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Volve a Pontevedra GUERRILLA, un 
festival que pon en valor a cultura 
como ferramenta para conseguir 
unha sociedade máis xusta.

As xornadas, impulsadas polo Concello de 
Pontevedra e Culturactiva S. Coop. Galega, 
darán comezo o 1 de decembro en Ponte-
vedra cunha programación que se espallará 
ata o día catro e que, explorando distintas 
artes, poñerá en valor loitas sociais históri-
cas que seguen plenamente vixentes a día 
de hoxe.

GUERRILLA naceu o ano pasado, e tras o éxi-
to da súa primeira edición, este ano volve 
con máis forza e novas artistas e conferen-
ciantes. Este festival nace para perseguir 
a utopía a través da cultura. Unha cultura 
comprometida, alternativa, revolucionaria, 
resiliente e accesible a todas. Ademais, 
Pontevedra é o lugar perfecto para a rea-
lización deste evento xa que é un pobo 
exemplar da resistencia a nivel cultural e 
social da Galiza.

Nesta segunda edición abordaranse te-
mas como a censura, o fascismo, a repre-
sión franquista, o feminismo e o conflito 
do Sahara da man de artistas como Luís 
Pastor, Pepe Viyuela, a obra teatral As 
Alumnas, unha Gala Solidaria de Pallas@s 
en Rebeldía con Uxía Senlle, Dakidarría 
en formato íntimo, Yslem Hijo del Desierto 
e moitas máis!

Cada xornada do programa conta cun fa-
ladoiro ou acción de concienciación acom-
pañada por un espectáculo comprometido 
de peche.

O xoves 1 de decembro comezamos cun 
faladoiro sobre as mestras represaliadas 
pola ditadura que se pecha coa obra As 
Alumnas, centrada nesta mesma temática.

De seguido, o día 2 falaremos da censura na 
música da man de Mini de A Quenlla e Fuxan 
os Ventos, así como do investigador e escri-
tor Fernando Fernández Rego e o cantante 
Luís Pastor, moderado pola xornalista Susana 
Regueira. Asemade contaremos coa partici-
pación de Luís Pastor, que pechará o día co 
seu espectáculo “Grandola de mi Querer”. 

O sábado 3 de decembro o protagonista 
é Pepe Viyuela co seu documental sobre o 
Sahara “Un Viaje Hacia Nosotros” e co seu 
grande espectáculo “Encerrona”.

A xornada final do domingo afonda nas pro-
blemáticas baixo as que vive o pobo saharuí 
cun faladoiro con Maite Isla (Sogaps), Mont-
se Prado (Grupo parlamentario Paz e Solida-
riedade polo Sáhara) e Khadyetu Ahmedu 
(Presidenta da Asociación Galega de Mulle-
res Saharauís), así como cunha Gala Solida-
ria de Pallas@s en Rebeldía con Uxía Senlle, 
Dakidarria, Yslem Hijo del Desierto, Anxela 
Branco, Isabel Risco e o Colectivo AB.iO.

O acceso aos faladoiros e proxeccións é de 
balde ata completar aforo. As entradas aos 
espectáculos contan cun prezo popular 
de 8 euros por espectáculos, coa opción 
a bono para o programa completo por 28 
euros e os descontos habituais das progra-
macións culturais para desempregadas e 
maiores. As persoas que desexen acceder, 
poderán conseguir as entradas a través de 
ataquilla.com

O obxectivo de GUERRILLA é por en va-
lor as loitas sociais e culturais históricas 
que se artellaron no noso país e demos-
trar que non están mortas. GUERRILLA é o 
vivo exemplo de que dende todos os re-
cunchos de Galicia e do resto do mundo 
estanse a facer pequenas accións culturais 
para construir unha sociedade xusta para 
todos e todas.



GUERRILLA 2021



PROGRAMA:
Xoves 1 de decembro
FALADOIRO:
A resistencia galega na educación con Pilar Allegue e Xosé Manuel Cid
Dinamiza Vero Rilo
Ás 18.00 h na Sala de Conferencias do Teatro

ESPECTÁCULO TEATRAL:
As Alumnas
Ás 21.00 h no Teatro Principal

Venres 2 de decembro
FALADOIRO:
A represión musical no franquismo con Xosé Luís Rivas Cruz, “Mini”,
Fernando Fernández Rego e Luís Pastor
Modera: Susana Regueira
Ás 18.00 h na Sala de Conferencias do Teatro

