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MARTÍN CAMIÑA 
 
Martín Camiña conta cunha dilatada experiencia profesional no mundo do ilusionismo. 

Premiado varias veces en España e Portugal, realiza espectáculos en: teatros, tv, 

congresos, presentador, etc.  

 

Toda Galicia, Granada, Valencia, Portugal, Alemaña, Xapón, etc, son só algúns dos 

lugares que contemplaron a súa maxia. 

 

Colaborador na Radio Galega, ten participado en múltiples congresos e seminarios de 

prestidixitación, ademais de realizar actuacións para diversas institucións e eventos de 

carácter público e privado. 

 

Martín Camiña realiza maxia dirixida a festivais, empresas, eventos privados, 

televisión, congresos, presentador de espectáculos, teatros. 

 

Intervencións en radio e televisión: 

▫ Actuación en Luar TVG. 

▫ Entrevista en A Revista TVG. 

▫ Colaborador sobre temas de maxia “Cero en Conducta” RADIO GALEGA. 

▫ Presentador na televisión local de Salnés-Barbanza. 

….
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1º ZENZAR: “O mundo ao revés”. 

 
Zënzar é o grupo de rock en galego mais veterano que está en activo, xa van para 23 

anos... 

 

Teñen cinco discos editados, mantendo a súa seña de identidade intacta "rock en 

galego",  aínda que levando a cabo unha lenta, pero segura evolución, abríndose a 

outros ritmos e colaboracións. 

 

Zënzar son unha aposta segura, por profundiade de repertorio, polo seu són 

contundente e compacto e polo saber estar enriba dún esceario. 

 

O seu último traballo foi "A Tribu" 2009 e no 2010 compartiron esceario con bandas 

como ROSENDO, Sinkope, Kaotico, Segismundo Toxicomano e multitude de bandas 

galegas, pisando grandes escearios e tamén festivais mais modestos e garitos onde o 

corpo a corpo co público ten grande valor. 

 

Tamén presentaron ao vivo o seu disco para a TVG onde interpretaron o xa clásico "A 

Culpa Foi de Leño". 

 

Recentemente fixeron un directo para a Radio Galega Música e produciron un video 

da versión acústica do tema "Tiven un Bar". 

 

Actualmente xa traballan intensamente no seu sexto disco, existinto tamén a 

posibilidade da edición dún dvd co concerto ao vivo de Cerceda 2009. 
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2º SOM DO GALPOM: “Antes de pequeño” 
 

Som do Galpom continúa a percorrer os escenarios coas súas letras en galego 

cargadas de mensaxe e a súa peculiar música. 

 

Ritmos contaxiosos, melodías frescas e moitas ganas de desfrutar e fazer desfrutar. A 

enerxía que transmiten é unha das claves para entender a este grupo botado para 

adiante e que fai dos seus directos a súa bandeira.  

 

Con xa 5 anos de existencia e máis de 200 concertos, alén de premios, entrevistas e 

xiras que os levaron por moitos recantos da Galiza, de Catalunya, Euskal Herria, 

Espanha, Alemania ou Portugal, continúan a mostrar as súas ganas en todos e cada 

un dos lugares aos que van. 

 

O tema que apresentan nesta ocasión é Antes de Pequeno, que fala sobre a alegría 

de calquer neno ou nena en calquer recuncho de calquer lugar da Galiza ou do 

mundo. 

 

Non deixedes de votar a esta banda da Moninha. 



  COORDINADORA ENDL COMARCA DO ARENTEIRO 
IES CHAMOSO LAMAS 

Mesego s/n 
32516- Carballiño – OURENSE 

Telf../ 988271122 
linguadebuxo@gmail.com 

http://linguadebuxo.wordpress.com/ 
 

 
3º SACHA NA HORTA: “ Galiza chamiza”. 

 
Sacha na Horta nace no 2007, non se sabe moi ben cómo nin por qué. Foi un cúmulo 

de circunstancias - cousas da vida! - que xuntou á banda orixinal para gravar o 

primeiro tema : “Biocultivos”. 

 

Moito tivo que ver o licor café, a viaxe a Barcelona e os concertos da Per Loca, a Casa 

do Sol, onde vivían as tres cantantes e o guitarrista, máis licor café, e conversas 

interminables polas noites de Compostela. 

 

Pero, sobre todo, a semente da que agromou Sacha foi o Apologhit. 

 

No ano 2007, o Apologhit buscaba a canción do verán en galego. Nós 

presentámonos... e gañamos! 

 

Houbo que xuntar á banda e facer un repertorio para ir tocar a Cuba (só tiñamos o 

“Biocultivos”!!) e traballamos arreo para facer algo xeitoso. E alí no Festíbulo botamos 

a andar a primeira formación de Sacha na Horta: Mané, Laina e Andrea (voces), 

Manuel Paino (trompeta), Martiño (saxo), Alex (teclado), Brais (guitarra), Miguel (baixo) 

e Gustavo (batería). 

 

De toda esa enerxía, esas ganas, naceron un feixe de temas. Temas que falan das 

nosas inquedanzas, alegrías, raibas e soños, sempre cun toque de retranca e unha 

crítica inconformista. 

 

Pero o primeiro concerto quixemos facelo na casa: a estrea foi o 4 de decembro do 

2008 na Gentalha do Pichel, en Compostela.  

 

Dende entón fóronse sucedendo os concertos (Pé na Estrada, Roi Xordo, 

Repercusión...) e a gravación do primeiro disco : Temos moito por sachar. 
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Inclúe 6 pistas e foi gravado entre Ribeira, Padrón e Poio polo Dr. Chou. Está colgado 

na páxina da Regueifa Plataforma (www.aregueifa.net) para libre descarga. 

 

Cousas da vida, xente que vai, xente que ven, Laina, Mané e Andre, as nosas tres 

queridas cantantes colleron rumbos lonxanos, outras latitudes, e Sacha tivo que 

buscar novas sachadoras que levasen con forza o sacho, mulleres bravas deste país... 

e, como non!, atopámolas! 

 

A finais do 2009 incorpóranse a Sacha na Horta Alenya, Iseo e María, con moitas 

ganas e enerxía. E seguen os concertos, cada vez con máis mensaxe, con máis 

humor, con vestiario... e novas cancións incendiarias e retranqueiras, como “Busco 

Amante” ou “Galiza Chamiza”. 



  COORDINADORA ENDL COMARCA DO ARENTEIRO 
IES CHAMOSO LAMAS 

Mesego s/n 
32516- Carballiño – OURENSE 

Telf../ 988271122 
linguadebuxo@gmail.com 

http://linguadebuxo.wordpress.com/ 
 

 
TÍTERES 


