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DON RAMÓN MARÍA DEL VALLE-INCLÁN
NA VIDA DE ÁLVARO CUNQUEIRO

Don Ramón chegou no ano 1935 a
Santiago de Compostela ferido fatal-
mente da enfermidade da que morrería
no ano 36. Cunqueiro, e debo a infor-
mación ao querido amigo, desgraciada-
mente xa finado, don Dionisio Gamallo
Fierros, coñeceu persoalmente a Valle-
Inclán no ano 35 cando en unión de
Dionisio se presentou no domicilio de

don Ramón: saudouno coma parente.
Efectivamente este parentesco existe. A
avoa paterna de Álvaro Cunqueiro, dona
Carmen Montenegro Borcino, era curmá
da nai de don Ramón, que se apelidaba
Peña Montenegro. Cunqueiro publicara
xa toda a súa obra poética anterior á
Guerra Civil e era entón un mozo de vin-
tecatro anos que estudiaba Filosofía e
Letras en Santiago de Compostela.

Nesa visita don Ramón estaba a ler
nunha edición bilingüe (das que se tradu-

DON RAMÓN MARÍA DEL VALLE-INCLÁN
E ÁLVARO CUNQUEIRO
ENCONTROS.- OPINIÓNS E ESCRITOS DE ÁLVARO CUNQUEIRO
SOBRE DON RAMÓN E A SÚA OBRA LITERARIA

Cesar Cunqueiro

Gonzalo Allegue, director da revista Cuadrante, propúxome escribir unhas
notas sobre o tema que encabeza estas liñas, tendo en conta a cativa ou
máis ben nula bibliografía sobre o mesmo. Notas que susciten posteriores

aportacións que pouco a pouco vaian arrequecendo o tema.
Cumpro así co encargo sen outra ambición que abrir o camiño inicial que posi-

bilite a aparición de novas informacións que, ao meu modo de ver, só poden pro-
ceder dun despoxo sistemático da inmensa obra articulística de Cunqueiro e, por
outra banda, das lembranzas das persoas cada vez máis escasas, por razóns de vi-
da, que tiveron relación con Cunqueiro e que puideron escoitar as súas opinións
sobre don Ramón del Valle-Inclán.

Outra perspectiva, naturalmente, é a posíbel influencia da obra literaria de don
Ramón na obra de Cunqueiro, tema que aquí non se aborda.

Teño que agradecer a don Francisco Armesto Faginas, periodista, escritor e bió-
grafo de Álvaro Cunqueiro, a entrega de artigos periodísticos nos que Cunqueiro
aludiu ou escribiu sobre Valle-Inclán, e ao fraternal amigo da familia, don Francisco
Fernández del Riego, as longas conversacións nas que debullou as súas lembran-
zas dos anos trinta en Santiago de Compostela. Sen eles estas modestas notas non
terían sido posibeis.
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cen palabra por palabra) a Guerra das
Galias de Xulio César e seguía nun ma-
pa os movementos das lexións e das tri-
bus galas. Cunqueiro, impetuosamente,
espetoulle a don Ramón: «Yo sé mucho
más latín que usted y no necesito versio-
nes bilingües». É sorprendente que don
Ramón, que tiña un carácter irascíbel, non
reaccionara e, cando marchou Cunqueiro,
preguntoulle a Dionisio: «¿Quién es ese
mozo impertinente que dice ser mi pa-
riente? ¿Cree usted que sabe más latín
que yo?» Dionisio respostoulle que el
cría que sabía menos ca don Ramón e
algo máis que o propio Dionisio. De to-
dos xeitos, engadiu, saberíase pronto pois
íase examinar con Moralejo de latín. O
exame deu un resultado negativo sobre
as capacidades latinas de Cunqueiro xa
que suspendeu, e Moralejo díxolle que
un poeta coma el tiña que ter unha boa
formación nos clásicos latinos.

Penso que non houbo outra relación
persoal con Valle-Inclán. Éste, que sufri-
ra ataques dos radicais das «Irmandades
da Fala» por non escribir en galego, e po-
lo seu propio estado de saúde, non tiña
maior interese en coñecer aos xoves es-
critores galegos, e estes admirábano a
distancia pola súa obra e pola lenda da
súa personalidade.

Don Ramón, en Compostela, tiña
coma acompañante pola Ferradura ao
pintor Maside e ao médico e futuro en-
saísta, García Sabell, quen o tiña coñe-
cido, probabelmente, no sanatorio de
Villar Iglesias, onde fora tratado da súa
doenza.

