j’admire qu’il ait pu rester
aussi lucide et fidèle au milieu de tant de désastres. (Casarès 1998: 326)

En 1964, María Casares encarnou pois a Mari Gaila nunha montaxe de Jorge Lavelli no bonaerense Teatro Coliseo. Non será esta a única colaboración valleinclaniana
de Casares e Lavelli; como xa adiantamos, en 1991 traballaron xuntos nas Comédies
barbares creadas polo director de orixe arxentina para o Théâtre national de la Colline,
nun proxecto impulsado dende o inicio pola propia María, quen, segundo afirma
Lavelli, tamén pensou en realizar a tradución: «Hace mucho tiempo que yo tenía este
proyecto. [...] Originalmente la misma María debía traducir las «Comedias bárbaras»
porque es gallega y conoce muy bien a Valle-Inclán» (Quiñonero 1991: 111).
Liberdade, anticonvencionalismo, lingua-lugar e, coma sempre, fidelidade ás
orixes, estes son os aspectos subliñados por María Casares no Valle que ela levou á
creación teatral francesa e que, coma sempre, son valores que coinciden coa súa idea
de Galicia: «Il était d’un autre temps très ancien, plus ancien encore que son langage
qu’il qualifiait lui-même de “fabla visigotica”, il appartenait aux menhirs, aux chênes
millénaires, aux sources qui coulent semble-t-il depuis toujours» (Casarès 1963: 7).
Resulta altamente reveladora da Galicia que Santiago Casares lle legou á súa filla
a lección de vida transmitida nunha carta de abril de 1947, en momentos nos que a
actriz atravesaba unha complicada situación persoal. A sabia lección tráella dende o
aberto lugar galaico que os irmáns Naveira imaxinaron en Betanzos: «¡Y qué razón
tenían los gloriosos hermanos Naveira, de Betanzos, cuando, a fuerza de conchas de
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María refírese á segunda temporada, non á segunda viaxe; logo das xiras de 1957 (TNP) e 1962 (Cher
menteur) que a levaron, entre outros lugares, a Bos Aires, regresou a Arxentina para estrear Yerma en 1963
e Divinas palabras en 1964.
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Os herdeiros de Albert Camus non autorizaron, no momento da publicación de Résidente privilégiée, a
reprodución íntegra da carta (Figuero / Carbonel 2005: 258-260).
Para unha achega detallada aos anos de exilio compartidos por María e Santiago Casares en París, cf. Lopo 2011.
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Élevé d’abord dans le spectacle de la beauté qui était ma seule
richesse, j’avais commencé par la plénitude.
Albert Camus, Retour à Tipasa, 1952
(Camus 2008a: 609)

María Victoria, Vitola ou Vitoliña son os nomes da infancia e da intimidade familiar de Maria Casarès, a quen sempre lle resultou estraño escoitar o seu nome
truncado de María con acento grave e non co agudo característico da lingua
francesa73. Tres son os espazos galegos míticos na topografía vital da nena Vitola:
a praia de Bastiagueiro, o pazo de Montrove e a biblioteca paterna do domicilio
familiar, na cidade da Coruña.

O UNIVERSO DA RÚA PANADERAS

María Casares no colo da súa irmá, Esther (ARG).

Os Casares habitaron, como dixemos, o número 12 da rúa Panaderas74, nunha fermosa casa burguesa con xardín mercada polo avó paterno, onde medrara Santiago e onde
naceu María, que a describe con todo detalle e con moito agarimo nas súas memorias:
C’était une grande maison de deux vastes étages, et d’un rez-de-chaussée loué, au moins
depuis ma naissance, à un pharmacien qui y avait installé son commerce. Elle donnait
d’un côté sur la rue et de l’autre sur un assez grand jardin, clos de murs ruisselants de
lierre et de chèvrefeuille. (Casarès 1998: 30)75

Na mesma rúa, no número 56, atopábase o despacho de avogados da familia
(Fernández Santander 2000: 14-15) e no número 28 residía a súa mellor amiga,
Pilar López-Nóvoa.
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75

«[…] quand on m’appelle par mon nom tronqué MARÍA, auquel je n’ai jamais pu m’habituer quand il
est prononcé en espagnol [...]» (Casarès 1998: 65). Cf. tamén «à Buenos-Aires, elle retrouvait une part
d’elle, sa langue –sa langue– et un nom –María– qui l’appelait en chantant, comme s’il s’adressait à elle,
mais en lui –énoncé en espagnol– elle ne se reconnaissait pas tout entière» (Casarès 1998: 395).
Rúa que levou o nome de Santiago Casares Quiroga do 15 de xullo de 1931 ao 13 de xaneiro de 1932;
retiróuselle por petición expresa do homenaxeado (Fernández Santander 2000: 360-361). O edificio
alberga na actualidade a Casa Museo Casares Quiroga, inaugurada o 14 de abril de 2007.
Cf. tamén Casarès 1998: 21, 36, 39 et passim.
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Así evoca este barrio Juan Rof Carballo no seu comentario ás memorias da
actriz:
Por aquel entonces las heterodoxias florecían en La Coruña, gran ciudad liberal. Enfrente
de los balcones de María Casares, por encima del barrio del amor mercenario que ella
menciona, vivían artesanos hábiles, casi todos anarquistas. Sus hijas solían llevar nombres
o de flores, como Violeta, acaso por el color de sus ojos, o Razón o Libertad. (Rof Carballo 1981: 3)

A rúa Panaderas tamén aparece nas memorias do artista exiliado Eugenio Granell,
xa que nela vivía un tío paterno e a súa familia, aos que vía durante as vacacións:
«El grupo de mis primos y el de los niños que solían jugar frente a la casa de Casares, formaban a veces un solo grupo en el cual vi más de una vez a María Casares,
por aquel tiempo la niña más pequeña del conjunto» (Granell 2006: 87).
María Casares conservaba, entre os seus documentos persoais, dúas fotografías
en cor da fachada da casa de Panaderas, moi similares á reproducida no libro de
José Antonio Parrilla (1995: 24); delas, a que está tomada de máis preto presenta
trazas de ter sido pegada nun álbum ou na parede76.
Crisol máxico para ela (Casarès 1998: 36), a biblioteca era nesta casa o territorio do pai, un microuniverso por el deseñado onde a nena era admitida, onde
aquel comezou a súa educación e lle transmitiu a memoria familiar e cultural.
A biblioteca fora iniciada polo seu avó, Santiago Casares Paz, e ampliada e coidada por Casares Quiroga, quen mercaba moitos libros no estranxeiro, ademais de
deseñar os mobles da libraría e as encadernacións:
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maneira práctica e natural. Na música ou no silencio acolledores desta biblioteca,
pasaron xuntos moito tempo durante os meses de arresto domiciliario, xa citados, impostos a Casares polo ditador Primo de Rivera (Casarès 1998: 34, 36-37,
39). Luís Seoane evocou esta primeira formación da actriz nunha audición radial
de Galicia emigrante: «Don Santiago Casares Quiroga [...] la había educado a
su manera de niña en la vasta biblioteca de la Calle Panaderas de La Coruña,
abundante en libros de ciencias naturales tanto como literarios y enseñándole a
descubrir el mundo a través de un microscopio»77.
María Casares afirma que a biblioteca chegou a contar con vinte mil volumes,
transmitindo probablemente neste dato a memoria paterna (Casarès 1998: 30).
Francisco Xavier Redondo Abal confirma este número (2007: 18) e cifra nun
10% o total de libros, algúns en moi mal estado, que se salvaron da «incautación,
espolio e desfeita» da biblioteca de Casares Quiroga, pois esta, ao igual que o
resto da vivenda, foi salvaxemente asaltada polos fascistas en 1936 e, posteriormente, abandonada á pillaxe e ao latrocinio (Fernández Santander 2000: 256-258): «La maison de mes parents à La Corogne avait été vidée; les livres de mon
père brûlés ou vendus aux enchères avec les objets, les meubles et les murs eux-mêmes» (Casarès 1998: 258). Dos dous mil libros que figuraban nos primeiros
inventarios da incautación, tan só se conservan hoxe oitocentos, que conforman
o Depósito Casares Quiroga da Biblioteca Nodal da Coruña Miguel González
Garcés; os mil douscentos restantes desapareceron como consecuencia da incuria
estatal e da rapina anónima (Redondo Abal 2007: 34).
Percorrendo o catálogo establecido polo bibliotecario Redondo Abal, é doado
imaxinar o pequeno paraíso destinado a acoller a formación de María Victoria:
Todas, ou case, as ramas do saber estaban representadas nos andeis da biblioteca dos Casares.
Por suposto, libros de política, dereito, historia, socioloxía, filosofía, economía, pero tamén
medicina, bioloxía, física, química e zooloxía. Tampouco faltaban os de filoloxía e lingüística, as biografías, o xénero de viaxes, a relixión e, como bo masón, tratados sobre a masonería.
No que podemos chamar literatura de ficción, o gusto de Casares pola literatura francesa é
evidente. Máis de trescentos títulos de autores en lingua francesa colmaban a casa. E xunto a
eles, os mellores narradores rusos traducidos ao francés. (Redondo Abal 2007: 35)

Cette belle et grande bibliothèque il s’en occupait avec un véritable amour, rêvant, avant
de les commander, les livres, les bois, les tissus ou papiers, les marqueteries du parquet,
les luminaires, les longues tables basses d’architecte, les divans et jusqu’aux espagnolettes
qu’on lui forgeait spécialement d’après ses propres dessins (Casarès 1998: 36)

Interesado por todos os saberes, o pai fixo instalar nun anexo un pequeno laboratorio, onde lle aprendeu á filla os primeiros rudimentos científicos, dunha
76

Na planta baixa da casa distínguese o cartel «DROGUERÍA CORUÑESA PERFUMERÍA». Fonds
d’Archives Maria Casarès (IMEC).
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«María Casares» (17-4-1963). Texto da audición radiofónica de Galicia emigrante. Arquivo da Fundación
Luís Seoane. Reproducido nos Anexos.

67

O tempo das mareas. María Casares e Galicia

A notoria presenza de libros franceses e en francés é unha boa mostra da
francofilia da familia; cómpre non esquecermos que Arturo Casares, malia os
seus estudos universitarios de Dereito, comezou a súa carreira profesional como
docente de Lingua Francesa no Instituto e na Escola de Comercio da Coruña
(Ares Botana 2011: 28). De igual xeito, o seu irmán Santiago, activo partidario
do bando aliado durante a Primeira Guerra Mundial78, recibiu en 1924 a alta
condecoración da Lexión de Honor francesa79, distinción que tamén recibiría a
súa filla María case setenta anos despois, un moi emblemático 14 de abril80.
Santiago Casares posuía na súa biblioteca as obras de Emilia Pardo Bazán, entre elas un exemplar de La Tribuna que sobreviviu ao espolio, pero que hoxe está
en paradoiro descoñecido; tiña tamén un gran número de gramáticas e métodos
de idiomas, as obras de Victor Duruy81 e unha antoloxía ilustrada de Bretaña.
Nos seus andeis figuraban obras de Colette, Os irmáns Karamazov de Dovstoievski
e Seis personaxes en busca de autor de Pirandello, autores e obras que María representaría nos escenarios franceses82, así como un exemplar de La Chartreuse de
Parme de Stendhal, no que aínda é visible a sinatura de Casares, e que lle daría
á actriz o seu maior éxito cinematográfico83. O tomo II do Théâtre complet de
78

79

80

81

82

83
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Entre as súas accións públicas de apoio aos aliados figuran, por exemplo, a impartición de conferencias
ou a presidencia do Comité Franco-Español de Protección a los Huérfanos de Guerra de la Coruña (Ares
Botana 2011: 42, 64-65).
Casares foi nomeado «Chevalier de la Légion d’Honneur à titre étranger» por decreto do 19 de decembro de
1924, en calidade de «Avocat à La Corogne». Nos arquivos da Grande Chancellerie de la Légion d’Honneur,
en París, non se conserva o dossier nin ningún outro dato complementario a este nomeamento (Datos
comunicados por Jean Beysset, nunha certificación emitida polo Bureau de la Légion d’Honneur o 31
de maio de 2011). Con anterioridade a esta concesión, Casares xa posuía o título francés de «Officier
d’Académie», outorgado polo Ministère de l’Instruction Publique et des Beaux-Arts o 23 de setembro de
1920 (ARG: 44895).
María Casares foi nomeada «Chevalier de la Légion d’Honneur» por decreto do 14 de abril de 1990, en
calidade de «Artiste dramatique». Foi proposta baseándose nos seus servizos civís entre 1942 e 1990,
recollidos no dossier de Membro da Orde. A actriz xa posuía con anterioridade a condecoración francesa
de «Commandeur dans l’Ordre des Arts et des Lettres», outorgada o 7 de xaneiro de 1981 (Datos
comunicados por Jean Beysset, nunha certificación emitida polo Bureau de la Légion d’Honneur o 31 de
maio de 2011).
Historiador e home de estado que deu nome ao instituto feminino Victor-Duruy, onde estudaron en
París Esther e María Casares.
Les Frères Karamazov de Fiodor Dovstoievski, adaptación de André Barsacq, Théâtre de l’Atelier, París,
1945. La Seconde de Colette, adaptación de Léopold Marchand, Théâtre de la Madeleine, París, 1951. Six
personnages en quête d’auteur de Pirandello, dirixido por Julien Bertheau, Comédie Française, París, 1952.
La Chartreuse de Parme, coprodución franco-italiana dirixida por Christian-Jaque e estreada en xuño de
1948.
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Molière, as edicións por Gustave Lanson de Iphigénie e do Théâtre choisi de Jean
Racine, volume este último que pertenceu a Esther Casares, lémbrannos hoxe
dende o seu depósito coruñés84, quizais cunha punta de ironía casariana, o longo
camiño que unha nena da Coruña tivo que percorrer para chegar a eles e convertelos, por medio da súa creación, en representacións de referencia na historia do
teatro francés e europeo do século XX.

Théâtre complet, de Molière, tomo II. Depósito Casares Quiroga. Biblioteca Nodal da Coruña
Miguel González Garcés.

Arredor da casa e da biblioteca, María evoca nas memorias os seus lugares coruñeses: a pastelaría e salón de té El Progreso, na rúa Real, onde a súa nai a levaba
tomar chocolate con churros; a imaxe da Dolorosa na igrexa de San Nicolás e as
procesións da Semana Santa, lembranzas igualmente vencelladas á nai; o paseo e
os edificios do Recheo coruñés, que María debeu coñecer nun estado moi semellante ao da postal reproducida no libro de José Antonio Parrilla (1995: 55) e que
84

Sinaturas dos libros citados que se conservan: D-3237, D-2972, D-3019, D-1452, D-3180,
D-230. Depósito Casares Quiroga. Biblioteca Nodal da Coruña Miguel González Garcés.
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en réxime de internado en Versailles (Casarès 1998: 33)87. Ao regresar de Francia,
instalouse xunto á súa familia na rúa Panaderas. Entre as fotografías incautadas
aos Casares depositadas no ARG, hai unha, probablemente tomada na Coruña,
en que Esther ten no colo a súa irmá pequena: «Esther était de beaucoup mon
aînée et menait déjà une vie de jeune personne au moment où ma mémoire se

Esther Casares Quiroga na praia (ARG).

Santiago Casares evocaba con nostalxia dende o exilio parisiense (Casarès 1998:
42, 59). Entre as súas fotografías, a actriz conservaba dúas imaxes en branco e negro de gran tamaño; unha delas é unha vista dos Cantóns coruñeses moi similar
á «Vista do Cantón desde o Hotel Palace» tomada por Ruth Mathilda Anderson
en decembro de 1925; a segunda reproduce unha feira tradicional realizada ao
carón dunha capela85.
Outro enderezo coruñés que será importante para a memoria familiar é o
número dezaseis da rúa Franja, onde Esther Casares Quiroga, a irmá maior de
María, viviu, xunto á súa filla, María Esther Varela Casares, dezanove anos de
arresto domiciliario. Esther tiña doce anos cando naceu a súa irmá pequena;
educada polos seus padriños nos primeiros anos de vida, formouse academicamente en París, onde acudiu ás clases do Lycée Victor-Duruy86 mentres residía

Esther Casares Quiroga (ARG).
87

85
86
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Fonds d’Archives Maria Casarès (IMEC).
Nesta institución, que tiña relacións de intercambio co Instituto-Escuela (Palacios Bañuelos 1988:
205), estudou tamén María Casares durante os primeiros anos de exilio; na súa biblioteca descubrirá
emocionada un volume de Alphonse Daudet, asinado por Esther (Casares 1998: 143).

No volume incautado Théâtre choisi de Racine, Esther Casares Quiroga é, sen dúbida, a autora dos
debuxos contidos nas primeiras páxinas, así como da inscrición dunha data non moi lexible (6-5-1924?),
de varios modelos de sinaturas (nunha delas arremeda a sinatura paterna, na outra aparece xa a versión
francesa do apelido: Casarès), e dun enderezo: 17, avenue de Paris, Versailles (Sinatura D-230. Depósito
Casares Quiroga. Biblioteca Nodal da Coruña Miguel González Garcés).
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débloque. Je ne sais même pas quand elle a commencé à être présente dans mon
enfance» (Casarès 1998: 47).
Aínda que a convivencia das irmás non se prolongou durante moitos anos,
María recolle nas memorias anécdotas moi graciosas dos momentos compartidos
tanto en Galicia como en Madrid, así como o recordo da súa voda e do nacemento da súa sobriña88. O 3 de xullo de 1931 Esther contraeu matrimonio con
Enrique Varela Castro, capitán de cabalaría, fillo do xeneral de cabalaría Jesús
Varela; e o 1 abril de 1932 naceu a súa filla, María Esther, amadriñada por Gloria, a nai de María. En xullo de 1936, Esther e María Esther estaban en Galicia,

Voda de Esther Casares e Enrique Varela, Madrid, 3-7-1931. Xunto aos contraentes, Gloria
Pérez e Manuel Varela, padriños da cerimonia (ARG).

88

Retrato de Esther Casares Quiroga. Buch, Madrid (ARG).
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Casarès 1998: 44, 47, 50-51, 82, 99 et passim. Entre os documentos incautados consérvase unha fotografía
deteriorada da voda de Esther na igrexa do Monasterio de Los Jerónimos, en Madrid. Fondo Santiago
Casares Quiroga (ARG).
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veraneando no pazo de Bañobre xunto á familia de Enrique Varela, e sufriron en
carne propia a represión franquista; María Casares deixou dito que a súa irmá
foi o paradigma da persecución inxusta. María Esther Varela Casares escribiu o
testemuño dos difíciles anos vividos por ela e pola súa nai na Coruña de 1936 a
1955 (Varela Casares 2008).
Detida polos fascistas en xullo de 1936, sen que pesase sobre ela cargo ningún,
Esther, de saúde delicada pola tuberculose que padecía, foi recluída nun primeiro
momento no hospital de Mariña de Ferrol e, posteriormente, trasladada ao cárcere
da Coruña. No verán de 1939 foi posta en liberdade vixiada, con obrigatoriedade de
acudir diariamente á Capitanía Xeneral89. Non se lle permitiu abandonar España coa
súa filla ata 1955, ano en que, despois de reunirse con María en Francia, marcharían
nai e filla a México para reencontrarse con Enrique Varela, logo dunha separación de
dezanove anos (Fernández Santander 2000: 314-315). De nada serviron as xestións
diplomáticas internacionais realizadas por Enrique Varela e por Santiago Casares para
liberalas (Figuero / Carbonel 2005: 126); Casares faleceu sen volver ver a filla e a neta.
No Fonds d’Archives Maria Casarès consérvanse varias fotos de María e Esther,
adultas, departindo arredor dunha mesa; foron feitas ben en Avignon en 1955, ben
en México en 196890, as dúas únicas ocasións en que as irmás se volveron reencontrar91; Esther Casares Quiroga faleceu no exilio mexicano o 15 de xaneiro de 1969.
Na rúa Panaderas, outras persoas habitaron o mundo de Vitola. Impresiona
ler nas súas memorias todos os nomes e as precisas descricións das xentes galegas
que traballaron coa súa familia, na casa da Coruña, en Montrove e, posteriormente, en Madrid. Son descricións de persoas que non viu dende 1936, mais
os retratos de Leonor, Pilar e Arturo (pais de Carmiña, compañeira de xogos),
Mesías, «El Pigo», Carmen, Rita, Marica ou María Luisa son dunha viveza tal
Esther Casares Quiroga coa súa filla, María Esther Varela Casares.
89

90

91

Mentres, en Francia, a súa irmá estaba igualmente obrigada a acudir regularmente á Préfecture (unha vez
por semana ao inicio do exilio) para non perder o seu permiso de residencia (Casarès 1998: 319, 357).
En outubro de 1968, María Casares representou en México La Nuit obscure, montaxe de Maurice Béjart
(Figuero / Carbonel 2005: 356). A actriz evoca nas memorias o encontro coa familia e os amigos aló
exiliados (Casarès 1998: 400-401).
Neste fondo tamén se conserva a correspondencia de Esther Casares co seu pai, integrada pola postal que
reproduce A Coruña nevada (27-2-1948) e trinta cartas enviadas nun período que vai do 30-3-1949 ao
3-2-1950. Xunto a elas consérvanse unha carta de Esther a María (febreiro de 1949), unha carta (que
adxunta un retrato) e unha postal de María Esther nena a Santiago e María, así como unha carta de
María Esther adulta, datada en México o 12-11-1993, a María Casares. A listaxe da correspondencia foi
elaborada por Olga Novo. Fonds d’Archives Maria Casarès (IMEC).
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que semellan ser contemporáneos do período de escritura (Casarès 1998: 44, 51-59, 94-95 et passim). De entre todos eles sobresae a figura de Susita (Generosa),
que entrou ao servizo dos Casares cando naceu María, e que se ocupou dela en
Galicia e en Madrid durante toda a infancia e ata 1936. Susita é unha persoa
referencial no mundo galego de María92; ambas se reencontraron en Madrid en
1976, no regreso teatral da actriz (Casarès 1998: 51-55).
92

Cf. o apartado «Lugares do mito».
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ao que asistiría durante tres cursos, pois sabemos que no ano escolar 1931-1932
xa se incorporara ás clases do Instituto-Escuela en Madrid93.
Desta etapa infantil coñecemos a relación de amizade de María con José Naya
Freijido e con Pilar López-Nóvoa. José Naya, ao que María tamén chama «Joseíño»,
«Nayita» ou «muñequiño»94, naceu na Cidade Vella da Coruña, na entón denominada Plazuela de los Ángeles, o 12 de febreiro de 1914, e faleceu nesta mesma
cidade o 1 de abril de 2000. Fillo de Consuelo Freijido e do xornalista Sebastián

A nena María Casares (ARG).

Xunto ao universo coruñés familiar, Vitola viviu, por suposto, coma toda
nena, o mundo dos amigos e o da escola. A memorialista lembra a súa etapa
como alumna do Colexio Francés da Coruña, dirixido por «Monsieur et Madame Pérez», onde di non ter aprendido moito a lingua francesa mais si asistido
ás súas primeiras proxeccións cinematográficas e a clases de recitación: «je suis
entrée vers ma cinquième ou sixième année au “Collège Français”, situé sur une
hauteur, face à la plage de l’Orzán et entouré de jardins» (Casarès 1998: 36). Segundo estes datos, María Casares ingresou probablemente en 1928 neste colexio,
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María Luisa Rodríguez Amor e José Naya Freijido (19-3-1955).

93

94

En novembro de 1931, a piques de cumprir nove anos, a nena estaba xa escolarizada no Instituto-Escuela.
Cf. a correspondencia de María Casares a José Naya Freijido, reproducida nos Anexos. Arquivo Naya –
Albertino.
Correspondencia Casares – Naya. Arquivo Naya – Albertino. Queremos agradecer aquí a xenerosa,
entusiasta e ilusionante colaboración de Elvira Albertino López e José Luis Naya Rodríguez, que nos
facilitaron as cartas de María Casares conservadas por José Naya Freijido, ademais de proporcionarnos
todos os datos familiares que aquí se consignan. A recuperación da nosa memoria histórica é posible
porque existen persoas coma eles.
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Naya, que traballou entre outros no xornal El Noroeste, era nove anos maior que
María; tiña, por tanto, 17 anos en 1931, cando a nena, recentemente instalada en
Madrid, lle envía tres simpáticas cartas que el conservou durante toda a súa vida.
Nelas fálase do Colexio Francés onde ambos estudaban, e no que probablemente
impartía clase unha profesora chamada Emilia, así como do coleccionismo das
postais de Nestlé e das amigas que María debía botar moito de menos neses primeiros meses afastada da Coruña. Entre os nomes citados nas cartas aparece unha
«Elena» e por suposto «Pilarita», así como «Luisa», María Luisa Rodríguez Amor,
quen efectivamente casaría con José Naya e sería a nai de José Luis Naya Rodríguez:
¿Sigues de relacciones con Luisa? a contestame la verdad que no se lo digo a nadie.
Dime si salistes del colegio Francés y si salistes dime porque salistes y dime también a que
vino aquí la srta. Emilia, yo lo supe porque me llamó por teléfono95.

Agarimosa, pillabana e espontánea, así se despide a pequena de José na última
carta conservada:
Adios neniño, riquiño, saladiño, encantiño, pequerrechino, corazonciño, un fuerte abrazo, muchos, muchos, muchos, muchos besos y todo lo que quieras de tu..... que tanto
te quiere
Maria Victoria96

Pilar López-Nóvoa López, veciña e amiga de María e da súa familia, naceu
na Coruña o 27 de xaneiro de 1921 e faleceu nesta cidade o 28 de febreiro de
2005. Os seus pais, Perfecto López Nóvoa e Julia López Enríquez, rexentaban
o almacén de viños La Ribereña, na rúa Panaderas número 15, enfronte da
casa familiar dos Casares. O seu nome aparece citado en varias ocasións nas
memorias da actriz: «Pilarita, ma douce et fière camarade d’enfance, vivait, elle
aussi, fidèle à elle-même» (Casarès 1998: 258)97. Pilarita e Vitola compartiron
95

96
97

Carta de María Casares a José Naya Freijido. 9-11-1931. Arquivo Naya – Albertino. Mantéñense na
transcrición desta e das demais cartas enviadas por María Casares as incorreccións gráficas e os galeguismos
lingüísticos para non desvirtuar a lingua escrita da nena Vitola.
Carta de María Casares a José Naya Freijido. 20-11-1931. Arquivo Naya – Albertino.
Ao remate da Segunda Guerra Mundial a familia Casares comezara a recibir novas, ás veces terribles, dos
amigos e familiares que permaneceran en Galicia. Cf. tamén Casarès 1998: 53, 62.
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o tempo da infancia e os espazos da Coruña, de Montrove e Bastiagueiro;
ambas conservaron sempre unhas fotografías en que aparecen as dúas, xunto
a outros pequenos, tomadas durante o verán de 193598, e que máis adiante
comentaremos. Separadas pola guerra, nunca deixaron de saber unha da outra,
mais non volveron ter contacto directo, por vía telefónica, ata o falecemento
do ditador; reencontráronse persoalmente en Madrid en 197699. Xunto ás fotografías persoais da infancia e outras instantáneas promocionais e profesionais
da actriz100, Pilar conservou dúas cartas escritas a lapis pola súa amiga, así como
un entrañable can-bomboneira tallado en madeira, presente de Vitola e de
Gloria, obxecto depositario da memoria afectiva e histórica, preservado e posto
en valor con amor polos fillos de Pilar. Testemuño de fiel amizade, Pilar reuniu
ao longo dos anos un emocionante arquivo con recortes de prensa e revistas
españolas e arxentinas alusivos á actriz en que se convertería a súa compañeira
da infancia101.
Data amablemente comunicada por Xavier de Paz López-Nóvoa. Queremos agradecer a colaboración
inestimable de Enrique, José e Xavier de Paz López-Nóvoa así como de María Ferreiro, fillos de Pilar
López-Nóvoa, que facilitaron información e material inédito para esta edición, ademais do seu tempo e
da súa xenerosa colaboración na identificación dos documentos fotográficos. A preservación da memoria
galega da familia Casares é debedora da fiel amizade demostrada por dúas xeracións da familia López-Nóvoa.
99
Pilar e Susita fixeron xuntas a viaxe do reencontro con María e reuníronse con ela en Madrid, a comezos
de agosto. Pilar regresou posteriormente á capital en setembro, acompañada polo seu home e o seu fillo
Xavier, para asistir á estrea de El Adefesio; no arquivo familiar consérvase a invitación para a función, nun
sobre co nome de «Pilarita» manuscrito por María Casares. Todos os datos persoais de Pilar López-Nóvoa
foron comunicados pola súa familia.
100
No arquivo De Paz – López-Nóvoa consérvanse diferentes fotografías orixinais de María Casares
(fotogramas publicitarios, reportaxes, retratos de estudio...). Segundo o testemuño familiar, algunhas
destas imaxes foron entregadas a Pilar por Esther Casares Quiroga e María Esther Varela Casares no
momento da súa partida a México, en 1955, ante a imposibilidade material de levar con elas todas as súas
pertenzas persoais. De feito, unha das fotos conservadas e reproducida nesta edición, un retrato dunha
moi nova María, realizado polo prestixioso estudio Harcourt, leva a seguinte dedicatoria manuscrita:
«A las dos Estheres para que os habituéis un poco ya a la “frimousse” de vuestra hermana y TÍA María
Victoria». Trátase, con certeza, da fotografía enviada por Santiago Casares en 1948, á cal se alude na
correspondencia e que, malia os temores de Casares, chegou por tanto ao seu destino: «Lo que quedaba de
tarde, ayer, y las primeras horas de la noche fueron dedicadas a la meticulosa y nada fácil confección de los
sobres y de las camisas protectoras en que fui envolviendo las fotografías que esta mañana, y debidamente
certificadas, fueron dirigidas a Esther, a Robert Achard, a María del Carmen y a Enrique Varela. Veremos
si todas ellas llegan a su destino, aunque sigo temiendo por la suerte que corra la dedicada a las dos
Estheres» (Lopo 2008: 84). Cf. tamén Lopo 2008: 88.
101
No arquivo familiar consérvase unha fotografía de Pilar diante da casa dos Casares en Vaugirard, tomada
durante a súa primeira visita a París, en agosto de 2001, que reproducimos nesta edición.
98
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A familia de Pilar sufriu duramente a represión franquista; o seu irmán José
Benito Ramón López foi paseado o 22 de setembro de 1936, con tan só 17 anos
de idade102. «Fiel a ela mesma», como di María nas súas memorias, Pilar axudou
sempre e da mellor maneira que puido os membros da familia Casares que permaneceron en Galicia, en momentos sumamente delicados e comprometidos
para todos; María Esther Varela Casares deixou constancia escrita deste agradecemento no seu testemuño:
El primer día que mi madre entró en la cárcel contaba solamente con un colchón
tirado en el suelo; con el frío y la humedad que había, cuando amaneció estaba tiritando y empapada, al colchón se le podía exprimir. Se pudo comunicar con Pilar
López-Nóvoa, la mejor amiga que tenía Vitoliña (María Casares), y le pidió que por
favor le regalase un colchón [...] y se lo mandó. Ella, para nosotras, siempre fue la
más bella herencia de los Casares, mejor dicho, la única. ¡Mi Pilarita querida! Cuántas cosas hiciste por nosotras, nunca jamás me encontré con alguien tan maravilloso
en la vida, a pesar de que eras tan joven. Gracias «vidiña» en nombre de todos los
Casares [...]. (Varela Casares 2008: 51)

María Casares levou consigo a Madrid, e de Madrid ao exilio, un retrato de
Pilar; Pilar conservou un retrato de María103. Trátase de imaxes moi similares,
probablemente tomadas o mesmo día e que as amigas intercambiarían ao final do
verán. A vida fixo desas instantáneas símbolos dun mundo íntimo e mítico que o
fascismo non lles conseguiu arrebatar. Xavier de Paz acompañou a súa nai a Madrid no reencontro con María e levoulle a esta un póster da Coruña que a actriz
pendurou na súa casa de La Vergne, no estudio onde escribiría as súas memorias,
no lugar onde deixou fluír na palabra francesa a Galicia que levaba dentro; alí segue hoxe pendurado. O xesto necesario de Xavier acompañou o necesario abrollar
do mundo coruñés da nena Vitola.
«Morte rexistrada en Brexo-Cambre a causa de shock traumático» (Fonte: Proxecto Interuniversitario
«Nomes e Voces». Base de datos das vítimas). O seu nome figura, xunto a outros 600 nomes de represaliados
na comarca coruñesa e o poema «Paz para sempre» de Claudio Rodríguez Fer, no Monumento Xermolos.
Memorial ás Vítimas do Franquismo na Coruña, inaugurado en decembro de 2010 na herculina avenida
de Navarra. No arquivo familiar consérvase a tarxeta de pésame enviada por Cándida Arízaga.
103
A foto de Pilar consérvase no Fonds d’Archives Maria Casarès (IMEC) e a de María no Arquivo De Paz
– López-Nóvoa.
102

Can bomboneira (Arquivo De Paz – López-Nóvoa).

