
El monologuista s’enfronta al
públic només amb la paraula. És
un gènere teatral amb molts adep-
tes i la sala manresana Els Carlins
ha fet una aposta en ferm per con-
vertir-se en el seu referent a la
ciutat. Josep Soler, president de la
fundació de la sala, destaca que el

monòleg és «fresc, jove, i són as-
pectes que volem potenciar». 

Als Carlins hi haurà monòlegs al
restaurant, que des de la festa ma-
jor és a càrrec de Carles Heredia, i
també a la sala. Seran sessions
mensuals, i unes es faran els dis-
sabtes i les altres, els divendres.
Sopa i Riu, amb artistes eminent-
ment locals, és la proposta que aco-
llirà el restaurant, on ja s’havia fet
el primer cicle de monòlegs de
Manresa, els Dijous de Conya. D’a-
questa programació se n’encar-
reguen els manresans Eloi Güell i
Carles Gallardo, que també són els
impulsors del programa 08250 de

Ràdio Sant
Joan, que s’e-
met els dijous
de 22 a 23 h. Tal
com el progra-
ma radiofònic és
una plataforma
per als monolo-
guistes locals, també
volen que les actua-
cions al restaurant dels Carlins
segueixin aquesta filosofia. 

L’estrena anirà a càrrec del ma-
teix Güell, que va impulsar els Di-
jous de Conya cap al 2002, quan co-
mençava com a monologuista de
Paramount Comedy. Farà una ac-

tuació de stand-up comedy d’en-
tre 50 i 60 minuts, i tindrà com a

teloner el manresà Aleix Olivera.
«Volem donar una oportunitat als
joves o no tants joves que comen-
cen amb els monòlegs i els dona-
rem 5 minuts per començar a pro-
var  textos», explica. I aprofita per
convidar qui vulgui provar de ser
còmic a posar-se en contacte amb
el restaurant dels Carlins (93 872 19

24) o amb ell
mateix a través de la
seva web: www.hu-
morcatala.cat.

Els espectacles de
monòlegs a la sala aniran a càrrec
d’ATH projects, de Barcelona, i
combinaran les actuacions de di-
versos còmics. En la primera ses-
sió, el 7 de novembre, actuaran
Paco Calavera, Toni Cruz i Jesús
Ruiz. Però la idea és que en les ses-
sions següents el públic triï els
monologuistes que hi actuïn.

PEPA MAÑÉ | MANRESA

L’ESPECTACLE

Lloc: restaurant de la Sala Els Carlins.
Sabateria, 3. Manresa. Dia: dissabte, a les
22.30 h. Intèrprets: Eloi Güell i Aleix Olivera,
com a teloner. Entrada: gratuïta.

«Sopa i Riu»
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Escenarisd’Entrada

MÉS PROPOSTES

La sala estrena demà les sessions al restaurant, que es
combinaran amb actuacions amb diversos còmics a la sala 


Els Carlins vol
ser el referent
dels monòlegs

Escena Carles Heredia, del restaurant
dels Carlins, i Josep Soler,

president de la fundació del
teatre, porten dins d’un
cistell el monologuista

manresà Eloi Güell

VALL DE VILARAMÓ

� LLOC: Konvent de Cal Rosal. �DIA I
HORA: dissabte, a les 22 h. �ENTRA-
DES: accés lliure. El Konvent de Cal Ro-
sal ha preparat la que serà la seva prime-
ra nit de microteatre. Per fer-la possible,
s’ajuntaran quatre companyies de teatre
del Berguedà: Anònim Teatre, Tràfec Te-
atre, la Farsa i Ariadna Fígols. Cadascuna 
oferirà demà una obra de 15 minuts i,
per tant, es veuran desfilar els personat-
ges bíblics d’Anònim, la indigència més
salvatge de Tràfec, els Navegants de Ca-
bré i la Farsa, i la incontinència de la Fí-
gols. L’espectador haurà de moure’s per
l’edifici per veure els espectacles.

EL KONVENT, 
A ESCENA

� LLOC: Teatre Municipal l’Ateneu. Sant
Pau, 9. Igualada. �DIA I HORA: dissabte, a
les 21 h. �ENTRADES: 12 euros. A la venda
a www.ticketea.com. De pas, l’espectacle
que es podrà veure demà a l’Ateneu d’Iguala-
da, fa un recorregut emocional per la vida en
clau de clown. Aquesta proposta de circ i pa-
llassos, a càrrec de la companyia catalana i
madrilenya La Industrial Teatrera, i dirigida
pel manresà Jordi Purtí, va rebre el premi de
circ Zirkòlika 2012 a la millor direcció i a la mi-
llor posada en escena. Amb Mamen Olías i
Jaume Navarro com a intèrprets, l’espectacle
transmet el sentit de la vida amb una barreja
d’acrobàcies i mímica que fa reflexionar.

IGUALADA VEU LA
VIDA EN CLOWN

IMATGE PROMOCIONAL

IMATGE PROMOCIONAL


