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 Cartel definitivo #2PILGRIMS (Deseño de Álex Sampayo, fotografía de Borja Villaronga) 
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Introdución. 
A presente Guía Didáctica vai destinada ao profesorado do Segundo Ciclo de 

Educación Secundaria Obrigatoria e de Bacharelato e pretende servir de orientación 

para o aproveitamento da asistencia do alumnado ao espectáculo #2PILGRIMS, de 

Redrum Teatro.  

 

Redrum Teatro. 
Redrum Teatro é unha compañía de teatro galega con quince espectáculos ás súas 

costas nos que aposta por dramaturxias contemporáneas e por unha coidada liña 

estética, espectáculos cunha fonda dimensión pedagóxica e social que, até o de 

agora, foron dirixidos a público xeral e/ou adulto e á infancia. Con #2PILGRIMS, a 

compañía pretende, por primeira vez, crear un espectáculo dirixido especialmente á 

etapa evolutiva da adolescencia, aínda que se considera apto para todos os públicos a 

partires dos 12 anos.  

 

Sinopse #2PILGRIMS.  
Sheyla e Guille son amigos dende hai anos e traballaron xuntos como actriz e actor en 

audiovisual e en teatro. Actualmente, están redactando un proxecto para unha serie 

que fala sobre novas masculinidades e que sitúa a acción dos personaxes 

protagonistas no Camiño de Santiago. A través desta creación, os personaxes falan e 

debaten sobre igualdade de xénero e novas masculinidades e utilizan as súas redes 

sociais cuestionando o seu xeito de facelo a través de estratexias metateatrais (falar 

do teatro dentro da propia obra de teatro).  

 

O espectáculo. 
#2PILGRIMS é un espectáculo de autoficción no que se tratan temas como a 

igualdade de xénero, o uso das redes sociais, a amizade entre homes e mulleres, o 

oficio do actor/actriz e, especialmente, as novas masculinidades. Pretende ser un 

espectáculo conciliador para que o alumnado en idade adolescente tome conciencia 

sobre a sociedade e a educación heteropatriarcais das que é vítima e adquira a 

posibilidade de cuestionar os seus comportamentos sen que a forma de tratar as 

temáticas en escena supoña para eles/as un ataque ou un intento de culpabilización.  
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Nos últimos anos asistimos a unha evolución considerable no tocante ao tratamento 

da igualdade de xénero en educación pero tamén a un crecemento dos discursos 

contrarios ao feminismo, polo que consideramos que as actividades de concienciación 

seguen a ser importantes e necesarias para o alumnado adolescente, o futuro da nosa 

sociedade. Grazas ao teatro podemos presentar certas temáticas dun xeito lúdico e 

lograr unha identificación do alumnado cos personaxes para acadar unha maior 

reflexión sobre algúns conceptos. O realmente interesante para o alumnado é que, 

dende o profesorado, se fomente a reflexión crítica sobre o espectáculo e se abra a 

posibilidade de diálogo e debate sobre o mesmo creando, para tal fin, un espazo 

seguro dentro da aula.  

Doutra banda, a mocidade representa o futuro da nosa sociedade e consideramos 

importante, tamén, a súa participación en dinámicas destas características para 

fomentar a súa asistencia e participación en actividades culturais coma o teatro. 

Observamos dende hai tempo que as persoas en idade adolescente non están 

representadas no público que acude ao teatro e pensamos que é importante crear 

espectáculos que esperten o seu interese para podermos contar con eles e elas como 

futuros/as espectadores/as.  

 

O Camiño de Santiago é o contexto no que os personaxes de Sheyla e Guille sitúan a 

acción dos protagonistas da súa serie, polo que tamén supón para o alumnado a 

presentación desta experiencia como unha alternativa de ocio .  

 

Ademais, no desenvolvemento do espectáculo utilízanse diversos elementos 

tecnolóxicos que aumentan o seu atractivo, especialmente en canto á realización 

audiovisual e á utilización de aparellos de iluminación e son. Actualmente, a evolución 

das tecnoloxías da información e da comunicación concretado no uso das redes 

sociais por parte de persoas en idade adolescente, constata que o público ao que vai 

dirixido este espectáculo ten un gran dominio e interese polo uso destas tecnoloxías 

na súa vida cotiá, polo que, dende Redrum Teatro, buscamos chamar a súa atención 

mediante a visualización da realización en directo de gravacións e proxeccións 

audiovisuais. 