80

81

O tempo das mareas. María Casares e Galicia

Pode que as lembranzas máis intensas que María gardase da súa cidade sexan, como é habitual nela, as sensoriais, as da conexión natural: a forza do
vento, a humidade no ambiente, a visión do mar do Orzán, os chíos das gaivotas, o arrecendo a marusía que impregnaba o pelo e as roupas da xente cando
entraba na casa (Casarès 1998: 21). Aberta ao mar, A Coruña anticipaba xa nas
súas rúas os vastos espazos deseñados polo Atlántico nos que a pequena pasaba
os longos meses de verán. “Eu son do Océano”, dirá a actriz nunha entrevista
(Heinze 1991: 14).
Berrar, rubir medrosa ás árbores, correr co vento, bañarse no océano..., os
seus pais non a educaron conforme un modelo burgués, urbano e feminino,
senón que, por medo ás enfermidades familiares e co obxectivo de que medrase forte e chea de saúde, deseñaron para ela unha infancia aberta á natureza e
ao exercicio físico en liberdade; seis meses ao ano no campo e os outros seis
meses na oceánica cidade da Coruña104 déronlle a María Casares unha saúde de
ferro, unha enerxía e un vitalismo desbordantes que sempre admiraron aos seus
compañeiros de elenco nos escenarios teatrais franceses105. Luís Seoane, disertando precisamente sobre o traballo da actriz, enraíza a María no seu universo
coruñés:
Todo lo que es lirismo y amor, es posible que sea la perduración en María Casares
de su influencia de la casa de la Calle Panaderas de La Coruña, donde nació, viendo
la vida a través de los vidrios de la galería; de la visión permanente del mar o de las
grandes playas, Santa Cristina, Bastiagueiros [sic], o los bosques y caminos de bojes de
Montrove, a sólo unos kilómetros de su ciudad y lugar de veraneo de su familia. Con
todo ese recuerdo poblando su talento y su alma, ¿cómo no iba a ser la primera actriz
de su época?106.

«Nacín na Coruña, en Galicia. Vivía seis meses no campo, seis meses na cidade. Era unha mestura
de Bretaña e Normandía». Fragmento dunha nota autobiográfica procedente de Paul Guth, Autour des
dames du Bois de Boulogne (1ª ed. 1945), traducida ao galego e recollida en VV. AA. 2002: 91.
105
«[…] chez elle, le jeu était une manière de brûler son énergie» (Lavelli 1997: 5).
106
«María Casares» (13-10-1957). Audición de Galicia emigrante. Arquivo da Fundación Luís Seoane.
Reproducida nos Anexos.
104
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O PARAÍSO EN BASTIAGUEIRO
Eu era neno, sí, moi neno,
e por esas praias iba
collendo o nacre das cunchas
que nas túas orelas brilan.
Manuel Curros Enríquez, «Saúdo»
(Curros Enríquez 1976: 82)
Foi nos territorios do concello de Oleiros onde María Casares estableceu de xeito definitivo os seus vencellos fundadores coa natureza galega, coa pedra e co
océano, coa terra e co vento, coa Galicia primordial. As páxinas máis fermosas
que nas súas memorias escribiu sobre Galicia son, sen dúbida, aquelas en que
comunica a súa vivencia dunha infancia libre na natureza. Na súa lembranza fai
desaparecer as fronteiras entre os reinos naturais, fundindo nun inventario vivo
os elementos orixinarios, a vida vexetal e animal, a etnopaisaxe inmemorial e a
presenza humana «[dans] ce paysage aimé, compris, à la fois mystérieux et familier» (Casarès 1998: 67). Así cobran vida na súa escritura os piñeirais costeiros
e as fontes, as estrelas de mar e a chuvia na cara, a terra húmida e os universos
das pozas coa marea baixa, as capelas e as xestas, as tellas, os porcos, as froitas, os
cruceiros, a luz, as barcas, as corredoiras ou as mulleres no lavadoiro. «Les souvenirs de son enfance demeurent lumineux dans sa mémoire», afirmou Béatrice
Dussane (1953: 47).
A familia Casares pasaba en Montrove unha boa parte da primavera e todos os
meses do verán mentres residiron na Coruña, e en Montrove seguiron pasando a
época estival durante a súa etapa madrileña107. No lugar de Santaia de Liáns alugaron sucesivamente dúas propiedades da familia Marchesi. A primeira, coñecida
como o Pazo do Río, é a que máis marcou o imaxinario de María, certamente
influída polo pai, quen, como vimos, lle tiña moita querenza persoal e simbólica
ao lugar108. As precisas descricións que realiza nas memorias dos terreos e do
edificio do pazo serven aínda hoxe de guía nunha visita do lugar: «[...] demeure
107
108

María Casares residiu en Madrid de 1931 a 1936.
Un avión estrelouse contra o edificio en 1973 e no accidente faleceron un gran número de persoas
(Fernández Santander 2000: 45). María Casares tivo noticia deste suceso, ao que alude nas memorias
(Casarès 1998: 55). Hoxe en día, restaurado, o Pazo do Río funciona como complexo hoteleiro.
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toute en longueur, d’un seul étage recouvert d’un immense grenier [...] toute en
recoins et en vastes salles reliées au-delà du pont suspendu aux dépendances et
au long escalier en pierre taillée que l’on prenait pour descendre dans les jardins»
(Casarès 1998: 55).
A segunda das propiedades, Villa Galicia, é onde máis tempo viviu a pequena. Tratábase dun edificio moderno, «une de ces villas à la française genre
1920» (Casarès 1998: 55) de tres andares, e nel sitúanse a maioría dos seus
recordos espaciais: o camiño de buxo (Molinari 1957: 12), o muro da casa, a
estrada e os piñeirais por ela rememorados (Heinze 1991: 16) corresponden ao
contorno de Villa Galicia (Fernández Santander 2000: 45). Pilar López-Nóvoa
evocaba a casa no curso dunha entrevista concedida á TVG en 2003: «En Villa
Galicia aún no había luz eléctrica, los primeros años era de carburo, había unas
sombras tremendas [...] y allí pasamos la vida subidas a los árboles» (Encontros
2003). O lugar trae á memoria de María os xogos cos outros nenos, a experiencia da aldea, o mar ao solpor contemplado dende as árbores do xardín ou dende
o tellado: «et une troisième [terrasse], tout près des toits, qui me permettait
aisément de grimper jusqu’à la girouette et au paratonnerre où j’aimais me
tenir» (Casarès 1998: 55).
Mais María non esquece, na súa lembranza da casa, a desgraza da tía Cándida,
quen, aterrada, se tirou dunha das ventás de Villa Galicia, cando os fascistas a
asaltaron en xullo de 1936, e quedou eivada para o resto dos seus días (Casarès
1998: 66-67). Cándida Arízaga convivira coa familia, como xa adiantamos, tanto
na Coruña como en Montrove, lugar onde se atopaba no momento do alzamento militar, preparando a casa para o veraneo anual. María dedícalle unhas
interesantes páxinas nas súas memorias, nas que xunto ás infantís lembranzas das
lecturas compartidas nas tardes de chuvia ou dos terroríficos contos de aparecidos que Cándida lle narraba, expón, con respecto e sen xulgala, a historia dunha
existencia consagrada á viuvez e que escapa á súa comprensión: «De Candidita,
je n’ai rien eu en héritage, car malgré quelque culture et une finesse qui touchait
à la poésie, elle n’avait aucune expérience d’une existence qu’elle ne vivait pas»
(Casarès 1998: 67). A lembranza da tía xurdirá emocionada na conversa que a
actriz mantivo con Luís Seoane na súa primeira estancia en Arxentina, pois foi
precisamente Manuel Fernández López, cuñado de Seoane, posteriormente asa-
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sinado polos fascistas109, o único médico que se atreveu a curar e axudar clandestinamente a Cándida en Montrove (Molinari 1957: 12)110.
No heteróclito contido da equipaxe do exilio, entre diferentes edicións da
Constitución da Segunda República, un disfrace de chinesa ou o volume do teatro completo de Shakespeare (Casarès 1998: 139-140), viaxaron a París unhas
pequenas e emocionantes fotografías en branco e negro, anotadas no reverso con
letra de nena, que María tería probablemente con ela en Madrid. Este conxunto
de imaxes111 revélase fundamental na Galicia interior de María Casares e no proceso de escritura das súas memorias. Así, a súa descrición do contorno de Villa
Galicia correspóndese moi exactamente con tres fotografías de natureza, nas que
se ve un carreiro entre eucaliptos e piñeirais, e o tellado dunha casa ao fondo; no
reverso das tres está inscrito o lugar: «Montrove».
Par une murette basse, la propriété donnait sur une route peu fréquentée et pour le reste,
elle était entourée d’une épaisse haie de troènes parfaitement entretenue mais que nous
nous plaisions à trouer mes camarades et moi pour faire des échappées dans les bois de
pins qui cernaient presque la maison, ou en pleins champs. (Casarès 1998: 55)

Tamén foi feita en «Villa Galicia. Montrove», segundo consta manuscrito no
reverso, a fotografía de Pilar sentada na herba xunto a un can, que María conservou112. E certamente no mesmo xardín de Villa Galicia, o mesmo día do verán
de 1935, tomouse a foto de María termando dese can, imaxe que Pilar sempre
conservou113. Probablemente as intercambiaron e probablemente tamén outras
copias destas fotografías ou doutras semellantes circularon entre amigos e familiares, como se deduce dunha carta conservada no arquivo familiar dos Casares,
remitida por «Carmen»114, dende México, o 17 de maio de 1948, en resposta á
recepción dunha foto promocional da actriz:

Xulgado por rebelión e executado aos 28 anos na Coruña, o 11 de xullo de 1937 (Fonte: Proxecto
Interuniversitario «Nomes e Voces». Base de datos das vítimas).
110
Lembranza tamén evocada en Seoane 1954: 9.
111
Fonds d’Archives Maria Casarès (IMEC).
112
Ibidem.
113
Arquivo De Paz – López-Nóvoa.
114
Podería tratarse de Mª del Carmen Patiño, secretaria de Casares Quiroga (Casarès 1998: 150).
109

85

O tempo das mareas. María Casares e Galicia

Pilar López-Nóvoa. Villa Galicia, verán de 1935 (IMEC).

[…] los ojos son del padre, la nariz –gracias a Dios– es de la madre, pero esa expresión no
es la de mi Vitoliña. Yo quisiera una donde sonriera. Tengo yo una foto de ella hecha en
la playa de Montrove con traje de baño, con el perro lobo, en la que está sonriendo y es
un parecido tal con Gloria que me gusta mucho verla. (Lopo 2008: 149)115
115
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O can ao que se alude na carta e que aparece en varias das fotografías pode ser o «Tchéou» citado nas
memorias (Casarès 1998: 98).
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María Casares. Villa Galicia, verán de 1935 (Arquivo De Paz – López-Nóvoa).

Porque se existe un paraíso perdido, un lugar-universo na Galicia de María,
ese é, de certo, o da praia de Montrove, o espazo libre e salvaxe de Bastiagueiro.
Harmonía, equilibrio, fusión, todo isto é Bastiagueiro para María, quen fala con
viveza das súas batallas co vento e co mar, da encosta pola que se accedía á praia, dos
púdicos baños de mar das mulleres da aldea e da curiosidade espertada pola chegada dos primeiros turistas madrileños ao «seu reino» (Casarès 1998: 40, 61-62).
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A luz cambiante, a forza do océano redeseñando a paisaxe, o vento, a vexetación..., todo Bastiagueiro está en María. Lugar iniciático, foi no seu mar onde lle
veu a primeira menstruación (Casarès 1998: 62).
Tres fotografías dun mesmo grupo de nenas e nenos tomadas, segundo a inscrición con caligrafía infantil do reverso, en «Bastiagueiro. La Coruña» foron
conservadas pola actriz116. Estas tres imaxes compleméntanse con outras dúas,
diferentes pero da mesma serie, conservadas por Pilar López-Nóvoa e datadas
por esta no verán de 1935117. María tiña entón doce anos e xa vivía en Madrid
dende 1931, mais seguía compartindo o tempo de verán coa amiga da infancia;
era habitual que o chofer dos Casares recollese a Pilar na súa casa de Panaderas
para que esta pasase o día en Montrove xunto a María, na praia de Bastiagueiro
ou en Villa Galicia, tal como se desprende dunha das cartas manuscritas conservadas por Pilar e seguramente enviada dende Montrove: «Pilarita: El coche no

Pilar López-Nóvoa e María Casares (de esquerda a dereita). Foto de grupo en Bastiagueiro, verán de
1935 (IMEC).

116

María Casares (centro) na praia de Bastiagueiro. Verán de 1935 (IMEC).
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117

Fonds d’Archives Maria Casarès (IMEC).
Arquivo De Paz – López-Nóvoa.
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puede circular estos días por la carretera, así que no puedo ir a tu casa, pero te
comunico que el jueves puedes venir. A ver, si te pueden traer»118. Pilar lembraba
así estas xornadas de verán: «a la playa íbamos todos los días, atravesábamos un
monte, una corredoira, que hay enfrente de Villa Galicia [...]» (Encontros 2003).
María describe este universo nas memorias tendo baixo os seus ollos, agora
sabémolo, as fotos do grupo que evoca:
La plage était presque déserte, long et mince croissant de sable fin à marée haute, vaste
demi-lune quand l’océan se retirait [...] nous restions maîtres absolus de la grève avec les
mouettes et les pucerons du sable. NOUS, c’était maman, Susita et moi. Il y avait aussi
Pilarita, mon amie; et avec elle, quelques personnes de La Corogne qui venaient avec
leurs enfants se baigner à Bastiagueiro. (Casarès 1998: 61-62)

María Casares e Pilar López-Nóvoa (de esquerda a dereita). Bastiagueiro, verán de 1935 (IMEC).

A rapaza aparece nas fotografías xunto a Pilar, na area, na beira do mar e nas
rochas, comendo un churro moi graciosa. Nas imaxes figuran tamén, xunto aos
pequenos119, un adulto e o can dos Casares fotografado en Villa Galicia.
O mundo de Vitola, o mundo dos nenos fixados nesas instantáneas, despreocupados e felices nun día de praia, deixou de existir, quebrado, como tantos outros mundos, polo alzamento fascista de 1936; Vitola non regresou a Bastiagueiro. Estas fotografías de 1935 son, que saibamos, as últimas imaxes fotográficas de
María Casares en Galicia.

MADRID E A APRENDIZAXE DO EXILIO
María Casares afirmou en numerosas ocasións que o primeiro dos exilios non foi
para ela o de 1936, senón aquel que a conduciu, en 1931, da Coruña a Madrid:
«Lembro con moita máis amargura a marcha da Coruña a Madrid cá de Madrid a
Arquivo De Paz – López-Nóvoa. Carta manuscrita a lapis e asinada por «Mª Vª Casares». Na marxe
superior esquerda figura, tamén a lapis mais con outra escritura, a data «1935». Reproducida nos Anexos.
119
O rapaz que aparece en dúas das fotografías é Juan Long Brandstetter (identificación efectuada pola familia de
Paz López-Nóvoa), posiblemente o «Johnny» aludido na segunda das cartas manuscritas conservadas por Pilar
e que María lle enviou dende Madrid: «Este año lo paso muy bien con los chicos del colegio pues nos tratamos
sin tanta tontería y malicia como el año pasado. Así que si este año va “Johnny” a la playa, ¡ya te diré yo sino le
hablo tanto o mas que a ti!». Arquivo De Paz – López-Nóvoa. Reproducida nos Anexos.
118

Pilar López-Nóvoa e María Casares (segunda e cuarta pola esquerda). Bastiagueiro, verán de 1935
(Arquivo De Paz – López-Nóvoa).
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París» (Heinze 1991: 22)120. Como xa avanzamos, a chegada da Segunda República
e o nomeamento ministerial do seu pai, Santiago Casares Quiroga, na carteira de
Mariña do Goberno provisional presidido por Niceto Alcalá-Zamora121, ocasionaron o traslado da familia á capital, onde María residiu de 1931 a 1936. De todos os
xeitos, tal como vimos, durante os anos pasados en Madrid a relación con Galicia
seguiu sendo moi forte; Galicia era a referencia, o sitio onde voltar, a terra de orixe.
Mais o primeiro contacto de María Casares coa capital é anterior a esta instalación familiar; a nena acompañou a súa nai e a súa irmá a Madrid para visitar
o seu pai, preso na «Cárcel Modelo» logo dos sucesos de Jaca122. As tres mulleres
aloxáronse daquela no célebre hotel Florida, situado na plaza del Callao e, por
certo, obra do arquitecto galego Antonio Palacios123. Grazas á correspondencia
con José Naya sabemos que foi novamente no hotel Florida onde a familia Casares parou en 1931, tras a instauración da República, antes de trasladarse á súa
primeira vivenda madrileña:
Ahora estoy en el hotel Florida pero hoy mismo me marcho para casa. Las señas de la casa
son Alfonso 11, nº 3. No se como se atrevieron los monarquicos a ponerle ese nombre
que te acabo de decir porque son muy cobardes; pero ¿Verdad que los republicanos le
debían poner el nombre de Alcalá Zamora[?]124.
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riormente, a familia mudouse ao número 50 da rúa de Alfonso XII125, moi próxima á anterior. Ambos os dous enderezos son amplamente descritos nas memorias
da actriz (Casarès 1998: 77-78, 80) e teñen en común estar moi próximos ao
parque do Retiro, lugar onde foi tomado un retrato da rapaza por ela conservado
e hoxe custodiado no Institut Mémoires de l’édition contemporaine (IMEC)126;
nel, María está apoiada nunha das fontes laterais do Parterre, ao que se accede
pola Porta de Felipe IV, próxima aos seus domicilios127. É fácil imaxinar a importancia dos grandes espazos do Retiro para a nena salvaxe e vital, acostumada ao
vento do mar e á vida na natureza, á que lle gustaba berrar por competir co trono
nas tormentas:
À Madrid, alors, le temps et l’espace ne ressemblaient en rien à ce que, jusque-là,
j’avais connu, même à La Corogne, une petite ville ouverte au ciel mouvant et inondée par l’océan. Ici –les marées absentes, le ciel immuable interdit à mon regard sauvage [...] Les arbres se dérobaient au regard et se tenaient là, encagés dans des grilles
[...]; dans les jardins, ils étaient parqués, comme les huîtres à Montrove. (Casarès
1998: 74-75)

120

Á aprendizaxe da vida na capital, lonxe do océano, sumouse para María a
toma de conciencia do seu labor social de «representación»128, como filla do personaxe público que era Casares Quiroga, coa conseguinte perda dunha liberdade
persoal que nunca antes fora cuestionada (Casarès 1998: 77). Resulta entrañable
a lembranza da proposta feita ao pai, unha tarde, á volta dun concerto: instalar

121

125

María Casares viviu efectivamente no segundo piso do número 3 da rúa de
Alfonso XI durante un ano e medio ou dous anos, os primeiros na capital; posteCf. igualmente Estévez 1999: 19.
Unha lista dos diferentes cargos ocupados por Santiago Casares Quiroga nos sucesivos gobernos da
Segunda República pódese consultar en www.congreso.es: «Archivo Histórico de Diputados (1810-1977)» [última consulta: 17-2-2012].
122
A sublevación de Jaca tivo lugar o 12 de decembro de 1930 e o xuízo ao que foron sometidos Casares e os
demais acusados realizouse en marzo de 1931; situamos entre estas dúas datas a estadía de María Casares
en Madrid.
123
O hotel Florida albergou os correspondentes estranxeiros durante a Guerra Civil, entre eles Ernest
Hemingway, Martha Gelhorn ou John Dos Passos. O edificio non foi destruído durante a guerra, como
escribe María (Casarès 1998: 18), senón que foi derrubado en 1968 para construír Galerías Preciados.
124
Carta de María Casares a José Naya Freijido («Hoy 6». Sen indicación de mes nin de ano). Correspondencia
Casares – Naya. Arquivo Naya – Albertino. Trátase, case con absoluta certeza, da primeira das tres cartas
conservadas desta correspondencia, escrita, por tanto, en 1931 ao pouco tempo da chegada a Madrid.
Probablemente, a idea de dedicarlle unha rúa ao primeiro presidente da Segunda República estivese xa
presente nas conversas que a nena escoitaba arredor dela; efectivamente, non a rúa Alfonso XI mais si a
de Alfonso XII levou o nome de Niceto Alcalá-Zamora nos primeiros tempos da República.
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Edificio onde se atopou o retrato de Gloria Pérez Corrales efectuado polo pintor Luis Mosquera. Pedro López
Gómez cita, porén, o número 20 de Alfonso XII como domicilio da familia (López Gómez 2011: 252).
126
Ademais do retrato de María, consérvase unha segunda fotografía (ou copia de fotografía), tomada de
certo o mesmo día, na que ela aparece xunto a dúas mulleres novas diante dun enreixado, probablemente
tamén do Retiro; no seu reverso aparecen manuscritos os nomes da pintora Sonia Araquistáin –filla de
Luis Araquistáin– e de Mercedes Elorrieta (Fonds d’Archives Maria Casarès. IMEC). A familia Casares e
a familia Araquistáin eran veciñas, posto que esta última vivía na rúa Espalter, entre o Retiro e o Museo
del Prado; doutra banda, tanto Sonia como o seu irmán Ramón cursaron o bacharelato no InstitutoEscuela (Fuentes 2002: 18, 37).
127
Curiosamente, o Parterre está hoxe presidido por unha máscara teatral, que forma parte do Monumento
a Jacinto Benavente, obra do escultor Victorio Macho (1962); cómpre non esquecermos que unha das
primeiras representacións teatrais de María Casares, cando aínda era alumna do Instituto-Escuela en
Madrid, foi, como veremos, El príncipe que todo lo aprendió en los libros de Benavente.
128
Manuel Aznar Soler (2006) estudou o compromiso de María Casares na súa «representación» consciente
da España republicana, e o seu mito, o do triunfo ético e cultural do exilio.
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nas rúas madrileñas cabinas individuais acolchadas nas que as persoas puidesen
entrar cando tivesen ganas de berrar de entusiasmo para así non molestar nin
provocar un escándalo129.
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En Madrid, María incorporouse ás clases do Instituto-Escuela, experiencia
educativa que a marcou fondamente e que a acompañou toda a súa vida: «Estuve
en el Instituto-Escuela, chicos y chicas, qué extraordinaria manera de enseñar»
(Rodríguez 1976: 43). Alúdese a esta institución tanto na correspondencia co pai
(Lopo 2008: 21) como nas memorias, onde a actriz describe os lugares que frecuentou, no Hipódromo e en Atocha, lembra os compañeiros de estudos e fala,
sempre con respecto e admiración, da pedagoxía renovadora e da aprendizaxe
activa alí descubertas:
[...] à travers le monde, au cours de mes voyages et dernièrement à Madrid [...] j’ai toujours reconnu, presque à première vue, l’homme ou la femme qui portaient les signes de
l’Instituto-Escuela: une aisance; un air d’indépendance, de liberté; un regard de curiosité
claire qui, tout en témoignant partout et profondément des racines espagnoles, respire à
travers les frontières. (Casarès 1998: 86)

Grazas á información facilitada por Encarna Martínez Alfaro130, sabemos que
entre os 901 expedientes de alumnos do Instituto-Escuela que chegaron ata nós
non figura o de María Victoria Casares Pérez; porén, si se conservou dela unha
ficha en que consta que cursou tres dos seis anos do bacharelato, de 1933-34 a
1935-36131. Estes anos correspóndense coa instalación no seu segundo domicilio
e a súa asistencia ás clases na sede de Atocha.
Moi probablemente, dende 1931 cursou a chamada «preparatoria», mais estes
arquivos non se conservan (Martínez Alfaro 2009). A «Sección preparatoria» do
Instituto-Escuela, con sede no Hipódromo, estaba destinada ao alumnado con
idades comprendidas entre os 8 e os 10 anos (Palacios Bañuelos 1988: 285).
A nena María Victoria detalla nunha das cartas a José Naya o que máis lle interesou nos seus primeiros contactos co novo programa de estudos:
Responsable, xunto a Carmen Massip Hidalgo, do proxecto de investigación para a recuperación do
patrimonio do Instituto-Escuela. Queremos facer constar aquí o noso agradecemento pola súa amable
e solidaria colaboración, así como a nosa admiración polo seu necesario traballo de preservación da
memoria do Instituto-Escuela.
131
«El archivo del Instituto-Escuela consta de 901 expedientes y 128 fichas de alumnos [...]. Las fichas son
similares a un resumen del expediente, donde consta solamente el nombre y apellidos del alumno, el
nombre del padre, los estudios que había cursado y el número de años de permanencia en el InstitutoEscuela» (Martínez Alfaro 2009: 20, 230).
130

María Casares no Parterre do Parque do Retiro, Madrid (IMEC).
129
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«C’est alors qu’un jour, en rentrant du concert, je lui ai demandé s’il ne pouvait user des pouvoirs qui
lui étaient confiés pour faire construire en ville, à côté des vespasiennes qui se suivaient le long des rues,
des cabines molletonnées afin de nous permettre à tous de crier notre enthousiasme sans provoquer de
scandale» (Casarès 1998: 91).
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Queridisimo muñequiño: Creerás que estoy enfadada contigo pero no es eso es que como
voy al colegio y estoy medio pensionista no te puedo escribir. [...] Estoy muy contenta en
el colegio, los sábados por la tarde no tenemos colegio, los lunes por la mañana vamos al
museo, y los jueves por la tarde vamos a la casa de fieras, los martes por la tarde vamos a
clase de canto y los demás días damos clase132.

A conexión galaica mantívose no Instituto-Escuela, onde María tivo como
mestra nesta Sección preparatoria a coruñesa Amalia de la Fuente Abad133; María
lembra as súas clases de lingua e literatura españolas, aínda que tamén impartía
clases de ciencias, tal e como aparece nas Memorias conservadas desta institución134 (Casarès 1998: 86, 88).
Nese «lugar de exilio privilexiado» que constituía a súa escola, di María ter
aprendido a reconciliarse coa vida na cidade e atopar un novo lugar no mundo,
a patria do teatro (Casarès 1998: 87); evoca nas memorias os seus recitados do
Romance Sexto, «El reino perdido», e do poema «La cojita», de Juan Ramón
Jiménez, así como a súa participación, entre outras representacións, nun ballet
inspirado na «Danza ritual del fuego» de Manuel de Falla, e nas históricas montaxes de Ángeles Gasset de La pájara pinta de Rafael Alberti, e de El príncipe que
todo lo aprendió en los libros de Jacinto Benavente, obra da que se conserva unha
fermosa fotografía de María caracterizada no papel de «La Vieja», que a actriz
reproduciu nas súas memorias135.
Entre os seus primeiros papeis, lembra con especial agarimo o de «La tierra»,
personaxe do ensaio dramático La mujer que no conoció el amor, de Isabel Oyarzábal de Palencia. A representación tivo lugar en 1936 na casa da escritora, amiga
dos seus pais, e foi montada pola compañía «El Tingladillo», formada, en realidaEfectivamente, na Sección preparatoria, entre outras materias e ademais de tres horas semanais de
francés, o alumnado recibía dúas horas de docencia de música e canto. Tres horas semanais estaban
dedicadas a excursións e visitas a museos e outros lugares de interese, saídas que se efectuaban un día
por semana, preferentemente en horario de mañá. Os alumnos residentes en Madrid podían recibir
na escola a comida do mediodía e a merenda, tal como explica María, quen, na terceira das cartas,
alude ao día do seu aniversario, data especial na que comerá en casa (Palacios Bañuelos 1988: 122,
286, 295).
133
Evocaremos posteriormente con detalle a súa figura no apartado «A Coruña – Vaugirard».
134
Información facilitada por Encarna Martínez Alfaro.
135
«Il y eut un spectacle monté par Rafael Alberti à l’Instituto dont je me souviens à peine» (Casarès 1998:
105). Cf. tamén Casarès 1998: 88, 91.
132
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de, polos dous fillos da escritora e do seu home, Ceferino Palencia136; a ela terían
asistido, como xa avanzamos, Lorca e Valle-Inclán (Casarès 1998: 105-106)137.
Segundo María Casares, tratouse dunha dobre sesión teatral onde os nenos representaron tamén un «romancillo de ciego»:
Mais si c’est ici, dans la représentation de cette saynète, que j’ai trouvé le plus grand
plaisir de participation, c’est naturellement là, dans le rôle de la Mère Terre –pour
lequel il m’a fallu chercher les cris de la maternité blessée et les appels de la terre délaissée dans les affres de ma naissance, je suppose!– que j’ai atteint le plus fort impact.
(Casarès 1998: 106)138

En Madrid, o cine e o teatro entran de cheo no universo da nena, quen lembra
nas memorias a acostumada cita cinematográfica das fins de semana e a indeleble impresión causada polo monstro de Frankenstein e por King Kong (Casarès
1998: 74, 95). Na carta remitida a Pilar nos primeiros meses de 1935, coméntalle
os seus últimos descubrimentos cinematográficos:
He visto muchas películas muy bonitas entre las que figuran «¡Viva Villa!» «Eskimo», «El
enemigo público numero 1», «Hombres en blanco» y otras muchas. Estas las bonitas y
luego muchísimas pero corrientes. [...] Mi 1er ídolo de cine es Clark Gable (saladísimo,
simpatiquisimo, guapisimo, riquisimo y... sinvergüencisimo139.
«Los hijos del matrimonio, Marisa y Cefito [María Isabel e Ceferino], organizaron en su casa un pequeño
teatro de cámara, “El Tingladillo”, en el que sólo se dieron dos representaciones, y en cuyo reparto
figuraron –además de ellos– los nombres de Victoria Casares Quiroga [sic] [...]; Paz, Sara y María
Luisa Vilches, hijas del famoso actor Ernesto Vilches; y Carmina Llopis, sobrina del subsecretario de
Educación» (Oyarzábal de Palencia 1999: 17-18).
137
Consérvase no Fonds d’Archives Maria Casarès (IMEC) o pésame enviado por Isabel de Palencia a María
no falecemento do seu pai, acompañado dunha carta moi agarimosa (Lopo 2008: 161).
138
En dúas ocasións, María Casares refírese nas memorias á «personnage symbolique: LA MÈRE TERRE»
(Casarès 1998: 105). Malia que o nome dado por Isabel de Palencia á personaxe sexa «La Tierra», nos
diálogos da obra si aparece a «Madre tierra» que lembra María: «¡Madre...! ¡Madre tierra...! Tú que
albergas en tu vasto seno tantas vidas...» (Oyarzábal de Palencia 1999: 65).
139
A carta é posterior ao Entroido e foi enviada antes das vacacións do verán de 1935 (Arquivo De Paz –
López-Nóvoa). Hombres en blanco (Men in White, 1934), de Richard Boleslawski, e El enemigo público
número 1 (Manhattan Melodrama, 1934), de W. S. Van Dyke e George Cukor, foron protagonizadas
por Clark Gable. Eskimo, de W. S. Van Dyke, fora estreada en 1933 e Viva Villa!, de Jack Conway, en
1934.
136
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mayores, y de mayores y pequeños he visto “La princesa de nieve” que es la que
más me gustó»141.
Malia as raíces madrileñas que co decorrer dos anos ía botando a xa adolescente María e que, segundo confesa nas memorias, lle facían cada vez máis difícil
deixar Madrid142, unha fonda morriña, sobre a cal a actriz teorizará na súa idade
adulta, translócese nesta carta a Pilar, totalmente entregada xa ao próximo verán,
o último que pasará en Galicia:
Yo desde que he venido lo paso muy bien pero me acuerdo mucho de mi Montroviño
y de todo eso, sobre todo estos días tan hermosos. [...] Este verano tienes que pasar más
tiempo en Montrove con nosotros que este verano pasado y de aquí me llevaré los dos
muñecos mas grandes que tengo. Desde el principio nos dedicaremos a dar bromas, y
creo que este año podremos ir por Montrove a dar paseos nosotras solas, sin carabina,
pues yo ya tengo 12 años ¡A ver! Cada vez tengo más ganas de irme para ahí y de darte un
abrazo y cuando me despierto por la mañana me apena mucho no estar en la Coruña, y
aun no poder coger aquellas brevas tan ricas de la huerta de la Coruña.

