
N.º 26. Novembro 2015

Xa estamos de volta co noso boletín cultural, “As cuncas”. Despois de algúns meses de 
ausencia, resultado dunha época de transición na nosa asociación, que culminou cunha 
renovación do noso órgano de dirección, encontrámonos coa capacidade de acudir á nosa cita
mensual coa cultura do noso país, o noso concello e o noso tempo.

Como persoeiro do mes, rachando coa nosa costume, traemos a un artista aínda vivo, 
xoven, que se encontra no inicio do que parece unha prometedora carreira na literatura como 
escritor de novela negra: o vigués  Domingo Villar. Resulta oportuno falar del, ademáis, 
porque recentemente foi estreada unha adpatación cinematográfica da súa segunda novela “A
praia dos afogados”, que esperemos que teña o mesmo éxito da obra literaria.

Xa que nos encontramos no apoxeo do outono, incluímos un artigo sobre un dos 
protagonistas naturais desta época: os cogumelos. Sendo Galicia unha terra onde estes 
abundan, a súa incorporación á nosa gastronomía é relativamente recente. Fixemos unha 
pequena recopilación de tradicións, refráns e ditos sobre algunhas das especies máis 
frecuentes.

Xa por último, nos vos esquezades de botar unha ollada á axenda cultural de Ribadumia. 
Entre os actos de este mes, destacamos a organización do Concerto Solidario, que levamos a 
cabo novamente desde a asociación. Será o venres 20 de Novembro na cafetería “Encontro”.

Unha aperta a todos e todas.

- O persoeiro do mes: Domingo Villar

- Sobre os cogumelos…

- Axenda cultural
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Domingo Villar.

   Nado en Vigo en 1971, e actualmente residente en Madrid, Domingo
Villar é un escritor galego de novela negra, xénero no que tamén
destacan Aníbal Malvar, Carlos González Reigosa, Manuel Forcadela,
Diego Ameixeiras ou Miguel Anxo Fernández entre outros. Malia a súa
xuventude, xa é un autor de éxito e con prestixio amplamente
recoñecido fóra das nosas fronteiras. Recentemente foi estreada a
primeira adaptación cinematográfica de unha das súas obras, “A praia
dos afogados”.

A súa novela de debut, “Ollos de Agua” (Galaxia, 2006) presenta o que
ata o de agora é o seu principal personaxe: o inspector Leo Caldas, un home solitario con 
afición pola vida nocturna da súa cidade, Vigo, e particularmente afeccionado ás visitas a 
clubes de jazz. Coa compaña do seu axudante, Rafael Estévez, investigará o asasinato dun 
saxofonista, que aparece morto no seu apartamento da illa de Toralla. Os protagonistas terán 
que desanodar unha complexa historia de paixón para chegar ao móbil do crime. Esta novela 
foi traducida ao castelán, polo propio autor, ademáis de ao inglés, alemán, ruso, búlgaro e 
sueco.

Na súa segunda novela “A praia dos afogados” (Galaxia, 2009) aparecen novamente Leo 
Caldas e Rafael Estévez. Neste caso, dispostos a resolver o caso dun mariñeiro que aparece 
morto coas máns atadas na praia de Madorra, na parroquia nigranense de Panxón. 
Inicialmente considerado un suicidio pola policía, o caso resultou ser un crime derivado 
dunha truculenta cadea de acontecimentos relacionados coa vida das xentes do mar. O 
ambiente que impregna a novela é un fiel retrato do día a día nun pobo de ambiente 
mariñeiro, os oficios do mar, a conxura de silencio motivada polo medo e as envidias. Na 
historia, entrelázase tamén a vida persoal do protagonista, o inspector Leo Caldas, que 
atravesa un período de crise. Esta obra foi traducida ao castelán (polo propio autor) e tamén 
ao inglés, alemán, francés, italiano, polaco e holandés.

Como dixemos anteriormente, esta novela foi recentemente adaptada ó cine, polo director 
Gerardo Herrero, con guión adaptado por Felipe Vega, e cos intérpretes Carmelo Gómez, 
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Pedro Alonso e Luis Zahera nos principais papeis. O filme foi estreado este pasado 10 de 
Outubro de 2015.

Nos vindeiros meses verá a luz a última obra do noso autor: a novela “Cruces de pedra”.