CONCERTO:
Luís Pastor “Grándola de mi querer”
Ás 21.00 h no Teatro Principal

Sábado 3 de decembro
PROXECCIÓN DOCUMENTAL:
“Un viaje hacia nosotros” de Pepe Viyuela
Ás 17.00 h na Sala Principal do Teatro Principal

REPRESENTACIÓN TEATRAL:
“Encerrona” de Pepe Viyuela
Ás 21.00 h no Teatro Principal

Domingo 4 de decembro
FALADOIRO:
O Sáhara libre con Maite Isla de Solidariedade Galega co Pobo Saharauí (Sogaps);
Montse Prado, parlamentaria do grupo de Paz e Solidariedade polo Sáhara
Modera Khadyetu Ahmedu, Presidenta da Asociación Galega de Mulleres Saharauís
Dinamiza Carmen Novas do Fondo Galego de Cooperación
Ás 17.00 h na Sala de Conferencias do Teatro

GALA POLO SÁHARA DE PALLASOS EN REBELDÍA
Presenta Andrea Bayer de Baobab Teatro
Interveñen: Uxía Senlle, Yslem Hijo del Desierto, Dakidarría (formato íntimo),
Isabel Risco e o colectivo AB.iO
Ás 19.00 h no Teatro Principal
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OS ESPECTÁCULOS:
As Alumnas
DE CULTURACTIVA PRODUCIÓNS

Esta obra teatral, dirixida por Fina Calleja e interpretada por Mónica 
Caamaño e Anabell Gago trata sobre a figura da pedagoga galega 
María Barbeito e sobre como o franquismo significou un enorme 
retroceso na educación do Estado, especialmente para as mulleres. 
A educación, peza fundamental no desenvolvemento e na liberda-
de das persoa é o eixo fundamental da obra. As dúas personaxes 
femininas representan dous casos concretos de mulleres no marco 
histórico anterior e posterior á Guerra Civil, que nos levan a tocar as 
transformacións sociais do momento.

Luís Pastor
EN CONCERTO CO ESPECTÁCULO “GRÁNDOLA DE MI QUERER”

Luís Pastor é un dos cantautores máis salientables do estado. Des-
taca polas súas cancións de temática protesta, coas que xa enchía 
espazos cando aínda non era recoñecido e tocaba en igrexas do 
seu barrio, centros xuvenís ou reunións de amigos durante a época 
da dictadura. Grándola de mi querer é un espectáculo de de re-
sonancias revolucionarias e libertarias en recordo á mítica canción 
“Grândola, Vila Morena” coa que se iniciou a revolución dos cravos. 
O espectáculo está cheo de sensibilidade e poesía.

“Un viaje hacia nosotros”
PROXECCIÓN DO DOCUMENTAL DE PEPE VIYUELA

Esta peza audiovisual narra unha viaxe que comeza coa memoria 
familiar do actor Pepe Viyuela, cando emprende unha investigación 
tras o rastro do seu avó Gervasio, integrante do exército republi-
cano durante a Guerra Civil Española. Esta viaxe condúceo ao seu 
pasado e acaba por situalo dun modo renovado ante o presente. O 
documental mostra a realidade dos refuxiadoas españoisde 1939, 
que non difire moito da de millóns de persoas refuxiadas en todo 
o mundo. Por exemplo a do pobo saharuí nos campos de Arxelia, 
onde a filla de Viyuela actúa de voluntaria.



Encerrona
DE PEPE VIYUELA

Na súa clásica Encerrona, Pepe Viyuela preséntanos unha reflexión 
sobre o cotián desde a perspectiva do pallaso. O protagonista vive 
a experiencia de quedar atrapado nas táboas: cando entra en esce-
na, non sabe onde se está metendo. O personaxe enganado entra 
alí porque lle indicaron ese camiño, e atópase co público. El non 
vén actuar pero vese obrigado a iso. O terror ás miradas dese públi-
co lévao a querer escapar, a buscar unha saída. Pero alguén invisible 
impídelle escapar e obrígao a permanecer no escenario, enfrontán-
dose a eses ollos que non se arredan del.

Gala polo Sáhara
DE PALLAS@S EN REBELDÍA

Nesta xornada de peche a prol da loita do pobo saharauí, as per-
soas asistentes poderán gozar de música, teatro e circo da man de 
artistas como a cantante Uxía; o grupo Dakidarría, que ofrecerá un 
concerto en formato íntimo; o cantante, compositor de rap e defen-
sor dos dereitos humanos Yslem Hijo del Desierto e a actriz Isabel 
Risco. A gala estará presentada pola tamén actriz Andrea Bayer da 
compañía Baobab Teatro.
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