A xeografía non é o lugar. A nena María Victoria descubriuno en Madrid,
cando nos libros e nas clases do Instituto-Escuela procuraba a Galicia que tan
lonxe sentía, e nos atlas non a atopaba, non a recoñecía143. Galicia era a terra, non
a súa representación. Máis tarde, a vida aprenderíalle o policentrismo do verdadeiro lugar; e a súa ollada intelixente e a súa sabia memoria souberon recoñecer
o seu lugar irrepetible: «La terre dont j’ai été faite est la Galice. Je suis née au
théâtre des Mathurins144. Ma patrie est le théâtre et mon pays d’origine l’Espagne
Réfugiée» (Casarès 1998: 353).
María Casares en Yerma, gravado de Sara Lamas.

Grazas a esta mesma carta temos constancia da súa asistencia á histórica estrea
de Yerma pola compañía de Margarita Xirgu140, primeira peza que María representará en español, dirixida pola propia Margarita Xirgu en 1963 en Bos Aires:
«Ahora, del teatro he visto de funciones que me gustaron “Yerma” que es de
140
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A primeira representación da obra de Federico García Lorca tivo lugar no Teatro Español de Madrid o
29 de decembro de 1934 e permaneceu varios meses en cartel. Os decorados eran de Manuel Fontanals
e entre os intérpretes figuraban Margarita Xirgu, Enrique Diosdado, Ricardo Merino, Pilar Muñoz,
Carmen Collado, Pedro López Lagar e Eloísa Vigo.

Arquivo De Paz – López-Nóvoa. Cf.: «A quien vi, siendo muy niña, fue a la Xirgu. Hacía “Yerma”, pero
mis recuerdos son borrosos» (Álvarez 1976: 6).
142
«[...] à Montrove je pensais à Atocha, comme à Atocha je rêvais de Montrove» (Casarès 1998: 98). Cf.
tamén Casarès 1998: 106.
143
«La géographie, à en juger par ce qui m’était dit de la Galice, n’évoquait en rien les cieux, les paysages, les
sols que je connaissais et je me foutais royalement des sous-sols» (Casarès 1998: 101).
144
Teatro parisiense no que debutou como actriz profesional en 1942.
141
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…el tiempo que había aprendido en Galicia era casi el tiempo del
siglo XIX, el tiempo que cuenta, el tiempo que dura, el tiempo de
las mareas
(Soler Serrano 1981)

Memoria total. Velaí o segredo da Galicia que María Casares sempre levou nela.
O corte radical do exilio fixo que a infancia galega a habitase cunha forza inmensa, pois ficou inalterable no tempo e inalcanzable no espazo. Á maneira das instantáneas familiares que a acompañaron no seu desterro, os rostros non mudaron
co paso do tempo, e ata os máis cativos detalles tiñan así a facultade de irromper
no seu presente coa forza imparable da maré145. As imaxes da infancia achegábanlle a seguridade dun pasado coñecido, que lle pertencía e ao que pertencía146.
Francia traería á vida de María un mundo novo que aprender, feito de rostros, de
olores, de sabores, de paisaxes, de linguas sen referentes; a memoria –di ela– tivo
que se facer, daquela, selectiva para poder realizar a aprendizaxe dunha nova vida,
urxente, excitante e inesperada, na que o lugar galaico, empurrado ao fondo do
ser da exiliada, foi basculando dondamente cara á intemporalidade do mito.
María Casares coñeceu en Galicia a vivencia dunha infancia plenamente integrada na natureza, absolutamente identificada con ela; e di María que sempre somos a nena que fomos (Soler Serrano 1981). Na infancia establecemos os nosos
primeiros vencellos persoais co mundo que nos arrodea: os contactos sensoriais,
a ponte da palabra. O mundo é un, e nós formamos parte del; o lugar vén dado.
Co paso do tempo e a chegada da idade adulta, a infancia vai tomando para moitos unha coloración épica, un ecoar de paraíso perdido, onde todo era máis real,
máis pleno, onde as mazás sabían a mazá, onde a chuvia chovía lendas, onde a
marusía recendía nun océano de altísimas ondas.
A Galicia de María Casares é unha Galicia primordial, na que a vida compasa
ao ritmo das estacións, na que a xente vive en harmonía co tempo das mareas,
nun tempo fóra do tempo; un lugar onde o equilibrio natural emana da proximidade aos elementos orixinarios:
«Les images de la Galice sont restées intactes dans ma mémoire [...] telles des photographies fixées dans
le temps qu’aucune nouvelle vision n’est venue brouiller» (Casarès 1998: 73).
146
«España, para mí, en Francia, era la intimidad, la más honda» (Rodríguez 1976: 42).
145
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[…] peut-être le plus grand privilège que j’ai eu au début de ma vie c’est, d’abord, d’être
élevée dans une enfance heureuse, dans un pays où le temps était encore le temps du XIXe
siècle, enfin, le temps où le temps était dense, comme ça, dans l’accord avec le paysage et
les gens qui m’entouraient. (Apostrophes 1980)147

Trátase dunha Galicia sensorial, na que o toxo, as algas, a bosta, a humidade,
as vacas que nunca chegan a formar un rabaño (Casarès 1998: 25) ou o porte da
muller coa sella na cabeza deveñen emblemas resplandecentes dun espazo fóra do
espazo, no que o lugar é propio.
Mais a súa Galicia tamén é unha Galicia cultural, saberes e linguas necesarios
ao mito do lugar, aos que podemos achegarnos a través da súa presenza en Résidente privilégiée, así comentada por Alejo Carpentier na súa recensión do libro:
Pocas veces, creo yo, se han escrito paginas más emocionadas, justas en la descripción de
lugares y de gentes, en el recuento de sabores, paisajes y marinas, agrestes fragancias, que
las que abren ese tomo en añoranza, en «morriña» de una Galicia natal que acompañará
a María Casares durante toda la vida, hállese donde se halle, hermanándola a veces,
por una descripción, por un apunte de vida callejera en La Coruña, con su coterráneo
Valle-Inclán –cuyos «esperpentos» han marcado, indudablemente, su a veces esperpéntica visión de ciertas realidades–. (Carpentier 1980: 5)148

Efectivamente, nas primeiras páxinas destas memorias, a autora presenta Galicia ao lectorado francés de xeito didáctico e agarimoso. Na súa síntese mostra
un gran coñecemento de todos os aspectos da civilización galega: xeográficos,
históricos, sociolóxicos, lingüísticos e culturais. Describe o clima e a paisaxe, nomea as cidades principais e non esquece presentar o Camiño de Santiago como
exemplo da apertura multicultural dunha terra que non está tan só aberta ao mar
(Casarès 1998: 26-27). Coma sempre nela, nada agacha no seu texto, neste caso,
dos males endémicos da sociedade galega: a pobreza, o alcoholismo, a superstición, a desconfianza... ao mesmo tempo que busca unha explicación da persistencia secular destes aspectos negativos alén do pobo, no interese inmobilista dos

poderes: «[…] mais on peut aussi se demander d’où vient la somme d’ignorance
et de mensonge qui s’est accumulée sur cette population depuis des siècles pour
lui forger cette attitude devant la vie, et si quelque part il y a un “chat enfermé”»
(Casarès 1998: 30).
De todos os aspectos elixidos para mostrar a especificidade galega é o de pobo
transterrado o que está exposto con maior detemento. María séntese parte integrante do colectivo de desprazados por causa de exilio ou de emigración e expresa unha grande admiración polo saber dos seus compatriotas galegos espallados
polo mundo149. Coñece as trazas do exotismo que estes achegaron a Galicia; nas
149

147
148

Cf. tamén Casarès 1998: 26.
No Fonds Maria Casarès (BNF) consérvase unha tarxeta postal manuscrita non datada remitida por
Carpentier a María Casares dende México. 4-COL-75(38).
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«[...] l’éternel troupeau d’émigrants ou d’exilés qui, ailleurs, sortis de leurs terres, se retrouvent dans
la situation où il leur faut se rendre dignes de vivre. J’héritais seulement du profond savoir de mes
compatriotes galiciens, éparpillés depuis toujours dans le monde, et de leur douce morriña, source
miraculeuse des grandes énergies» (Casarès 1998: 136).
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memorias describe a figura do indiano e a xenialidade ou a extravagancia da súa
marca na paisaxe galega. Coñece tamén os principais lugares de implantación dos
colectivos, os oficios que realizan e o labor social e cultural no que se empeñan
para manter a súa identidade; fala con admiración das «cidades nas cidades» que
foron quen de crear, reinventando o seu lugar, e que ela tivo oportunidade de
coñecer durante as súas xiras teatrais150.
Esta é unha das dimensións fundamentais da galeguidade cultural de María
Casares. Os galegos son percibidos como fillos da gran nai, inmensa e poderosa,
extra-vagantes que imaxinarán a saudade, cordón umbilical que os une á terra:
Los Gallegos, ces extra-vagants qui chantonnent à travers le monde la musique obsessionnelle du retour et, dans leur terre, la plainte douce-amère de l’ailleurs et de la séparation.
(Casarès 1998: 27)

María ve nos seus unha gran forza de carácter, por veces brutal mais sempre sincera, e vese a si mesma como unha boa galega teimuda, pois así se autodefine nun
texto escrito para Albert Camus151.
Entre os seus outros saberes galegos, figura o coñecemento vital de moitas tradicións populares: as procesións da Semana Santa xa evocadas, a noite de San Xoán
en Montrove, co lume das fogueiras, a auga de rosas da alba, os baños rituais (Casarès 1998: 42, 55) e as ondas tomadas polas mulleres no mar (VV. AA. 2002: 91).
Coma sempre, selecciona María aqueles ritos ou iniciacións que lle falan doutra
Galicia, precristiá e natural, da que ela sempre se reivindica: «nourrie aux sources
païennes du catholicisme galicien» (Casarès 1998: 237), en evidente conexión coa
dimensión céltica, que achega ao seu pobo os valores tradicionalmente atribuídos
a esta civilización das marxes: o orgullo152, o individualismo e o innato instinto da
liberdade, sendo acaso este último para ela o elemento fundador do ser galego.
En realidade, como vemos, sempre que María conta Galicia xorde nela a reflexión arredor da liberdade; Galicia é o lugar libre das xentes libres, mais non só na
«[...] une ville –dans la ville– de Galiciens émigrés, ou exilés, ou bannis ou expatriés, et que je visitais leurs
hôpitaux, leurs écoles, leurs cercles où ils reconstituaient une patrie lointaine –perdue et réinventée–»
(Casarès 1998: 395). Cf. tamén Casarès 1998: 27.
151
«[...] avec un entêtement de vraie galicienne» (Figuero / Carbonel 2005: 368).
152
«[...] la juste fierté que je tenais de ma terre et de mes pères» (Casarès 1998: 103). Cf. tamén a súa
explicación de «la honte du Galicien» (Casarès 1998: 423).
150
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experiencia persoal dunha infancia ceibe e natural ou na evocación dunha familia
anticonvencional, senón tamén na percepción dunha alteridade colectiva. No seu
discurso sobre Galicia, María sempre pon de relevo aqueles elementos que botan
luz sobre a existencia dunha antiga e vivificadora corrente subterránea de liberdade, transmitindo a imaxe dun país irredento, que nunca se someteu verdadeiramente aos ditados dos poderes únicos e centrais, dado que gardou a memoria
natural e os códigos ancestrais dunha sociedade outra, en realidade prerromana e
precristiá. Galicia é para María a súa liberdade.
Neste eido da cultura popular, a memorialista fala igualmente da música, da
muiñeira, da gaita e do pandeiro que, xunto ás «aterradoras» bombas matutinas,
acompañaban o seu espertar nas mañás de festa dos veráns en Montrove (Casarès
1998: 57). Evoca longamente os contos de tradición oral, narrados unha e outra
vez pola nai Gloria e pola tía Cándida; os da nai eran case sempre contos fantásticos
nos que as fadas, as bruxas e as sereas compartían o tempo da narración cos mouros
e as princesas protagonistas dos romances. Os contos da tía Cándida resultábanlle
moito máis inquietantes, xa que a súa bagaxe narradora se inclinaba cara ás lendas
de aparecidos e á evocación dos trasmundos; por ela soubo María da existencia das
ánimas, da Santa Compaña, do trasgo e de todo tipo de seres ultraterreais. Contados antes de ir durmir, no inquietante recinto do pazo, os relatos da tía traíanlle
todo menos o sono; desacougo de certo reforzado polas lecturas en voz alta dos
contos de Edgar Allan Poe que o pai acostumaba facerlle no verán153. Algunha
destas historias escoitadas de nena acompañárona toda a vida, sendo ela quen as
contaba, xa adulta e con humor, aos seus amigos e compañeiros en Francia (Casarès
1998: 43, 55, 63-65, 395).
No que atinxe á tradición literaria culta, foi, como dixemos, o seu pai o encargado de iniciala, particularmente na poesía, a través da lectura en voz alta e da
recitación, tanto en galego como en castelán, dos seus autores preferidos. Na biblioteca, no xardín, na praia ou empericada en árbores e muros, María murmuraba
153

Unha anécdota recollida sobre Casares Quiroga ilustra ben o clima de misterio propiciado polo pazo:
«Casares [...] con su acostumbrada fría ironía, nos preguntó, en los prolegómenos de la reunión, si el
Pazo donde nos reuníamos tenía fantasma, añadiéndonos: “El mío de Montrove lo tenía, pero ya lo
eché”» (Fernández Santander 2000: 74). A explicación da anécdota atópase en Résidente privilégiée, onde
se narra como, despois de longas semanas de vixilancia, descobren a Carmen, a cociñeira, disfrazada de
fantasma no pazo, mentres o seu cómplice procedía ao roubo dos produtos da horta: «afin de détourner
l’attention de l’extérieur, [elle] se livrait à l’intérieur, habillée pour les besoins de la cause, au jeu pour le
moins extravagant de la “maison hantée”» (Casarès 1998: 54).
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ou berraba os textos, interiorizando a música da palabra poética; é fermoso pensar
que o sentido do ritmo e a impecable dicción de quen foi unha das mellores tráxicas do teatro francés puideron forxarse no recitado e na memorización dos versos
de Rosalía, de Curros ou das cantigas de Alfonso X (Casarès 1998: 36)154.
As linguas faladas no lugar primordial deveñen linguas míticas, posto que as palabras das orixes conteñen a palabra orixinaria, non só a que fala do paraíso perdido,
senón a que é paraíso; velaí a esencia da relación de María Casares coa lingua galega e

as súas manifestacións. O galego é para ela un forte marcador da súa identidade galaica
a dous niveis: dunha banda, como lingua independente; doutra, como traza dunha
lingua na trama doutras, no caso do español e do francés.
María Casares, como xa adiantamos, le e recita en lingua galega, e pode escribila, tal e como nos mostra o saúdo autógrafo á comunidade galega recollido
en Galicia Emigrante155, revista onde afirma o moito que lle gusta escoitar falar a
lingua156, na que é quen de distinguir o falante da costa do da montaña (Casarès

Escribindo a dedicatoria en galego para Galicia Emigrante. Bos Aires, 1957 (Fundación Luís
Seoane).

Autógrafo en galego. Revista Galicia Emigrante. Bos Aires, 1957 (Fundación Luís Seoane).

154

Entre os autores en lingua española, tamén descubertos grazas ao pai, María Casares cita a Valle-Inclán,
Rubén Darío, Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, Calderón, Becquer ou Juan Ramón Jiménez (Casarès 1998:
36). Shakespeare ocupou, como vimos, un lugar preferente no camiño do exilio (Casarès 1998: 140).
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«Un saúdo agarimoso a unha Galiza que atopo a milleiros de légoas do Miño. María V. Casares» (Molinari
1957: 12).
156
«Me agrada estar entre mi gente. Me gusta oír hablar gallego» (Molinari 1957: 15).
155
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1998: 27); dedúcese, porén, da carta remitida por Virxinia Pereira que María
consideraba ter na súa madurez un galego «estropeado»: «Tardei en che escribire,
pero agora con ista kilométrica carta que pra máis e pior vai escrita n-un galego
«estropeado» (como ti decias) vas quedar mortiña de cansancio»157.
O galego posúe para ela un certo halo máxico, evocador dun mundo máis
real, onde a palabra contiña a cousa nomeada, onde a palabra era, por tanto, materia. O vocabulario galego da súa infancia, as palabras ou as frases galegas do seu
contorno familiar e vivencial conteñen un diferencialismo irredutible, ademais
de constituírense en ponte comunicadora cos que xa non están; algo deles que
fica en nós.
Existe unha presenza certamente importante de palabras galegas en Résidente
privilegiée. A escolla da autora foi a de incluílas en cursiva no corpo do texto e
aclarar en francés o seu significado en notas a pé de páxina, nas que, sempre que
pode, evita traducir158; esta decisión, ademais de engadir ao relato unha certa dimensión de estrañeza ou exotismo, fai figurar nel unhas intensas e íntimas marcas
territoriais. O caso máis representativo é o da palabra «meiga», tan fortemente
unida á nai, a voz galega que máis veces aparece nestas memorias. «As Meigas» é
o título en lingua galega que María Casares dá ao primeiro capítulo do libro primeiro das súas memorias, é dicir, aquel que abre o relato, o que narra a infancia
galega; na primeira das notas ao pé explica a palabra: «*Meiga: fée ou sorcière (en
galicien)» (Casarès 1998: 18).
Sintomaticamente, despois de «meiga», a palabra que máis veces aparece no
texto é «morriña», «la précieuse morriña (Casarès 1998: 348)»; nas cartas ao pai
emprega o adxectivo «morriñenta» para definir o seu estado de ánimo (Lopo
2008: 70). María, a exiliada, utiliza indistintamente tanto saudade como morriña para denominar a súa nostalxia do país: «a veces, inesperadamente, me asalta
a la vuelta de un camino o en cualquier esquina urbana la saudade, la tan mentada saudade gallega. Entonces quisiera volver. Inmediatamente» (Molinari 1957:
15). Consciente da especificidade deste sentimento, esfórzase por explicalo dende unha óptica identitaria no contexto cultural francés:
Carta de Virxinia Pereira a María Casares (Bos Aires, 6-3-1958). Fonds Maria Casarès (BNF). 4-COL-75
(128).
158
Por exemplo: «Pazo. Demeure ancestrale et campagnarde» (Casarès 1998: 35). Idéntico procedemento é
utilizado por María para aclarar as palabras en lingua española presentes no seu texto.
157
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Elle souligne, dans une interview que, comme les autres terres celtes –Bretagne, Cornouailles, Irlande– la Galice a ses brumes porteuses de rêves et une langueur bien à elle. «La
morrina galicienne est quelque chose de très particulier. Une sorte de détachement plus
doux que le “cafard” français. Aux heures de morrina, j’ai envie de ne pas avoir envie de
ce dont j’ai envie...». (Dussane 1953: 36)

Aparece tamén en bastantes ocasións a palabra «trasgo», que María gusta de utilizar
para definir ao seu amigo o actor Gérard Philipe (Casarès 1998: 356). As outras palabras galegas, ou de orixe galega, no texto son: «muiñeira», «cántiga», «gaita», «pandeiro», «sella», «pazo» e «cagallón», termo este último co que na familia se intentaba –sen
éxito, segundo ela– reducir o seu orgullo cando era nena (Casarès 1998: 60).
Xunto ao vocabulario, cobra moita importancia o uso dos diminutivos, comezando polos nomes propios. A nena María Victoria era, como dixemos, Vitoliña
ou Vitola, denominación que sempre conservou para ela unha fonda carga afectiva, como se aprecia na correspondencia co pai, «papaíño querido» ou «vidiña»
nas cartas (Lopo 2008)159. Tamén se recollen no libro, entre outros usos afectivos,
o «Santiaguiño» ou «Santiño» co que a nai se dirixía ao pai, «Maruxa» 160, «churriña» ou «señoritiño» (Casarès 1998: 32).
Na relación establecida coa lingua galega, existiu unha figura imprescindible
na infancia de María, Generosa ou «Susita», a muller que a coidou durante toda
a súa infancia. Galegofalante e analfabeta, Susita posúe unha gran sabedoría forxada, segundo María, na súa experiencia e loita pola vida; irónica, desconfiada e
xenerosa, o seu nome é citado en numerosas ocasións nas memorias; Generosa é
para María a súa Galicia encarnada:
Parlant un patois fermé, guttural, où le castillan et le galicien se bousculent pour trouver des
mots et des expressions à faire rêver un linguiste averti, elle portait avec elle –et j’en ai encore été
frappée en la revoyant dernièrement– l’essence même de la Galice. (Casarès 1998: 52)

A lingua española de María Casares leva inscrita na súa fonética e no seu canto
a Galicia orixinaria. A actriz é absolutamente consciente do seu forte acento galego
A considerable presenza de palabras galegas nesta correspondencia puntual revela a importancia deste
referente na vida cotiá de dous exiliados galegos en París.
160
«[...] il était venu à moi pour m’appeler Maruxa; comme on nomme les Marie en Galice, en langage
tendre» (Casarès 1998: 307).
159
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como falante de español e sempre manifestou unha clara vontade de preservalo;
o acento conservado forma parte da súa Galicia, é unha marca exterior do país
interior: «Depuis que j’ai quitté l’Espagne en novembre 1936, je ne suis jamais
retournée à La Corogne et si les souvenirs que j’en ai gardés aussi jalousement
que mon accent galicien [...]» (Casarès 1998: 73). Este apego á música da lingua
xorde xa nela cando a familia se instala en Madrid e María toma conciencia, ante
os risos dos seus compañeiros do Instituto-Escuela, de que o seu acento constitúe
un feito diferencial; fronte ao seu carácter de nena orgullosa e teimuda –segundo
ela afirma– eses risos só conseguiron «un attachement têtu aux accents et au chant
profond de ma terre natale de Galice, et dont ni le séjour à Madrid ni les années et
les exigences théâtrales en France n’ont pu venir à bout» (Casarès 1998: 87).
Grazas ás tres simpáticas cartas de 1931 enviadas a José Naya, podemos efectivamente comprobar a forte pegada do galego no español da pequena coruñesa nos primeiros momentos da instalación en Madrid. Aos seus oito anos ten
unha letra clara e coidada e un notable dominio dunha lingua escrita inzada
de galeguismos a todos os niveis da análise: diminutivos afectivos («preciosiño»,
«muñequiño»), terminacións verbais («¿Te olvidastes de mi?»), probables xiros
sintácticos («me había de llevar», «va a ver un día»), así como calcos lingüísticos e
préstamos galegos pode que pasados xa pola fina peneira do humor de liña casariana: «¿Sigues teniendo el lunar en la barbilla o sea en el queso?»161.
A cuestión do acento diferencial aparece nesta correspondencia infantil, mostra
evidente da súa importancia para a nena: «Las profesoras me quieren mucho y me
dicen que conserve mi acento gallego»162. Fronte aos risos dos condiscípulos evocados nas memorias, transparenta nesta frase a avanzada pedagoxía da institución,
recollida nos principios do seu regulamento: «Siendo fin primordial de la educación la formación del carácter, la vida normal de la Escuela debe desenvolverse en
un ambiente de libertad y de mutua confianza» (Palacios Bañuelos 1988: 295).
A aprendizaxe da lingua francesa, da que María Casares fala en termos de
conquista e paixón amorosa163, fixo que a lingua española –ao igual que a vida en
España– fose gardada, con todo o seu canto, no máis agachado dos recantos do
cotián. Así, durante a rodaxe de Les Enfants du paradis, de Marcel Carné (1943),
Carta de María Casares a José Naya Freijido. 9-11-1931. Arquivo Naya – Albertino.
Ibidem.
163
«À bien y songer, je pense que mes rapports avec le français ressemblent à ceux que l’on pourrait avoir
avec un homme: de conquête d’abord et d’amour ensuite» (Casarès 1998: 145).
161
162
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chegou ao extremo de intentar falar o menos posible na casa para non perturbar
a súa dicción do francés (Casarès 1998: 220). A lingua, parte integrante da experiencia da infancia, ficou tamén inmutable dentro dela.
O eco galego na súa voz, tan importante como vemos na súa afirmación identitaria164, nunca máis lle foi respectado ou valorado en España, e incluso lle supuxo incomprensibles problemas cando por fin puido realizar o seu traballo de
actriz en lingua española165. O que ela preservara con tanto agarimo e orgullo,
e que formaba parte do seu ser máis auténtico, a súa lingua de exiliada, non se
correspondía co estándar axeitado que dela se agardaba na declamación teatral
en lingua española. Así, nas diversas montaxes en que participou, tanto en Arxentina como en España, tivo problemas cos directores e críticas negativas do seu
traballo (Figuero / Carbonel 2005: 208, 249) precisamente por non eliminar un
acento no cal, fronte á fonda incomprensión e ao aséptico rexeitamento dalgúns,
María se nos estaba dando toda, dende o centro mesmo do seu territorio.
A referencia ao acento galego da actriz é unha constante nos artigos e entrevistas que lle dedica a prensa española, xa dende os anos sesenta, e por suposto no
momento da estrea de El Adefesio de Rafael Alberti166. Mais, teimuda como boa
galega, María Casares non renunciou a esa parte dela, nin na súa vida íntima nin
no seu traballo; todas as Marías en Maria Casarès:
Cando traballei na obra de Alberti, falando español, de seguida trataron de me saca-lo
acento galego. En balde. Ese acento quédame para toda a vida, non mo quita ninguén,
non hai que facer. [...] De todos modos, son como son, téñenme que aceptar como son
e co acento que teño, téñense que afacer. (Heinze 1991: 37)167
«⎯[...] su tonada es hondamente gallega / ⎯Sí; dice sonriendo. Me lo han dicho muchos. [...] Yo no sé si
mi fonética será gallega. Pero sé que me siento gallega, sin orgullo pueril. Simplemente gallega» (Molinari
1957: 13-14).
165
«Estremecinme de gozo despois de tantos anos sen poder liberar a miña verdadeira fonética» (Estévez
1999: 102).
166
Así, por exemplo, entre outras moitas referencias, por suposto non sempre negativas, podemos citar
«María Casares y el “español agallegado”» (Rabanal Álvarez 1965). Para a consulta do avultado dossier de
prensa da estrea de El Adefesio, cf. Monleón 1990.
167
Con moitísima ironía, a actriz alude a esta cuestión nunha entrevista concedida á TVG en 1989: «A
Francia le debo [...] el esfuerzo que tuve que hacer para salir de un cocon [...], el hecho de haber tenido
que trabajar muchísimo también para hacer teatro, es decir, que veo que los franceses, sabiendo la lengua,
trabajan muchísimo menos, como si yo me hubiera quedado en España, pero... ¡sí! ¡porque yo hubiera
tenido que desembarazarme del acento gallego!» (Galicia no mundo, 1989).
164
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Inexplicablemente para ela, recibía na súa lingua un rexeitamento que nunca
experimentara no seu traballo en lingua francesa168, unha vez que, superada a
aprendizaxe fonética e de dicción, o teatro francés lle abrira as portas de par en
par para nunca máis llas pechar:
Aquí en Francia vese xente que ten acento, xente de fóra, xente estranxeira, e todos
traballan. O acento non ten importancia se se entende ben o texto. O que para min foi
marabilloso foi facer discos para as escolas. Editaron unha colección de obras de teatro
para alumnos e eu recitei algúns papeis. Cheguei a iso, si, non impide que sempre quede
un canto. Sobre todo cando estou cansada de traballar nótase un certo acento, un canto,
e non importa en absoluto. A xente non o sabe, coida que é un acento do Midi, do sur
de Francia. O canto galego parécese un pouquiño ó do sur de Francia. (Heinze 1991: 37)
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A María Casares cabíalle Galicia toda enteira nunha vogal aberta.

168

Sintomaticamente, as únicas críticas negativas por nós coñecidas do acento en lingua francesa da actriz
proveñen de François Mauriac. Cf., por exemplo, Mauriac 2008: 50.
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…le XXe a commencé pour moi en 1937
(Casarès 1998: 110)

A CORUÑA – VAUGIRARD

Photo Gilda Bauermeister (Arquivo De Paz – López-Nóvoa).