As traduccións, en tan breve tempo, a 10 linguas diferentes e publicadas en 12 países, dan
boa conta do fulgurante éxito das obras de Domingo Villar. O recoñecemento tamén lle
chegou en forma de premios, entre os que destacan o Sintagma 2007, o Antón Losada
Diéguez, o Frei Martín Sarmiento, Libro do ano pola federación de Libreiros de Galicia e
premio Brigada 21. Asimesmo, foi finalista en dúas categorías dos Crime Thriller Awards, na
Gran Bretaña.
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Sobre os cogumelos…

Xa metidos de cheo no outono. que cubre de cogomelos e fungos os nosos montes e
campos. Galicia é considerada unha zona micolóxica por excelencia. Por iso imos adicar
neste número unas liñas ós cogomelos e ós fungos, mais non imos falar das súas propiedades
botánicas ou dos seus usos gastronómicos, senon sobre esas curiosidades, lendas e
propiedades “máxicas” que moitas veces se lles ten atribuido debido en parte a súa natureza
fugaz, as formas variadas e as cores.  

É ben sabido os perigos que se agochan detrás e na rica tradición oral galega,  xa temos
unha mostra moi ampla de refráns e ditos populares que nos advirten:

“En tempo de fungos, os amigos non van ó monte xuntos”

“Fungos regalados, con discreción tiralos”

“Veñan os cugumelos ó cesto, pero non mestos”

“Comer o cugumelo con aprensión faiche daño aunque sexa bon”

“Fungo do engano, recórdano ó cabo do ano”

Ao longo da historia foron varias as mortes de personaxes célebres a causa da inxesta de
algún tipo de fungo. Unha das versións conta que o emperador Romano Claudio (54 d.c.)
morreu envelenado por fungos e culpouse á emperatriz Agripina que quería que o seu fillo
Nerón herdase o trono. Por orden de Agripina, Locusta, unha esclava moi hábil nas artes de
brebaxes sazonou un prato de setas.

 Tamén o Papa Clemente VII (1534), grande aficionado ós fungos, tiña por costume tomar
un prato diario. A mesma sorte para Carlos VI do Imperio Xermánico, que morreu a causa de
unha intoxicación alimentaria por Amanita phalloides , sen descendencia masculina, dando
así orixe a guerra de sucesión austríaca. Anos despois Voltaire afirmaría: “Este prato de setas
cambiou o destino de Europa”.  Mesmo Buda morreou envelenado ós 80 anos por comer un
prato de fungos.

¡Hoxe en día contamos con moitas asociacións micolóxicas coas que podemos consultar
tódalas nosas dúbidas sobre os usos gastronómicos dos fungos! ¡Non o esquezades!
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A existencia de este tipo de fungos tóxicos preocupou dende sempre ao home, e xa dende
os primeiros escritos eran vistos como “seres malignos”, forxandose así todos esos mitos e
lendas. Este mundo micolóxico estivo sempre envolto por un certo ar máxico que aínda hoxe
en día perdura.  

O exemplo máis claro é o da  Marasmius oreades, sendeiriña ou corro de bruxas . Debido
o seu crecemento circular, sempre se asociaciou a sendeiriña a zonas onde acudían as bruxas
nas noites de lúa chea para danzar en círculo. Isto atraía os sapos que se sentaban a
contemplar a danza, lugar onde medraría un cogumelo. Se os sapos eran velenosos

considerabase que os cogumelos tamén o eran.

Os irlandeses comezaron a chamar a estas
formacións circulares de fungos “aneis de fada”. En
Francia ninguen podía entrar nun corro de bruxas
porque se decía que podían ser atacados por sapos
velenosos. En Italia, asóciase a estas formacións
fúnxicas cos aquelarres de bruxas.

Estas formacións adoitaban aparecer da noita para
a mañá e en moitas zonas rurais se cree que trae mala sorte pisar dentro deles.

“Redromeira, lar da meiga e da bruxa feiticeira”

Evidentemente este fenómeno ten un clara explicación botánica, pois son causados polos
micelios dos fungos.