A tertulia de don Ramón no café
Derby non estaba composta por escrito-

res ou intelectuais, senón por profesio-
nais entre os cales don Ramón despre-
gaba toda a súa maxia verbal. Por exem-
plo, na dita tertulia atopábase don
Fernando Barros, en quen don Ramón
tiña enorme confianza, ata o punto que
se dicía que tiña no seu poder un orixi-
nal inédito; o doutor Devesa, a quen co-
ñecín con posterioridade en Santiago; o
avogado don Santiso Girón e o veteri-
nario Villar Petit. Moi amigos del en
Santiago de Compostela eran persoas
como don Victoriano García Martí e o
señor Díaz de Rábago, é dicir, xente da
Pobra, de onde era orixinario o pai de
don Ramón.

Os xoves escritores e artistas admirá-
bano, como digo, a distancia e, nas súas
propias tertulias no Derby e no Español,
prestaban tamén atención á tertulia pró-
xima de don Ramón. O carácter non fa-
cil do noso autor, e mesmo violento se se
lle levaba a contraria, queda de manifes-
to na seguinte anécdota que me contou
don Francisco Fernández del Riego.
Estaba don Ramón un día no Derby e fa-
laba do desove dos salmóns no río Ulla.
Era, ao parecer, unha peza literaria bri-
llantísima pero escasamente científica. O
veterinario Villar Petit opuxo obxeccións
científicas desmontando a exposición de
don Ramón. Entón, don Ramón ergueu-
se irado, colleu unha cadeira e ameazou
ao contradictor dicíndolle co seu ceceo:
«Le voy a dar una patada en el mismísi-
mo coño». A tertulia interrompeuse e re-
anudouse logo no café Español, xa coa
ausencia do infeliz veterinario.

A atención que prestaban os mozos
galeguistas á tertulia de don Ramón po-
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demos vela tamén nun artigo publicado
por Álvaro Cunqueiro en febreiro de
1980 na revista Sábado Gráfico. Escribe
Cunqueiro que nun café compostelán fa-
laba don Ramón, no derradeiro ano da
súa vida, máis aínda vivo o xenio e o en-
xeño, de Afganistán e dos cans afgáns.
«Todo eso lo he inventado yo, hace vein-
te años» e describiu o país, Kabul e os
cans de alá con inusitada precisión, an-
que probabelmente, engade Cunqueiro,
nunca tivese lido unha xeografía nen un-
ha historia de Afganistán, nin ollase xa-
mais un can afgán; e segue dicindo que
durante unha longa hora falou don
Ramón das mañás azuis de inverno, alá
na vecindade do teito do mundo, e dos
solpores vermellos do verán que aver-
mellaban por varias semanas os rostros
dos naturais.

Lembro agora unha nota manuscrita
que se desprendeu un día como folla de

outono dun exemplar da primeira edi-
ción de Mar ao Norte. Nesa nota dicía
Cunqueiro: «este mar lo he inventado
yo» e engadía unha data precisa.

Nun artigo publicado no Faro de
Vigo o 6 de decembro de 1952 escribe
Cunqueiro sobre un encontro con don
Ramón María del Valle-Inclán, encon-
tro que evidentemente non foi máis que
literario. «Yo cruzaba bajo el sol, rapa-
zuelo aún, aquella plaza del mercado
yendo hacia la casa de mi tía abuela do-
ña Concha Montenegro, donde una tar-
de, que se aposentó en mi imaginación
para siempre, me encontré en la suave
penumbra de la sala a mi señor tío don
Ramón María del Valle-Inclán con la
gran barba de plata dormida, como una
mañana, en el remanso de su pecho. Me
hizo acercarme a él y posó su mano so-
bre mi cabeza mientras contaba, no re-
cuerdo qué historia familiar: Una mano

Álvaro Cunqueiro preparando as cartas do Tarot.
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como una pluma de un ave tibia y so-
nora». E remataba cunha interrogación
rilkeana: «¿Llegaré yo a escribir algún
día algo que conceda algún significado
a aquella noble e incomparable mano
sobre mi testa moza?» A beleza do tex-
to no agacha o carácter puramente lite-
rario do encontro con don Ramón.

Noutro artigo publicado en El Pueblo
Gallego o 1 de agosto de 1935 escribe
nestes termos de don Ramón: «A súa
efixe ou maravilla, o seu ser profondo e
visionario, a paixón i-a sorrisa da súa
voz de miragre, a humidade e sinxeleza
do seu corazón non teñen par entre as
xentes que levan nacido de familia ga-
lega. Tanto saber ou sentir de historia
como en Paulo Orosio, tanta canzón co-
mo en Meogo... Tantos mundos ou po-
líticas como en Xelmírez i-aínda ise ce-
ñido ar, pantástico, ise frescor, isa
ilusión do gran celta fan diste señor al-
go imperial...». E pide un pazo para el,
pois non hai gran señor sen pazo, no que
velaría don Ramón con «dobre espada,
pruma de ciño ou neve que só a morte
quebrará famosa». Alí haberá unha fes-
ta e aos invitados «estenderáselles a
man levián, transparente i-esgrevia de
sangues antigos» e fala da palidez de au-
gur do seu rostro de prata. Remata así:
«Alguén lle dirá este día a aqueste señor
e príncipe como os da familia de nazón
galega o queremos guardar para sempre,
alma ou sono entre nos, por contento
dos ollos, goce dos ouvidos i-amor do
corazón».

