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�"�,&�.�(� é un novo espazo 
galego de creación, produción e distribu-
ción propia que integra diversas discipli-
nas artísticas: circo, música, teatro infantil, 
contos, obradoiros, xogos colaborativos e 
dinámicas de grupo.
Charlatana nace para crear un espazo de 
cooperación no que conflúan diversas 
propostas artísticas onde o obxectivo 
común é DIVERTIR e EDUCAR.
DiversasDiversas compañías configuran este 
proxecto: Tropa de Trapo, Peter Punk Palla-
so, Brais das Hortas, Marta Ortiz e Blues do 
País.

En MATRIOSKAS, a nova proposta de 
Charlatana, a cantautora Sofía Espiñeira e 
a contadora Marta Ortiz únen os seus ta-
lentos para crear un espectáculo de teatro 
musical que fará que as emocións do pú-
blico afloren e viaxen a través das súas his-
torias
Dirixido por Brais Gutiérrez e producido 
por Charlatana.



SOFÍA ESPIÑEIRA

Vencellada ás artes escénicas dende 2010, percorre 
os eidos do teatro, a danza, o circo e a música parti-
cipando en diversos proxectos artísticos. 
É integrante da compañía Teatro Ó Cubo, con pro-
postas escénicas para público familiar; bailarina e 
actriz nos concertos infantís de Xoán Curiel; e 
música no espectáculo MATRIOSKAS xunto coa na-
rradora Marta Ortiz.
No 2015 afiánzase como cantautora tras gañar o II 
Certame de Canción de Autor en Galego que se ce-
lebra no concello de Teo, froito do cal nace o seu 
primeiro disco: Alá Onde Agroman As Herbas.
Músicas que saen de dentro e de fóra, de sentimen-
tos polos que a vida nos leva e de anécdotas e situa-
cións do cotiá. Entre íntimo e público, entre raibas, 
dores, alegrías e risas, Sofía Espiñeira irá mudando 
as emocións e as historias ó tempo que mudan os 
ritmos da súa guitarra, mergullando ó público nun 
sentir común.

MARTA ORTIZ   

Narradora oral dende 2007. Conta historias para 
público de todas as idades. Moitas veces conta só  
coa súa voz e o corpo, aínda que outras veces 
gosta de acompañarse con música e obxectos 
cotiás.
EstudouEstudou maxisterio de primaria e especializouse 
en literatura infantil e realización de espectáculos. 
Deseñou e organizou actividades relacionadas 
coa animación á lectura, o fomento da oralidade e  
Teatro da Oprimida.
FFundou con Brais das Hortas a compañía Tropa 
de Trapo coa que realizou ata o momento dez es-
pectáculos con música en directo, teatro infantil, 
debate en escena e obradoiros educativos.
Actualmente realiza un novo espectáculo xunto 
coa cantautora Sofía Espiñeira e dirixido por Brais 
das Hortas: MATRIOSKAS.

O DIRECTOR
BRAIS GUTIÉRREZ (Brais das Hortas) dirixe a Marta Ortiz e Sofía Espiñeira neste espectáculo. É narrador, músico e creador 
de instrumentos de refugallo.
Mistura diversos xéneros coma contos, música ou títeres, cunha posta en escena divertida, participativa e retranqueira. 
Como narrador ten espectáculos individuais pero tamén forma parte da Tropa de Trapo.
CComo músico actualmente forma parte de Blues do País, Sacha na Horta e o Concerto PunkInfantil, aínda que pasou tamén 
por bandas coma Sons Miúdos, Mamá Cabra, Banda Fura Fura... e colaborou con Sofía Espiñeira, Mark Wiersma e outras.
Ademais fai obradoiros e compón bandas sonoras para outros espectáculos.

O ESPECTÁCULO
Dúas mulleres cantando e contando sobre mulleres. Todas feitas da mesma madeira. Todas vestidas de cores.
Todas elas, grandes e pequenas, con historias para contar e cos desexos agochados no ventre. 
Contos das nosas mulleres, historias de vida que foron pasando dunhas a outras nun fío invisible, coma os puntos que 
se soltan dun tecido, coma a onda do mar que, morrendo, se xunta coa seguinte.  A dúas voces, a narradora Marta Ortiz 
e a cantautora Sofía Espiñeira unen verbas e cancións para crear un espectáculo de narración oral e música.

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=Xd_-Smoe6Eo
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