 

Como se recolle na DISPOSICIÓN 17264 do BOE num. 364 de 2020, o Proxecto 

Educativo de Centro “ incluirá un tratamento transversal da educación en valores, do 

desenvolvemento sostible, da igualdade entre mulleres e homes, da igualdade de trato 

e non discriminación e da prevención da violencia contra as nenas e as mulleres, o 
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acoso e o ciberacoso escolar”, dimensións nas que esta proposta teatral pode servir 

de grande axuda para os centros escolares que se acheguen a ela.  

 

Por último, incidir en que #2PILGRIMS é un espectáculo que se presenta de forma 

fragmentada e o elenco vai construíndo unha historia de xeito metateatral, polo que o 

público asistente irá mergullándose no universo dos protagonistas e poderá ir 

adiantándose ao que vai ocorrer, imaxinar outras opcións posibles e sentíndose máis 

partícipe da creación da narración por parte dos personaxes. #2PILGRIMS é un 

espectáculo de autoficción, polo que o público irá, ademais, descifrando que pode ser 

real e que non do que están contando o actor e a actriz protagonistas. 

 

Obxectivos xerais.  
1. Achegar o teatro á mocidade e dar a coñecer os protocolos de asistencia a un 

espectáculo teatral.  

2. Promover o uso da lingua galega nun contexto lúdico e atractivo.  

3. Estimular o pensamento diverxente.  

4. Estimular a observación, identificación, comprensión e habilidades emocionais. 

5. Propiciar unha análise crítica dos acontecementos presentados no escenario 

que se traduza nunha análise crítica da realidade.  

 

Obxectivos específicos.  
1. Promover a educación en valores como o respecto, a igualdade, a 

solidariedade, a empatía, a amizade, o amor ou o perdón.  

2. Favorecer a comprensión do que supón o machismo, a educación 

heteropatriarcal e a desigualdade de xénero para mulleres e homes.  

3. Favorecer a empatía entre mozas e mozos en idade adolescente.  

4. Cuestionar o mito do amor romántico e o mito de que a amizade entre homes e 

mulleres non é posible.  

5. Achegar ao público conceptos como novas masculinidades, ciberacoso, 

violencia sexual, exposición e viralización da intimidade, et.  

6.  Estimular o interese do alumnado nas Tecnoloxías da Información e da 

Comunicación. 

7.  Espertar o interese do alumnado no Camiño de Santiago.  
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Competencias chave. 
Esta guía didáctica que acompaña ao espectáculo teatral #2PILGRIMS, ten en conta, 

tamén, o desenvolvemento do alumnado nalgunhas das Competencias Chave 

propostas pola Unión Europea.  

 

A Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) comeza coa asistencia do 

alumnado a un espectáculo en lingua galega e a unha experiencia comunicativa 

diferente e única, o feito comunicativo teatral, mediante o cal o alumnado se converte 

en receptor de distintos tipos de simboloxía e linguaxes. Como emisores, a fonte 

principal de comunicación que utiliza o alumnado é emocional. Doutra banda, o 

alumnado aprende a escoitar con atención e interese. Ademais, o feito de que logo 

poidan tratar os contidos expostos no espectáculo nas súas aulas, incide na 

adquisición, por parte do alumnado, de habilidades comunicativas nas que valorar a 

importancia do diálogo e da súa adecuación ao contexto para a interacción e o 

entendemento con outras persoas.  

 

O alumnado pon a proba a súa Competencia Matemática e Competencias Básicas en 

Ciencia e Tecnoloxía (CMCT) mediante a observación da construción dunha trama en 

directo na que os sucesos aparecen desordenados e fragmentados e será o propio 

alumnado o que se encargará de ordenalos a posteriori para a total comprensión do 

espectáculo.  

 

Dedicamos unha especial atención á Competencia Dixital (CD), xa que asistimos a un 

espectáculo que presenta beneficios e riscos do mundo dixital mediante linguaxes 

específicas a axeitadas ao mesmo e no que o público asiste á representación en 

directo da creación, gravación e emisión de contidos da rede social TikTok. 

