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El Centre Cultural Terrassa exhaureix entrades amb Toni Moog 
 
El conegut humorista desgranarà les històries més divertides dels seus deu anys en 
escena 
 
Amb el mateix ritme desenfrenat que caracteritza Toni Moog, el Centre Cultural 

Terrassa ha omplert l’auditori amb l’espectacle El millor de Toni  Moog fins a penjar el 

cartell d’entrades exhaurides. Humorista, actor i col·laborador de televisió, acumula 

una dècada de monòlegs amb més 250.000 espectadors al Club Capítol i 10 milions de 

visites als monòlegs gravats a Youtube. Singles, Facemoog, Follamigas i Blanca Navidad 

són alguns dels seus últims treballs que veurem ara en una selecció dels millors gags, 

empaquetats i enllestits per fer riure al públic de Terrassa.  

Biografia  

Considerat des de parvulari el pallasso oficial de l’escola a causa de les seves repetides 

expulsions de classe, els seus estudis a la Facultat de Publicitat van donar els fruits 

esperats: va acabar treballant de DJ a vàries discoteques fins a fer el salt com a 

monologuista el 2004. Una aposta entre amics el va portar a pujar a un escenari i a 

llençar les seves primeres frases com a humorista.  

 

A partir d’aquest moment ha sigut un no parar; ha gravat monòlegs amb Paramount 

Comedy i El Club de la Comedia dels quals a Youtube superen els 10 milions de visites. 

També a col·laborat  a diversos programes d’èxit com Homo Zapping, Uau!, La Tribu i 

Boqueria 357. 

 

Al teatre porta més de 8 anys establert a la sala gran del Club Capítol fent rècords de 

taquilla i de permanència dels seus espectacles. Amb Singles, Facemoog i Blanca 

Navidad ha arribat recentment a la xifra de 250.000 espectadors.  

 

Les dades 

Toni Moog El millor de Toni Moog 

Dia i hora: divendres 22 de gener, a les 21h 

ENTRADES EXHAURIDES 