A rúa parisiense de Vaugirard foi, durante máis de trinta anos, o enderezo da
exiliada María Casares. En novembro de 1936 ela e a súa nai, acompañadas de
Enrique López Tolentino169, instaláronse no Hôtel Paris-New York, situado no
número 148 bis desa rúa, unha das máis longas de París, ao seu paso polo distrito
XV da capital. Nese mesmo edificio, no contiguo número 148, a familia alugou
posteriormente un apartamento no sexto piso, propiedade dos donos do hotel,
onde viviron a partir de xullo de 1941 (Figuero / Carbonel 2005: 82)170. Así o
describía Béatrice Dussane en 1953:
[…] grand par le nombre de pièces, petit par la superficie, haut perché au sixième d’une
assez orgueilleuse maison 1900 [...] Il y fait clair: beaucoup de lumière et de ciel entrent
par les fenêtres [...] des présences disparues se prolongent par les objets qui les ont connues [...] pas de bric-à-brac photographique, d’effigies célèbres à dédicaces retentissantes
–seulement les survivances de la vie familiale en Espagne. En place d’honneur, une admirable photo de son père [...] tout cela est beaucoup plus fait pour être regardé par elle
que pour être montré aux autres. (Dussane 1953: 82-83)

Xove miliciano do POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista), amigo da nai, que María coñeceu
no Hospital Oftálmico de Madrid, onde ambas as dúas traballaron como voluntarias nos primeiros
meses da guerra; reencontráronse con el en Barcelona e acompañounas no camiño do exilio. Malia
unha convivencia non sempre fácil, Tolentino pasou con elas e con Casares Quiroga longas tempadas
en París, ocupándose tanto de Gloria como de Santiago durante as súas enfermidades. María afirma
nas memorias que foi o seu primeiro amante; reencontrouse con el en 1968 en México, destino do seu
exilio (Casarès 1998: 128-130 et passim; Figuero / Carbonel 2005: 228). No Fonds d’Archives Maria
Casarès (IMEC) consérvase unha probable carta súa, remitida dende México (Lopo 2008: 150), así
como fotografías dedicadas.
170
«Papa dormait dans la double pièce donnant sur la rue de Vaugirard; moi, j’occupais toujours la chambre
que j’avais partagée avec maman et qui donnait sur l’impasse de l’Enfant-Jésus et la morgue de l’hôpital
Necker» (Casarès 1998: 273).
169
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galegos que se achegaron a Vaugirard non como residentes senón como visitantes171, de xeito ocasional ou regularmente, como por exemplo Alfredo Somoza172,
Enrique Líster173 ou representantes do Bloque Repubricán Nazonal Galego174:
«un lieu aussi clair, aussi chéri, aussi gracieux et gracié, traversé par tant de soleils
et de pluies, qui a réuni tant de personnes estimées, admirées ou aimées, tant de
peines et de joies, tant de vies (Casarès 1998: 359).

Photo André (Arquivo De Paz – López-Nóvoa).

A actriz non o abandonará ata 1970-71, momento en que se trasladou a un baixo
situado no número 8 da rúa Asseline, no distrito XIV, non moi lonxe do seu anterior enderezo e que resultou ser a súa última vivenda en París.
Vaugirard foi lugar de acollida para amigos e familiares que iniciaban o seu
exilio; por alí pasaron moitas persoas ligadas a Galicia, evocadas por María nas
memorias, onde afirma que nos momentos de máxima afluencia chegaron a
ocupar entre todos un piso enteiro do hotel (Casarès 1998: 150). Algúns como
Maximino, o chofer vasco da familia (Casarès 1998: 62), ou María del Carmen Patiño, secretaria de Casares, partiron enseguida cara a Arxentina e México
respectivamente; outros, como Enrique Varela, o home de Esther Casares, permaneceron unha longa tempada con eles en París. Tamén houbo, por suposto,
118

María e Santiago Casares (IMEC).
Entre eles tamén o xornalista galego franquista xa citado: «Il désirait me rencontrer dans le seul but de
m’humilier sans doute car, à peine arrivé, sans poser la moindre question et sans préambule aucun, il s’est
lancé dans le panégyrique de son maître –Franco. [...] la main droite levée à la romaine il cria par trois
fois: —“Franco! Franco! Franco!”» (Casarès 1998: 360).
172
Camiño do seu exilio en Uruguai, o político coruñés Alfredo Somoza Gutiérrez pasou uns meses en París,
entre finais de 1947 e comezos de 1948, durante os cales frecuentou o seu amigo Santiago Casares (Sixirei
1987).
173
O 6 de outubro de 1948 (Figuero / Carbonel 2005: 144).
174
«Decididamente esta carta está “gafada”. La visita de Jeannette a primera hora de la tarde, seguida de la
de dos representantes del “Bloque Gallego”, que han estado aquí cerca de tres horas, me han inutilizado
la tarde» (Lopo 2008: 57).
171
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María Casares. Pont de Passy (hoxe Bir-Hakeim), París. Fotografía probablemente tomada por
Santiago Casares (IMEC).

Santiago Casares. Pont de Passy (hoxe Bir-Hakeim), París. Fotografía posiblemente tomada por
María Casares (IMEC).

Neste enderezo instalouse Casares Quiroga cando abandonou definitivamente España, en febreiro de 1939 (Gómez Rivas 2011: 201), e a esta, nas
súas palabras, «altanera guarida de Vaugirard» (Lopo 2008: 78) retornaría en
xullo de 1945, logo dos cinco anos de obrigado dobre exilio en Gran Bretaña,
por causa da Ocupación alemá do territorio francés durante a Segunda Guerra
Mundial1 75 . En Vaugirard creouse, dalgún xeito, un dos moitos lugares da nosa
Galicia transterrada; cómpre non esquecermos que na Galicia de María Casares
habitan moitas xentes galegas fóra de Galicia, as xentes do exilio. Neste sentido,
é altamente revelador que o médico que en París se ocupou de atender a Gloria

Pérez, cando esta caeu gravemente enferma, foi, segundo afirma a propia María,
o doutor José María Fernández Colmeiro (Casarès 1998: 267)176.
Tras o falecemento dos seus pais, tanto Vaugirard como María seguiron sendo un
referente de Galicia en París. Nos seus arquivos persoais atópanse algunhas trazas que
nos poden dar unha idea desta función de representación encarnada pola actriz; así,
por exemplo, consérvase unha nota manuscrita do coruñés Salvador de Madariaga,
de paso pola capital, xunto a un exemplar do seu poema Elegía en la muerte de Unamuno177 coa seguinte dedicatoria, tamén manuscrita: «A María Casares / Salmadariaga
/ que conoció bien a su padre y fue su amigo»178. Nela pensa igualmente o escritor Ju-

175

Logo dunha fuxida in extremis de París o 13 de xuño de 1940, fronte ao avance imparable do exército alemán, a
familia Casares formou parte do difícil éxodo dos franceses cara ao sur e refuxiouse en Bordeos. Nesta cidade, o
20 de xuño, Santiago Casares embarcou no Elanis, fretado por Juan Negrín, rumbo a Gran Bretaña (Figuero /
Carbonel 2005: 68). Gloria e María permaneceron un mes entre Bordeos e Lacanau antes de decidirse a regresar
a París, onde se instalaron no apartamento citado (Casarès 1998: 164). Ábrese así un período de cinco anos de
afastamento familiar, ao que María Casares denominou o «dobre exilio» do seu pai (Casarès 1998: 258).

120

O médico e humanista galego Fernández Colmeiro (Silleda, 1894 – París, 1959) foi un reputado
investigador da Fondation Curie; no seu hospital ingresou Gloria Pérez e nel faleceu en xaneiro de 1946.
María tamén cita nas memorias o doutor Paratcha (Cf. Fernández Santander 2000: 272).
177
Oxford University Press, 1937.
178
Fonds Maria Casarès (BNF). 4-COL-75(84). Nota e dedicatoria non datadas, mais en probable relación coa
homenaxe tributada polo seu setenta aniversario a Madariaga en París, en outubro de 1956. Nos actos, organi176
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María Casares nun bosque. Probable fotografía de Santiago Casares (IMEC).

Santiago Casares nun bosque. Posible fotografía de María Casares (IMEC).

lien Gracq cando visita A Coruña, dende alí remitiulle a Vaugirard unha postal cunha
vista da cidade: «avec mon amicale pensée»179. E a Galicia recorre con humor Carlos

Fuentes cando lle envía unha carta para acompañala nas representacións da súa obra
Le borgne est roi180:

zados polo Goberno Republicano Español no exilio, interviñeron, entre outros, Albert Camus e María Casares
(Camus 2006: XCIV); Luís Seoane informou do evento nunha das audicións radiais de Galicia emigrante: «En
la Sala Pleyel de París se dio la circunstancia por esta vez, que fuesen dos coruñeses desterrados sus protagonistas
principales» («Valle-Inclán y Castelao» [6-1-1957]. Audición de Galicia emigrante. Arquivo da Fundación Luís
Seoane). Segundo afirma Salvador de Madariaga, María Casares recitou nesta ocasión a súa «Elegía en la muerte
de Federico García Lorca» (Madariaga 1974: 462).
179
Fonds Maria Casarès (BNF). 4-COL-75(69). Aínda que a data resulta ilexible, os selos indican que foi
enviada durante a Ditadura. María Casares traballou na montaxe de Le Roi pêcheur por Marcel Herrand
(1949) e na adaptación en francés feita por Gracq de Penthésilée, de Heinrich von Kleist, montada por
Jean Gillibert (1973).

Queridísima y maravillosísima María, Imagina cómo pienso en ti estos días y todo el
bien que te deseo. Aquí han salido muchas noticias buenas sobre ustedes y el estreno en
París. Te acompaño de lejos, con una veladora mental y muchas invocaciones brujeriles
arraigadas en Galicia. Gracias, gracias por tu cariño y entusiasmo!181
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181

Montaxe francesa de El tuerto es rey (1ª ed. 1970), dirixida por Jorge Lavelli en 1971.
México, 22 de abril de 1971. Fonds Maria Casarès (BNF). 4-COL-75(62).
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A presenza de María Casares en actos públicos de apoio aos exiliados e de
mantemento da memoria republicana foi unha constante dende o primeiro momento da súa instalación en Francia182: «[...] el compromiso de la actriz María
Casares con el exilio republicano español de 1939 [...] es un compromiso público, incondicional y permanente [...] Desde luego, la actriz resultó decisiva para
impulsar la solidaridad de los intelectuales franceses con la República española»
(Aznar Soler 2006: 1092-1093)183. Ela tamén representou, por tanto, a resistencia da Galicia antifranquista exiliada; así, narra nas memorias o seu emotivo e
militante recitado do poema «Alerta», de Antonio Machado, nun París invadido
polo exército alemán (Casarès 1998: 245)184. Machado foi para ela un poeta tan
importante como Curros; de igual xeito que conservou toda a súa vida unha fotografía da primeira tumba do poeta en Collioure185, María levou na voz a Curros
e a outros poetas galegos, moitos 25 de xullo en París: «Durante muchos años en
el Día de Galicia, el 25 de Julio, transmitía por alguna emisora francesa su lectura
de poetas en idioma gallego, Rosalía, Curros, Pondal, para adherirse de alguna
manera a la festividad de su pueblo»186.
A solidariedade antifascista de María e dos seus tamén foi exercida no ámbito privado; así, malia a sempre precaria e inestable situación económica da
familia187, os Casares axudaron, xenerosos e discretos, a un bo número de refuMaría conservou a plaquette da homenaxe a Lorca, realizada no Pavillón de España da Exposición
Universal de París en 1937. Fonds Maria Casarès (BNF). «La primera vez que dije cosas de Lorca
fue durante la ocupación alemana. En la Sala Pleyel hacíamos reuniones, a las que acudían todos los
refugiados españoles, y en las que se cantaba y bailaba. A mí me tocaba recitar Romancero gitano para un
público muy popular, como un homenaje al poeta muerto» (Monleón 1990: 442).
183
Manuel Aznar Soler (2006: 1092-1093) enumera algúns dos actos e homenaxes nos que participou María
Casares na Sala Pleyel (23-10-1944, 14-4-1945, 16-12-1946). Subliña a súa intervención na creación do
Comité Francés de Amigos de España (CFAE), en 1945, e a súa pertenza a diversas organización, como a Unión
de Mujeres Españolas (UME) e o Comité de Ayuda a los Republicanos Españoles (CARE).
184
Tamén recitaría posteriormente o «Tombeau d’Antonio Machado», soneto composto en prisión por Jean
Cassou; consérvase unha nota de agradecemento dirixida á actriz polo seu autor, poeta, hispanista e
resistente. Fonds Maria Casarès (BNF). 4-COL-75(128).
185
Fonds d’Archives Maria Casarès (IMEC).
186
Luís Seoane: «María Casares» (6-12-1960). Texto da audición radial do Centro Lucense de Bos Aires.
Arquivo da Fundación Luís Seoane. Reproducido nos Anexos.
187
Esta é precisamente unha das razóns do precoz debut teatral de María Casares; non esquezamos que,
durante a Ocupación, Gloria e María nin sequera contaron coa pensión de Casares, exiliado en Gran
Bretaña (Casarès 1998: 171). Tan só grazas ao cine puido a actriz saldar as débedas contraídas durante
o período de instalación en París (Dussane 1953: 62) e posteriormente, en 1950, comprar por primeira
vez mobles para a súa casa (Casarès 1998: 169). As alusións ás inestables finanzas son numerosas, tanto
182

Nina Reicyn (IMEC).
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xiados recentemente chegados ou de exiliados en dificultades; a minuciosidade
das anotacións de Casares nas súas axendas persoais deixou constancia deste feito
(Figuero / Carbonel 2005: 135). En plena Ocupación, Gloria e María acolleron
na súa Galicia transterrada de Vaugirard persoas xudías (Casarès 1998: 216),
como Nina Reicyn, amiga de orixe rusa, quen alí se refuxiaba polas noites188
nun intento de escapar a unha deportación que, finalmente, nin ela nin os seus
pais puideron evitar e da que nunca regresaron. «Fiel a ela mesma», como María
dixo da súa amiga Pilar, a actriz conservou un retrato de estudio de Nina; no seu
reverso, manuscrita e asinada figura a seguinte frase en español: «Los amigos más
nuevos a veces son los más queridos / Nina»189.
Entre todos os galegos que María frecuentou en París cómpre resaltar as figuras
de dous coruñeses: Amalia de la Fuente e Sergio Andión. María Amalia de la Fuente
Abad190 naceu na Coruña o 20 de abril de 1894, filla de Alfredo de la Fuente Luces e
de Eloísa Abad y Martínez. O seu pai, amigo persoal de Casares Quiroga e compañeiro no Concello da Coruña, faleceu moi novo e será a nova situación económica familiar unha razón fundamental para que Amalia se dedique profesionalmente á docencia.
Cursou os seus estudos na Escuela Normal Superior de Maestros de La Coruña, onde
obtivo o título de «Maestra de Primera Enseñanza Superior» en 1911. Ingresou no
Maxisterio a través das oposicións libres provinciais de 1918, e nese mesmo ano foi
nomeada mestra en San Xoán de Filgueira (Serantes). Trasladouse en 1920, por mor
dunha permuta, ao Val de Xestoso (Monfero), ambos os dous destinos na provincia da
Coruña191. Xa no curso 1920-1921, Amalia figura como mestra na Sección preparatoria do Instituto-Escuela en Madrid, tal como evocamos anteriormente; o seu nome
na correspondencia co pai (Lopo 2008) como ao longo das memorias. Así, por exemplo: «Quand les
représentations [Roméo et Jeannette, 1946] ont commencé, j’employais le temps libre de mes journées
à la Radio ou dans des studios d’enregistrement pour commenter en français ou en espagnol des courts
métrages, qui m’aidaient à renflouer des finances toujours déséquilibrées» (Casarès 1998: 282).
188
«Notre maison ne semblait pas être le lieu rêvé pour se sentir en sécurité, mais comme le faisait remarquer
ma mère avec un incontestable bon sens: “Ils ne vont tout de même pas imaginer qu’une juive aille se
réfugier chez des réfugiées espagnoles!”» (Casarès 1998: 213).
189
Fonds d’Archives Maria Casarès (IMEC).
190
Moitos dos datos de Amalia de la Fuente utilizados neste texto foron amablemente comunicados pola
familia de la Fuente, fiel á memoria de Amalia, moi especialmente polos seus sobriños Juan Manuel e
José Antonio de la Fuente Esperante. A documentación familiar foi complementada pola información
solidariamente facilitada por Encarna Martínez Alfaro e pola xenerosa investigación efectuada por Isabel
Gómez Rivas no Archivo General de la Administración (AGA), así como polos documentos persoais de
Amalia conservados no Fonds d’Archives Maria Casarès (IMEC).
191
O seu título de mestra foi expedido o 11 de marzo de 1916. IDD (05)001.019, caixa 31/18179, exp. 32 (AGA).
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aparece nestes arquivos ata 1933-34, último ano do que se conservan as Memorias
desta institución (Martínez Alfaro 2001: 105); Luis Palacios Bañuelos cítaa en dúas
ocasións entre as mestras da preparatoria no seu libro sobre o Instituto-Escuela (1988:
116, 303).

Amalia de la Fuente Abad. Compañy Fotógrafo, Madrid (Arquivo De la Fuente).
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Manuel de la Fuente lembra perfectamente como, moi pouco tempo despois do
golpe de estado e tras unha denuncia, a policía rexistrou a súa casa coruñesa na
procura de Amalia, pois o seu pai, Alfredo, fora acusado de darlle acubillo192.
Tras a dimisión de Casares Quiroga, Amalia de la Fuente continuou traballando
para o Goberno ata o momento de emprender o camiño do exilio e ser acollida pola
familia Casares na rúa de Vaugirard; María afirma nas memorias que foi, xunto a Enrique Varela, a persoa que máis longamente alí conviviu con eles (Casarès 1998: 150).
Durante esta etapa parisiense, Amalia, de saúde delicada, traballou para o SERE193. No
arquivo da familia de la Fuente consérvanse, entre a correspondencia por ela enviada,
tres cartas e unha postal remitidas dende París ao seu irmán Alfredo e aos seus sobriños:
«Dile a mamá que no se preocupe, que estoy muy bien y tranquila, que me cuido y
me cuidan mucho»194. Nesta carta, uns parágrafos escritos para o seu sobriño Alfredo
resumen con moito humor a vida na gran cidade, pola que devecía o neno coruñés:
[…] te deseo que se realicen todos esos sueños que te parecen deliciosos: peste de gasolina, ruido de motores, pitos de guardias, campanas de coches de Sanidad, ¡civilización!,
¡¡civilización!!, ¡¡¡civilización!!!... ¡Y si supieras como harta la civilización! los metros llenos
de gente que se aplasta, los autobuses oliendo a demonios, la gente que va a darte el empujón con el «¡pardon!» en los labios. En una esquina una viejecita que se cae y nadie se
acerca porque no hay que perder el tiempo... ¡Oh la civilización!195
Non podemos resistirnos a citar aquí un fragmento dunha carta dirixida por Casares Quiroga á súa filla
Esther dende o exilio parisiense, na que precisamente alude á conduta exemplar de Alfredo de la Fuente
Abad, irmán de Amalia e pai de Alfredo, de Juan Manuel e de José Antonio de la Fuente Esperante:
«Varias veces en el curso de estos años, he estado a punto de escribir a este excelente amigo y excelente
persona para darle las gracias por todas las atenciones que ha tenido y tiene por ti y por todas las pruebas
de amistad que ha dado cuando era moda (supongo que aún lo es) hacer leña del árbol caído; pero siempre
me ha contenido el temor de que una carta mía pudiera resultar fuente de molestias. [...] Claro es que esta
noble actitud no tiene en realidad nada de particular, pues hay que tener en cuenta que Alfredo no ha
recibido de mí jamás ni el más pequeño favor, y no está, por tanto, en la obligación en que otros puedan
sentirse de hacer olvidar, a fuerza de injurias o haciéndose los locos, antiguas apariencias de ferviente
amistad. Pero ya que nunca me decidí, por las razones aludidas, a dar las gracias a Alfredo personalmente,
hazlo tú en mi nombre con toda la efusión y limpio afecto que merece quien tan limpiamente sabe andar
por la vida», citado en Fernández Santander 2011: 20-21.
193
Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles (Figuero / Carbonel 2005: 56).
194
Carta de Amalia de la Fuente a Alfredo de la Fuente (París, 26-7-1938). Arquivo De la Fuente.
195
Amalia aborda novamente este tema nunha carta escrita un ano despois: «Yo casi he llegado a creer que
el mundo no huele más que a gasolina, a polvo y a metro, y a veces me entran unos furiosos deseos de
reposar...». Carta de Amalia de la Fuente a Alfredo de la Fuente (París, 21-7-1939). Arquivo De la Fuente.
192

Dedicatoria manuscrita de Albert Camus a Sergio Andión nun exemplar da primeira edición de
L’Homme révolté. La Vergne.

Previa solicitude de permiso por parte de Casares a Eloísa Abad, Amalia de
la Fuente converterase na súa secretaria particular oficial. Segundo a memoria
familiar, abandona a docencia no Instituto-Escuela para traballar na sede gobernamental a partir de febreiro de 1936. A derradeira visita de Amalia a Galicia
tivo lugar no verán dese ano, antes do levantamento fascista; o seu sobriño Juan
128
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Malia a súa doenza cardíaca, sabemos que acompañou os Casares no seu éxodo cara a Bordeos en xuño de 1940, fuxindo da inminente chegada do exército
alemán a París; María evoca nas memorias as difíciles 46 horas de cola que tiveron que facer na estación de Austerlitz, durante as cales temeron en máis dunha
ocasión pola vida de Amalia:
[…] la seule chose que j’aie nettement retenue en mémoire est la couleur mauve foncée
de deux cercles parfaits posés sur les joues d’Amalita. En effet, victime d’une grave maladie de cœur, le régime qu’il lui fallait subir dans la circonstance n’était pas fait pour lui
donner bonne mine ; quant à nous, affairés autour d’elle pour la tirer d’évanouissements
dont nous nous demandions si elle allait revenir, nous passions le reste du temps à guetter
son prochain malaise. (Casarès 1998: 161-162)

A gravidade do seu estado foi, segundo a memoria familiar, a razón de que
Amalia xa non regresase a París con María e Gloria; sabendo que estaba moi
enferma, decidiu enfrontar todos os riscos e volver a España, onde se instalou en
Madrid, na casa da súa irmá María del Carmen. O seu regreso foi difícil, nin a
súa saúde nin a súa situación socioprofesional lle permitiron volver ter unha vida
emancipada196; no AGA consérvase o seu Expediente de depuración políticosocial, instruído en abril de 1940, polo cal é expulsada do Maxisterio Nacional,
coa correspondente baixa na escala funcionarial: «[…] la citada Maestra era de
ideología y actuación francamente enemiga del G. M. [glorioso movimiento]
llegando a desempeñar el puesto de Secretaria del Casares Quiroga, encontrándose actualmente en ignorado paradero»197. Nunha das súas emocionantes cartas,
escrita xa en Madrid, transcríbelle ao seu irmán e confidente Alfredo un esclarecedor diálogo sobre a represión na España da posguerra, no que demostra a altura
da súa dignidade e da súa valentía:

María interpretando a Victoria, xunto a Madeleine Renaud e Jean-Louis Barrault, en L’État de
siège, de Albert Camus. Fotografía con dedicatoria manuscrita, publicada no núm. 198 (11 de
decembro de 1948) de Solidaridad Obrera, p. 3 (Arquivo Blanca Campos García).

[...] Los presos, presos; los que han echado de sus cargos convertidos en parias y ellos los
militares, aunque sean de complemento dueños de todo, pues para eso ganaron la guerra.
Yo incautamente le dije: –Pero eso no puede ser. Los que tenemos toda una vida de traba«Peso ahora 48 kgs. y creo que podré con una clase diaria –mientras no haya otra cosa– de enseñanza
de Español». Carta de Amalia de la Fuente a Alfredo de la Fuente (Madrid, s/d). Arquivo De la
Fuente.
197
Selo de «Conforme» do 24 de novembro de 1940. IDD (05)001.030, caixa 32/13103, exp. 452-37 (AGA).

jo y de laboriosidad y unas oposiciones ganadas y un puesto en el Escalafón. / –Lo habéis
perdido y no lo recobrareis [...] / –No es posible porque la guerra ha pasado y la paz tiene
que tranquilizar todos los espíritus. / –Estás equivocada. Unas veces se es martillo, otras
se es yunque. Tu ahora serás yunque y no tienes otro remedio198.

196

130

198

Carta de Amalia de la Fuente a Alfredo de la Fuente (Madrid, s/d). Arquivo De la Fuente.
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Semella que dende Madrid Amalia non conseguiu nunca comunicarse con
Gloria Pérez e con María Casares en París, mais si con Santiago Casares, daquela
exiliado en Inglaterra, con quen tamén mantiña solidario contacto o seu irmán
Alfredo dende A Coruña199:
He tenido noticias de Mrs. Brooke200, está muy bien pero angustiada pensando en su familia. Yo he intentado comunicarme con ellas y en dos años no he logrado nada ¿Sabes tú
alguna manera posible de hacerles llegar una carta? Si la sabes no te olvides de decírmela
o ya te mando mi carta y la envías tú. Lo que te parezca mejor.

O que si conseguiu Amalia foi coñecer, de xeito indirecto, o inicio do éxito da
carreira profesional de María Casares; tivo, pois, a alegría de ver o recoñecemento
e o triunfo do exilio:
Mamaíña me dio la revista que trae la interviú con María, me causó una alegría enorme.
Esa chiquilla va a ser una gloria para España, acuérdate de lo que te digo y verás si tengo
razón201.
No arquivo De la Fuente consérvanse dúas cartas mecanografadas dirixidas a «Sr. Don Alfredo de la
Fuente – La Coruña (Spain)»; a primeira está asinada por «E. Broke» o 7 de outubro de 1943 e a
segunda por «Ellen» o 2 de febreiro de 1944. Tanto a memoria da familia como o estilo epistolar e o
nome manuscrito de «Ellen» lévannos a identificar claramente a «Ellen Broke» con Casares Quiroga. Na
primeira das cartas, a remitente agradécelle a Alfredo de la Fuente as novas que este lle envía de «familiares
y amigas, pues veo que sólo por conducto de v. puedo obtenerlas», en evidente referencia tanto a Esther e
María Esther como a María e Gloria, quen sempre aparecen citadas baixo nomes falsos. Na segunda das
cartas, un moi afectado Casares envíalle á familia de la Fuente o seu pésame polo falecemento de Amalia:
«El golpe sufrido es tan duro y fiero para mí como para cualquiera de Vds., y mi propio dolor –que sé
me hacen Vds. la justicia de suponer que es sincero y profundo– ahorra todo intento de emplear frases de
consuelo cuya absoluta ineficacia estoy experimentando yo misma». Cartas de Ellen Broke a Alfredo de
la Fuente (s/l, 7-10-1943; s/l, 2-2-1944). Arquivo De la Fuente.
200
Os pseudónimos de «Mrs. Brooke», «E. Broke» e «Ellen» agachan, sen dúbida, o nome de Santiago
Casares Quiroga. Cf. a nota anterior. Carta de Amalia de la Fuente a Alfredo de la Fuente (Madrid,
26-11-1943). Arquivo De la Fuente. Non podemos adiviñar o porqué de tal pseudónimo, mais si citar
os coñecidos versos de «The soldier», un dos sonetos de guerra do británico Rupert Brooke (1887-1915),
poeta e poema emblemáticos da xeración que viviu a Primeira Guerra Mundial: «If I should die, think
only this of me: / That there’s some corner of a foreign field / That is for ever England. There shall be /
In that rich earth a richer dust concealed;».
201
Eloísa Abad, nai de Amalia, pasou longas tempadas en Madrid coidando a súa filla; nesta ocasión levoulle
esta revista enviada polo seu irmán Alfredo. Carta de Amalia de la Fuente a Alfredo de la Fuente (Madrid,
s/d). Arquivo De la Fuente.
199
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A última carta con data conservada no arquivo familiar é do 4 de decembro de
1943, Amalia de la Fuente falecería pouco tempo despois202; ao igual que María
Casares, non regresou nunca a Galicia.
Amalia é lembrada polos seus como unha muller alegre e intelixente, capaz de
manter unha longa relación con Wenceslao Fernández Flórez ao tempo que proseguía con independencia a súa carreira profesional. Como docente, interesouse
pola pedagoxía máis avanzada do momento203, formando parte dese novo e esperanzador colectivo de mulleres formadas e formadoras apoiado pola República e
duramente represaliado polo franquismo. A presenza de mulleres como Amalia
nos círculos cotiáns de María, tanto en Galicia como en Madrid ou en París, foi
sen dúbida determinante na súa propia vivencia dunha condición feminina aberta e plural, esixente e intelixente, loitadora e libre. Ese é o seu legado.
Sergio Andión Pérez naceu na Coruña o 3 de maio de 1884 e faleceu en París,
segundo María Casares en 1977, cando contaba 82 anos, nun exilio que comezara «oficialmente» para el un 10 de febreiro de 1939204; tampouco el regresou a
Galicia. Amigo de Santiago Casares dende a súa infancia, compartiu con el militancia e ideais políticos e, segundo María, un amor nunca confesado pola súa nai.
Logo da consabida recalada en Vaugirard, Andión instalouse na casa duns amigos
vascos en París, mais todos os sábados comía coa familia Casares na guarida de
Vaugirard (Casarès 1998: 150, 171).
Economista de formación, tivo como tantos exiliados serios problemas para
resituarse profesionalmente; o seu excelente dominio do francés fixo que, da man
de Albert Camus, efectuase algunhas traducións para a Editorial Gallimard. Sabemos polas axendas de Santiago Casares que asistiu ao enterro de Gloria, e
tamén que recibiu a Esther e a María Esther na súa chegada a París en xullo
de 1950, dado que María estaba daquela traballando no Festival de Teatro de
Avignon (Figuero / Carbonel 2005: 120, 182). Xa maior e sen recursos, María
Alfredo de la Fuente comunicou o falecemento da súa irmá a «Ellen Broke» nunha carta datada o 8 de
xaneiro de 1944, segundo consta no pésame do 2 de febreiro de 1944 anteriormente citado. Arquivo De
la Fuente.
203
Segundo ela afirma, en Madrid realizou prácticas nos «Jardines de la Infancia», inspirados na metodoloxía
de Friedrich Fröbel, antes da súa entrada no Instituto-Escuela. IDD (05)001.019, caixa 31/18179, exp.
32 (AGA).
204
No Fonds Maria Casarès (IMEC) consérvase a Carte de Séjour de Résident Ordinaire de Sergio Andión,
coa súa foto de identidade e a data de entrada no territorio francés (Lopo 2008: 150), documento evocado
por María Casares nas memorias (Casarès 1998: 371).
202
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acolleuno nun pequeno estudio, no sétimo piso de Vaugirard205, xusto enriba
do seu balcón, dende onde se ocupaba das xestións administrativas de María; a
actriz dedicoulle fermosos parágrafos nas súas memorias; neles, a honestidade e a
timidez persoais de Andión proxéctanse nos valores de toda unha xeración:
Rue de Vaugirard, il vint incarner mon sentiment du devoir, ma fidélité à la vieille Espagne déracinée impossible à transplanter, le chaînon qui me reliait à une société révolue
dont il portait encore la fierté, la probité, le libéralisme et une forme de bonté [...] une société faite pour vivre en paix, au milieu de laquelle j’avais été élevée (Casarès 1998: 371)

Paz emblemática na que acaso se cifra a esperanza evocada na dedicatoria que
Albert Camus escribiu para el nun exemplar da edición orixinal de 1951 de
L’Homme révolté, hoxe conservado na casa de La Vergne: «a Sergio Andion / ce
petit plaidoyer pour l’espoir / qui nous est commun / avec la fidèle et chaleureuse
/ pensée / d’Albert Camus».

