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CONVERSAS GUIADAS POR SUSANA PEDREIRA



SUSANA PEDREIRA (Vitoria Gasteiz, 1983). Licenciada en 
Xornalismo pola USC. Xornalista en Onda Cero Galicia. Dirixe e 
presenta os programas “Más de Uno Pontevedra” (local), 
“Gente Viajera de Galicia” (rexional), “Un alto en el camino” 
(nacional).Comisaria dos Premios Literarios da Deputación da 
Coruña e co-fundadora do congreso "As mulleres que opinan 
son perigosas" que naceu en 2018 en Pontevedra e xa vai pola 
súa quinta edición.

Este ano, as convidadas e convidados de en3vistas estarán 
acompañados e acompañadas da xornalista Susana Pedreira, 
que fará de moderadora.



BAIUCA
É o proxecto revelación de folktrónica non xa en España, senón no mundo. A súa mestura de 
ritmos tradicionais galegos e electrónica contemporánea, facendo unha sorte de found 
footage no que resignifica os códigos da música tradicional galega a través dunha mirada 
absolutamente actual pero tamén futurista. En 2020 publicou un novo EP e realizou 
colaboracións con artistas internacionais como o británico O Bufo ou as portuguesas 
HAEMA, entre outros.

Mentres tanto, segue lanzando singles , xunto a colaboradores como  Fuel Fandango e 
Novidades Carminha) e facendo remixes para Nicola Cruz, Chancha Vía Circuito, O Bufo, 
Balkan Taksim, Kermesse e Montoya, entre outros). En 2021 publica, “Embruxo”, que conta 
con colaboracións como as de  Rodrigo Cuevas ou o grupo folclórico Lilaina. O lanzamento 
do disco converteuse nun fenómeno a nivel global, e foi elixido pola plataforma de 
streaming Spotify como o primeiro produtor español en comisariar as prestixiosas playlists 
Track IDE. Ademais, o disco tivo gran presenza en medios de comunicación do talle das 
estadounidenses NPR, Remestura, WRIR ou Broadway World, a emisora alemá Cosmo, as 
francesas FIP e Nova, as británicas Worldwide FM, Life Elsewhere ou Rhythm Passport, as 
mexicanas Marvin, Noisey ou Ibero, o cubano Magazine AM:PM ou ser portada de 
prestixiosos medios como MondoSonoro, Radio 3, O Mundo, Rockdelux, O País, 
Jenesaispop ou eldiario. Iniciou 2022 enchendo con semanas de antelación espazos de 
grande aforo,  en cidades como Madrid , Barcelona  ou Santiago de Compostela , e 
colocando a seu “Embruxo” entre os discos máis destacados do 2021 nos principais medios 
de comunicación .

2022 atópao no medio dunha maratoniana xira que inclúe varias cidades europeas, 
africanas e latinoamericanas, e que xa pasou por prestixiosos festivais como o WOMAD 
Cáceres, sendo a actuación con maior convocatoria dos trinta anos de historia do festival; e 
publicando nova música, como o single que presentou xunto  Carlos Núñez, a celebración do 
primeiro ano de “Embruxo” co álbum de reworks e remixes; a residencia e publicación de 
“Paxaro do demo” xunto a Xoel López; e outros tres proxectos colaborativos con artistas de 
perfís e países moi diferentes.

MARÍA XOSÉ SILVAR, SÉS
Unha das grandes referentes do panorama musical galego, dunha 
consolidada traxectoria discográfica e recoñecida tanto no país coma noutros 
territorios. Dela salienta o seu carisma e a súa forza persoal, que acompaña 
dun discurso valente e contundente no que interpela directamente ao 
público. 

A súa obra, que ten como eixe a defensa da cultura, da diversidade e dos 
dereitos dos pobos, sitúa a cantareira como altofalante certeiro que defende 
as causas e ideais que SÉS acredita como xustas e necesarias. SÉS é licenciada 
en Filoloxía Galega e Antrololoxía Social, e creceu musicalmente no folclore 
tradicional galego. O seu estilo mestura, con doses exactas, ingredientes que 
logran un resultado orixinal e xenuíno: rock’n roll, tradición oral galega e 
certa cadencia da canción de autor latinoamericana, desde unha actitude 
punk e cunhas letras elaboradas, honestas e viscerais que cuestionan o 
establecido e claman pola unión e o amor.

Cantautora galega de traxectoria imparable, 7 traballos discográficos en 9 
anos, varias semanas no top40 de vendas estatais, centos de concertos e 
miles de entradas vendidas en Europa e América Latina, con entradas 
esgotadas  nas principais salas e teatros de Galicia e España.