Mais non só o corro de bruxas fai referencia explícita a estes seres, a continuación algúns
refráns e nomes de fungos ben curiosos:

“De ovo de bubela a prato de feiticeira”

“De ovo de pega a prato de meiga”

Coprinus atramentarius: fungo das sogras our fungo das meigas

Clathrus ruber: ovos das meigas

Coprinus picaceus: prato de meiga, pucho de pega, pega

Scleroderma verrucosum: baloca das meigas

Scleroderma citrinum: feixo do demo

Lycoperdon molle: fungo dos manciñeiros, fungo do sapo

Volvariella bombycina: ovo das meigas
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Matacandil (Coprinus Comatus ) é unha especia moi coñecida e
moi bo comestible. Curiosamente outros dos nomes polo que se
coñece é pucho das meigas e piocán.  Son fáciles de identificar polo
seu aspecto. Trátase de unha deliciosa seta comestible que ten a
propiedade de ser delicuescente e transfórmase en tinta rápidamente.
Dise que os nazis aproveitaron esta “tinta” que xenera para poñer
unha marca antifalsificación nos seus documentos. Misturaban a
tinta de Coprinus con tinta normal e con esta redactaban. Cando se
quería comprobar a autenticidade de un documento que consideraban

sospeitoso, se observaba ó microspio as esporas que contiña e verificar así a súa
autenticidade. Do contrario, o documento tachábase de falso

O M acrolepiota procera  é o fungo que máis nomes se lle atribúe en galego ( choupín,
frade, monzo, roco, paloe, cogordo, toupela, zarrota , e así ata cincuenta). É un dos
cogumelos máis buscados e cando se atopa adoitase cantar:

“Choupin, choupiñeiro, di me onde está o teu
compañeiro ”

“Zarrota zarroteira, en que mollas están as túas
compañeiras”

“Chourizos a espeto, choupís na tixola, viño no cubeto
e pan de broa fan amigos a todas horas”

O fungo da muña,  L actarius deliciosus, tamén
coñecido como carneira ou latouro ,  é unha das
setas máis populares en toda España, e é moi buscada
e apreciada polos afeccionados. Aparece dende finais
de Agosto a Decembro, sendo o mellor mes o de
Outubro, candos se producen as precipitacións
otoñais mais copiosas. 

“Cásate con il, se che deixa o anel”  Este cogomelo córtase polo pé e o corte debe ter a
forma dun anel. Se se coloca sobra a man este corte deixa o seu lactes, un anel marcado,
sinal este de que é un lactarius deliciosus comestible.
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“En tempo e no mesmo lugar, fungos da muña has atopar”

“A Beira do pino, o fungo da muña é veciño”

“Sombra de lateiro, fungos da muña no abeiro”

Unha das curiosidades é que cando se consumen, a micción adoita tomar unha cor
avermellada sinal de que os riles están ben. En Galicia temos un refrán que o resume: “Ollo
á mexada, se fungos da muña van na empanada”

Fígado, Lingua de boi , Asadura, Fistulina
hepatica. Este é un dos cogomelos que se comía
en cru. Os cazadores, pastores e os desaparecidos
carboeiros mondábana e comíana en anacos
pequenos e ben masticados cando tiñan sede.
Cando os castiñeiros vellos dan as súas primeiras
castañas é fáil atopar estes cogomelos.

E por certo, ¡non utilicedes as nosas fotos e descripcións como unha guía rigurosa para a
identificación de cogumelos! Lembrado que a identificación de cogumelos salvaxes para o
seu consumo, require sempre do asesorameto dun experto.
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AXENDA CULTURAL DE NOVEMBRO:

Domingo 8 de Novembro: 19 h. Auditorio municipal Santan Baia de Ribadumia. Grupo de 
teatro Chumpá, Un marido de ida e volta. Entrada libre.

Domingo 15 de Novembro: 19 h. Auditorio municipal Santa Baia de Ribadumia. Espectáculo
das cantareiras Madia Leva. Entrada libre.

Venres 20 de Novembro: Cafetería Encontro. Concerto solidario. Entrada voluntaria doada 
integramente.

Sábado 21 de Novembro: 20 h. Auditorio municipal Santa Baia de Ribadumia. Concerto de 
Santa Lucía da Agrupación Músico Cultural de Ribadumia. Entrada libre.

Sábado 28 de Novembro: 19 h. Auditorio municipal Santa Baia de Ribadumia. Actuación da 
Banda Unión Musical de Meaño e Banda de Gaitas de Forcarei, Made in Galicia. 
Participan a Banda Xuvenil e Banda Infantil EMMM. Entrada libre.

Domingo 29 de Novembro: 19 h. Auditorio municipal Santa Baia de Ribadumia. Dúo Naked
Covers. Versións de temas clásicos de diferentes épocas e estilos. Entrada libre.

Domingo 6 de Decembro:  19 h. Auditorio municipal Santa Baia de Ribadumia. Concerto da
Banda Municipal de Ribadumia. Entrada libre.

8