BASTIAGUEIRO – CAMARET
Dixo María Casares que o exilio foi xeneroso con ela; na mocidade devolveuna
ao océano en Bretaña e, xa na madurez, abeirouna nun lugar de ameneiros onde
ecoaban rumores de pazo en Charente.
No verán de 1937, María Casares reencontrouse con Galicia fronte ao océano
do porto de Camaret, na Fisterra bretoa (Casarès 1998: 154). Dende aquela, soubo que tiña en Bretaña unha Galicia á que non deixou de voltar, soa, cos pais206,
cos seus amigos ou cos seus amantes, ao longo de toda a vida:
No momento de descubri-la Bretaña, sobre todo a Bretaña de Finisterre, deume a impresión de me atopar xusto en Galicia, unha Galicia se cadra aínda máis ruda, máis forte
[...]. Namoreime desa Bretaña, naturalmente. (Heinze 1991: 14)
Estudio anteriormente ocupado pola poeta Maryse Lafon, compañeira de René Char (Casarès 1998:
369).
206
As referencias a Bretaña son habituais na correspondencia cruzada entre María e Santiago Casares (Lopo
2008: 24, 62, 100 et passim).
205

Pilar López-Nóvoa diante da casa da súa amiga, María Casares. Rue de Vaugirard, París, agosto
de 2001 (Arquivo De Paz – López-Nóvoa).
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me reviennent aux narines quand le vent souffle du côté de l’Océan» (Casarès
1998: 215); en Bretaña volve temer a emblemática separación:
[...] toute occupée à attendre cette fin des vacances tant redoutée. Et je me retrouvais
autrement mais avec le même sentiment qui, en Galice, en 1931 –quand j’ai su que je
devais la quitter pour nous installer à Madrid–, m’avait soudain coupée de l’Océan, du
soleil, de la pluie, de la joie totalement partagée des marées, de la libre et entière contemplation du ciel mouvant. (Casarès 1998: 197)

Gloria Pérez e María Casares. Camaret, verán de 1945. Fotografía de Santiago Casares
(IMEC).

Na súa lembranza, na súa escritura, o nome de Bastiagueiro fai xurdir decote ao seu carón o de Camaret: «quand je pense à la peine que j’ai toujours eue
à m’arracher aux vivifiantes écumes de Bastiagueiro ou de Camaret» (Casarès
1998: 61). O vento dunha Fisterra confúndese co da outra, e é a escuma de
Camaret a que asolaga, coa marea alta, o areal galego:
Camaret [...] ses landes [...] son vent sur lequel on se couche [...] ses grottes tapissées de
petites vagues de sable humide, et là –devant–partout– sous le ciel mouvant de ma Galice
natale, mon Océan. (Casarès 1998: 153-154)

En Bretaña volve experimentar a fusión absoluta na natureza: «je nageais à peine,
dans une divine volupté, ne faisant plus qu’une avec la mer» (Casarès 1998: 199);
en Bretaña volve habitar a Galicia sensorial: «comme les bouffées galiciennes qui
136

A Pointe du Raz, o cabo da Fisterra bretoa, e as agullas graníticas do Tas de
Pois son, xunto aos inmensos areais de Saint-Efflam207, visitados por causa da
rodaxe de L’Amour autour de la maison de Pierre de Hérain (1946), topónimos
emblemáticos para María, os novos lugares do seu lugar. Xunto á familia Alcover, amigos que levaron a María e a súa nai por vez primeira a Bretaña, outros
nomes vencellados a Camaret son evocados pola autora nas memorias; entre eles,
o do poeta Saint-Pol-Roux e a súa filla Divine, que padeceron un triste destino,
vítimas inocentes da violencia fascista durante a Ocupación alemá na Segunda
Guerra Mundial (Casarès 1998: 153-154)208.
No Fonds d’Archives Maria Casarès consérvase unha fermosa serie de fotografías persoais de Gloria, María e Santiago non datadas, mais tomadas, case con
total seguridade, en Camaret no verán de 1945, na estancia do seu reencontro
anteriormente evocada; adoitaban aloxarse no Hôtel Moderne, situado no porto
e citado nas memorias209. As imaxes, probablemente feitas coa cámara Leica,
mostran os Casares nun solitario areal, fronte ao océano común. Unha súbita
morriña semella invadir a memorialista cando escribe sobre o pequeno porto
pesqueiro bretón: «Oh oui, j’y reviendrai –Il y a si longtemps que je n’y suis pas
allée– J’y reviendrai –Comme en Galice–» (Casarès 1998: 154).
«[…] ces steppes infinies de sable salé qui me rendaient à mon ciel» (Casarès 1998: 282).
En xuño de 1940, un soldado alemán penetrou na súa casa de Camaret, o Manoir de Coecilian, e
feriu a Divine e á ama de chaves; ao regresar do hospital, atoparon o lugar saqueado e os manuscritos
destruídos. Saint-Pol Roux non se repoñerá do duro golpe, e falece o 18 de outubro de 1940. O pazo será
bombardeado polos aliados en agosto de 1944.
209
«[…] un hôtel où je logerai plus tard [...] après la Libération, avec papa et maman le dernier été de la vie de
ma mère» (Casarès 1998: 154). Consérvanse telegramas alí remitidos a Casares, precisamente en agosto de
1945, e unha tarxeta de pésame no seu falecemento enviada a María polos directores do hotel, os señores
Seigneur (Lopo 2008). María retornaría en moitas ocasións, con posterioridade, a Bretaña e a Camaret.
207
208
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A GALICIA DE ALÉN MAR
Mais o seu reencontro coa comunidade galega non o levou a cabo María en Galicia, senón en América Latina: «En Argentina es la primera vez que encontré la
familia, un poco...» (Soler Serrano 1981)210. María Casares viaxou por primeira
vez a Arxentina en 1957, como integrante do TNP211 de Jean Vilar; a compañía
representou en francés Marie Tudor de Victor Hugo e Le Triomphe de l’amour de

Entre Luís Seoane e Víctor Molinari, Bos Aires, 1957 (Fundación Luís Seoane).

Con Víctor Molinari e Luís Seoane, entrevista para Galicia Emigrante. Bos Aires, 1957 (Fundación Luís Seoane).

Casares Quiroga nunca deixou de albergar en París a esperanza dunha carreira transatlántica para María e,
con ela, a instalación definitiva de ambos os dous no exilio americano, en México ou Arxentina, tal e como
se plasma en numerosas ocasións na súa correspondencia, onde queda constancia de diferentes contactos
e proxectos de empresarios «sudamericanos», coma sempre abordados con humor: «A la Argentina, niña,
a la Argentina!» exclama Casares ao comentar a proxección de La Chartreuse de Parme en Francia nunhas
condicións cando menos singulares (Lopo 2008: 108, 31, 34).
211
O Théâtre national populaire foi unha aposta por achegar o teatro clásico ao gran público, con
espectáculos de calidade en escenarios dignos. A memoria desta experiencia, levada a cabo por Jean
Vilar de 1951 a 1963, permanece hoxe viva no Festival de Teatro de Avignon. María Casares colaborou
durante seis anos co TNP (Casarès 1998: 376).
210
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Marivaux no Teatro Colón de Bos Aires. Esta visita ocasionou, como avanzamos,
un fortísimo impacto non só na comunidade exiliada e emigrante senón tamén
na propia María. A actriz viviu con grande intensidade este reencontro cun mundo propio: xentes vencelladas ao seu pasado (Casarès 1998: 395), as linguas, os
acentos, o seu nome pronunciado doutro xeito... e puido compartir en conversas
os nomes de persoas e de lugares que en Francia tan só vivían nela.
Para os galegos de Bos Aires e, por suposto, para todo o exilio republicano bonaerense, as representacións teatrais de María convertéronse nunha sorte de cerimonias de
afirmación colectiva, nas que sobre a primeira actriz galega da compañía francesa recaía
todo o peso das súas diferentes «representacións»: Familia, Galicia, Exilio, República...
e Teatro. Na prensa da época e na correspondencia conservada recóllense os ecos do
histórico éxito do TNP en Bos Aires, onde, segundo afirma Luís Seoane, María Casares chegou a saír dezasete veces á escena para saudar na estrea de Marie Tudor212.
212

6-12-1960: «María Casares». Texto da audición do Centro Lucense de Bos Aires. Arquivo da Fundación
Luís Seoane. Reproducido nos Anexos.
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«Ha dejado usted aquí, entre muchos deslumbres de admiración, una buena
cosecha de cariños», escríbelle por exemplo Alejandro Casona de Bos Aires a
París o 12 de novembro de 1957213. Especialmente interesante para achegármonos á repercusión da actuación de María entre os galegos é a agarimosa carta
remitida por Virxinia Pereira214 o 6 de marzo de 1958, conservada nun dossier
de «Correspondentes non identificados» na BNF215. Nela, a muller de Castelao pon en valor tanto a faceta profesional como a humana de María, de quen
subliña a simpatía persoal e a paciencia demostrada en atender a todas aquelas
persoas que a solicitaban despois da función, na sala, no camerino e incluso na
rúa, diante do teatro:
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A dispoñibilidade da actriz, visible xa na súa atención con Virxinia Pereira, a quen
ofreceu como vemos un palco no teatro, confírmase tanto na entrevista concedida
a Galicia Emigrante xa evocada, como na súa participación en programas de radio,
homenaxes e todo tipo de actos promovidos polos centros galegos e polas asociacións
republicanas para os que foi solicitada durante a súa estancia. Consérvanse imaxes
fotográficas destas reunións; algunhas foron reproducidas na prensa do momento, por
exemplo a reportaxe sobre a comida-homenaxe ofrecida á actriz pola AGUEA216, nas

Colaboramos si, dende o palco que tiveches a grande atención de me ofrecere, xungindo
noso berro ao cramor do impresionante púbrico que recramaba ela soia... ela soia...?
Lémbraste? Foi realemente algo apoteósico, que según decia a multitude que esperaba
na rua a tua saída, endexamáis visto nada igoal en Bos Aires. VIVA GALIZA, VIVA A
NOSA MARUXA repetían.

Comida-homenaxe AGUEA. Entre Rafael Dieste e Eduardo Blanco-Amor. Bos Aires, 1957 (Fundación Luís Seoane).

Comida-homenaxe AGUEA. «Lar Gallego del Centro Lucense» (8-10-1957), Bos Aires (Fundación Luís Seoane).
Casona afirma axuntar ao envío unha foto e un artigo seu sobre o TNP publicado nos principais xornais
da América Latina. Fonds Maria Casarès (BNF). 4-COL-75(39).
214
Virxinia Pereira Renda (A Estrada, 1884 – Madrid, 1969).
215
Fonds Maria Casarès (BNF). 4-COL-75(128). Reproducida nos Anexos.
213
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Comida-homenaxe AGUEA. Bos Aires, 1957 (Fundación Luís Seoane).
216

Agrupación Gallega de Universidades, Escritores y Artistas. Homenaxe celebrada o 8 de outubro de 1957
no «Lar Gallego del Centro Lucense» (Galicia Emigrante 1957b: 15-18).
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que aparece sentada entre Rafael Dieste e Eduardo Blanco-Amor, nun acto ao que
asistiron outros moitos representantes da intelectualidade galega, como Luís Seoane,
quen lembrou para nós a seguinte anécdota: «Teatro é, como explicou unha vez Rafael
Dieste nun banquete da A.G.U.E.A. a María Casares, o acto da compravenda dunha
vaca nunha feira galega» (Braxe / Seoane 1996: 122).
Seoane gardou no seu arquivo persoal fotografías desta estancia, hoxe depositadas na Fundación que leva o seu nome; do mesmo xeito, María Casares conservou, entre outras instantáneas, unha que reproduce a súa alocución ao remate
dun banquete, posta en pé e cun ramo de caraveis na man, diante dunha bandeira do Centro Republicano Español217. Un resumo destas palabras súas, pronunciadas na noite do 10 de outubro, foron recollidas en España Republicana: «Muy
joven –señaló– fui arrancada de mi país y me crié en Francia, que me adoptó y
me ha dado un nuevo ser. Salvo la lengua, no podría decir que estoy en tierra
extraña, aunque sienta a veces, como todos, la necesidad humana de encontrar la
raíz profunda, telúrica, del país en que se nació» (Aznar Soler 2006: 1101).
Nunha reportaxe documental realizada por Eligio González con motivo do
cincuenta aniversario do Centro Galego de Bos Aires, móstranse igualmente
imaxes fílmicas de María Casares na súa visita á sede do Centro Galego; nelas
aparece a actriz, xunto a membros e autoridades, escoitando e respondendo ás
palabras do seu presidente, brindando, asinando no Libro de Ouro da institución
e depositando unha ofrenda floral ao pé da estatua de Rosalía de Castro (González 1957). Reproducimos a continuación as palabras escritas pola actriz no
citado Libro de Ouro218, que nos proporcionan varios datos interesantes, como
a sempre reiterada fidelidade da actriz, a maneira conscientemente non francesa
de inscribir o seu nome artístico e a data da súa visita ao Centro, o mesmo día en
que tivo lugar a cea de homenaxe anteriormente citada:
Muy impresionada y emocionada, felicito aquí a mis gallegos de Buenos Aires por haber llegado a realizar este centro del que se puede estar orgulloso en el mundo entero y que tanto
me honró conocerlo. Hasta siempre y siempre fiel / María Casares / Octubre 10 de 1957.
217
218

Centro Republicano Español. Bos Aires, 1957 (IMEC).
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Fonds d’Archives Maria Casarès (IMEC).
Amablemente comunicadas por María Aurora Barbeito, na súa etapa como presidenta do Instituto
Argentino de Cultura Gallega (IACG) do Centro Galego de Bos Aires. Queremos facer constar aquí o
noso agradecemento pola súa xenerosa colaboración.
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O azar obxectivo fixo que a anterior anotación nesa páxina do libro, datada un
ano antes, o 22 de outubro de 1956, fose feita polo doutor José María Fernández
Colmeiro, médico de Gloria Pérez en París219.
A actitude da actriz revela un claro compromiso persoal, especialmente valorable se temos en conta o difícil que lle resultaba asistir a este tipo de eventos
multitudinarios, tal e como explica nas memorias: «je rencontre rarement hors
de la scène plus de deux ou trois personnes à la fois, je tremble encore intérieurement quand je sors en société et lorsqu’il m’apparaît comme impossible de
quitter une réunion nombreuse je peux aller jusqu’à l’évanouissement» (Casarès
1998: 60)220.
Virxinia Pereira esboza na súa carta unha lectura da significación, tanto en
clave comunitaria como identitaria, da figura da actriz e da súa responsabilidade
para con Galicia:
[...] a tua presencia i éxito rotundo logrado n-este grande Bos Aires, que si ben foron
acollidos xubilosamente en todol-os seitores, gravitou con máis forza, como e natural
no seo da nosa numerosa coleitividade, à que, facendo «seu» o teu sonado trunfo, despachouse a gosto, facendo «gala» das tuas dotes esenciaes [...] os outos valores galegos que
xurden con groria en paises alleos, tendes a obriga moral de non esquencer que o BERCE ESPRITUAL de todo o «magñifico» que os púbricos saben apreciare e apraudiren
dende a fibra íntima dos seus sentimentos, é GALIZA isa NAZON GALEGA sempre
asoballada, que dende todol-os tempos foi pródiga en figuras esgrevias, e dende todol-os
tempos tamén, ben recramendo [sic] sin desmaios os dereitos que tan inxustamente lle
son negados221.

O éxito de 1957 repetirase nas sucesivas xiras que levaron novamente a María
Casares a América Latina; ademais de Arxentina visitou Uruguai, Chile, Brasil,
México, Cuba e Paraguai222. Mais é sen dúbida Bos Aires, onde xa na década dos
sesenta retornou en 1962, 1963 e 1964 o seu lugar alén mar. En 1962, a xira de
Cf. o apartado «A Coruña – Vaugirard».
Cf. tamén Casarès 1998: 58-59, 177, 312-313.
221
Fonds Maria Casarès (BNF). 4-COL-75(128). Reproducida nos Anexos.
222
Ao longo de máis de vinte anos. Para unha cronoloxía detallada das xiras e das montaxes teatrais nas que
participou María Casares: Figuero / Carbonel 2005: 349-361.
219
220
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Bos Aires. Xuño 1962 (IMEC).

Cher menteur223 levouna a actuar en francés en Montevideo e Bos Aires; consérvanse imaxes desta viaxe, que mostran o mantemento dos contactos cos colectivos galegos da capital arxentina. Así, no reverso dun retrato de María tomado
diante dun mapa do continente americano, figura a data, xuño de 1962, e o selo
do Consello de Galiza xunto a seis sinaturas manuscritas, entre elas as de Antón
Alonso Ríos e Ramón Suárez Picallo224.
Xa en 1963, a lingua de Yerma, nunha montaxe de Margarita Xirgu, será o
español. O histórico encontro de Lorca, Xirgu e Casares no Teatro General San
Martín comezárase a fraguar inmediatamente despois da primeira visita de María; consérvase unha carta enviada por Margarita Xirgu á actriz en 1958 coa pro223
224

Adaptación en lingua francesa por Jean Cocteau da obra de Jerome Kilty.
Fonds d’Archives Maria Casarès (IMEC).
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posta dun proxecto de colaboración225. En 1964 será unha vez máis a cidade de
Bos Aires o lugar do desexado encontro con Valle-Inclán na súa lingua orixinal,
anteriormente evocado.
Neste contexto, a figura de Luís Seoane revélase fundamental na proxección
galega e universal de María Casares entre os membros da Galicia transterrada.
Grazas ao seu labor de difusión cultural na revista Galicia Emigrante así como
nas audicións radiofónicas vinculadas á esta publicación e ao Centro Lucense
de Bos Aires226, dispoñemos, como xa adiantamos, de testemuños escritos e de
abundante documentación gráfica dos contactos de María coa súa Galicia fóra
de Galicia. Moi simbolicamente, será o mural de Seoane «Nacimiento del Teatro
Argentino», pintado en 1957 no Teatro General San Martín, a imaxe que acolla
a María Casares cando esta enfronte nel o reto de Yerma en 1963 (Braxe / Seoane
1996: 41-42).
Seoane xa lle dedicara varios textos e notas á actriz antes da súa primeira visita
a Arxentina, tanto na revista227 como nas audicións radiais228, pois, tal e como
Fonds Maria Casarès (BNF). 4-COL-75(127). Ademais de en Arxentina, Yerma representouse en Chile
e en Uruguai. Consérvase tamén neste arquivo unha carta de Isabel García Lorca [4-COL-75(64)],
probablemente dirixida a Margarita Xirgu o 9 de xullo de 1963 dende Madrid, na que, entre outras
cuestións, a remitente fala da montaxe de Yerma: «Ya he sabido el gran éxito de Yerma en Buenos-Aires
¿Qué decirle? A pesar de mi largo silencio hay algo muy grande que nos une que está por encima de
las pobres palabras que yo podría decirle». Isabel García Lorca foi profesora de María no Instituto-Escuela (Casarès 1998: 86; Monleón 1990: 442), tal e como lembraba a mesma Isabel nunha entrevista:
«También recuerdo haber tenido como alumna a María Casares, la que sería gran actriz de la Comédie
Française, siempre tan unida a España» (Méndez 1998).
226
Galicia Emigrante editouse de xuño de 1954 a novembro de 1958. A audición radial Galicia emigrante
permaneceu en antena dende outubro de 1954 a xullo de 1971 e a do Centro Lucense de Bos Aires de
1947 a 1957 (Blanco Rosas 2010: 5, 41).
227
«María Casares. La gran actriz gallega representa a Macbeth en el castillo de Avignon» (Seoane 1954: 7-9);
«En una nota de Álvarez del Vayo se dice: “es la mirada y la voz de la alondra”» (Galicia Emigrante, 1956:
1); «María Casares» (Galicia Emigrante, 1957a: 19). As dúas últimas notas, sen asinar, son con case absoluta
seguridade da autoría de Seoane. O número 31 da revista contén xa referencias á estadía da actriz en Bos
Aires incluíndo, ademais da entrevista de Molinari xa citada, un artigo asinado por Luís Seoane: «María
Casares» (Seoane 1957: 16) e unha crónica sen asinar sobre a comida-homenaxe ofrecida á actriz pola
Agrupación Gallega de Universidades, Escritores y Artistas: «Homenaje de A.G.U.E.A. a María Casares»
(Galicia Emigrante, 1957b: 18). No número 33, o recitado radiofónico do poema «Saúdo» é emotivamente
rememorado no texto «Cincuentenario de Curros Enríquez» (Galicia Emigrante, 1958: 2-3).
228
Ademais de diferentes alusións á actualidade profesional de María Casares en diversas emisións de Galicia
emigrante: «Los canteros gallegos» (7-11-1954), «Valle-Inclán y Castelao» (6-1-1957), «A estrea de
“Divinas palabras” en Buenos Aires» (31-10-1964), Seoane dedicoulle á actriz tres textos monográficos
de audicións non recollidos nin en Comunicacións mesturadas (Seoane 1973) nin na escolma realizada
225
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subliñan Lino Braxe e Xavier Seoane: «a paixón e admiración que sente pola
actriz María Casares domina as súas referéncias teatrais» (Braxe, Seoane 1994:
44). A súa achega a María está enraizada na Coruña común, no respecto pola
figura de Casares Quiroga229 e na solidariedade familiar xa evocada: «Cuando
ella triunfa [...] su éxito resuena en Galicia y sobre todo en esa ciudad, su ciudad
abierta y libre, libre aún presa, batida de las olas del mar tenebroso, que es La
Coruña» (Seoane 1954: 9). Así como na fusión da dignidade civil republicana:
«En Aviñón, y en cada ciudad europea, triunfa con María Casares, de mirada y
voz de alondra, la Galicia emigrante y desterrada» (Galicia Emigrante, 1956: 1),
coa tradicional óptica céltico-galaica antes abordada (Seoane 1954: 7-9, Galicia
Emigrante 1957a: 19).
Mais a achega de Seoane non se limita a ficar nestes parámetros da «representación» tradicional de María Casares, senón que se proxecta sabiamente no
respecto á creatividade da actriz e na fonda comprensión da súa renovación das
linguaxes teatrais francesas do século XX. Alén do mito e do simbolismo hai nel
un interese real pola arte de María, que o leva por exemplo a mercar un libro sobre ela en Zürich, a seguir atentamente a súa carreira profesional ou a dedicarlle,
en 1974, a «Figuración»230 reproducida no presente libro. Este lúcido interese
foi compartido e igualmente promovido por Isaac Díaz Pardo e o seu proxecto
integral de Sargadelos; de entre todas as iniciativas por el emprendidas para a
reivindicación e a proxección da figura de María Casares, citaremos aquí a xeito
de emblema as xerras de cerámica coa súa efixie, deseñadas por Rosendo Díaz,
precisamente sobre unha libre interpretación da «Figuración» de Seoane.
Estas xerras foron, de xeito igualmente emblématico, elixidas polo mundo
teatral galego para representar os seus premios anuais, que levan o nome da acpor Lino Braxe e Xavier Seoane en 1989 (Braxe / Seoane 1994); dous deles (6-12-1960 e 17-4-1963)
foron publicados en tradución galega (Braxe / Seoane 1996: 103-104, 118-121). Os tres levan por
título «María Casares», dous foron emitidos en Galicia emigrante (13-10-1957 e 17-4-1963) e un na
Audición do Centro Lucense de Bos Aires (6-12-1960). Agradecemos á Fundación Luís Seoane a súa
comunicación.
229
«Don Santiago Casares Quiroga, una trágica figura republicana coruñesa a quien seguimos con simpatía,
antes de proclamada la república en España, la mayoría de los estudiantes compostelanos y gran cantidad
de los ciudadanos más honestos de Galicia» («María Casares» [17-4-1963]. Texto da audición radial
Galicia emigrante. Arquivo da Fundación Luís Seoane. Reproducido nos Anexos).
230
Seoane 1994: 284-285. Texto e debuxo publicados por primeira vez en La Voz de Galicia o 17 de febreiro
de 1974.

147

O tempo das mareas. María Casares e Galicia

LUGARES DO EXILIO

Nada existe na Galicia de María Casares atopada nos manuscritos, nas imaxes,
nos libros, nas entrevistas, nos obxectos ou nos lugares que non veña a confirmar
o pensado, teorizado, sentido ou presentido por Luís Seoane:
Esta gran artista gallega, representando a Macbeth en el castillo de los Papas de Avignon,
como Pablo Picasso, el gran andaluz pintando en Antibes y Pablo Casals el gran catalán
ejecutando música en Céres, muestra al mundo, como muestran estos, la universalidad del
espíritu [...] ejemplarizan los tres la grandeza universal de sus pueblos. (Seoane 1954: 9)

LA VERGNE – MONTROVE

Xerras Sargadelos.

triz. Existe unha sólida corrente de admiración e compromiso coa figura de María Casares no teatro galego contemporáneo; citaremos como exemplos imprescindibles a Manuel Lourenzo e Casahamlet, así como a Ánxeles Cuña e Sarabela
Teatro231. No ronsel actual desta creación galega tan libre como comprometida
arredor de María Casares, citaremos tamén o poema «A viaxe vermella (María
Casares)» de Claudio Rodríguez Fer232 e a serie de gravados de Sara Lamas233.
Cf. Casahamlet 2001 e María Casares. A vida triunfante (montaxe de Ánxeles Cuña e Sarabela Teatro
[2008-2009] sobre o texto «O meu nome é María Casares» [Lopo 2007]).
232
Rodríguez Fer 2009: 119-123. Reproducido nos Anexos.
233
Serie de seis gravados sobre María Casares efectuados para a exposición Vermellas (2009); dous deles foron
publicados en Rodríguez Fer 2009, un dos cales se reproduce tamén neste libro.
231
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Nunha entrevista televisiva realizada para RTVE en 1981 (Soler Serrano), María
Casares afirmaba que cando se está exiliada unha vez, estase exiliada para sempre;
dicía tamén que na vivencia do exilio se aprende que as fronteiras non existen.
Résidente privilégiée non é a autobiografía dunha muller de teatro, é o testemuño
vital dunha exiliada234. As súas memorias, que levan por título o nome do seu
permiso de residencia, son en realidade un ensaio, fondo e policéntrico, sobre o
lugar, que a autora dedicou «ás persoas desprazadas».
Ao seu xeito libre e sincero, sempre á flor de pel, María cóntase contándonos o
relato da súa persoal procura identitaria, as etapas do descubrimento do seu lugar
no mundo, tal e como moi ben expresou Alejo Carpentier no seu comentario a
estas «memorias de una memoria de mujer»: «máximo papel de mujer cotidianamente desempeñado por quien, a pulso, sin contar con más ayuda que las energías del genio propio, fue realizando su destino, entre vientos y mareas, con una
imperturbable voluntad de «ser quien soy»: sum qui sum» (Carpentier 1980: 5)
O exilio transcende na reflexión da actriz a experiencia persoal para se converter en elemento fundacional da condición humana. E cando escoitamos as
súas entrevistas profesionais ou cando lemos outros textos por ela escritos sobre
amigos ou compañeiros vencellados ao universo teatral, vemos abrollar cunha
fidelidade extrema un pensamento elaborado dende as orixes e dende o exilio,
como resulta evidente, por exemplo, na seguinte homenaxe a Jorge Lavelli:
234

Entre os proxectos persoais de María Casares, segundo ela afirma (Casarès 1980: 376, 420), figuraba a
redacción dunha segunda parte destas memorias, que xiraría arredor da súa experiencia teatral.
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Pour ceux qui viennent d’ailleurs, il faut un long temps pour découvrir et apprendre les
petits secrets terrés dans les rives où ils ont débarqué et où il se sont fixés [...] toi aussi,
tu reviens de loin, l’Argentin, traînant avec toi de larges paysages inexplorés, encore
innomés; et peut-être aussi une autre mesure du temps. À la recherche, sans doute d’un
centre, d’un cœur, d’un giron, ou –qui sait?– d’un paradis perdu [...]. N’est-ce pas à
l’origine même de cette quête d’où jaillit la source de ton génie propre? Comme une
musique profonde elle sourd et coule tout au long de chacun de tes spectacles [...] une
double fidélité, qui tourne ses méandres sur elle-même, cherchant dans le temps et dans
l’espace un énigmatique point de départ, et greffant l’exil d’une vie nouvelle. (Casarès
1996: 145-146)

Na orixe da súa ollada introspectiva e retrospectiva, da necesidade de contarse,
sitúa a mesma María unha creba vital que lle deixou unha fenda por sempre
baleira: a morte en accidente de automóbil de Albert Camus en xaneiro de 1960.
Ela, eterna emigrante, deixara de selo ao carón do seu compañeiro, pois xuntos
descubriran o lugar dos sen lugar, o lugar do amor: «là où l’on ne connaît pas les
vertiges de l’exil» (Casarès 1998: 305). O amor como negación do exilio.
A brutal desaparición de Camus fixo tamén desaparecer nela ese lugar tan
dificilmente conquistado. Di a personaxe de Victoria en L’État de siège:
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licia, las leyendas, la manera de vivir, la imaginación, el poder de la imaginación y de la
concentración también [...]. Los recuerdos son recuerdos precisos, pero lo que llevo más
importante conmigo de Galicia es... es mi esencia. (Galicia no mundo, 1989)

A María Casares gustáballe contar como escribira nunha soa noite todo o que
sobre Galicia aparece no seu libro de memorias; nas diversas entrevistas evoca
como as palabras, os rostros, as paisaxes fluían na escritura e como ela mesma
estaba impresionada de todo canto gardara na súa memoria, no seu ollar, no seu
corpo. Naquela noite en La Vergne rematou un capítulo que nunca tivo necesidade de reescribir: «[...] y entonces vi hasta que punto era gallega»235.
Quen nunca marchara non podía voltar. María Casares refírese en moitas ocasións á posibilidade dun reencontro con Galicia, dunha volta aos lugares da infancia que, finalmente, nunca realizou. Moitas razóns converxeron na imposible viaxe;
a primeira e máis importante, a fonda fidelidade da exiliada, que facía eticamente
imposible para ela atravesar os Pireneos mentres o franquismo gobernase España.