Esta fascinación pola figura vallein-
clanesca concorda co manifestado ao
autor destas liñas por don Francisco

Fernández del Riego. A admiración dos
mozos, escritores e artistas pola obra de
don Ramón, mais tamén pola súa lenda
viva na que a súa figura era pilar central.

Nun artigo moi curioso publicado en
Grial, (tomo IV,1966, número 513), re-
señando un libro de André Barbault so-
bre o signo zodiacal Escorpión aplica a
don Ramón «o meu señor tío» as análi-
ses do francés.

E di Cunqueiro: «nado don Ramón o
28 de outubro de1866 baixo o signo de
Escorpión ascendente Escorpión co Sol
en Saxitario pero con claras posicións
influenciantes en Cáncer e Piscis» re-
sulta en don Ramón «un sentimento de
independencia, indisciplina funcional,
fondo anceio de liberdade, xenerosida-
de de corpo e de esprito». Pasixóns dra-
máticas e que, ao mesmo tempo, tenden
a un mundo de paz. Por Cáncer enri-
quécese o complexo horoscópico de
Valle-Inclán «co seu senso de valores
noitébregos, intuición, magnetismo,
atraitivo, creación». No resto do artigo,
interesantísimo, fala do lugar común de
citar a Barbey D’Aurevilly a propósito
da primeira época de don Ramón.
Lembra a traída a colación de Picasso e
o cubismo a propósito dos esperpentos
e a cita de don Ramón sobre o surrea-
lismo como fiestra para a súa estética. E
remata escribindo da superación por don
Ramón de certas características impos-
tas polo seu horóscopo que marcaron as
primeiras obras «Côté artificiel, dandys-
mo, preciosidade, gusto da sorpresa»,
superación debida á influencia de
Saturno e Urano en Escorpión que «pro-
meten madurez fecunda, un intenso po-
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der de penetración, unha sorprendente
capacidade de cambio e metamorfose».

Nas longas conversas mantidas co
meu pai ao longo dos anos e nas que ex-
puña as súas opinións literarias sobre
unha gran variedade de escritores non
lembro nada especialmente relevante so-
bre a obra valleinclanesca. Nin o mes-
mo don Francisco del Riego lembra na-
da especial fóra da admiración xenérica
sobre don Ramón. Canto a artigos es-
critos na prensa, amais de entrevistas
nas que se conteñen afirmacións xerais
que cualifican a equel como un dos
grandes escritores do século, teño á vis-
ta dúas reseñas proporcionadas por don
Francisco Armesto: unha en Grial, asi-
nada co L de Labrada, na que se comen-
ta o discurso de ingreso na Academia
Española do profesor Alonso Zamora
Vicente «Asedio a Luces de Bohemia,
primer esperpento de don Ramón del
Valle-Inclán» e na que refrenda as con-
clusións do profesor.

A outra reseña no Faro de Vigo, co-
menta a representación en Castrelos de
Divinas Palabras baixo a dirección de
Tamayo. Considera a esta traxicomedia
de aldea coma unha das obras teatrais

máis importantes do século. «Qué gran
hombre de teatro el genial escritor».

Noutro artigo de Faro de Vigo de 29
de novembro de 1952 escribe sobre o río
Umia que leva ao mar a terra do Salnés
e di que para buscar o rostro profundo
desta terra cómpre ir ás páxinas de
Valle-Inclán. «El río paternal y augusto
como una divinidad antigua se derrama
en holganza, esmaltando el fondo de los
prados». E continúa «que aínda parece
levar o corpo de Eulalia»: «La luna mar-
caba un camino de luz sobre las aguas y
la cabellera de Eulalia, deshecha ya,
apareció dos veces flotando» e remata
dicindo que, neste conto de Valle,
Jacobo é coma un Hamlet amatorio e
Eulalia unha Eloísa apaixonada e esmo-
recente.

Con estas breves notas cumpro o en-
cargo do director de Cuadrante. Espero
que xurdan colaboracións enriquecendo
o esposto.

Pola miña parte, co permiso do que-
rido amigo Gonzalo Allegue, compro-
métome a novas notas en futuros núme-
ros da Revista dando noticia dos
achádegos que resulten do exame dos
artigos e colaboracións periódicas de
Álvaro Cunqueiro.
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