18 XULLO LUNS
20h. / CAMPIÑO DE SANTA MARÍA



LEDICIA COSTAS
Naceu e vive en Vigo. Conta con vinte un libros publicados en doce editoriais, xa que a súa 
obra foi traducida a linguas coma o coreano, o búlgaro, o persa ou o portugués, ademais 
do castelán. A publicación da súa primeira novela, escrita na adolescencia e titulada Unha 
estrela no vento, data do ano 2000. Dende entón recibiu importantes recoñecementos, 
coma o Premio Merlín de literatura infantil 2014 e o Premio Nacional de Literatura 
Infantil e Xuvenil 2015 por Escarlatina, a cociñeira defunta. Esta obra para público infantil 
foi cualificada pola crítica coma unha obra “extraordinaria, humorística e rompedora, 
que destaca pola súa sinxela lectura, humor escalofriante e con grande habilidade para 
desmitificar o tema da morte”. Por Jules Verne e a vida secreta das mulleres planta 
mereceu o Premio Lazarillo de Creación Literaria de 2015. En 2017 volveu gañar ese 
mesmo premio coa novela A balada dos unicornios, O pasado mes de maio gañou o seu 
terceirto Premio Lazarillo con A lebre mecánica, converténdose na única autora galega en 
lograr en tres ocasións este galardón. En 2019 publicou Infamia, novela cunha gran 
recepción entre o público adulto que vai pola sétima edición e foi o libro máis lido nos 
clubs de lectura de Galicia da ESO no curso 2019-2020. Recibiu o Premio da Cultura de 
Galicia de Creación Literaria no ano 2020 pola súa traxectoria. En 2021 publicou Golpes de 
Luz, a súa segunda novela para adultos.

19 XULLO MARTES
20h. /CRUZAMENTO DAS RÚAS PEREGRINA
E DANIEL DE LA SOTA

DORES TEMBRÁS
Licenciouse en Filoloxía Hispánica en 2001 e en 2008, despois de anos 
investigando e diferentes estadías en Suecia, Madrid e Buenos Aires 
defendeu a súa tese doutoral: La obra poética de Alejandra Pizarnik. 
Arquitectura de un desencuentro. En 2009 publicou o seu primeiro poemario, O 
pouso do fume. A partir dese momento sucédense os  traballos poéticos: 
Esquiagrafías, Diapositivas a clareo, Silabario e Opium. En 2013 gañou o Premio 
de Poesía Concello de Carral co libro Cronoloxía da urxencia  e en 2016 
publicou a plaquette  Auga a través. 

O seu primeiro libro de poesía infantil, O peizoque Roque ve a luz en 2012. O 
seus textos foron traducidos a diversas linguas (vasco, catalán, español, 
inglés, alemán, ucraíno, croata, búlgaro e estonio) e incluídos en revistas, 
obras colectivas e antoloxías de difusión internacional. 
En 2014 funda xunto á escritora Antía Otero o proxecto cultural Apiario, 
cunha área dedicada á formación, con cursos de escrita creativa e poética, e 
outra á edición de libros. En ambas acadan  diferentes recoñecementos e 
galardóns ao longo destes anos.

ANTÍA OTERO 
Tras licenciarse en Historia da Arte e formarse academicamente no territorio 
da práctica escénica e o cinema, traballa entre o mundo da edición e a escrita. 
Como poeta gañou o VII Certamen Francisco Añón co poemario De porta un 
Horizonte e publicou os poemarios individuais O Son da Xordeira (Espiral 
Maior, 2003), (Retro)visor (Finalista Premios AELG 2010) e O cuarto das abellas 
(Premio na II Gala do Libro Galego, 2016), ambos editados en Xerais. O branco 
non pinta editado por Apiario no 2017 é a súa primeira incursión como autora 
na literatura infantil. A súa obra pode atoparse en revistas, obras colectivas e 
antoloxías, e foi traducida ao castelán, ao inglés e ao alemán. 

Dende 2014 codirixe o proxecto cultural, escola de escritura e editora 
independente Apiario,  xunto a tamén poeta Dores Tembrás. 



ELENA FERRO 
Pertence á terceira xeración dunha familia especializada na elaboración de zocos de 
madeira que data do ano 1915. 

Elena coa súa marca Eferro logrou transformar a mentalidade respecto a un produto 
asociado ao rural e ao traballo do campo, os zocos eran un calzado moi denostado e a 
súa intención foi dignificalo ata lograr que agora sexan empregados como 
complemento de moda con deseños e cores arriscadas, engadindo un elevado grao 
de innovación a un produto tradicional. 

Elena gañou diversos premios e recoñecementos, entreos que se pode destacar o 
Premio de  Artesanía Antonio Fraguas ou o Premio Nacional de Artesanía 2019. 

20 XULLO MÉRCORES
20h. / PONTE DO BURGO

JORDI AÍ FALACHES 
Son Jordi, un catalán que chegou hai máis de 10 anos a Galicia. 
Estudei realización audiovisual en Barcelona e xa con 40 anos fixen a carreira de 
Publicidade aquí no campus de Pontevedra. Dende novo tiven moita curiosidade 
polas singularidades das linguas e por aspectos concretos do léxico como a 
procedencia das palabras, a toponimia, a xeración de novos termos polo contacto 
cultural entre diferentes culturas e todas estas cousas relativas ao mundo das 
palabras. 

Desta paixón e do agarimo pola cultura galega creei a marca de camisetas 
AiFalaches.gal, coa que pretendo achegar o meu gran de area á normalización desta 
lingua mediante deseños neutros ou minimalistas nos que a linguaxe é a parte 
principal. E xusto agora, despois de 3 anos e medio de andaina entre feiras, festivais 
e tendas por toda Galicia, arranca unha nova etapa de AiFalaches.gal. 

