
 

 

Os monólogos R voltan aos escenarios: 
catorce anos de humor “do país” 

• Tras a paréntese da pandemia e unha edición de 2021 televisada, regresan 
os monólogos R con máis ganas e vigor que nunca en formato presencial da 
man de ‘Touri’, Digón e Marita. 

 
• O novo periplo dos monólogos itinerantes do operador galego comezará o 

sábado 7 de maio na Coruña e retomarase a finais dese mes en Ourense, 
Lugo e Vigo. 
 

• R leva dende 2008 apostando polo humor “do país” e a fórmula dos 
monólogos para achegarse, de xeito diferente, aos seus/súas clientes/as e á 
poboación de Galicia en xeral 

 

Xoves, 28 de abril de 2022.- En 2020, a pandemia interrompeu o desenvolvemento desta 
exitosa acción itinerante dos monólogos R que dede hai catorce anos ten feito rir a miles de 
galegos e galegas da man dos monologuistas, actores e actrices máis sonados/as da terra. O 
ano pasado, con motivo das restricións pola crise sanitaria, atopouse unha solución televisada 
para manter en activo os monólogos a través da ‘canle convidada’ da grella de programación 
de R. 
 
Mais o gran momento chega agora, coa volta tan esperada aos teatros das actuacións 
presenciais deste evento querido e demandado como ningún por un público incondicional 
desta acción de R. 
 
Falamos de humor “do país” en estado puro, cuxos condutores serán, nesta nova quenda de 
espectáculos, Xosé A. Touriñán (‘Touri´), ’Oswaldo Digón e Marita Martínez, monologuistas da 
canteira galega moi populares en Galicia que, con seguridade, provocarán un ano máis as 
gargalladas do seu público. 
 
Catro cidades galegas, de norte a sur 
 
O periplo desta nova edición dos monólogos R comezará o vindeiro sábado 7 de maio no 
Pazo de Exposicións e Congresos da Coruña, Palexco, en sesión única ás 20:00 h. A capacidade 
é limitada e para acudir é necesario contar con algún dos convites de R para clientes/as ou 
dos conseguidos nos concursos de redes sociais.  
 
A ruta continuará o xoves 26 de maio no Pazo de Congresos de Ourense ás 20:30 h, o venres 
27 no Auditorio “Gustavo Freire” de Lugo á mesma hora e o domingo 29 no Auditorio 
Afundación de Vigo ás 18:00 h. 



 

 

 

41.000 asistentes, 30 localidades e monologuistas da terra 

Dende os seus inicios, os monólogos R organizáronse pensando especialmente en clientes/as 
do operador galego, a través dun formato definido (relato dunha única persoa en voz alta) 
que R leva escollendo dende 2008 para manterse preto da súa xente. É tamén unha aposta 
polo talento do país, polo enxeño e polo humor, talvez este último un dos xeitos máis rápidos 
e eficaces de acurtar distancias entre as persoas. De feito, son xa case 14 anos que falan de 
éxitos totais nas convocatorias destes espectáculos nos que hai garantidas risas a varrer.  
 
E como mostra, as cifras: ata a data, en formato presencial, alcanzouse a cantidade de 41.000 
asistentes aos monólogos R, con espectáculos non só nas sete principais cidades galegas (A 
Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela, Vigo e Ferrol) senón tamén 
noutras moitas localidades da comunidade como Viveiro, Vilalba, Ordes, Xinzo da Limia, 
Sarria, O Carballiño, Carballo, Ribadeo, Verín, Lalín, A Estrada, Melide, Noia, Allariz, As Pontes 
de García Rodríguez, O Barco de Valdeorras, Ponteceso (O Couto), Porriño, Cee ou Boiro, ata 
chegar a unha trintena de concellos visitados. 
 
A respecto do talento galego, polos monólogos R pasaron humoristas e/ou monologuistas 
do territorio tan populares como David Amor, Isi, Pepo Suevos, Carlos Blanco, Rober Bodegas, 
Marcos Pereiro, Federico Pérez, Javier Veiga, Víctor Grande, David Perdomo ou, como nesta 
edición, Martia Martínez, Oswaldo Digón e Xosé A. Touriñán, os dous últimos xa asiduos desta 
cita co público galego para esmendrellarse coa risa. 
 
 
 



 
 
Sobre os/a monologuistas/a 
 
Xosé A. Touriñán, popularmente coñecido como ‘Touri’, comezou a despuntar como actor e humorista 
nas “Cantareiras de Ardebullo”, xunto a Marcos Pereiro. Vímolo no cine e no teatro interpretando o papel 
de fillo do narco Manuel Charlín en “Fariña” ou dando vida a unha infinidade de personaxes na gran 
pantalla, percorrendo “Rutas bizarras” en La 2 e moitas veces subido aos escenarios cos seus monólogos. 
 
Oswaldo Digón tamén repite nos monólogos R. O cómico e actor galego, que manexa a retranca como 
ninguén, comezou a súa carreira arredor 1996 como contacontos e hoxe o disputan os mellores 
programas de comedia. Ademais dos monólogos e a interpretación en xeral, forma parte do grupo 
“Almas de Cántaro”, que combina música e humor. Tamén traballa como guionista e en ocasións como 
debuxante. 
 
Marita Martínez é unha experta contadora de historias, como demostrou no seu máis recente 
espectáculo “Quéroche un conto”. Ademais de facer rir, recalou no teatro durante máis dunha década 
con compañías como “Espello cóncavo” e “Teatro Galileo” e traballou en series tan emblemáticas como 
“Mareas Vivas”. 
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