Propoñemos unha actitude activa crítica e realista cara estes medios tecnolóxicos e o 

respecto aos principios éticos na súa utilización.  

 

Abordaremos a Competencia Aprender a Aprender (CAA) grazas á reflexión posterior 

á visualización da obra teatral, mediante a que o alumnado tomará conciencia sobre 

os contidos que xa coñecían e cales non e reparará no teatro como manifestación 

cultural e de adquisición de coñecemento. Tamén pensamos que o espectáculo pode 

espertar a curiosidade do alumnado e motivalo para continuar investigando sobre 

certos temas. 
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A Competencia Social e Cívica (CSC) é a que nos resulta mais importante e a que 

pretendemos abordar dende o noso traballo sobre o escenario, xa que, ademais de 

ofrecer ao alumnado a posibilidade de comprender os códigos de conduta aceptados 

no contexto dunha representación teatral, a intención pedagóxica do noso espectáculo 

está estreitamente relacionada e enfocada a facilitar a comprensión dos conceptos de 

igualdade, de non discriminación entre homes e mulleres, a reflexionar sobre as 

diferenzas culturais e políticas (Corea do Norte-Galicia)  e a adoptar unha actitude 

crítica ante as inxustizas sociais, actuando en base a valores como a tolerancia, a 

solidariedade, o respecto, o amor, et.  

 

Mediante os posibles coloquios ao remate da función, podemos compartir co 

alumnado a nosa experiencia como profesionais do sector teatral galego, o cal pode 

espertar no alumnado o interese polo funcionamento das empresas teatrais e das 

organizacións sindicais ou pola posibilidade de orientar o seu futuro profesional cara 

as artes escénicas. Ademais, no propio espectáculo, os personaxes aparecen 

mergullados nun proceso de creación e vemos a través deles as capacidades de 

análise, de organización, de adaptación aos cambios, de resolución de problemas e 

toma de decisións, de comunicación, de negociación, de auto-avaliación, de 

creatividade e imaxinación, así como a capacidade de tomar a iniciativa, manter o 

interese e traballar na procura da innovación. Todos estes aspectos están 

relacionados coa Competencia que atinxe ao Sentido da Iniciativa e Espírito 

Emprendedor (SIEE).  

 

Este proxecto abrangue tamén a Competencia de Conciencia e Expresións Culturais 

(CEC), posto que ofrecemos unha actividade teatral na que se mesturan diversas 

manifestacións artísticas como son a escrita dramática, a creación dramatúrxica, o 

deseño de escenografía e vestiario, o deseño de iluminación, a creación do espazo 

sonoro ou a interpretación. Isto ofrece ao alumnado a posibilidade de interesarse, 

gozar e valorar de forma crítica o espectáculo. É, ademais, unha actividade mediante a 

que se transmite a cultura do noso país mediante a utilización do galego e a expresión 

de ideas e temas de actualidade na nosa cultura e sociedade. É un espectáculo que 

ofrece momentos de intriga, polo que o público vese na posibilidade de desenvolver a 

súa imaxinación e creatividade para ir construíndo a historia nas súas cabezas á vez 

que o fan os protagonistas. Doutra banda, nos nosos coloquios avogamos por poñer 

en valor a liberdade de expresión e o respecto ás diversas opinións que poidan xurdir.  

 

 



39 
 

Contidos.  
1. Igualdade:  

a. Masculinidades tóxicas.  

b. Novas masculinidades.  

c. Violencia de xénero e violencia sexual.  

d. Desigualdades de xénero.  

e. Educación e tradición patriarcais.  

f. O machismo na música.  

g. Amizade entre homes e mulleres.  

2. TIC: 

a. Ciberacoso. 

b. Uso responsable das rrss.  

c. Creación e divulgación de contidos en rrss.  

d. A cancelación.  

e. Nomofobia.  

