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CARLES SANS
Neixo a Badalona en el 1955. Estudi Dret, i en un moment donat decideixo deixar la carrera per 
a ingressar en l’Institut del Teatre de Barcelona dedicant-me més en cos que en ànima al món 
de l’espectacle. Durant els meus últims quaranta anys he fundat Tricicle, he interpretat i dirigit 
al costat de Joan Gràcia i Paco Mir deu reeixits espectacles. 

He dirigit El barbero de Sevilla de Rossini, òpera adaptada per a nens i joves que es va estrenar 
a Barcelona amb la producció del Gran Teatre Liceu de Barcelona. He dirigit i adaptat per a tea-
tre la pel·lícula Família de Fernando León de Aranoa. He escrit i dirigit diversos curtmetratges 
entre els quals: Quien mal anda mal acaba, David, i Polvo eres, alguns d’ells premiats i nomi-
nats als Goya. També he realitzat diversos anuncis publicitaris per a televisió. Quinzenalment 
publico un article als diaris El Periódico de Catalunya i Sport.

TEATRE

1993  Direcció de “El barber de Sevilla de Rossini”. Òpera adaptada per a nens.
2001  Direcció teatral de l’obra “Família” de Fernando León de Aranoa.
2008  Codirecció “Spamalot el musical” estrena a Barcelona.
2009  Codirecció “Spamalot el musical” per a la seva estrena a Madrid.
2011  Codirecció “Forever Young” per a la seva estrena a Madrid.

CINEMA

1993  Guió i direcció del curtmetratge “Quien mal anda mal acaba”.
Premis: Premi al Millor Curtmetratge en el Festival de Mont-real; 
Finalista Premis Goya 1993; Alfàs del Pi; Huelva; Montpeller i Jacobeo.
1995  Codirecció amb Tricicle “Palace” 
1995  Guió i direcció del curtmetratge “David”.
Premis: Millor Fotografia Festival Ibèric de Cinema; 
Finalista Premis Goya 1997.
1997  Guió i direcció del curtmetratge “Polvo eres”.
1997  Actuació en la pel·lícula “El amor perjudica seriamente la salud”. 
Director Manuel Gómez Pereira.  
2002  Col·laboració en “Vivancos el Sucio III”.
2004  Col·laboració en la pel·lícula “El asombroso mundo de Borjamari y 
Pocholo”, Director Santiago Segura.
2016  Coprodueix el Llargmetratge Documental “Bigas x Bigas”. 
Estrena al Festival de Cinema de Sant Sebastià.

TELEVISIÓ

1987  Dirigeix i interpreta per a TV3 “Tres estrelles” 
1992  Interpreta gags per a TV3 sobre “festes populars”
1994  Dirigeix i interpreta per a TVE “Chooof!”
2000 – 2003  Co-realitza per a TV3 la sèrie “Dinamita”
2005  Co-realitza i interpreta per a Tele 5 “Teletipos”
2005  Co-realitza i interpreta per a TV3 “Trilita”
2010  Co-realitza i interpreta per a TV3 “Més dinamita”

BIBLIOGRAFIA

2010  Publica a l’editorial Seix Barral “cita a dos” un llibre 
escrit a dues mans amb la periodista Anna Llauradó.
2015  Publica amb Edicions B “Tricicle de la Z a la A” escrit 
juntament amb Tricicle.

QUÈ ÉS Per fi sol!
Ara que Tricicle es pren un descans indefinit, Carles Sans, després de quaranta anys en 
silenci, aprofita a Per fi sol! per a parlar d’ocurrents i divertides anècdotes professio-
nals i personals viscudes durant aquest període. Confessions tan sorprenents com 
que abans de convèncer als seus socis de formar una companyia es va interessar per 
les seves parelles (les parelles d’ells), o sobre com va aconseguir superar la seva última 
colonoscòpia mentre la doctora li parlava de Tricicle. Ens explica també la primera vegada 
que els seus pares el van veure actuar amb el Joan i el Paco en un cafè teatre de Barcelo-
na, o quan els van llepar l’orella quan van estar al Japó, i del memorable ridícul que va fer 
en un jumbo quan tenia pànic a volar.
Aquest és l’espectacle que tots els seguidors de Tricicle voldran veure perquè s’expliquen 
els secrets d’una companyia molt estimada que ha fet rècord de públic allà on ha anat. 
Per fi sol! apareix en el moment més oportú com si d’un “making of” de la vida de Tricicle. 
És un espectacle basat en fets reals que farà riure a aquells que vulguin saber més d’una 
companyia, que, segons s’ha dit, forma part de la memòria emocional del nostre país.  
Per fi sol! no és únicament un monòleg. És un espectacle que combina el que es diu i 
com es diu, a través del gest i la paraula de Carles Sans, el qual perfila una galeria de 
divertits i entranyable personatges, de manera que aconsegueix una fantàstica empatia 
entre actor i espectadors. La seva expressivitat gestual i les seves històries faran gaudir 
als “tricicleros”, perquè descobriran vivències molt divertides que encara ningú no coneix.


