
  

Non podo parar de rir, de bufar, 
de esmendrellarme coa risa ao 

descubrir quen se agocha detrás 
de Wismincho, o youtuber 

conspiranoico que está a piques 
de revelar un gran segredo á súa 
audiencia e que porá a Dowson e 

Pillei trala pista dun asasino en 
serie cunha obsesión pola 

poesía.   

 

De verdade que hai arte e ganas 
de facer no noso país. 

 
 

Non podo parar de rir, de bufar, de esmendrellarme coa risa ao descubrir quen se agocha detrás de 

Wismincho, o youtuber conspiranoico que está a piques de revelar un gran segredo á súa audiencia e 

que porá a Dowson e Pillei trala pista dun asasino en serie cunha obsesión pola poesía.  De verdade que 

hai arte e ganas de facer no noso país. 

 

Un antigo caso sen resolver na vila de Arteixas e outras moitas historias percorren Galicia Crime, unha 

webserie ambientada nos Concellos Unidos de Galicia que ven de recibir os premios Mestre Mateo a 

mellor serie web. 

A viúva negra, o coleccionista de frikis, Mortes vivas, ou A irmá de Pillei, son algúns dos títulos que 

descubrimos da man dun humor absurdo e policial nunha Galicia absurdamente americanizada. 

Sigo a mergullarme no universo de Rosalío de Castro, de pegadas poéticas sen igual que deixan estes 

asasinos  de Carballork en cada unha das súas intervencións, e non dubido da calidade das novas 

xeracións de creadores, artistas e cómicos intrépidos. 

 

Marina mateite con estricnina no café con leite 

 

Non me digades que non invita e ver máis, sigo investigando este proxecto que foi estreado en 

decembro do pasado ano no Bergin Afterwork sen sospeitar o abano de persoas que o conforman. 

Mestres, educadores sociais, monitores de teatro, humoristas, comediantes e amantes do clown. Pode 

concentrarse todo iso nunha soa persoa? Quizais o feito de ter nacido nunha terra que mestura bica con 

pancakes, muiñeiras con country, o enxebre co cool faga o soño posible. 

 Nese país dos Concellos Unidos a xente vive  nunha aparente tranquilidade, pero calquera cousa 

podería desatar un conflito internacional. Quizais unha aparición no Luar dunha antiga amiga do 



 

 

sarxento Pillei e a posterior fuga do cadete Gayoso con ela deixando unha serie de cadáveres folclóricos 

ao seu paso, puidera abrir un novo caso para o detective Dowson e o sarxento Pillei, agora traballando 

ao servizo da  S.I.D.R.A. 

 

- Ring, ring, ring, ring! 

 

- Ei! Estás chamando ao contestador automático do sarxento Pillei, deixa a túa mensaxe despois 

do sinal, ou antes... non sei, ti fala, porque se non falas non podo saber quen es. E deixa o teu 

nome, porque igual pola voz tampouco sei quen es e, se cadra mellor deixa o teu teléfono, para 

que che poida devolver a chamada. Se es ti mamá, non vou comer o domingo á casa. Xa está. 

 

COUSAS VEREDES presenta... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