3. A profesión do/a actor/actriz:  

a. Teatro.  

b. Audiovisual. 

c. A fama. O fracaso laboral. A fraxilidade do/a artista. 

d. Desigualdades de xénero no mundo profesional.  

e. A creación artística.  

f. Diferentes oficios: guionistas, sonidistas, iluminadores/as, 

escenógrafos/as, deseñadores/as de vestiario, maquilladores/as, 

perruqueiros/as, directores/as, dramaturgos/as, intérpretes.  

g. Conceptos: autoficción, mcguffin, baseado/inspirado en feitos reais, 

metateatralidade… 

4. Diversidade cultural e sociopolítica:  

a. Diferenzas entre Galicia e Corea do Norte.  

b. Gastronomía norcoreana. 

c. O Camiño de Santiago. 

d. A arte ao servizo da política. Manipulación dos medios de comunicación 

públicos e da sociedade. 

5. O teatro:  

a. Protocolos de asistencia a un espectáculo teatral.  

b. O teatro como forma de ocio.  

c. O teatro como ferramenta educativa.  
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Propostas de actividades.  
 

BLOQUE 1: ANTES DO ESPECTÁCULO. 

 

- COLOQUIO I: IMOS AO TEATRO. 

Propoñer unha reflexión colectiva sobre o traballo de concentración que supón para o 

equipo do espectáculo a súa realización e expoñer a importancia do silencio, de entrar 

de xeito ordenado, de apagar e non utilizar os teléfonos móbiles durante a actuación (o 

son, a vibración e a luz que emiten poden incidir negativamente na concentración do 

elenco), a prohibición de fotografar e/ou gravar, de comer, a obriga de levar máscara 

actualmente, et.  

 

Cuestións importantes: Teñen asistido antes a espectáculos teatrais? E a outro tipo de 

exhibicións artístico-culturais? Que supuxeron esas experiencias? Que diferenzas 

atopamos entre asistir a unha obra de teatro e a unha película ao cinema? É o teatro 

unha alternativa de ocio para o alumnado adolescente? Por que?  

 

Proposta a realizar na materia de Lingua e literatura ou en horario de Titorías.  

 

 

- COLOQUIO II + XOGO:  

Reflexión colectiva sobre as Novas Masculinidades: Que significan esas palabras? 

Que é a masculinidade tóxica? Que exemplos atopamos de cada unha delas ao noso 

redor? Poderíase crear un xogo no que identificar perfís de TikTok que sexan 

exemplos de ámbalas dúas masculinidades e analizar ditos personaxes na aula. 

Posteriormente, recoméndase realizar unha dinámica na que adiviñar ditos 

personaxes mediante a imitación.  

  

Proposta a realizar en horario de Titorías.  

 

 

- MICRO-CREACIÓN:  

Partindo da exposición de certos conceptos teatrais (autoficción, mcguffin, 

baseado/inspirado en feitos reais, metateatralidade, teatro autobiográfico, teatro 

documento ou documental, …), propoñemos un exercicio de micro-creación 

audiovisual ou teatral no que inclúan un ou varios deses conceptos.  
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A intención é experimentar un proceso de creación en contraposición coa vertente de 

representación de guións/obras de teatro xa escritas e velo como una posibilidade de 

expresión que pode resultar moi interesante e motivadora porque o proxecto no que se 

traballa é 100% do equipo que o realiza.  

 

Proposta a realizar na materia de Lingua e Literatura, en Cultura Audiovisual, en 

Educación Plástica, Visual e Audiovisual ou en horario de Titorías.  

 

 

- ASISTENCIA ACTIVA:  

Entregar ao alumnado un programa de man de #2PILGRIMS para que teñan unha 

primeira idea do que van ver e ler colectivamente o listado de contidos desta guía 

didáctica para que poidan dirixir a atención á aparición deses contidos/conceptos no 

espectáculo teatral.  É recomendable realizar un seguimento mediante o uso, por 

exemplo, dunhas fichas de avaliación inicial e final antes e despois da visualización do 

espectáculo. 

 

Proposta a realizar en horario de Titorías.  
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BLOQUE 2: DURANTE O ESPECTÁCULO.  

 

 

- IMAXE BENVIDA (QR):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola! 

Somos Sheyla e Guille e dámosvos a benvida a #2PILGRIMS! 

Lembrade permanecer nos vosos asentos e atender ás indicacións do 
persoal da sala en canto á entrada e á saída ordenada do patio de 

butacas. 

Lembrade, tamén, que non está permitido fotografar nin gravar o que 
acontece no escenario. 

