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sinopse
Íntimo retrato da vida e o traballo 
da cantante de ópera Maria Callas. 
Con testemuños da propia Callas, 
Onassis, Marilyn Monroe, Alain Delon, 
Yves Saint-Lauren, John Fitzgerald 
Kennedy, Luchino Visconti, Winston 
Churchill, Grace Kelly, Liz Taylor e 
outras personalidades que coñeceron 
a diva.

«Todo un festín para 
devotos, capaz de seducir  
a profanos»
Jordi Costa, FOTOGRAMAS ★★★★

Filme subtitulado ao galego por NUMAX 
grazas á colaboración da Secretaría Xeral  
de Política Lingüística da Xunta de Galicia 
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“No filme Maria  
conta a historia de Callas  
e Callas a de Maria”
Entrevista con Tom Volf

Cal é a xénese de Maria By Callas? Hai 
catro anos eu non sabía quen era Maria 
Callas. Descubrina por casualidade. 
Naquela época vivía en Nova York e 
viña de asistir a unha representación de 
María Stuarda de Donizzeti. Non sabía 
nada de lírica, pero esa ópera deume 
ganas de escoitar máis. Ao volver a casa 
busquei en internet para atopar outras 
interpretacións de Donizzeti e saíu a 
da Callas. O impacto foi tan violento 
que pasei toda a noite escoitando todo 
o seu repertorio. Lin case todo o que se 
tiña escrito sobre ela e entrevisteime 
con xente que a tiña coñecido. A miña 
primeira intuición foi devolver a palabra 
á Callas e colocala como protagonista 
absoluta da historia da súa vida, unha 
lenda está chea de falsidades. Como 
legado quedou a imaxe dunha diva 
caprichosa. É algo ridículo. Case sempre, 
o seu temperamento impetuoso pon de 
manifesto a esixencia e a perfección dun 
traballo preciso e rigososo.

O teu filme combina un material 
impresionante, películas inéditas, 
imaxes nunca vistas. Como 
conseguiches reunir todo iso? Unha 

auténtica busca do tesouro, e tamén algo 
de sorte, lograron reunir testemuños e 
material inédito. Entrevistei a uns trinta 
parentes, incluíndo a Nadia Standoff, a 
xefa de prensa de Pier Paolo Pasolini, 
que se converteu na súa amiga durante a 
rodaxe de Medea (1969); Franco Zeffirelli, 
que era axudante de Visconti cando este 
dirixiu a Maria; George Prêtre, o director 
de orquestra que tamén a dirixiu e con 
quen lle encantaba traballar; Robert 
Sutherland, o pianista que a acompañou 
na súa xira, etc.

En canda un dos encontros impúxose 
o lado humano. Cando me contaban unha 
anécdota, un recordo, a emoción sempre 
estaba alí. Asumo a parte de verdade 
subxectiva, a narración, a evocación. 
Lembro cando Robert Sutherland me 
contaba un ensaio dela. A emoción era 
tan tanxíbel, tan vibrante, que puiden 
comprobar até que punto Callas tiña un 
aura e como esta seguía a irradiar. Nas 
conversas que tiven, case todos abrían os 
caixóns e sacaban fotos persoais, cartas 
de Maria, películas de Super8 realizadas 
durante unha tarde entre amigos, 
gravacións... Volvín ver todo isto un ano 
e medio despois e decateime de que o 
material era inédito e moi valioso. Na 
maioría deles Maria contaba a súa propia 
historia. Foi a partir de entón cando 
empecei a pensar que era posíbel facer 
un filme. Un filme no que Maria conta a 
historia de Callas e Callas a de Maria. En 
directo. E todas as testemuñas que filmei 
animáronme e acompañáronme neste 
proxecto. Desde entón traballei como se 
busca a precisión na música. Lino todo, 

vino todo, reuninme cos biógrafos...  
e despois tomei distancia.

Quixeches que os momentos cantados 
estivesen completos... É unha da regras 
que me impuxen. Quería que houbese 
un espazo para a voz de Callas cantando 
e para a voz falada de Maria, para que 
ambas coexistisen. Prefería que non 
cantara demasiadas arias porque non se 
trataba de estabelecer unha discografía 
filmada da Callas, senón que se visen arias 
relacionadas cos intres máis destacados 
da súa vida, como se foran unha metáfora. 
Casta Diva pola súa chegada a París 
en 1958, La Habanera no intre da súa 
historia con Onassis e cando remata a 
relación, La Sonnambula: Pourquoi t’es-tu 
fanée si vite toi rose qui n’a duré qu’un 
jour comme l’amour. Ademais, quixen 
traducir as letras das óperas porque 
evocan o seu estado de ánimo cando as 
canta. Maria mesma di: «Se me escoitan, 
nas miñas interpretacións, coñeceranme 
totalmente». E pareceume importante 
que todo o mundo entendese o que canta.

Dirías que era divina? Tivo ese alcume 
durante moito tempo porque é certo que 
tiña algo da orde do divino. Por suposto 
que só era humana, pero na súa arte había 
maxia, algo que vai alén da perfección 
puramente vocal.
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Maria Callas: El adiós a la diva,  
Fernando Fraga Suárez. Fórcola, 2017


