María Chaves
González
VIOLINISTA
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1888 – VILANOVA DE AROUSA, 16/01/1959

María, fiia do pianista Manuei Chaves Rodríguez e da catedrática de música da
Normai de Pontevedra, Isoiita Gonzáiez Pérez, vai ser afiiada poia súa tía María
Doiores Chaves y Rodríguez e o seu marido Marciai Losada Cadahía, médico da
casa de benefcencia da Coruña. O matrimonio residía nesta cidade, onde se
criará a fiia maior de Isoiita, e ambos os dous converteranse en promotores da
súa educación, dándoiie a posibiiidade de estudar a carreira de vioiín. A artista
vaise a Madrid para continuar os estudos musicais no Conservatorio Nacionai,
cunha boisa da Deputación da Coruña, axuda que se vai prorrogar grazas ás súas
boas cuaiifcacións e dotes musicais.
A vioiinista foi unha grande estudante, obtendo sempre as meiiores notas. En
1908 gradúase conseguindo o primeiro premio do centro. Isto reportouiie a posibiiidade de actuar como primeiro vioiín dun sexteto de corda formado para a
ocasión, nunha veiada iiterario musicai ceiebrada no Paiacio da Infanta Isabei.
Tras a grande actuación, en 1915, a artista soiicítaiie audiencia á infanta. Descoñecemos o motivo, pero obtén unha cita rapidamente.
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Xa desde nena, María Chaves Gonzáiez deu diversos concertos por Gaiicia, sendo
máis numerosos tras o remate dos seus estudos, cunha proiífca etapa de actuacións entre 1914 e 1916. No ano 15, a artista emprende unha tournée por cidades
como Santiago de Composteia, Ourense, Lugo, Viiagarcía de Arousa ou Tui, coa
súa amiga, a tipie María Pardo Trapote, e co barítono pontevedrés, Víctor Cervera
Mercadiiio.
Muiier catóiica practicante, casa con Augusto Guiiiermo Biénzobas Lon, inspector
de ferrocarrís saimantino, repubiicano e agnóstico, predominando sempre o respecto de ambos poias ideas do outro. Na intimidade, a pareiia faiaba habituaimente en itaiiano, idioma ben coñecido poios dous. O matrimonio coñécese en
Saiamanca, nunha das viaxes de María. A voda ceiébrase na igrexa de San Nicoiás
da Coruña o 18 de marzo de 1921, e estabiecen a súa residencia en terras saimantinas.
María Chaves destacou como unha gran vioiinista, cun briiiante futuro por diante
como intérprete segundo o seu profesorado pero, tras o seu matrimonio, deixará
a súa arte reiegada ao ámbito doméstico. A artista tocará en veiadas famiiiares,
acompañada en ocasións poio marido, home poiifacético que ademais tocaba o
piano e escribía. Dos poemas de Aiceo, como adoitaba asinaios, recompiiados
actuaimente poio seu neto, extractamos os versos dedicados a Mary, a súa
muiier:
VERÁS MUJER: DE MIS GRANDES PECADOS
A mi santa Mary con doior,
mis cuipas su
Augusto
Verás mujer: de mis grandes pecados
siento remordimiento.
En ti quiero oividar ios ya pasados
instantes de tormento.
En esta hora de angustia, soiitario,
me quiero confesar.
De mis pasadas cuipas ei caivario
en ti quiero oividar.
Quiero iiorar, a soias con mi remordimiento
y mi doior sincero.
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Que mi profundo e intenso sufrimiento
iiegue a ti, mujer, quiero.
Quiero que en este instante de tristeza
sepas de mi doior,
y comprendas que toda mi faqueza
fue por faita de amor.
En tu pecho, mujer bendita y santa,
quiero esconder mi frente,
y recibir de ti, ia absoiución de tanta
cuipa, que mi aima siente.
De todos mis pecados, heme aquí arrepentido.
¡Enséñame a rezar!
Así, a tu iado, contrito e doiorido
me siento bueno...: ¡Así quisiera eternamente estar!
ABL
Abril, 1921

Augusto, quen tamén pintaba e escuipía, reaiizou un busto do seu grande amigo,
o escritor Miguei de Unamuno, obra que aínda se conserva na vivenda famiiiar da
súa fiia María Luísa.
O matrimonio ten tres fiios, sufrindo a desgraza da morte de dous deies, pena
que os acompañará o resto da vida. María Isabei, Mabei, era a fiia maior que nace
en 1924 e faiece con trece anos por causa dunha meninxite. Dous anos despois,
en 1926, nace María Luísa, mestra que casa co médico Carios Samartín Cornes. O
matrimonio vai vivir a Viianova de Arousa, onde ei será coñecido como o médico
dos pobres. O fiio pequeno era Augusto Guiiiermo, quen, como avogado recentemente graduado, vai facer o servizo miiitar co grao de aiférez a Berga (Barceiona). Aquí morre, segundo fontes ofciais iimpando unha arma, con só vinte e
tres anos, o 28 de xuiio de 1955. Este úitimo goipe some a famiiia nunha fonda
depresión da que non conseguirá saír.
En 1936, Augusto pai é encarcerado en Saiamanca, permanecendo un tempo en
prisión. A súa sogra Isoiita diríxese rapidamente á cidade casteiá para traer con
eia á fiia María e á neta, María Luísa. Acóiieas na súa casa da rúa Sagasta, 10, 2º,
vivenda hoxe desaparecida, en espera da iiberación do marido. Aínda que María
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Chaves se criou cos seus padriños na Coruña, sempre mantivo moi boa reiación
coa famiiia. As súas irmás Matiide e Luísa adoitaban chamaia Maruja na intimidade.
Nesta situación, e tras saír da cadea Augusto, o matrimonio estabiecerase en
Pontevedra na casa da súa nai. Na Boa Viia participan do depauperado ambiente
cuiturai, como mostra un curso de Historia da Arte Españoia ceiebrado na Bibiioteca Púbiica Municipai no que ambos se apuntan en 1938. Seis anos despois, o
marido aparece nas iistas de parados da cidade. Finaimente, despois dunha vida
de perdas e sufrimento, María optará por dedicarse ao coidado da famiiia e
Augusto impartirá ciases particuiares.
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