Où est le temps où l’eau montait dans mon cœur dès que l’on prononçait ton nom? Où
est le temps où j’entendais une voix en moi crier «Terre» dès que tu apparaissais. [...] Mais
que tu disparaisses, que ma course s’arrête et je m’abattrai. (Camus 1981: 259)

Novamente exiliada, a auga da vida e a terra en que agromar houbo de buscalas
María dentro dela; e nela atopou o que nunca perdera, o seu lugar de vento e de
mar, íntimo e mítico, misterioso e familiar. «Eu son Galicia» dixo (Soler Serrano
1981), e o equilibrio reinstaurouse paseniño.
[Galicia] queda al mismo tiempo muy lejos y muy cerca [...] el tiempo de los años, del
reloj, de todo esto no tiene nada que ver con el verdadero tiempo [...] Galicia es una
cosa que llevo en mí, soy un poco de Galicia, una parte, una parte pequeñita quizá, pero
de Galicia. La llevo en mí en todo, que sea en la lengua aún hablando francés [...] las
comidas que me gustan son las comidas que comía cuando era chica, chiquilla, en Ga-
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La Vergne, fachada principal.
235

«Hubo una noche en que escribí lo que escribí sobre Galicia, lo escribí en una noche y no le toqué. Y al
mismo tiempo que escribía me decía ¡no es posible!, pero, ¡no es posible que salga así esto!, ¡y había una
impresión de lanzar una cosa que tenía metida en mí y que salía así! Y entonces vi hasta que punto era
gallega» (Soler Serrano 1981).
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Or comment manifester l’attachement à mes frères d’exil [...] si ce n’est en partageant
leur condition? C’est-à-dire: en gardant, au moins, leur statut de réfugié espagnol? Et
en attendant, pour demander la nationalité française –celle que je veux adopter afin de
témoigner de ma fidélité au pays qui m’a accueillie et qui m’a faite et à mes nouveaux
frères d’adoption– [...] le jour où il n’y aura plus en France, ou ailleurs dans le monde, de
réfugiés espagnols. (Casarès 1998: 354)236

Posteriormente, María Casares efectuou, cando menos, cinco viaxes a España,
todas por motivos laborais237, todas posteriores á morte de Franco, cando administrativamente xa non era unha exiliada; cando tiña, por tanto, absoluta liberdade para ir e vir.
Que saibamos, ningunha destas súas viaxes a conduciu a terras galegas238.
Existiron certamente importantes razóns conxunturais, como a hepatite contraída no seu primeiro regreso en 1976, durante as representacións de El Adefesio en
Barcelona, que a obrigou a retornar a Francia e abandonar unha xira que tiña
previsto levala a Galicia239. Mais existen tamén importantes razóns estruturais,
entre as que destaca, sen dúbida, a lealdade á figura do pai e á memoria da familia, aínda non rehabilitadas aos seus ollos nin historicamente nin humanamente
na Coruña e na Galicia da transición e da democracia. Velaí a razón da renuncia
a diferentes premios ou recoñecementos que –segundo ela afirmou– deberían
recaer por xustiza noutros membros da súa familia que sufriron directamente a
represión franquista (Figuero / Carbonel 2005: 310-311).
O Concello da Coruña tentou traguer a María Casares en máis dunha ocasión, e publicou libros sobre ela e seu pai, e non o conseguiu. Nós, que a conocimos, sabiamos que
María Casares accedeu á nacionalidade francesa por unión, a través do seu matrimonio con André
Schlesser o 27 de xuño de 1978, procedemento polo cal non estaba obrigada a renunciar á súa condición
de española; puido así, dun xeito moi simbólico para ela, obter a dobre nacionalidade. O seu acceso á
nacionalidade francesa aparece consignado no Journal Officiel do 3 de xuño de 1980 (Figuero / Carbonel
2005: 262, 266).
237
En 1976, a obra de Rafael Alberti El Adefesio; en 1981, a presentación da tradución española das súas
memorias; en 1985, as representacións de La Nuit de Madame Lucienne; en 1988, a rodaxe do filme
Monte bajo; en 1991, as Comédies barbares de Valle-Inclán (Figuero / Carbonel 2005: 299, 358, 360).
238
«Con Galicia nunca me puse en orden. Y quiero quedar en desorden» (Rivas 1997: 273).
239
«[…] l’hépatite virale qui était venue interrompre le pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle que
j’avais commencé» (Casarès 1998: 417).
236
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María Casares non voltaría á Coruña con semellante situación incorrexida, co silenzo
cómplice de tantos que tiñan responsabilidade; polo que a súa morte no exilio, o 22 de
novembro de 1996, ven ser coma un campanazo na historia pra que non nos esquezamos
das inxustizas e dos dramas que pode encerrar240.

Un feito particularmente representativo desta fidelidade e do seu compromiso
activo na rehabilitación da memoria histórica xira precisamente arredor da persecución da que fora obxecto a memoria do pai. O 26 de novembro de 1937, o gobernador civil da Coruña dirixiu un escrito ao presidente da Audiencia Territorial
instándoo a facer desaparecer o folio do Rexistro Civil no que estivese inscrito o
nome da «alimaña» Santiago Casares Quiroga, facendo extensible a súa petición
a todos aqueles libros ou rexistros nos que figurase o seu nome, «en forma que las
generaciones futuras no encuentren más vestigio suyo que su ficha antropométrica de forajido» (Fernández Santander 2000: 251-252). María Casares posuía o
recorte de prensa que en 1937 dera publicidade a este anuncio, xa que non só o
traduce, senón que tamén o reproduce nun dos encartes iconográficos incluídos
na edición francesa das súas memorias (Casarès 1998: 258).
Durante moito tempo, a opinión pública deu por efectivamente cumprida a
petición do gobernador franquista, e a versión da partida de nacemento arrincada do rexistro circula aínda hoxe cando se alude á relación de Casares Quiroga
coa Coruña. Por isto ten se cabe aínda un máis grande valor testemuñal o feito
de que entre os papeis persoais por ela conservados figure unha certificación da
partida de nacemento do pai, solicitada ao Rexistro Civil da Coruña o 19 de
xaneiro de 1978, na que Santiago Casares figura inscrito na Sección 1ª, tomo 28,
dun folio 447 nunca arrincado241.
Mais alén da realidade está o desexo, «j’y reviendrai», afirmaba contundente
ao escribir sobre a súa Galicia (Casarès 1998: 154). Voltarei, xa afirmaba saudosa
no Bos Aires de 1957, conversando con Luís Seoane e Víctor Molinari, cando
moitos anos antes de representar a Valle-Inclán, soñaba xa con poder facelo un
día en Galicia, nun futuro liberado nunha terra liberada, onde sementar de novo
o espírito de La Barraca, que para ela seguía vivo no seu compromiso ideolóxico
Texto sen asinar, mais da probable autoría de Isaac Díaz Pardo, datado en Sargadelos en abril de 1997 e
impreso no folleto explicativo que acompaña a Xerra/Homenaxe de cerámica de María Casares.
241
Fonds d’Archives Maria Casarès (IMEC).
240
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e laboral co TNP de Jean Vilar: «En ese futuro nuestro yo me veo en Galicia, por
los caminos de Galicia, representando para mi pueblo» (Molinari 1957: 15).
Quen nunca marchara non podía voltar. O retorno á súa Galicia era imposible, posto que María Casares sempre a levou nela; o seu mítico lugar galaico só
existía nela e por ela. E todas as Marías en Maria Casarès o sabían:
Le seul endroit où je ne suis pas allée en Espagne, c’est en Galice; celle de mon enfance
est restée fraîche, vive. Je ne veux pas qu’on me la gâche ou qu’on la trouble par d’autres
images qui viendraient s’y juxtaposer. C’est mon jardin secret d’où j’extrais la sève de ma
vie et de mon travail. (Figuero / Carbonel 2005: 253)242

Na vida de María Casares chegou un momento, xa na madurez, no que as condicións económicas lle permitiron mercar unha casa, e «malgré ma répugnance
–fruit de l’exil– d’avoir quelque chose [...] je me suis mise à la recherche d’un
coin de terre où me retrouver» (Casarès 1998: 350). Nun primeiro momento, o
único lugar contemplado como posibilidade foi Bretaña, mais os prezos demasiado elevados para ela e a distancia excesiva de París, gran inconveniente para o
seu traballo, fixéronlle renunciar, mais só na práctica cotiá, a un país que tamén
basculou nela do lado do mito: «ce pays de mon élection qui est resté désormais
pour moi de légende» (Casarès 1998: 350). Proseguiu a súa busca dun lugar non
moi lonxe de París e suficientemente preto do mar:
Durante un ano enteiro busquei unha casa; logo vin unha fotografía e trasladeime ó sitio
da foto. Cheguei a unha especie de corredoira e dixen para min: aquí estou perdida, esta
casa estame gustando, unha casa enorme que me caía enriba. [...] Pouco tempo despois,
acercándome a pé á casa, souben o que me pasaba: descubrín nela un pazo. A casa daba a
impresión dun pazo galego. Todo o que sinto, no que penso sen parar, é Galicia. (Heinze
1991: 14)
242

⎯«¿Piensa volver a La Coruña alguna vez? / ⎯¿Por qué no? [...] Galicia, La Coruña, Montrove son para
mí la infancia, mi primera adolescencia. Como no he regresado la tengo grabada fotográficamente. Y
cuanto más tiempo pasa más miedo tengo a que se derrumbe ese recuerdo en mi interior. [...] Iba a ir en
1976, repito. Ahora, en 1991, me cuesta más. Pero es una posibilidad que está ahí» (Fernández Santander
2000: 307). Neste sentido exprésase a actriz na entrevista concedida á TVG: «Galicia es el lugar más
íntimo y que, al mismo tiempo que me atrae más, me da más miedo volver a encontrar» (Galicia no
mundo, 1989).
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Barca no brazo do río Charente. La Vergne.

O lugar que leva o nome de La Vergne, «ameneiral», está situado no concello de Alloue, en Charente, e, por estas cousas das meigas que tanto quixo
María, atópase nos vieiros do Camiño de Santiago (Casarès 1998: 61)243. Un
brazo do río Charente discorre pola propiedade, facendo deste vello manoir do
século XV un outro Pazo do Río. O silencio e a música do pazo son revividos,
como a escuma de Bastiagueiro, nun novo vello lugar de ameneiros: «[La Vergne] Mi Montrove francés, donde la hierba huele siempre a lluvia» (Fernández
Santander 2000: 312)244.
O trazado actual da Via Turonensis pasa moi preto de Alloue, onde aínda subsisten os restos dunha
calzada romana.
244
«L’exil était terminé. Avant même qu’il ne le soit en vérité. Avant que Franco ne meure» (Casarès 1998:
418).
243
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OS LUGARES DO LUGAR:
A GALICIA DE CAMUS

Póster da Coruña no estudio de María Casares. La Vergne.

Foi nesta casa onde María Casares escribiu as súas memorias; nela faleceu un
novembro, e foi soterrada no cemiterio municipal de Alloue. Doados pola actriz
ao concello, o terreo, a casa e as dependencias anexas foron convertidas en «La
Maison du Comédien Maria Casarès», lugar de aprendizaxe e de creación teatrais.
156

Le génie de la vie qu’elle seule parmi les êtres que j’ai
rencontrés porte avec une fierté naturelle.
(Camus 2008b: 977)

A relación persoal que mantiveron María Casares e Albert Camus ao longo de
quince anos non modificou tan só as súas vidas privadas senón tamén, por suposto, os universos creativos de dúas importantes personalidades culturais da Francia
do século XX. Así, os estudosos da obra de Camus coinciden en sinalar a evidente
reorientación da carreira do autor cara á escritura e á dirección teatrais logo do
seu fundamental encontro de 1944: «Voix inimitable, diction sauvage, Casarès
fut une actrice indépendante et autonome avant de connaître Camus. Il ne l’a pas
créée, il crée avec elle. Et ainsi le théâtre revient dans la vie de Camus. Il réécrit
des pièces, ce qu’il n’a fait depuis des années» (Todd 2010: 653). Dunha banda,
Camus atopou na actriz galega unha intérprete ideal para os seus textos; doutra,
María foi a inspiradora, total ou parcial, de personaxes tan fundamentais como
a de Victoria, a protagonista de L’État de siège: «la grande amoureuse du théâtre
camusien» (Montgomery 2004: 256)245.
Entre a vida e a obra, María Casares aparece nas anotacións feitas por Camus
nos cadernos que, a maneira de laboratorio de escritura, o autor elaborou de xeito
máis ou menos irregular ao longo da súa vida, en paralelo á súa obra literaria. Na
primeira edición destes Carnets, impresa en tres volumes, as alusións a María semellan concentrarse nos dous últimos, datados de xaneiro de 1942 a decembro de
1959 (Camus 1964, 1989)246. A censura, explicitamente asumida polos editores
da obra247, ocasiona que as alusións a María sexan sinaladas non polo seu nome,
senón ben de xeito anónimo, ben baixo iniciais (V, X ou M), que tamén serven
«Lévi-Valensi note: “Camus aurait d’ailleurs songé à appeler sa pièce Amour de vivre reprenant ainsi le
titre de son premier essai consacré à l’Espagne”» (Montgomery 2004: 254n). L’État de siège, ambientada
en Cádiz, inspírase longamente no clima de opresión padecido baixo a Ditadura franquista.
246
O primeiro dos volumes (maio de 1935-febreiro de 1942) é cronoloxicamente anterior á entrada de
María Casares na vida do escritor (Camus 1962).
247
«[…] pour des raisons compréhensibles, nous avons supprimé quelques noms propres et changé quelques
initiales» (Camus 1989: 7). Cf. tamén Camus 1964: 7. No primeiro volume non existe mención explícita
á censura editorial.
245
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para designar outras persoas ou personaxes do universo de Camus248. Esta decisión
supón a desaparición efectiva de María Casares do índice xeral da obra, onde tan
só se consigna unha referencia á personaxe teatral de Victoria (Camus 1989: 301);
unha vez máis, a memoria dos Casares é silenciada, pois non se ocultan tan só as
reflexións persoais ou as notas creativas de Camus inspiradas por María, senón
tamén as palabras e os xestos de María preservados pola memoria de Camus.
Esta ocultación é igualmente notoria nun terceiro aspecto da colaboración
creativa entre Camus e María Casares: a tradución teatral. Albert Camus realizou
dúas versións francesas para a escena de obras do repertorio clásico español: La
Dévotion à la croix, de Calderón de la Barca, en 1953, e Le Chevalier d’Olmedo,
de Lope de Vega, en 1957. Encargouse el mesmo da dirección de ambas as dúas
montaxes nas súas estreas no Festival d’Art Dramatique d’Angers, onde María
Casares encarnou o papel de Julia na obra de Calderón249. A colaboración de
María Casares con Camus no seu traballo de tradutor, apuntada por algúns biógrafos e estudosos da súa obra: «Maria l’aide à traduire et polir La Dévotion à la
croix de Calderón» (Todd 2010: 802)250, está completamente ausente do minucioso aparato crítico destas dúas pezas na edición canónica das obras completas
do autor (Camus 2008a: 513-563; 2008b: 169-233).
Neste eido teatral é interesante sinalar que Valle-Inclán figuraba na listaxe de
obras e autores que Camus incorporou ao seu proxecto dun «Nouveau théâtre»,
sala estable que, baixo a súa dirección, combinaría grandes clásicos e creacións
contemporáneas: «un théâtre de répertoire voué à susciter des œuvres modernes»
(Camus 2008b: 652)251. Un moi detallado borrador, datado o 25 de xuño de
1959, e diferentes informacións tiradas da correspondencia do autor semellan
indicar a viabilidade do proxecto, apoiado polo ministro de Cultura André MalAsí, por exemplo, a inicial M. semella aludir, entre outros, a André Malraux, Mamaine Koestler, Mi ou
Meursault, protagonista de L’Étranger.
249
Camus asumiu a dirección desta peza tras o falecemento de Marcel Herrand, a quen lle dedica a edición
da súa tradución (Camus 2008a: 513).
250
Olivier Todd entrevistou a María Casares, quen lle proporcionou datos e documentación persoal para
a súa biografía de referencia sobre Camus. Tamén existen alusións a esta colaboración tradutora en
Vircondelet (1998: 153) e, moi especialmente, en Herbert R. Lottman: «[...] et le Chevalier d’Olmedo
de Lope de Vega, qu’il avait lui-même traduit. Il avait revu le texte ligne à ligne avec Maria Casarès»
(Lottman 1978: 604).
251
Xunto a Valle-Inclán aparece tamén o nome de Cervantes, así como pezas de Lope e Calderón (Camus
2008b: 657).
248
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raux e que tan só se viu frustrado polo prematuro falecemento de Camus (Camus
2008b: 1500-1501).
Un último e interesante aspecto sería a confianza depositada por Camus en
María Casares como lectora dos seus manuscritos, feito subliñado polos biógrafos de Camus: «Peu de gens, hormis Francine, Maria, quelques amis et La Biche,
peuvent le relire» (Todd 2010: 734)252 e posto en evidencia na correspondencia
privada da actriz. Así, esta confianza é manifesta en dúas das tres cartas de Suzanne Agnely253 conservadas por María Casares; a primeira está datada o 3 de
febreiro de 1960, apenas un mes despois do falecemento de Camus:
[…] bientôt, quand il va falloir s’occuper de l’œuvre d’Albert, c’est vers vous seule que
je peux aller pour apaiser mes doutes. C’est auprès de vous seule que je peux le retrouver
avec exactitude –et savoir si les conseils que je serai amenée à donner seront conformes à
ce qu’il aurait voulu254.

A reflexión da secretaria particular de Camus ten, se cabe, aínda máis importancia se temos en conta que, segundo ela afirma nesta carta, ambas as dúas mulleres
non se coñecían persoalmente. Case catro anos despois, o 6 de decembro de
1963, Suzanne Agnely dirixirase novamente a María Casares en parecidos termos, solicitándolle un dato sobre un manuscrito do escritor: «Si je n’hésite plus à
vous poser la question, c’est que vous devez en savoir autant que moi, si ce n’est
plus, sur les affaires d’Albert [...]»255.
María Casares lectora da obra acompañou por tanto tamén o seu proceso de
escritura256, unha presenza que semella moi intensa no caso do ensaio L’Homme
révolté (1951), tanto antes da súa publicación como durante as duras polémicas
orixinadas con posterioridade a esta (Todd 2010: 791). Citaremos como exemplo desa comunicación unha carta do poeta René Char, unido por unha fiel e
entrañable amizade non tan só a Camus, senón tamén a María Casares:
Francine Faure, segunda muller de Albert Camus, e Suzanne Labiche (Suzanne Agnely despois do seu
matrimonio), secretaria particular do escritor na Editorial Gallimard, a quen se coñecía familiarmente
como «La biche» (a cerva).
253
Suzanne Labiche. Cf. a cita anterior.
254
Fonds Maria Casarès (BNF). 4-COL-75(17).
255
Ibidem.
256
«Il y avait Jonas qu’il écrivait, le Renégat ou Un Esprit confus et la Chute [sic]; cette nouvelle qui, cherchant sa place
dans L’Exil et le Royaume, s’est mise à pousser, à grossir, malgré lui, hors de lui [...]» (Casarès 1998: 388).
252
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Et que «l’Homme révolté» qui ne me quitte pas, là, à portée de la main, sur mon bureau,
Maria son titre à votre écriture, au fur et à mesure de sa lecture, une page après l’autre,
pour finalement recevoir la lettre en entier, cette conjonction, je la trouve pleine de signification et de beauté pour moi, pour nous257.

Moitos anos despois, será Catherine Camus, legataria e filla do escritor, quen se
dirixa novamente a ela solicitando o seu consello:
Ma chère Maria
J’ai besoin de vos lumières. Il va y avoir en Juin 85 à Paris un colloque sur Camus et la
politique. Jean-Yves Guérin, l’organisateur, voudrait qu’une communication sur Camus
et l’Espagne s’y insère. Connaissez-vous quelqu’un qui pourrait s’en charger?258.

En canto á influencia exercida por Camus en María Casares, ela afirma nas
memorias que a entrada do escritor na súa vida supuxo unha reactivación do seu
compromiso humano coa España exiliada, ao mesmo tempo que unha primeira e
necesaria descarga da súa responsabilidade de representación nesta loita (Casarès
1998: 244-245, 387-388). A calidade do compromiso público e privado de Camus
coa España republicana259, o seu fondo coñecemento e seguimento da actualidade
española e a súa inquebrantable fidelidade cos exiliados foron de certo un dos lugares compartidos pola parella. Xuntos participaron en moitos actos de reivindicación
e de memoria (Figuero / Carbonel 2005: 169), e pode que a presenza de Camus
na súa vida fose unha das razóns que levou á actriz a aceptar, en 1952, a concesión
da Orden de la Liberación de España, que tantas reticencias espertara en Santiago
Casares no momento da súa creación260. Albert Camus recibira esta mesma conCarta de René Char a María Casares (21-11-1951). Fonds Maria Casarès (BNF). 4-COL-75(45).
Carta de Catherine Camus a María Casares (29-10-1984). Fonds Maria Casarès (BNF). 4-COL-75(36).
259
Sirvan de exemplos representativos destes dous aspectos, entre outros moitos posibles, a serie de editoriais
e artigos de Camus sobre España, en Combat (Camus 2002), e o feito de ter cedido unha parte do seu
Premio Nobel aos refuxiados españois en Francia (Guérin 2009: 262).
260
«La segunda invitación reclama mi presencia, el mismo día, para asistir al acto en el cual se impondrán
al Jefe del Gobierno (el propio Albornoz) las insignias de “La Orden de la Liberación”. De donde resulta
que el Gobierno, no contento con haber creado esa fantástica orden antes de que la liberación se produzca
(y sospecho que nunca estuvo más lejos) se atiza a sí mismo, en la persona de Su Presidente, sus más altas
insignias con una modestia, una elegancia y una oportunidad que nunca serán bastante alabadas... Pobre
República! ¡Quién le había de decir a ella, tan violenta y tan trágica, que habría de morir entre carcajadas!»
(Lopo 2008: 110-111).
257
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decoración con anterioridade, o 2 de xaneiro de 1949, e foi un dos asistentes á
cerimonia de imposición da Orden de la Liberación á actriz galega261.
En segundo lugar, existe, sen dúbida, un diálogo, un recoñecemento e unha sorte
de impregnación camusiana na elaboración, por parte da actriz, do seu pensamento
propio sobre a condición de exiliada. Así como na trama da súa escritura María fai vivir
o seu pai e a súa nai, interiorizando e facendo propias as palabras e a historia dos seus,
tamén integra nela palabras, imaxes e ideas de Camus, prolongándoas nun admirable
traballo de memoria solidaria. A correspondencia do escritor, que non se lle autorizou
a reproducir literalmente en Résidente privilégiée262, é probablemente unha das fontes
empregadas, mais non a única; existe un interesante xogo de vasos comunicantes entre
o material en bruto, xa citado dos Carnets, e as memorias da actriz. Nesta fusión alén
do tempo, expresións casarianas por antonomasia como «en état d’urgence», que tan
ben define a vida de María nos seus primeiros anos de exilio263, serían, en realidade,
unha achega de Camus (Figuero / Carbonel 2005: 240).
A común experiencia do exilio é central na vida e na obra do escritor nacido en
Alxeria dunha saga de obreiros emigrantes sen terra procedentes de lugares tan dispares
como Ardèche, Bordeos, Marsella, Moselle e Menorca (Camus 2006: LXIX); non en
van, «Les Nomades» foi o primeiro nome presentido por Camus para o capítulo inicial
da súa inconclusa e moi biográfica novela Le premier homme, de publicación póstuma
(Camus 2008b: 1523). Entre as notas por el redactadas para esta obra, atopamos a
seguinte reflexión sobre o deber de memoria: «Ils ont passé inconnus sur cette terre.
Mais mon rôle à moi est que par mon livre leur ombre reste encore après leur passage
sur cette terre» (Camus 2008b: 948).
De xeito absolutamente revelador, na narración do seu primeiro encontro
persoal con Camus264, María Casares escribe a palabra exilio:
Xunto a Camus, asistiron a este acto, entre outros, Jean Cassou, Manuel Martínez Risco ou Jean-Paul
Sartre. Documento xenerosamente comunicado por Isabel Gómez Rivas, quen efectuou a súa transcrición
no Archivo de la Fundación Universitaria Española (ARE-P: 986-12). A condecoración consérvase no
Fonds d’Archives Maria Casarès (IMEC).
262
Figuero / Carbonel 2005: 258-260. Olivier Todd cita fragmentariamente algunha destas cartas: Todd
2010: 641-666 et passim.
263
«Depuis que j’ai quitté l’Espagne en 1936, j’ai toujours vécu en état d’urgence» (Casarès 1998: 108).
264
Con anterioridade a este seu fundamental encontro durante a lectura previa aos ensaios de Le Malentendu,
obra de Camus que María representará no Théâtre des Mathurins, ambos os dous coincidiran na lectura
dramatizada de Le Désir attrapé par la queue de Pablo Picasso no estudio de Michel Leiris o 19 de marzo
de 1944 (Casarès 1998: 224). Por outra banda, Alain Vircondelet afirma que Camus asistira, xunto a
Janine Gallimard, a unha representación de Deirdre des douleurs (Vircondelet 2010: 226).
261
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[...] il avait à peine trente ans [...] et à l’instabilité que l’on pressentait tenue à force d’une
concentration insensée venaient s’ajouter [...] d’autres fragilités difficiles à capter qui le
rendaient quelque part gracile, et dont je n’ai reconnu au premier abord que la plus familière: la vulnérabilité doublée de force que donne l’exil. (Casarès 1998: 232)265

O primeiro recoñecemento do home vai, pois, unido ao recoñecemento do exiliado. Como non citar aquí a que resultou ser a última carta que Camus lle escribiu a María dende Lourmarin, o 30 de decembro de 1959, anunciándolle un
regreso xa nunca posible a París266:
À bientôt, ma superbe. Je suis si content à l’idée de te revoir que je ris en t’écrivant. J’ai
fermé mes dossiers et je ne travaille plus (trop de famille et d’amis de la famille). Je n’ai
donc plus de raisons de me priver de ton rire et de nos soirées, ni de ma patrie. (Todd
2010: 1034-1035)

A procura da patria, que Camus identifica con María na cita que abre este
libro e que, por cousas do destino, se converteu na última palabra coa que a
chamou, revela ata que punto é forte neles, e na súa relación, a reflexión sobre
o lugar; María escribiu nas memorias que, logo do falecemento de Camus: «je
parcourais une terre calcinée» (Casarès 1998: 392) e o común amigo René Char
escribiulle nunha nota manuscrita, posiblemente redactada ao regreso do enterro
do escritor: «J’ai confié à sa terre votre chaleur pour demain»267. Moitos anos despois, en conversa con outro exiliado, Jorge Semprún, nun dos poucos fragmentos accesibles do seu documental Les deux mémoires, recoñecemos novamente en
María as palabras comúns e o lugar compartido con Camus:
[...] pour parler de l’exil, d’abord il faut parler d’une chose dont on ne parle jamais, on
parle d’exil mais on ne parle jamais de patrie [...] or, pour être quand même exilé de quelque part il faut être exilé de quoi? d’une patrie? et qu’est-ce que c’est que la patrie? je ne
sais pas moi, j’ai eu l’impression au cours, comme ça, de mon existence, de chercher sans
Cf. tamén: «[…] son intime isolement d’étranger ou d’exilé» (Casarès 1998: 237).
Camus faleceu o 4 de xaneiro de 1960 en accidente de automóbil no lugar de Villeblevin, na estrada de
Lourmarin a París; xunto a el viaxaban Janine, Anne e Michel Gallimard, quen conducía o coche e tamén
falecería como consecuencia do sinistro.
267
Fonds Maria Casarès (BNF). 4-COL-75(45).
265
266
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cesse une patrie, bon, j’en ai une, je le sens, c’est-à-dire, c’est l’Espagne, je le sens parce
que c’est elle qui me donne la vitalité. (Semprún 1974)

Existe un lugar fronte ao mar, a 68 quilómetros de Alxer, arredor do cal artellou
Camus o seu discurso sobre o exilio: Tipasa, o exacto correlato de Bastiagueiro
para María. Tipasa –ou Tipaza– foi unha escala secular privilexiada para todas
as culturas mediterráneas: fenicios, gregos, romanos e paleocristiáns deixaron,
entre outros, vestixios da súa civilización nun fermoso enclave natural. As ruínas
de Tipasa e a súa praia, sinónimo de felicidade e liberdade para o mozo Camus,
aparecen na obra de madurez como esencia simbólica do seu Mediterráneo, e
como columna interior do seu lugar.
Tanto el como María Casares semellan ter sido dous seres fondamente sensoriais e, en ambos os dous casos, a evocación dos seus paraísos perdidos leva
implícito un intenso sentimento de fusión na natureza e unha presenza insubstituíble do mar Mediterráneo en Tipasa e do océano Atlántico en Bastiagueiro: «Il
me faut écrire comme il me faut nager» escribiu Camus nos seus Carnets (Camus
1962: 25); «nager comme on respire», afirmou María en conversa con Béatrice
Dussane (Dussane 1953: 96). Corenta anos despois, María Casares seguía afirmando a importancia da conexión natural na súa concepción da vida humana:
Il y a encore des personnages comme ça dans le monde. Des êtres près de la nature, des
êtres qui sont en rapport avec la terre qui leur monte par les pieds. Ces personnages peuvent avoir des rapports avec les rochers, la lune, et il n’y a rien dans la nature qui leur soit
étranger. [...] Parce que la mort est présente, ils prennent la vie comme une pomme et ils
la mangent violemment. Un peu comme Dom Juan. (Saada 1995: 27-28)268

María posuía no seu arquivo persoal unha foto en branco e negro de Tipasa
coa seguinte inscrición manuscrita no reverso, mais non por ela: «8-2-53 / Tipaza / Parc Trémeaux». Desta foto fíxose unha postal, procedemento habitual na
época, tamén manuscrita no reverso: «que cette photo est mal tirée ! / ... on me
sabote...»269. En decembro de 1952, Camus realizara unha viaxe a Alxeria, duran268
269

Reflexións ao fío da súa personaxe de Cécile, na peza Quai ouest de Bernard-Marie Koltès.
A escritura semella ser a de Camus. Xunto a estas dúas fotos consérvase unha terceira instantánea, tamén en branco e negro, de Orán, cidade alxeriana de forte pouso hispánico, igualmente manuscrita ao dorso pola mesma man:
«Oran. / Santa Cruz... s’il peut se dire et... la cheminée / 10-2-53». Fonds d’Archives Maria Casarès (IMEC).
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te a cal visitou Orán, Alxer e, por suposto, Tipasa, así como diferentes lugares do
sur do país; en xaneiro de 1953, ao seu regreso a Francia, escribiu o texto «Retour
à Tipasa» (Camus 2006: XC); as fotografías conservadas por María puideron ser
feitas no curso desa viaxe. De calquera maneira, tamén en febreiro dese ano, a
actriz visitou por primeira vez Alxeria, en compañía de Béatrice Dussane, por
motivos profesionais; Tipasa foi unha escala obrigada para ela:
Sur le chemin d’Oran, étape de liberté aux ruines de Tipasa. –Maria faisant tous les chemins de chèvre, prenant en elle les grandeurs et les minuties du paysage; Maria cueillant
des absinthes sauvages et des brins de romarin ou ramassant de menus dés de mosaïque
comme une petite fille, puis nous échappant pour demeurer face à la mer, sous un vestige
d’arcade, dans une contemplation où, nettement, nous n’avons plus aucune place; Maria
heureuse. (Dussane 1953: 129)

Albert Camus compartiu o Atlántico con María Casares na Fisterra bretoa,
mais tan só puido ver o mar de Bastiagueiro a través dos seus ollos e, sen dúbida,
nas prezadas fotografías que formaban parte da equipaxe da exiliada. E de igual
maneira que podemos preguntarnos se a Galicia de María existía fóra dela, a
mesma incógnita xorde sobre a Alxeria de Camus:
Certes, c’est une grande folie, et presque toujours châtiée, de revenir sur les lieux de sa
jeunesse et de vouloir revivre à quarante ans ce qu’on a aimé ou dont on a fortement joui
à vingt. [...] J’espérais, je crois, y retrouver une liberté que je ne pouvais oublier. (Camus
2008a: 608-609)