Por favor, apagade ou poñede en modo avión os voso teléfonos 
móbiles, os sons e a vibración poden desconcentrarnos e queremos que 
a función saia ben. Ah, e intentade non utilizalos durante o espectáculo 

porque as luces poden despistarnos a nós e delatarvos a vós 
(vémosvos as caras iluminadas dende arriba!) ;) 

Queremos que saibades que creamos este espectáculo pensando en 
vós e que nos gustaría moito saber a vosa opinión ao rematar, calquera 

achega pode virnos ben, así que non dubidedes en  escribirnos 
contándonos o que vos apeteza aos nosos instagrams @redrumteatro 

@sheyla_farinha ou @guillermo_carbajo  

Podedes rir, chorar, aplaudir, comentar, apupar… Sentídevos libres para 
sentir! 

Gozade do espectáculo!!!! 
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BLOQUE 3: DESPOIS DO ESPECTÁCULO.  

 

- VERDADEIRO OU FALSO:  

#2PILGRIMS é un espectáculo de autoficción (relato autobiográfico no que se 

mesturan datos reais con datos ficticios) no que os personaxes protagonistas son 

Sheyla Fariña e Guillermo Carbajo, actriz e actor do espectáculo. Durante o transcurso 

do mesmo, Sheyla e Guille expoñen información real e inventada sobre as súas vidas 

profesionais. Investiga sobre a parella de intérpretes e enche a seguinte táboa.  

 

 V F 

Sheyla e Guille traballaron por primeira vez xuntos no ano 2007, na serie 

Valderrei, de TVG. 

  

A escena do bico que vimos en pantalla foi a primeira que gravaron 

nunca. 

  

Sheyla foi traballar a Madrid e deixou un espectáculo de Redrum Teatro.   

Sheyla deixou un espectáculo de Redrum Teatro antes da estrea.    

Sheyla e Guille levan mais de 10 anos sen traballar no audiovisual.   

Sheyla e Guille traballaron xuntos en 6 espectáculos de teatro.   

Sheyla e Guille traballaron xuntos en 6 series de TVG.   

Sheyla e Guille estiveron moi enfadados pola marcha de Sheyla a Madrid.   

Sheyla e Guille son amigos dende 2007.   

 

Proposta a realizar na materia de Lingua e Literatura ou en horario de Titorías.  

 

 

- REGUETÓN MACHISTA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…] 

Guille: Me la puedes dictar?  

Sheyla: Si, claro, apunta, seina de memoria. Esto es perreo a lo bruto, a lo cavernícola, 

dándote hasta joderte la vesícula.  

Guille: Y es por eso por lo que denuncias?  

Sheyla: Si, foi por ese verso polo que decidín catalogalo como contido non apto.  

Guille: Ya, pero es que no podemos meternos en todas las letras de todas las canciones…  

Sheyla: Xa sei, pero quería notificalo, pareceume demasiado forte.  

Guille: Ya estáis con que las letras son machistas, ¡a mí me parece muy divertida! 

Sheyla: A ver, hai varios tíos medio en bolas, bailando como trogloditas, mentres se escoita 

unha letra sobre rebentarlle a vesícula a unha tía. É unha canción que promove a violencia 

sexual contra as mulleres.  

Guille: Ai, guapi, yo te veo un poquito feminazi. Mira, la voy a archivar, porque aquí si no se 

ve pirola, nosotros no censuramos.  

Sheyla: Vale, guapi, pois arquívaa se queres. Veña, que perrees ben.  
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Coñeces esa canción?  

Estás de acordo con Sheyla? Ou con Guille?  

Di tres exemplos de cancións que consideres que perpetúen este tipo de violencia 

contra as mulleres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta a realizar na materia de Música ou en horario de Titorías.  

 

 

- COREA DO NORTE:  

Realizar unha choiva de ideas colectiva da que rescatar os coñecementos sobre 

Corea do Norte que o alumnado adquiriu durante o espectáculo.  

 

Exemplo: 

1. Ditadura comunista.  

2. Interese polo Camiño de Santiago. 

3. Interese pola Televisión de Galicia.  

4. Kim Jung Un é o líder supremo de Corea do Norte.  

5. Os membros da Dinastía Kim aman o cinema. 

6. Non hai wifi nin conexión libre a internet.  

7. Secuestro director e actriz.  

8. Uso do cine como ferramenta política.  

9. Importante produción cinematográfica. 

10. O kimchi, o yuzu e o soju son produtor coreanos.  

11. É difícil atopar produtos importados (Guille usa unha espuma de afeitar que 

non lle gusta porque non atopa unha mellor).  

