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El popular humorista Santi Millán presenta el seu millor 

monòleg al Centre Cultural Terrassa 
 
 
El showman més polifacètic i irreverent del nostre país presenta a 
Terrassa, el dissabte 5 d’octubre, l’espectacle més divertit i personal de la 
seva carrera, Santi Millán Live! 
 
Santi Millán Live! és un monòleg ple d’humor fresc i original, d’efectes 
audiovisuals espectaculars, d’interacció amb el públic, de bona música i de 
moltes sorpreses. Una nit inoblidable d’humor al més pur estil del popular actor 
i humorista.  
 
Durant l’espectacle, que ja han vist més de 15.000 persones, Santi Millán fa 
bromes sobre tres de les seves grans passions: la música, el sexe i l’humor. 
 
 
Santi Millan 

Format a l’Institut del Teatre de Barcelona, Santi Millán és un conegut actor i 
presentador de televisió que es va iniciar en el món de l’espectacle de la mà de 
l’exitosa companyia teatral La Cubana. Amb tan sols 20 anys va aconseguir 
forjar-se com a actor recorrent tot Espanya amb els espectacles: Cubanadas a 
la Carta, Cómeme el coco negre, Cubana Marathon Dancing i Cegada d’amor, 
entre d’altres.  

Després de treballar durant una dècada amb La Cubana, Millán va decidir 
donar el salt a la petita pantalla i va fitxar per la productora El Terrat, on 
començà a treballar com a showman i presentador en programes de televisió 
com: Una altra cosa, A paper tour, El Club de la Comèdia o Buenafuente. 

No va ser fins l’any 2007 que Millán va crear la seva pròpia productora Zoopa 
(Zoo Partners Entertaintment) juntament amb el productor i amic Carlos Ortet, 
amb qui van crear els programes televisius Boqueria 357 o UAU! 

Santi Millán compagina paral·lelament la seva vida professional com a 
presentador a la televisió amb la seva faceta més personal com a actor de 
sèries de reconegut èxit com Periodistes, 7 Vides, Els Simuladors, Qüestió de 
Sexe, Germans i detectius, Lex o Frágiles.  

http://www.zoopa.es/
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També ha participat en nombroses pel·lícules: Lisístrata, Vivancos, Torrent II, 
L’amor perjudica seriosament la salut, Nusos, Amor Idiota, Digues que sí, Serà 
que ningú és perfecte, L’habitació de Fermat, Rivals, Mil cretins, Bruc o Només 
per a dos. 

En els últims anys, Millán s’ha centrat en la faceta en què es troba més 
còmode: com a actor de teatre amb nombrosos espectacles que han donat la 
volta pels millors teatres del país: Wanted, Més enllà del Pont al costat de 
l’actriu Marta Torné o el seu projecte més personal i irreverent Santi Millán 
Live!, un xou on l’actor i presentador torna als escenaris per oferir un macro-
concert espectacular que després del primer acte es desmunta per convertir-se 
en una comèdia divertidíssima, plena d’interacció amb el públic, números 
musicals, actualitat i moltes sorpreses. 

 
 
 
Les dades 
 
Espectacle: Santi Millan Live! 
Dia i hora: dissabte 5 d’octubre a les 21h 
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340 
Preu: 18 € 
Més informació i venda localitats: www.vendaentrades.cat 
Telèfon: 902 180 677 

http://www.vendaentrades.cat/