No seu regreso a Tipasa, Camus comprendeu onde estaba o seu verdadeiro
lugar, a súa patria, aquela que, ao igual que a Galicia de María, nunca o abandonara:
[…] je mesurais ma chance, comprenant enfin que dans les pires années de notre folie le
souvenir de ce ciel ne m’avait jamais quitté. C’était lui qui pour finir m’avait empêché de
désespérer. [...] Au milieu de l’hiver, j’apprenais enfin qu’il y avait en moi un été invincible. (Camus 2008a: 612-613)
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En Résidente privilégiée, María evoca os primeiros momentos da transmisión da
súa Galicia a Camus, no estudio contiguo á casa de André Gide, na parisiense rue
Vaneau270:
C’est dans cet atelier qu’il me confiait la vision qu’il avait de son œuvre; c’est là où il me
racontait l’Algérie et ses plages, les parties de foot et les baignades, les odeurs de son pays et
ses lumières; et, où, pour lui, j’évoquais l’Espagne et l’image de mon père avec sa maladie
si bien portée. C’est là où nous nous disputions le titre de la plus belle mer et que nous
opposions l’un à l’autre, ici «mon Océan», là «sa Méditerranée». (Casarès 1998: 236)

A transmisión desta memoria galega ficou na memoria afectiva e creativa do escritor. No momento do seu falecemento, e logo de dar por finalizados dous dos
ciclos da súa obra, que el denominou o ciclo do absurdo e o da revolta, Camus
iniciara un terceiro ciclo sobre o amor; o inconcluso Le premier homme sería o
primeiro dos textos que ilustrarían esta nova reflexión camusiana271. Ademais do
manuscrito e de dous pequenos cadernos con notas atopados no coche de Michel
Gallimard, que constituíron o material da primeira publicación de Le premier
homme, editado en 1994 por Catherine Camus, o escritor elaborara un avultado
dossier con material de traballo, preservado nunha das maletas enviadas por tren
de Lourmarin a París e publicado por primeira vez en 2008 na edición das obras
completas do autor, baixo o título «Éléments pour “Le premier homme”» (Camus 2008b: 949-996).
Esta carpeta de «Éléments pour “Le premier homme”» contiña nove subcarpetas con material heteróclito, mais xa organizado tematicamente: breves manuscritos en soportes moi diversos, textos mecanografados, fragmentos procedentes
dos Carnets, recortes de prensa... A subcarpeta número 9, rotulada «Jessica Véra»,
interésanos especialmente; nela agrupou Camus dezanove follas e mais un subconxunto doutras vinte e nove baixo o título de «Le Bûcher» (Camus 2008b:
1546-1547). Jessica e Véra son os nomes imaxinados para a personaxe feminina
protagonista que encarnaría o amor en Le premier homme; os elementos seleccioGide alugoulle este estudio, habitualmente ocupado por Marc Allégret, a Camus en xuño de 1944
(Camus 2006: LXXXII).
271
Consérvanse as notas e esquemas preparatorios de Camus para Le premier homme, do que tan só chegou a
redactar unha cuarta parte, así como para o proxectado ciclo creativo sobre o amor (Camus 2008b: 1509-1532).
270
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nados para a súa composición están en gran parte inspirados por María Casares,
feito mesmo suxerido na edición das obras completas, mais de xeito superficial272.
O dossier Jessica / Véra ábrese coas notas preparatorias de Camus sobre as
orixes e o nacemento da personaxe, nas que é doado recoñecer a familia Casares
e as anécdotas da infancia galega transmitidas pola actriz:
Véra / Son père. / La nuit de noces. Un peu ivre, il danse seul en valsant dans la chambre,
tenant les pans de sa chemise de nuit. / Naissance de Véra. On craint pour elle (du côté du
père épileptique et tuberculeux). Heureusement mère dont le lait est tellement riche qu’à
l’analyse le médecin croit à du lait de vache et recommande de l’étendre d’eau. On l’élève
pieds nus à la campagne et à la mer. Sa vitalité: un moteur de 20 CV dans une carrosserie
de 4: elle vibre. / Mort de sa mère: cf mort de Marie Viton. (Camus 2008b: 972)273

Nas memorias de María Casares recóllese o episodio desa auga de Cabreiroá coa
que o doutor Barbeito, médico da familia, aconsellara rebaixar o leite proporcionado á nena, afectada de flatulencias: «“Je sais! le lait de nos vaches est trop fort
pour les bébés; il faut toujours le mélanger à un peu d’eau minérale”. Mon père
lui rappela simplement que c’était maman qui me nourrissait et cette histoire
fit la joie de bien des gens pendant quelques années. C’était encore le temps de
l’innocence» (Casarès 1998: 35)».
Grazas ás notas de Camus comprobamos o intuído, é dicir, como María Casares levaba nela a Galicia de Résidente privilégiée moitos anos antes de imaxinar tan
sequera a posibilidade de redactar as súas memorias; por iso puido deitala no papel
nunha soa noite, porque non tivo que facer memoria, Galicia vivía narrada e inscrita nela e nos seus, compartida coas persoas que formaron parte do seu universo.
Na síntese de Camus recoñecemos o campo de Montrove e o mar de Bastiagueiro,
as enfermidades familiares e os tremores que acompañaron a actriz dende nena e
que tan só desapareceron co falecemento do escritor (Casarès 1998: 180). A in«Et que dire de ces fragments épars sur des bouts de papier de toutes sortes (souvent d’origine professionnelle)
qui déclinent à l’infini la souffrance amoureuse, cris d’un homme qui voit s’éloigner irrémédiablement la
femme aimée, et qui ont été glissés dans la dernière chemise des “Éléments”, “Jessica / Véra”, qui contient
aussi “Le Bûcher”: plainte amoureuse de Camus dans les affres de la passion tourmentée pour Maria Casarès?
Bribes esquissées par l’écrivain pour la troisième partie de son roman?» (Camus 2008b: 1520).
273
Marie Viton, pseudónimo de Marguerite Koechlin, pintora, deseñadora e escenógrafa, foi amiga e
colaboradora de Camus en proxectos teatrais; faleceu nun accidente aéreo mentres pilotaba un avión
(Camus 2008b: 1544).
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trodución doutros elementos, como a referencia a Marie Viton, mostran como «le
roman est seulement en train de se concevoir –grâce à la mystérieuse alchimie de la
création, à partir des matériaux de l’existence» (Camus 2008b: 1547).
Poderiamos percorrer aquí o resto dos fragmentos, das datas ou dos feitos seleccionados por Camus neste dossier número 9, moitos deles transcritos dende os
Carnets274, para mostrar a forte presenza da actriz galega nas súas palabras; mais
existe un feito extraliterario que confirma por si só o antedito. María Casares
conservaba nos seus arquivos a copia dunha parte do dossier Jessica así como da
última páxina do manuscrito de Le premier homme, acompañados dunha tarxeta
e dunha agarimosa carta de Catherine Camus275. Malia algunhas diferenzas entre
o dossier conservado por María, a reprodución dalgunhas desas notas na edición
dos Carnets e a súa segunda publicación nas obras completas do autor, á marxe de
cambios de iniciais, da constatación de frases modificadas e doutras non reproducidas editorialmente, podemos afirmar que esas páxinas recollen a parte máis
importante da inspiración galega de Albert Camus.
Existiu entre Catherine Camus e María Casares unha entrañable relación,
marcada por un gran respecto, admiración e fidelidade, tal e como se pode deducir da correspondencia conservada por María. A iniciativa na toma de contacto
parte da filla do escritor, quen se dirixe á actriz nunha primeira carta, datada o 4
de xaneiro de 1982, da que se infire que non se coñecían; na segunda das cartas
conservadas, datada o 29 de outubro de 1984, alúdese xa a un encontro persoal
previo, e o ton é persoal e moi afectuoso276. Nas súas intervencións públicas sobre a actriz, Catherine Camus sempre a evocou dende unha absoluta lealdade ao
pensamento e ás palabras paternas:
Sí, quise conocer a la mujer de quien mi padre estuvo tan enamorado, a pesar de haber
visto sufrir a mi madre. María Casares era la vida. Tenía una manera de ser... Aquella voz
Entre as notas que nos Carnets semellan inspirarse en María, moitas están en relación coas referencias a un
«Roman d’amour: Jessica», ao «Roman: Les amants de pierre», ao proxecto xa nomeado «Le Bûcher» e ao
sempre presente mito de Don Xoán, importante non tan só para Camus senón tamén para María Casares:
«il esquisse dans un long paragraphe précédé de la mention “Roman”, la relation naissante entre un “il”
et “une jeune danseuse” (dont l’évident “pilotis”, dans toutes les notes préparatoires, est Maria Casarès)»
(Camus 2008b: 1520).
275
María recibiu unha fotocopia da última páxina do manuscrito, así como da súa primeira transcrición
mecanoscrita. Fonds Maria Casarès (BNF). 4-COL-75(135).
276
Fonds Maria Casarès (BNF). 4-COL-75(36).
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cascada... Decía cosas irónicas, pero tenía tal conocimiento del dolor, de la vida, que ella
misma era la vida, con la fuerza de la verdad y la libertad. Estar con ella era como llegar
a una playa y renacer. (Manzano 1997: 46)

A verdade inscrita no nome de Véra, que tamén contén unha boa parte do
nome de Victoria, fala por si mesma da idea de María no universo de Camus.
Ignoramos a data en que a actriz tivo coñecemento destes manuscritos, mais con
toda seguridade precedeu á publicación de Le premier homme; o que si sabemos é
que, tal e como afirma Catherine na nota que acompañou o envío, foi a súa nai,
Francine Faure, falecida o 24 de decembro de 1979, quen quixo que María tivese
a páxina derradeira do libro inconcluso, onde por primeira vez emerxe a personaxe feminina sen dúbida inspirada en Jessica / Véra. O que sen saber podemos
imaxinar son as vivificantes ondas do mar de Bastiagueiro que recibiu María no
momento da súa lectura:
[…] il l’avait aimée d’un grand amour de tout le cœur et le corps aussi, oui, le désir était
royal avec elle, et le monde quand il se retirait d’elle avec un grand cri muet au moment
de la jouissance retrouvait son ordre brûlant, et il l’avait aimée à cause de sa beauté et
de cette folie de vivre, généreuse et désespérée, qui était la sienne et qui lui faisait refuser, refuser que le temps puisse passer [...] et, intelligente et supérieure à tant d’égards,
peut-être justement parce qu’elle était vraiment intelligente et supérieure, elle refusait le
monde tel qu’il était. [...] Alors, le sang en feu, elle voulait fuir, fuir vers un pays où personne ne vieillirait ni ne mourrait, où la beauté serait impérissable, la vie serait toujours
sauvage et éclatante, et qui n’existait pas; elle pleurait dans ses bras au retour et il l’aimait
désespérément. (Camus 2008b: 914)
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Luís Seoane, Figuración, 1974.

María Casares deixou dito que foi en Galicia onde aprendeu a aceptar o mundo277.
Nas súas memorias, unha listaxe moi persoal tenta resumir todo o que a súa infancia galega lle aportou, entre outras moitas cousas, unha saúde de ferro, o sentido
e o gusto do natural, a imaxinación e o misterio, a soidade, a forza de carácter e o
orgullo, o amor dos seus, a poesía, a música, os rituais e o teatral... «et surtout le
sens du sacré, une acceptation vivante, profonde et véhémente devant la vie et la
mort, et l’ébauche d’un désir pour réussir l’une et l’autre, en essayant d’en chercher
ou de leur donner un sens» (Casarès 1998: 69). Esta capacidade súa para gozar da
vida plenamente debeu ser un dos trazos máis fortes da súa personalidade: «Peu
d’êtres sont allés plus loin qu’elle dans l’acceptation de la vie» (Camus 1989: 253).
A súa aceptación activa da vida é a dunha loitadora da liberdade, entusiasmada coa
consigna de «Prohibido prohibir» dos estudantes de Maio do 68 (Figuero / Carbonel
2005: 225). É, asemade, a dunha loitadora contra a ocultación e a desmemoria e pola
restitución da memoria das mulleres, da familia, da historia silenciada; son moitos os
historiadores que para evocar a figura de Santiago Casares Quiroga recorren aínda
hoxe ao texto escrito pola filla278. As súas fidelidades, a súa liña de vida. Porque fronte
a tanta morte, ela sempre estivo coa vida279: foi a vitoria da vida para os seus pais, o
triunfo do desterro para os exiliados, a vida triunfante no seu lugar do amor.
M. sur une plage déserte, à l’extrême pointe de l’Europe, dans un vent violent, fait la
course avec l’ombre des nuages sur le sable. Elle est la vie, triomphante.
Albert Camus, xullo-agosto de 1956
(Camus 1989: 194)
«C’est en Galice que j’ai appris à dire oui au monde qu’elle a ouvert pour moi» (Casarès 1998: 363). Cf.
tamén Casarès 1998: 70.
278
«[...] una parte no pequeña del discurso pertenece a su padre Santiago Casares, algunas de cuyas cartas y
agendas ayudan a reconstruir el período final de la vida del político gallego» (Ezama Gil 2011: 634).
279
«⎯¿Tiene miedo a morir? / ⎯No. [...] Lo que si tengo miedo es a morir sin haber vivido plenamente»
(Fernández Santander 2000: 312).
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CORRESPONDENCIA CASARES – NAYA
No arquivo familiar Naya – Albertino consérvanse tres cartas manuscritas e asinadas, enviadas por María Victoria Casares Pérez a José Naya Freijido dende
Madrid á Coruña. Dúas delas foron escritas en cuartillas de Santiago Casares
Quiroga no mes de novembro de 1931 (o 9-11-1931 e o 20-11-1931). A terceira, escrita nunha cuartilla do madrileño hotel Florida, tan só leva inscrito o día
(«Hoy 6»); cremos con certeza, por datos derivados do seu contido, que se trata
da primeira das tres cartas e que tamén foi escrita en 1931. Mantemos, pois, esta
orde na súa presentación.
Da primeira carta fíxose, case con toda seguridade, un borrador previo, dado
que non presenta riscados; tan só unha gota de tinta esborrancha unha palabra.
A segunda carta, se ben contén algún pequeno raiado, ten unha aparencia limpa
e clara que nos fai pensar que tamén existiu borrador, feito do que non estamos
tan seguros na terceira, xa que a carta do día 20 non só contén abundantes riscados, senón que a lingua e o contido están moito menos coidados e presenta
redundancias propias da lingua oral. Mantemos na transcrición as incorreccións
ortográficas e consideramos innecesario indicar por medio de «SIC» os evidentes
desvíos normativos para non entorpecer a lectura.
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Carta 1

Carta 2
Hoy 6

Queridisimo Joseíño: Te mando esta carta para que no te olvides de mí aunque ya sé que jamás te olvidas.
Ahora estoy en el hotel Florida pero hoy mismo me marcho para casa. Las
señas de la casa son Alfonso 11, nº 3. No se como se atrevieron los monarquicos
a ponerle ese nombre que te acabo de decir porque son muy cobardes; pero ¿Verdad que los republicanos le debían poner el nombre de Alcalá Zamora.
Niceto le dijo a papá que me había de llevar a la Presidencia y al consejo de
ministros a lo que papá le contestó que era un disparate.
Mira muñequiño querido te voy a mandar postales de Nestlés pero no sé si
ahora o en otra carta porque todabía no las encontré.
Adios preciosiño se despide de ti tu amiguita que tanto te quiere.
Maria-Victoria
Dile a Elena que me diga sus señas porque las otras las he perdido

9-11-1931
Srto. José Naya Freijido
Queridisimo muñequiño: Creerás que estoy enfadada contigo pero no es eso es
que como voy al colegio y estoy medio pensionista no te puedo escribir. (¿Tr) ¿Te
olvidastes de mi? dimelo muñequiño. Si te olvidaste, dimelo que no te escribo más.
¿Te acuerdas del último día, eh? dimelo ¿Te acuerdas monada?
¿Sigues teniendo el lunar en la barbilla o sea en el queso?
Estoy muy contenta en el colegio, los sábados por la tarde no tenemos colegio,
los lunes por la mañana vamos al museo, y los jueves por la tarde vamos a la casa de
fieras, los martes por la tarde vamos a clase de canto y los demás días damos clase.
Me pusieron en tercero l asi que para el año que viene entro en primer año de
bachiller. Llegamos de nota hasta el cinco y yo cada vez voy subiendo más de nota.
Cada vez me va gustando más Madrid asi que va a ver un día que solo quiera ir
al la Coruña por verte a ti.
Ya tengo muchas amigas.
Los domingos y los sábados núnca voy de paseo sino que voy al cine con María
Luisa y con Generosa.
¿Sigues de relacciones con Luisa? a contestame la verdad que no se lo digo a
nadie.
Dime si salistes del colegio Francés y si salistes dime porque salistes y dime
también a que vino aquí la srta. Emilia, yo lo supe porque me llamó por teléfono.
Me compraron una pluma estilografica muy bonita de oro con dibujitos.
Las profesoras me quieren mucho y me dicen que conserve mi acento gallego.
Dale recuerdos a Pilarita si la ves y todas las demás y tur recibes una cariñosa
carta de tu.... que te quiere muchisimo, muchichisimo, muchisimo.
Maria Victoria

¡Un beso quiero darte, ven aqui!
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Carta 3

Correspondencia Casares – López-Nóvoa

20-11-1931

No arquivo familiar De Paz – López-Nóvoa consérvanse unha carta e unha nota
manuscritas a lapis e asinadas por María Victoria Casares. A carta foi escrita en
dúas cuartillas en branco numeradas na marxe superior dereita; tres dos seus
parágrafos semellan ter sido repasados a lapis por riba do orixinal. Non está datada, mais pola información contida nela sabemos que é posterior ao Entroido
de 1935 e que, por tanto, foi escrita en Madrid a finais do inverno ou a comezos
da primavera dese ano. A nota foi redactada no anverso dunha cuartilla raiada,
probablemente en Montrove; na marxe superior, manuscrito a lapis, sen dúbida
por outra man, aparece o ano de 1935. Pode tratarse dunha nota posterior á carta, escrita xa no verán, nas derradeiras vacacións de María Casares en Galicia. Ao
igual que na correspondencia anterior, mantemos as incorreccións ortográficas e
non sinalamos os desvíos normativos por medio de «SIC».

Queridisimo Nayita o sea muñequiño: Te digo que me alegré mucho cuando
recibi tu carta me alegre mucho al ver que me perdonaras primero crei que no
me perdonaras y me puse muy disgustada pero despues se la lei a Sosita y me hizo
creer que me perdonaras me puse muy contenta y la carta la metí debajo de la
almoada; asi dormi con ella.
Me gustó mucho lo de las patatas Sosita se echó a reir y Maria Luisa y yo
igualmente igual.
Para que veas si te quiero te escribo lo más pronto posible porque ayer llegué
no me dijeron nada de que había recibido una carta, luego que jugué un rato
con Maria Luisa cené, me acosté [riscado] para que al día siguiente me acostara
levantara tempranito; pasó un rato estando yo en la cama y [riscado] llamé a
Maria Luisa y le dije si ya había recibido alguna carta me dijo que si y la leí; me
levanté por la mañana me fui al colegio hasta por la tarde no volví y me puse a
escribirte; asi que ya bes.
¿Qué querías decirme en la carta del trambía?
Mañana es mi cumpleaños voy al cine como en mí casa enfin lo voy a pasar
muy divertido.
Recuerdos de Sosita de mamá de papá y dale recuerdos a Pilarita y a todos
Adios neniño, riquiño, saladiño, encantiño, pequerrechino, corazonciño, un
fuerte abrazo, muchos, muchos, muchos, muchos besos y todo lo que quieras de
tu..... que tanto te quiere
Maria Victoria
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Carta
Sta Pilar Lopez
Querida Pilarita: Ya sé (por lo menos me parece) que debes de estar muy enfadada conmigo y con mucha razón pero ya sé que como eres tan buena tan pronto
recibas esta carta se te pasará todo.
¿Te ha dado ya Antonia aquel papelito rojo que tanto te interesaba cuando
estaba yo ahí?
En la próxima carta que me escribas que seguramente sera muy larga me dirás
como lo pasas por la Coruña.
Yo desde que he venido lo paso muy bien pero me acuerdo mucho de mi
Montroviño y de todo eso, sobre todo estos días tan hermosos.
Este año lo paso muy bien con los chicos del colegio pues nos tratamos sin
tanta tontería y malicia como el año pasado. Así que si este año va «Johnny» a la
playa, ¡ya te diré yo sino le hablo tanto o mas que a ti!
Ademas me dirás si sigue bien toda tu familia y el gatito.
La Miki está muy bien y come mucho.
Te tengo que contar muchas cosas que no se pueden decir por carta.
Estos carnavales ya he ido a los bailes de mayores y no hubo uno en el cual no
bailara todas las piezas, pero en los que mas me divertí fué en los del instituto que
también son de chicos mayores, los menores de unos 16 años.
Yo estoy muy alta y gorda ¿y tú?
He visto muchas películas muy bonitas entre las que figuran «¡Viva Villa!»,
«Eskimo», «El enemigo público numero 1», «Hombres en blanco» y otras muchas. Estas las bonitas y luego muchísimas pero corrientes.
Ahora, del teatro he visto de funciones que me gustaron «Yerma» que es de
mayores, y de mayores y pequeños he visto «La princesa de nieve» que es la que
más me gustó.
Mi 1er ídolo de cine es Clark Gable (saladísimo, simpatiquisimo, guapisimo,
riquisimo y... sinvergüencisimo.
Te acuerdas cuando nos timabamos con aquellos golfos que estaban en la que
ahora es tu escuela... ¡ja!, ¡ja!, ¡ja!... que risa ¿verdad?
En la próxima carta dime algo de Loló que a mi no me abren las cartas.
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Este verano tienes que pasar más tiempo en Montrove con nosotros que este
verano pasado y de aquí me llevaré los dos muñecos mas grandes que tengo.
Desde el principio nos dedicaremos a dar bromas, y creo que este año podremos
ir por Montrove a dar paseos nosotras solas, sin carabina, pues yo ya tengo 12
años ¡A ver!
Cada vez tengo más ganas de irme para ahí y de darte un abrazo y cuando me
despierto por la mañana me apena mucho no estar en la Coruña, y aun no poder
coger aquellas brevas tan ricas de la huerta de la Coruña.
Y a ti ¿te apena no tenerme en la Coruña?
Contestame pronto y con esto me despido dandote muchos recuerdos de todos los de casa para todos los de ahi y muchos besos y abrazos de
Mª Vª Casares
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Maria Casarès, «Valle-Inclán ne pouvait avoir perdu son
bras qu’à Lépante»

Nota
1935
Pilarita:
El coche no puede circular estos días por la carretera, así que no puedo ir a
tu casa, pero te comunico que el jueves puedes venir. A ver, si te pueden traer.
Enséñale esta carta a tu familia, si no lo cree.
El abrigo ya lo harás mas tarde, pues por ahora no te hace falta porque tengo
yo aquí bastantes y te puedo prestar.
Bueno, voy a cenar, adiós. Recuerdos a todos los de tu casa.
Hasta la vista
Mª Vª Casares

O seguinte texto foi publicado por vez primeira en 1963, na revista Bref do
TNP, tal e como figura na nosa bibliografía. Unha segunda publicación, en 2006,
apareceu baixo o título «Non, mon cher Jean, je n’ai pas vraiment connu Valle-Inclán» en Les Cahiers de la Maison Jean Vilar, dentro dun conxunto de cartas
dirixidas por María Casares a Jean Vilar: «Lettres à Jean Vilar», referencia tamén
incluída na bibliografía. Esta segunda edición reproduce o texto na súa integralidade, corrixindo algunhas erratas e achegando varios datos interesantes, entre
eles que foi escrito en La Vergne e que posuía un parágrafo non reproducido na
primeira publicación. Para a nosa transcrición baseámonos na edición de 1963,
mais corriximos erratas e incluímos en cursiva o novo parágrafo da edición de
2006; incorporamos tamén a acentuación de topónimos, antropónimos e vocabulario galego ou español, inexistente en ambas as dúas edicións.

Extrait d’une lettre adressée à Jean Vilar le 12 septembre 1962
Non, mon cher Jean, je n’ai pas vraiment connu Valle-Inclán; mon père le
connaissait, moi je n’ai fait que l’apercevoir une ou deux fois, cet illustre manchot
avec sa longue barbe de bouc –comme on disait– et son bras en moins. J’étais
petite et assez sauvage; il a dû taper sur ma joue –le geste de circonstance– mais
je ne me souviens même plus des lieux ni des détails de ces rencontres. Déjà alors je
ne le regardais plus qu’à travers la légende tissée autour de sa personnalité, déjà
je ne voyais en lui que le vieil hidalgo des contes de mon pays, l’extravagant
héros de mille péripéties vraies ou fausses, brodées autour du personnage qu’il
représentait, qu’il se plaisait à cultiver, et qu’il allait même parfois jusqu’à créer
de toutes pièces, lui prêtant mille aventures tirées de son imagination fabuleuse
et de la source inépuisable de son invention épique.
Les faits et gestes de Don Ramón grouillent dans les brumes éclatantes de
mon enfance galicienne et se mêlent dans ma mémoire aux histoires de fantômes,
de maléfices de sorcelleries, de chiens errants possédés du démon, des «duendes»
de bon ou de mauvais augure; aux fêtes de villages qu’on appelle «romerías»,
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aux sons de la cornemuse déchirés ici et là par les terrifiants éclats des fusées; et
aussi, aux voix feutrées des femmes parlant de viols, de rapts, d’étranges crimes,
de dettes d’honneur payées aux prix du sang, de cimetières hantés, de visites souterraines, de feux follets bavards, de chevaliers farouches parcourant au galop les
chemins des nuits de la Galice, défiant Satan et Dieu.
L’orgueil et une sensualité qui a le goût du cidre et des teintes rouges, ocres,
noires, des images opulentes et baroques d’hommes, de femmes, de terre et
d’océan, des bijoux barbares finement et soigneusement ciselés, une orfèvrerie
somptueuse, voilà ce qu’évoque pour moi le nom de Don Ramón del Valle-Inclán. Et aussi l’éclat, le caprice, le scandale et le défi, toujours le défi.
Mais plus tard j’ai connu son œuvre, je l’ai lue et relue et je ne sais plus dans
l’image qui me reste de l’homme ce que j’emprunte à l’œuvre, à la légende ou
à l’impression qu’il me fit. Même les faits et gestes qui, lorsqu’ils m’ont été rapportés, devaient déjà tenir davantage du conte que de la réalité, même eux ne
ressemblent peut-être plus à ce qui m’a été dit; je les ai mêlés, amalgamés, perdus,
retrouvés et il n’en reste plus dans mon esprit qu’une essence folle, des images
picaresques ou échevelées qui m’échappent dès que je veux les saisir.
Don Ramón debout dans une salle de théâtre madrilène, ameutant le public
lors de la première représentation de la pièce d’un illustre confrère.
Don Ramón couché sur son lit, et avec lui, sur son lit, des livres, des cahiers,
quelques objets, la table à écrire, une chaise, pendant que les représentants du fisc
s’emparent de tout dans la maison, où le lit seul ne peut être saisi, d’après la loi.
Don Ramón assis à la veillée, un amas de feuillets remplis de fine écriture sur
ses genoux, prêt à lire à sa petite fille de huit ans sa dernière œuvre. Et l’enfant,
affolée, fuyant sans bruit sur la pointe des pieds. «Où vas-tu?» Et elle, se retournant sur le pas de la porte: «Misérable! Tu voulais tout me lire!».
Mais est-ce vrai? Est-ce juste? Est-ce faux? On en disait tant et tant. On en
rajoutait de tous côtés. Et il en inventait tant et tant! Son bras perdu, il l’expliquait de neuf manières différentes. Mon père les connaissait presque toutes, mais
je n’en ai retenu qu’une, celle qui épousait peut-être de plus près l’image que
je me faisais de Don Ramón. Il aurait perdu son bras au cours d’une bataille et
peut-être –où était-ce mon père qui l’ajoutait pour rire?– au cours de la bataille
de Lépante. Sans doute c’était pour rire; mais il n’en reste pas moins que pour
moi, enfant de huit ou dix ans, Don Ramón avait laissé son bras à Lépante en l’an
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1571. C’était en tout cas plus vraisemblable que s’il l’eût laissé dans les combats
de 1870; on imaginait mal Don Ramón blessé par un éclat d’obus. Il était d’un
autre temps très ancien, plus ancien que sa barbe et plus ancien encore que son
langage qu’il qualifiait lui-même de «fabla visigotica», il appartenait aux menhirs,
aux chênes millénaires, aux sources qui coulent semble-t-il depuis toujours; oui,
ce qui caractérisait Don Ramón, c’est que dans l’esprit pur et romanesque d’un
enfant, il ne pouvait avoir perdu son bras qu’à Lépante, au cours de la bataille où
Cervantès fut blessé.
Voilà, mon cher Jean, tout ce que je puis vous dire. Je suis bien heureuse que
vous ayez décidé de monter une des pièces de ce grand homme à la fois connu
et si méconnu. Marcel Herrand nous avait déjà donné Divines Paroles et maintenant c’est à vous de confirmer que le théâtre de Valle-Inclán n’est pas –comme
on le dit en Espagne– injouable.
Et pourtant vous, –comme Herrand– n’avez pas le secours du texte original, de la
langue espagnole que Valle-Inclán a su parer d’un style sans égal.
Je vous embrasse avec affection et reconnaissance; Don Ramón appartient un
peu aux enfants de la Galice.
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MARIA CASARÈS, «DON RAMÓN»
«Don Ramón» publicouse na plaquette-programme editada en 1991 con ocasión da estrea das Comédies barbares, montaxe de Jorge Lavelli para o Théâtre national de la Colline. O texto de María Casares aparece manuscrito e acompañado
duns debuxos; o da páxina dúas corresponde a unha caricatura de Valle-Inclán1.
Existe un borrador sen título, igualmente manuscrito pola autora e conservado
na BNF [4-COL-75(135)], que presenta sensibles variantes con respecto á versión finalmente editada, que é a que reproducimos a continuación. Ao igual que
no texto precedente, incorporamos a acentuación de topónimos, antropónimos
e vocabulario galego ou español, ademais de corrixir erros manuscritos non significativos.
Il se tenait là, devant moi, assis dans un fauteuil devenu anachronique, lui-même échappé à toute époque, tel un timonier de frégates disparues, la barbe
épique, la manche gauche de son veston vidée d’un bras qu’il avait perdu –comme
il se plaisait parfois à le raconter– aux côtés de Cervantès dans une chimérique
bataille de Lépante, le geste arrogant, la voix curieusement faible et aiguë, la
parole caustique, décapante jusqu’à l’érosion, et l’œil fouineur, avide, du peintre
attaché à racler les apparences, cruellement amoureux de toutes ses créatures.
Sorcier sagace, ironique et tendre, cuisinier savant dans l’art d’amalgamer
dans son chaudron les herbes de vérité aux aromates du mensonge, fable lui-même, barde baladeur, claironnant, sémillant, voluptueux maître et trésorier
des lourds joyaux du verbe dont il ensemençait les figures qu’il inventait, à la fois
magnificent [sic] et étrangement vulnérable derrière la cotte de mailles taillée par
lui à ses dimensions, boucanier de sombres océans créés par ou pour lui-même
–c’est ainsi que m’est apparu Don Ramón Del Valle-Inclán, une après-midi des
années 1933, 34 ou 35? dans le salon on ne peut plus banal d’un appartement
madrilène– J’avais 10, 11 ou 12 ans.
Il va sans dire qu’à l’impression qu’il m’a faite alors, si brève et si forte, sont
venues s’en mêler d’autres, postérieures, nées de la lecture de ses textes, et surtout
d’autres encore, antérieures, que mon père emmagasinait dans les fraîches [sic]
1
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arcanes de mes rêves, déjà nourries [sic] par les légendes des terres galiciennes et
qui soudain prenaient corps et vie dans les innombrables histoires liées à la figure
de Don Ramón, cette figure que jour après jour il inventait –semblait-il– et que
jour après jour il s’attachait à incarner.
L’Ancêtre: c’est ainsi qu’il m’est apparu. Ou plutôt, le portrait de l’Ancêtre
peint par un magnifique peintre: lui-même.
Mais lorsque je me concentre sur cette vision afin de mieux la cerner, je la
découvre revêtue d’une longue barbe noire, quand, logiquement, à cette époque
elle était déjà blanche. Et voilà que tout à coup l’image se retourne, bascule dans
la concavité d’un mystérieux miroir qui me la rend éclatée, oui; mais peut-on
dire déformée?
Et alors, blotti derrière l’écaille d’une paire de lunettes rondes m’apparaît le
sourire railleur d’un malicieux hippocampe. Un bouc? un korrigan hurleur? un
mioche espiègle tanné à même la peau d’un démon? un loup-garou? Ou bien, un
extravagant fossoyeur appliqué sans relâche à libérer les forces telluriques tapies
au fond des cratères de la terre et du temps?
Un épouvantail? Un esperpento? Mais où est Don Ramón del Valle-Inclán?