Comezamos unha colaboración coa marca Reizentolo, grazas á cal imos poder darlle 
máis forza e visibilidade á nosa mensaxe de agarimo pola lingua e pola cultura 
galega.  Premio de  Artesanía Antonio Fraguas ou o Premio Nacional de Artesanía 
2019. 



ÁNGEL CARRACEDO
O doutor Ángel Carracedo é natural de Santa Comba (A Coruña). Vive en Santiago 
de  Compostela onde exerce de catedrático de Medicina Legal na universidade 
desta cidade. Asemade é diretor da Fundación Pública Galega de Medicina 
Xenómica (Sergas, Xunta de Galicia). Este grupo traballa sobre a xenética do 
cancro, a farmacoxenómica e as enfermidades psiquiátricas na idade infantil. É a 
primeira autoridade no ámbito mundial en citacións na área de medicina forense. 
Ao longo da súa carreira recibiu numerosos premios entre os que destacan: o 
Premio Nacional de Xenética, Premio Galicia de Investigación, Medalla Castelao, a 
Medalla Galien (coñecido como o Premio Nobel do Medicamento), a Medalla 
Adelaide ( a distinción máis importante a nivel mundial en Medicina Forense)… 

Ademais é Doutor Honoris Causa por varias universidades de Europa e América. 
Publicou 12 libros e numerosos artigos en revistas internacionais, entre elas 
Nature, Science e outras sobre xenética médica, cancro e medicina forense. 

LOLI BELOSO
Loli Beloso Neira é natural de Vedra (A Coruña). Actualmente vive en Tomeza 
(Pontevedra). Dende nena a lectura e a escritura foron as súas fieis confidentes 
que a levaban onde ela quería de aí a importancia que ten a imaxinación; por iso as 
súas obras están destinadas ao público infantil dando a coñecer persoeiros que 
foron importantes para Galicia e que non tiveron a repercusión que deberían. 

A súa primeira publicación titulouna: Isaac Díaz Pardo para as nenas e nenos 
galegos  Foi a humanidade e a xenerosidade deste home a inspiración que a levou 
a colaborar desinteresadamente no proxecto do doutor Ángel Carracedo na loita 
contra o cancro entregándolle os beneficios das vendas das súas obras a esta 
Institución. 

Tamén deseña xoias, fai bolsos, encaixe de forcada e roupas que engalana con 
porcelana feita por Díaz Pardo na fábrica de cerámica que fixo no exilio arxentino 
no ano 1956. Recentemente constituíu a asociación A Roseira de Loli sen ánimo 
de lucro da que é a presidenta e o doutor Ángel Carracedo o vicepresidente. Loli 
nestes intres con algunhas das súas creacións apoia o padre Rodolfo, misioneiro 
en Nicaragua, e a Fundación Kalipay da Illa de Negros en Filipinas cuxa fundadora 
é Anna Balcells. Foi a impulsora da Festa da Investigación que se celebra todos os 
anos en Tomeza á que asiste o doutor Carracedo xuntando cultura e ciencia.

21 XULLO XOVES
20h. / XARDÍNS DO DOUTOR MARESCOT



NEE BARROS
Nee Barros é divulgadore cultural, escritore e youtubeire. Nas redes podes encontrale 
como @neeumatiko a falar de literatura en galego, do coletivo LGBTIQA e de música 
(principalmente no seu canal do YouTube). Tamén ten dous libros publicados: Identidade. 
A normalidade do non-común e 19 poemas para um VÍRUS-19; así como um podcast: 
Conversas Perversas.

22 XULLO VENRES
20h. / SANTA CLARA

ERIC  DOPAZO 
Travelo de monte. Home transfeminista vexetariano, galego e músico. Non teño a 
titulación pero teño un DNI.  Toco en proxectos musicais doutra xente, coma De Vuelta e 
estou inmerso na  gravación do primeiro EP da banda Piratas sen parche, onde 
compomos a música e as letras que queremos escoitar. Teño unha canle no YouTube (Un 
rapá transquilo) na que me queixo de cousas e intento axudar a melloralas, coma por que 
vexo obvio o uso da linguaxe inclusiva.

MARÍA RÚA RODRÍGUEZ
Non se apelida Prado mais o seu corazón pertence a ese lugar. María naceu no (flow) 2000 
e medrou entre Ourense e a súa aldea. Gustáballe xogar ao fútbol, coas Barbies e ao 
Monopoly dos Simpsons. 

Escolleu un instituto público sen saber que en cuarto da ESO se transformaría en 
(enxertar a figura máis roxa e galeguista que coñezas). Os anos non souberon calmar esta 
paixón e en 2020 (si, no confinamento) abriu unha canle de YouTube onde envorcou a súa 
personalidade: a dunha tía chulísima e reivindicativa. 

Escolleu o grao de Educación Infantil por mor da súa esperanza dun mundo máis xusto e 
demais romanticismos. Agora anda a tope en TikTok e noutras redes nas que a podes 
atopar como Pradorua. 
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