12. … 

 

Proposta a realizar na materia de Historia e Xeografía ou en horario de Titorías.  

 

A música hai que 

escoitala tendo en conta 

o seu contexto, se 

vivimos nunha sociedade 

machista é inevitable que 

a música non o sexa, a 

música e calquera outra 

manifestación artística.  

Está ben identificar o 

machismo na música así como 

identificalo ao noso redor. O 

mundo é un lugar machista e 

habitámolo igual. A vida tamén 

é machista, e que? 

Negámonos a vivila? Non, 

non? Pois se che gusta unha 

canción, báilaa, cántaa e 

gózaa! 
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- ESTEREOTIPOS: 

Debate: Os estereotipos de xénero dirixen o xeito que temos homes e mulleres de 

afrontar situacións que nos resultan problemáticas ou mediante as que sentimos 

emocións que nos resultan desagradables.  

Que pensa a mocidade desta afirmación? Notan diferenzas entre rapazas e rapaces á 

hora de afrontar situacións de dificultade? Están de acordo co que expón Guille no 

espectáculo:  Son experiencias reais, isto é o que facemos os tíos cando algo vai mal. 

Palmadiña nas costas, algo de beber… Podemos contar o que sentimos cunha 

canción pero nunca falalo abertamente ? 

 

Proposta a realizar en horario de Titorías.  

 

 

- CONTRICIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembramos co alumnado o monólogo co que se pecha o espectáculo. Que supuxo 

para eles/as escoitalo? Sentíronse identificados/as? Todos e todas participamos do 

sistema heteropatriarcal no que vivimos. Que poderiamos revisar das nosas actitudes 

machistas no día a día? Para responder a esta cuestión, o alumnado, en pequenos 

grupos, elabora unha proposta creativa (unha escena, unha canción, un collage, unha 

serie fotográfica, un relato, unha peza audiovisual…) mediante a que expoñer as súas 

conclusións.  

 

Proposta a realizar nas materias de Lingua e Literatura, Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual, Cultura Audiovisual ou en horario de Titorías.  

 

 

 

 

Sheyla: Podemos escribir un monólogo no que o personaxe de Guille 

reflexione sobre o seu comportamento con todas as mulleres que formaron 

parte da súa vida. El revisa a súa actitude machista e os manexos dos seus 

privilexios. Non che parece brutal? Fixeches algo así algunha vez? Ou 

víchelo nunha peli? […] É moi radical: un home falando dos seus erros. Non 

debería selo, pero éo, é revolucionario.  
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- CANCELACIÓN:  

 

As persoas facémolo o mellor que sabemos e o mellor que podemos cos recursos que temos. 

Aixa Permuy 

 

 

Revisamos a polémica xurdida a partires dunhas declaracións do tiktoker e cantante 

Naim Darrechi. Que opina o alumnado do acontecido?  

 

Aproveitemos este suceso para reflexionar sobre a responsabilidade dos nosos actos 

e sobre a necesidade de fuxir da polarización. O que facemos pode ter consecuencias 

e debemos asumir a nosa parte de responsabilidade, pero é importante poñer o foco 

en que moitas veces os agresores son vítimas do sistema e das súas circunstancias 

persoais. O comportamento de Naím Darrechi é froito da sociedade na que vivimos e o 

seu modo de actuar e pensar é un reflexo da educación recibida ao longo da súa vida. 

El deberá acatar as consecuencias dos seus actos pero para nós é importante 

reflexionar sobre que os ocasiona e intentar dotarnos de recursos para evitar, 

modificar ou mellorar certos comportamentos.  

Esta actividade pode realizarse como unha charla-coloquio co alumnado no que sería 

importante contar coa presenza dun/unha especialista en igualdade e/ou psicoloxía 

para poder transmitir ao alumnado a intención do exercicio o máis clara e 

correctamente posible.   

 

Proposta a realizar en horario de Titorías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.abc.es/gente/abci-naim-darrechi-tiktoker-mallorquin-enfrenta-pena-carcel-202110042010_noticia.html