Caricatura de Ramón Cilla publicada na portada de Madrid Cómico o 11 de decembro de 1897.
Información comunicada por Éliane Lavaud, quen nos facilitou xenerosa e solidariamente a plaquette.
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VIRXINIA PEREIRA
Carta mecanoscrita con sinatura manuscrita dirixida a María Casares e conservada na BNF.
Bos Aires, 6-3-1958

Studio Harcourt, París, 1948 (Arquivo De Paz – López-Nóvoa)

Ademirable e ademirada Maruxa:
Sin tratare de xustificar meu longo silencio, porque il non ten disculpa posibre, limítome somentes a asegurarche, que, calisquera que teña sido a razón de
tan incalificable demora, «non pinta» certamente, a de ter esquencida a nosa exquisita «María Tudor», de quén me lembro sempre con simpatía, emoción e agarimo. Estiven bastante doente –casiqué dous meses no leito– e ise mal, agravado
de cote pol-o sofrir da irremediable ausencia dos meus dos [sic] amores, deixoume sin folgos, nin gañas de nada durante un tempo. Hoxe, un pouco recuperada
e ao parecer con mellores ánimos, teño a grande satisfaución de che escribire,
cumprindo /por fin/ cos meus desexos e a miña solene promesa de facelo.
E agóra paso a falar de ti, da significación que alcanzaron a tua presencia i
éxito rotundo logrado n-este grande Bos Aires, que si ben foron acollidos xubilosamente en todol-os seitores, gravitou con máis forza, como e natural no seo da
nosa numerosa coleitividade, à que, facendo «seu» o teu sonado trunfo, despachouse a gosto, facendo «gala» das tuas dotes esenciaes, como actriz indiscutida,
como miller [sic] intelixente, i entrambas cousas a túa simpatía persoal unánimemente compartida. De este xeito, e por moito tempo, seguiron e seguiron os
comentarios apasioados, uns «tirando» a chamarte española, outros (con toda
a razón) defendéndose dos «ladroeiros» que querían apoderárense do que non
lle perteñece, val decir, que ti eres o que eres, GALEGA. No primeiro domingo
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dempois da tua partida, pasaron por radio Libertad, (nuha [sic] audición galega
que se trasmite por isa onda todol-os domingos) a grabación d-un fremoso poema de Curros Enríquez, que, recitado maxistralmente por ti, foi escoitado por
todos con dvoción [sic] e afervoado sentimento patriótico. Bravo Maruxa. Isa e a
forma. A min paréceme non estar trabucada, cando afirmo, que os outos valores
galegos que xurden con groria en paises alleos, tendes a obriga moral de non esquencer que o BERCE ESPRITUAL de todo o «magñifico» que os púbricos saben apreciare e apraudiren dende a fibra íntima dos seus sentimentos, é GALIZA
isa NAZON GALEGA sempre asoballada, que dende todol-os tempos foi pródiga en figuras esgrevias, e dende todol-os tempos tamén, ben recramendo [sic] sin
desmaios os dereitos que tan inxustamente lle son negados. Noso inesquecente
Castelao / o loitador caido, / cuio arte estivo sempre ao servicio da TERRA que
tanto amou e respetou, soupo, no seu decorrer pol-os camiños do mundo –que
foron moitos– espallar a sua grandeza, espertando de iste modo moitas concencias adormecidas... que foron logo ensemplos vivos de sentir patriótico.
E ti Maruxiña? Como andas de saude ante todo? Traballando moito? Prégoche, que facendo caso omiso do meu mal procedere en custión [sic] de escritura,
queiras impoñerte o sagrificio de me dar a boa leición que merezo, contestando
a esta carta, o máis prontiño que te sexa posibre. Non sabes o grande intres que
teño en saber de ti, dos teus proietos pra o futuro, i en fin, de toda a tua intresante vida, tan enriquecida con ese teu arte subrime que prende no curazón de
quen ten a sorte de te escoitare. Sentín, de verdade, non poder darche con máis
vagar a miña derradeira aperta, pro estabas tan cansadiña ao termo da expléndida moite [sic] do teatro Colón, que preferín non colaborar cos entusiastas que
na sua «explosión» de agarimo nin se decataban da malleira que iso supoñía.
Colaboramos si, dende o palco que tiveches a grande atención de me ofrecere,
xungindo noso berro ao cramor do impresionante púbrico que recramaba ela
soia... ela soia...? Lémbraste? Foi realemente algo apoteósico, que según decia a
multitude que esperaba na rua a tua saída, endexamáis visto nada igoal en Bos
Aires. VIVA GALIZA, VIVA A NOSA MARUXA repetían. A nosa xente e boa,
e por iso ai que lles perdoar calisquera faltiña. Tardei en che escribire, pero agora
con ista kilométrica carta que pra máis e pior vai escrita n-un galego «estropeado»
(como ti decias) vas quedar mortiña de cansancio. Coido non embargantes, que
coa tua boa disposición arranxarás sin demasiada dificultade seu contido. Según
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o decire e pensare de certos descastados «intelixentes» (que son os de pior calaña)
EL CASTELLANO ES MEJOR PARA ESCRIBIRLO Y ENTENDERLO, sin
decatarse os probes que coa «sua sentencia» ainda lle dan máis xerarquía ao noso
idioma. Eu ben quixera expresalo con maior brilanteza, pero con erros ou sin
eles, prefiro escribilo como vai. Pouco a pouco, penso de ir mellorando, porque
como cos inteleituaes, de quenes recibo cartas con moita frecuencia usamos este
idioma, eles van sendo meus «maestros».
Eiquí, no domingo derradeiro, leváronse a cabo as eleucións pra formar o
novo goberno «democrático» e imos ver como vai a poder arranxar esta difícil
situación do pais, seu futuro Presidente. Agardemos...
Tivemos un vrán bastante tolo, e tocando xa nas portas do veciño outono,
non disfrotamos deica agora d-un tempo estable. En cambio ehi ides camiñando
pra a estación mai [sic] fremosa, que é a primaveira, e como andamos ao rives
[sic], velahí que sinto envexa de vos.
Hasta outra volta Maruxa, con unha forte aperta e meu sinceiro agarimo
Virxinia
Miña direución: Av. Belgrano 2605 – 7º –R.
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Luís Seoane
Reproducimos a continuación tres textos mecanoscritos, con correccións manuscritas, correspondentes a audicións radiofónicas e conservados na Fundación
Luís Seoane; corrixíronse neles as erratas non significativas.

«María Casares»
Audición de Galicia emigrante (13-10-1957)
Casi al mismo tiempo que un congreso internacional del magisterio en París
establecía, para presidirlo, un enorme cartel con el dibujo de guerra de Castelao,
cuyo pie decía: «La última lección del maestro», y en el que aparecía el maestro de
escuela asesinado por quienes odian al pueblo y su saber, llegaba a París una niña
de 14 años, cuyo padre fuera Presidente del Consejo de Ministros de la segunda
República Española. El padre se llamaba Santiago Casares Quiroga. La hija, que
se desterraba con él, María Casares. El padre, que procedía de una familia gallega
de tradición republicana federal, había entregado gran parte de su fortuna de
millonario para la fracasada sublevación de Jaca y le habían pedido condena de
muerte en vísperas de la proclamación de la república, en 1931. Casares Quiroga
era un abogado de regular estatura, delgado, extremadamente culto, aguileño,
dedicado a estudiar problemas de biología y a la lectura crítica de Eça de Queirós,
cuya obra conocía y comentaba verbalmente entre sus amigos, como seguramente nadie lo hizo nunca, aunque entre los pudores hidalgos del ilustre político
tenía, exagerado, el de su hondo saber, el de su cultura, que la disimulaba en la
causticidad de su humor. María Casares llegaba de catorce años a París a completar sus estudios de bachillerato interrumpidos por los bombardeos. En los ojos
debía nacerle entonces para siempre, y como recuerdo permanente de la guerra,
el asombro maravillado que les caracteriza. Había recibido en España «la última
lección del maestro» como reza el pie del dibujo de Castelao, utilizado como
enorme cartel por los maestros del mundo. La lección de dignidad, de amor a la
cultura y a los hombres, que hizo posible que abandonasen su país adhiriéndose a
su pueblo para peregrinar por el mundo, la mayoría quizá para siempre en la pobreza y en el olvido, el setenta por ciento del profesorado universitario español.

210

ESCRITOS sobre MARÍA CASARES

María Casares llevaba a los catorce años, cuando llegó a París, el drama consigo.
El drama de su pueblo en guerra. El de su familia escarnecida y perseguida entre el amor del pueblo de La Coruña, su ciudad natal. A los catorce años había
aprendido en los rostros de los hombres muchas lecciones de expresividad, Allí, al
lado de su padre estaban la faz hipócrita y la faz noble, el rostro impasible como
una máscara y el rostro leal y el del traidor. Ella aprendió su arte de muchas de
esas caras, y en la calle, entre los escombros, vio el dolor en el rostro de la madre
con el hijo muerto en brazos, y el de la pasión en los gestos del estudiante o del
obrero improvisados soldados y la ira en los puños amenazantes erguidos al cielo
cruzado por bombarderos. Instintivamente llevaba consigo todas las máscaras necesarias. Las que podrían representar algunos sórdidos personajes de Molière o las
heroínas dramáticas de Shakespeare, de Calderón, de Víctor Hugo. Ella llevaba
en los ojos, cuando llegó a París, la visión de muchas calles en ruinas, de palacios
y casas desvastadas, que parecían grandes decorados románticos y la oscuridad
más negra de aquellas noches.
Todo lo que es lirismo y amor, es posible que sea la perduración en María
Casares de su influencia de la casa de la Calle Panaderas de La Coruña, donde
nació, viendo la vida a través de los vidrios de la galería; de la visión permanente
del mar o de las grandes playas, Santa Cristina, Bastiagueiros [sic], o los bosques
y caminos de bojes de Montrove, a sólo unos kilómetros de su ciudad y lugar
de veraneo de su familia. Con todo ese recuerdo poblando su talento y su alma,
¿cómo no iba a ser la primera actriz de su época? Ella aprendió el idioma francés para expresarse en teatro, como algunos otros actores gallegos del pasado
aprendieron el castellano con igual fin. Y en francés, en el rico idioma de Villón
y de Ronsard, de Claudel y de Gide, dice la pasión encendida de personajes de
numerosas tragedias.
Desterrada de Galicia y de España les hace honor con su obra, como Picasso,
como Casals, como tantos centenares y centenares de sus intelectuales, que, en
una y otra nación del mundo, defienden para la Península una categoría mental
y cultural que fue, en las grandes épocas de su pasado, la gloria de los países que
la componen. María Casares, unas veces María Tudor, otras Macbeth, otras con
cualquier otra alma incorporada a la suya, invadiendo la propia, primera actriz
de la Comedia Francesa, o ahora del Teatro Nacional Popular de Francia, es por
propia voluntad en sus sueños de desterrada, la primera gran actriz de su patria.

211

O tempo das mareas. María Casares e Galicia

Tanto como el idioma francés triunfa en ella el gesto y la pasión de su estirpe. Y,
entre otros triunfos, debemos contar a su favor el que hubiese conseguido que
aquellos que denigraban el apellido Casares, se arrodillen ahora al apellido Casares, que los que denigraban al ilustre republicano, se acerquen a ella, a confiarle
hipócritamente recuerdos del padre, fallecido ejemplarmente en el exilio.

«María Casares»
Audición do Centro Lucense de Bos Aires (6-12-1960)
Hace pocos días la prensa de Buenos Aires anunciaba la próxima visita a esta ciudad de la gran actriz gallega María Casares. En el auditorium del Centro Lucense
de Buenos Aires tuvo lugar a mediados de 1957, aquel emocionado recital de
la ilustre actriz del poema de Curros Enríquez dedicado a La Coruña, la ciudad
natal de María Casares. Fue en una entrevista que se le hizo para la audición «Galicia Emigrante» con motivo de su primer viaje a esta capital integrando la compañía de Jean Vilar, el autor y director del Teatro Nacional Popular de Francia.
Nuestro colaborador, V. L. Molinari, le hizo entonces un reportaje para la revista
a que pertenecía esa audición y ella escribió en idioma gallego un breve saludo
para los gallegos emigrados en Buenos Aires. Decían simplemente aquellas líneas:
«Un saúdo agarimoso a unha Galiza que atopo a milleiros de légoas do Miño».
El saludo era simple y sencillo, y, aún en su expresividad, no podía dar idea de la
emoción gallega de María Casares. Fue al día siguiente o a los dos días de aquella
entrevista, cuando ella recitó a Curros Enríquez, y el público pudo escuchar en
la transmisión los sollozos que interrumpían la lectura de los versos. La actriz,
habituada a esconder sus propias emociones para dar lugar a la de los personajes
que representa, no pudo sujetar entonces las lágrimas que le corrían por las mejillas. Eran aquellos versos el saludo de un gran poeta gallego a la ciudad natal
de María Casares y ella seguramente recordó con ellos toda su infancia y la tierra
perdida por el destierro. Era público el sollozo que le quebraba la voz y con él no
podía expresar mejor su sentimiento por la patria lejana. Su gloria es de Francia
y del mundo. Está entregada a un arte universal, mas ella pertenece para siempre
a la tierra de su nacimiento y de su estirpe. Ella entonces le decía a un redactor
de Galicia Emigrante: «Yo me veo en Galicia, por los caminos de Galicia, repre212
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sentando para mi pueblo y dándole a él lo mejor de mi espíritu». Expresaba su
esperanza en el futuro gallego. Pero ese anhelo no pudo aún cumplirse y María
Casares, como tantas personalidades del destierro de la emigración, continúa soñando con ese futuro que parece no llegar jamás. Mientras tanto actúa en una y
otra gran capital del mundo. Ayer, aún a principios de este año, en Milán, en una
de las compañías teatrales más importantes de nuestra época, la de Jean Vilar, la
misma con que la vimos en Buenos Aires. Era, en ella, la princesa de Esparta en
«El triunfo del Amor» de Marivaux; la reina de Inglaterra en «María Tudor» de
Víctor Hugo, vivía, sobre los escenarios más diversos, los personajes más dramáticos de Shakespeare, de Calderón, de Tchejov. En Buenos Aires fue tan grande su éxito en «María Tudor» que tuvo que salir diecisiete veces a agradecer el
aplauso de un público entusiasmado por su arte. Los críticos no recordaron un
triunfo igual. Tuvieron que remontarse para la cita a los grandes éxitos porteños
de María Guerrero, la ilustre actriz española, hace casi medio siglo. Ahora, desde
París, anuncian que es posible un próximo viaje de María Casares a Buenos Aires.
Declaró ella misma: «Yo pienso llevar a América Latina la obra “En casa del mentiroso” que representamos Pierre Brasseur y yo en el teatro de Athènes». En esta
obra ella representa a una gran actriz inglesa de fines del siglo pasado y comienzos
de éste, Stella Campbell, y Pierre Brasseur interpreta a Bernard Shaw. Se trata del
amor que sintieron uno por el otro, el extraordinario autor irlandés y la actriz
para quien aquel escribió Pigmalión. En escena sólo actúan los dos actores, María
Casares y Pierre Brasseur, y el diálogo surge de las cartas verdaderas que se cruzaron aquellos ilustres enamorados. Es una obra difícil con la que la actriz gallega
obtiene uno de los más grandes éxitos de su carrera. Mas en el texto redactado en
la agencia periodística que transmite la noticia, ella evoca a los amigos que viven
en América del Sur, en la Argentina, y tiene nuevamente su recuerdo para Galicia: «Además están en esos países –dijo– muchos gallegos como yo, que también
sienten la nostalgia de la propia tierra, de Galicia». Siempre que hace una declaración y es oportuno, María Casares recuerda al lejano país. Durante muchos
años en el Día de Galicia, el 25 de Julio, transmitía por alguna emisora francesa
su lectura de poetas en idioma gallego, Rosalía, Curros, Pondal, para adherirse
de alguna manera a la festividad de su pueblo. Es posible que pronto algún gran
escritor francés haga la biografía de esta actriz que en Francia se considera la más
importante de esa nación después de fallecida, hace muchos años, Sarah Bernard,
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mas estamos seguros que ese escritor no ha de percibir esta saudade de Galicia
que siente María Casares. Este ir y venir por las ciudades del mundo sin poder
entrar nunca en la propia, añorándola, soñándola, y convirtiéndola cada vez más,
como cada desterrado, en la patria más bella.

«María Casares»
Audición de Galicia emigrante (17-4-1963)
Ginebra [manuscrito]
No sabemos si llegó o no a Buenos Aires María Casares. Los periódicos de
París anunciaron su viaje hace aproximadamente un mes, y, al mismo tiempo,
el próximo personaje a interpretar a su regreso. En Buenos Aires se había anunciado hace tres o cuatro meses que haría el papel más importante de Bodas de
Sangre, bajo la dirección de Margarita Xirgú. Nos vienen a la memoria estas noticias con motivo de haber encontrado en una galería de arte de Zurich, donde
también venden libros curiosos, además de catálogos y monografías dedicadas
a artistas, una biografía y estudio sobre la actriz gallega de otra gran artista del
teatro francés, que es, simultáneamente, eminente profesora y notable crítica de teatro,
la Dussane. María Casares fue su alumna en el Conservatorio de París. El libro
a que nos referimos publicado en 1953, hace justamente diez años, mes más o
menos, en la colección «Masques et visages» fue concebido en forma de diario
y relata los comienzos de María Casares y sus primeros triunfos teatrales y cinematográficos, estudiando su técnica de comediante y mostrándonos, según
se afirma en la propaganda de su contratapa, «su rostro secreto». El diario de la
Dussane sobre María Casares es ciertamente un magnífico documento sobre el
teatro contemporáneo francés a través de una de las figuras más destacadas y que
más le honran, y efectivamente está realizado con apasionamiento e inteligencia.
Mas nosotros, en esta oportunidad, vamos sólo a ocuparnos de la parte en que
se refiere a Galicia en relación con María Casares, y al padre de ésta, el político
gallego Don Santiago Casares Quiroga, una trágica figura republicana coruñesa
a quien seguimos con simpatía, antes de proclamada la república en España, la
mayoría de los estudiantes compostelanos y gran cantidad de los ciudadanos más
214

ESCRITOS sobre MARÍA CASARES

honestos de Galicia. Fue el máximo dirigente, en vísperas de la caída de la monarquía, del único gran partido autonomista con que contó Galicia antes del 14
de abril de 1931, la O.R.G.A., luego del movimiento agrario dirigido por Basilio
Álvarez, de los regionalistas y antes de la existencia del Partido Galleguista. Nos
referimos a lo que va de siglo. «Una pequeña española desconocida», es el título
del primer capítulo del libro que comentamos. María Casares está refugiada en
París con su madre. El padre, ex primer ministro de la república, está proscripto y no se sabe bien si se encuentra en Francia o en Inglaterra. Transcurre
octubre del año 1939. María Casares tiene 17 o 18 años y posee, según la Dussane, «el aire de un pilluelo que ha hecho una apuesta». «La pequeña es menuda,
con un aire un poco de cabra salvaje y posee una curiosa distinción», ojos verdes,
una espesa cabellera negra y habla muy mal el francés, pero el talento de intérprete que muestra le atrae la simpatía de los profesores y la anima a perseverar
en el ingreso en el Conservatorio. En 1941, dos años más tarde, consigue una
medalla de dicción recitando la muerte de Madame Bovary y versos de Péguy.
Para la Dussane se muestra, por esa fecha, infinitamente seductora, misteriosa y
correcta. A finales de diciembre de ese año viven madre e hija en el Hotel París-Nueva York, en la calle Vaugirard. Del padre, huido de la invasión alemana a
Francia y del régimen de Vichy, no tienen otras noticias que la llegada alguna
vez de unas misteriosas latas de sardinas desde Portugal, que suponen son mandadas enviar por él desde Inglaterra. Compañeros de María Casares son: Daniel
Gélin, un bretón de pequeña talla, de cabellos negros y ojos azules, celta como
ella, e Ivernel, un normando que semeja un escandinavo. Exilada, desconocida
y pobre, la vida no le ofrece demasiadas oportunidades ni tampoco, entonces, la
Comedia Francesa, pero en un examen que se hace solicitando actrices se impone
al jurado y se le ofrece el principal papel de «Deirdre de los dolores» del irlandés
Synge. Deirdre se reencarna en ella y no saben por qué misterio esta española se
transforma hasta tal punto en irlandesa. María Casares sí lo sabe, y también la
Dussane y Gélin: «Yo poseo la explicación de su feliz transposición en irlandesa,
escribe ésta, Galicia su tierra natal, es una tierra española, pero no mediterránea.
La bañan las olas del Atlántico, la envuelven sus nubes, y los gallegos son de origen celta». María Casares subraya en una entrevista que, «como las otras tierras
celtas –Bretaña, Cornuailles, Irlanda– Galicia tiene sus brumas portadoras de
sueños y una languidez muy propia». «La morriña es algo muy particular. Una
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suerte de despego más dulce que el “cafard” francés. En las horas de la morriña
yo tengo deseos de no tener deseos de aquello que deseo y nuestra música tiene
la melancolía de los fados portugueses». Galicia está siempre presente en el ánimo de María Casares. Años más tarde, cuando París se libera, leerá unos poemas
gallegos por una radio francesa conmemorando los Días de Galicia. Por Galicia y
la causa de Francia interviene en el teatro de la resistencia francesa, con Camus,
y en la resistencia. Era un modo entonces, y luego supimos que en parte inútil,
de luchar por la misma España. No vamos, ya lo hemos dicho, a seguir el libro
en lo que se refiere al teatro, sino en la relación de María Casares con su padre y
con Galicia. En una de las fechas del diario de Dussane, Junio de 1945, se relata
la primera vez que Don Santiago Casares Quiroga ve actuar a su hija. En marzo
interpretó junto con Gérard Philipe, el personaje más importante de «Federigo»,
obra de René Laporte inspirada en una novela de costumbres españolas de Próspero Merimée. En vísperas de llegar a Francia Casares Quiroga, se terminan las
representaciones de la obra, pero sus compañeros y el director del teatro acuerdan
reponerla para un solo espectador, el padre de María Casares. La gran actriz suspira y alega: «Oh, mi padre es muy difícil... Él no es partidario de esto que hago».
Dejemos a la Dussane referirnos en unos párrafos el episodio: «Una sala vacía,
un solo espectador: Este hombre importante por su personalidad singular, por
su destino agitado y doloroso. ¿Qué afinidad profunda tiene con ella, cuya vida
quedó amputada durante estos años plenos y decisivos?». Don Santiago Casares
Quiroga, el espectador solitario, que la había educado a su manera de niña en la
vasta biblioteca de la Calle Panaderas de La Coruña, abundante en libros de ciencias naturales tanto como literarios y enseñándole a descubrir el mundo a través
de un microscopio, se habrá encontrado en la representación con una hija suya
desconocida, apasionada de un ideal, como él lo había sido del suyo, y también,
como él, orgullosa de su sangre y de su país, y al fin, naturalmente, hija suya.
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Claudio Rodríguez Fer
De Ámote vermella, Vigo, Xerais, 2008.
«A viaxe vermella (María Casares)»�
M. sur une plage déserte, à l’extrême
pointe de l’Europe, dans un vent violent, fait la
course avec l’ombre des nuages sur le sable.
Elle est la vie, triomphante (Albert Camus).
Mais fronte a tanta morte, ela sempre
estivo coa vida: foi a vitoria da vida para os
seus pais, o triunfo do desterro para os exiliados,
a vida triunfante no seu lugar do amor (María Lopo).

A viaxe é unha muller descoñecida.
Viaxar co signo de Plutón,
co toxo, coas algas, coa humidade,
coas vacas que nunca chegan
a formar un rabaño.
A viaxe aos celtas,
ao teatro que é a patria,
ás praias desertas,
a ti que es a vida triunfante.
A Coruña, Montrove, Bastiagueiro,
Villa Galicia, Hôtel Paris New York,
pola rúa Vaugirard vou con María
tras María tras María tras María...
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O tempo das mareas. María Casares e Galicia
rematouse de imprentar en 2016,
oitenta anos despois
da chegada de María Casares a Francia,
e vinte anos despois
do seu falecemento na terra que acolleu o seu exilio.
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María Victoria Casares Pérez naceu fronte ao mar da Coruña en 1922. As guerras e os
exilios conducírona a Francia, onde se converteu en Maria Casarès, unha das grandes
actrices europeas do século XX. O tempo das mareas percorre a súa vida dende unha
óptica galaica, achegando datos e materiais inéditos sobre a infancia coruñesa, a
adolescencia madrileña, a xuventude exiliada e a madurez plena dunha das
personalidades culturais máis interesantes e descoñecidas da Galicia contemporánea.
Recuperar a Galicia de María Casares, reintegrar a súa memoria á nosa é a
proposta destas páxinas, porque a súa Galicia forma parte da historia que nos foi
negada, e porque a actriz sempre levou con orgullo e dignidade o seu ser de muller
galega. María Casares fixo vivir Galicia na creación artística francesa, modificando as
súas linguaxes teatrais en clave galaica e deixando a súa traza oceánica no universo
mediterráneo de Albert Camus. Descubrindo a Galicia de María Casares, a súa
liberdade, comprendéndoa, quizais poidamos facer un pouco máis libre a nosa.
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OUTRAS PUBLICACIÓNS
• Eliseo Pulpeiro. As letras galegas entre dúas ribeiras (Ribadeo
e Río da Prata)
• Galicia imaxinada nas revistas da emigración
• Rosendo Salvado e o mundo aborixe de Australia
• Emigración e exilio nos Estados Unidos de América:
experiencias de Galicia e Azores
• Luces de alén mar. As escolas de americanos en Galicia
• Galicia en Cuba: Lingua, Rosalía, Loitas
• Almanaque Gallego por Manuel Castro López. 1898-1927
• Amarras de tinta. Emigración transoceánica e escrita popular
na Península Ibérica, séculos XIX-XX
• Emigrante dun país soñado. Luís Seoane entre Galicia e
Arxentina
• Os adeuses. Fotografías de Alberto Martí (Coedición co CGAI)
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MARÍA LOPO
Doutora en Literatura Francesa pola Universidade Rennes 2 –
Haute Bretagne, é autora de estudos, edicións e traducións sobre
literatura francófona contemporánea, especialmente poesía
bretoa en lingua francesa, celtismo literario, relacións entre
escritura e identidade e surrealismo. En Francia publicou as
obras Fisterra (1999), La Galice (2002), Guillevic et sa
Bretagne (2004) e Galice & Compostelle, l'autre Finistère
(2009). En Galicia ocupouse do sexismo na didáctica da lingua
e da literatura estranxeiras en Feminino irregular (2004) e
reuniu boa parte dos seus traballos en Ensaios en espiral
(2014).
Interesada polas culturas do exilio republicano en xeral e pola
figura de María Casares en particular, publicou e disertou sobre
esta en numerosas ocasións, tanto en Francia como en Galicia,
ademais de editar a correspondencia intercambiada co seu pai,
Santiago Casares Quiroga, no libro Cartas no exilio (2008) e de
dedicarlle un texto teatral adaptado para a escena por Sarabela
Teatro (2007).

ISBN: 978-84-92923-67-0

María Victoria Casares Pérez naceu fronte ao mar da Coruña en 1922. As guerras e os
exilios conducírona a Francia, onde se converteu en Maria Casarès, unha das grandes
actrices europeas do século XX. O tempo das mareas percorre a súa vida dende unha
óptica galaica, achegando datos e materiais inéditos sobre a infancia coruñesa, a
adolescencia madrileña, a xuventude exiliada e a madurez plena dunha das
personalidades culturais máis interesantes e descoñecidas da Galicia contemporánea.
Recuperar a Galicia de María Casares, reintegrar a súa memoria á nosa é a
proposta destas páxinas, porque a súa Galicia forma parte da historia que nos foi
negada, e porque a actriz sempre levou con orgullo e dignidade o seu ser de muller
galega. María Casares fixo vivir Galicia na creación artística francesa, modificando as
súas linguaxes teatrais en clave galaica e deixando a súa traza oceánica no universo
mediterráneo de Albert Camus. Descubrindo a Galicia de María Casares, a súa
liberdade, comprendéndoa, quizais poidamos facer un pouco máis libre a nosa.

MARÍA LOPO

O tempo das mareas.
María Casares e Galicia

estudos migratorios

(estudos migratorios)

OUTRAS PUBLICACIÓNS
• Eliseo Pulpeiro. As letras galegas entre dúas ribeiras (Ribadeo
e Río da Prata)
• Galicia imaxinada nas revistas da emigración
• Rosendo Salvado e o mundo aborixe de Australia
• Emigración e exilio nos Estados Unidos de América:
experiencias de Galicia e Azores
• Luces de alén mar. As escolas de americanos en Galicia
• Galicia en Cuba: Lingua, Rosalía, Loitas
• Almanaque Gallego por Manuel Castro López. 1898-1927
• Amarras de tinta. Emigración transoceánica e escrita popular
na Península Ibérica, séculos XIX-XX
• Emigrante dun país soñado. Luís Seoane entre Galicia e
Arxentina
• Os adeuses. Fotografías de Alberto Martí (Coedición co CGAI)

O tempo das mareas. María Casares e Galicia

estudos migratorios

MARÍA LOPO
Doutora en Literatura Francesa pola Universidade Rennes 2 –
Haute Bretagne, é autora de estudos, edicións e traducións sobre
literatura francófona contemporánea, especialmente poesía
bretoa en lingua francesa, celtismo literario, relacións entre
escritura e identidade e surrealismo. En Francia publicou as
obras Fisterra (1999), La Galice (2002), Guillevic et sa
Bretagne (2004) e Galice & Compostelle, l'autre Finistère
(2009). En Galicia ocupouse do sexismo na didáctica da lingua
e da literatura estranxeiras en Feminino irregular (2004) e
reuniu boa parte dos seus traballos en Ensaios en espiral
(2014).
Interesada polas culturas do exilio republicano en xeral e pola
figura de María Casares en particular, publicou e disertou sobre
esta en numerosas ocasións, tanto en Francia como en Galicia,
ademais de editar a correspondencia intercambiada co seu pai,
Santiago Casares Quiroga, no libro Cartas no exilio (2008) e de
dedicarlle un texto teatral adaptado para a escena por Sarabela
Teatro (2007).

