DIRECCIÓ: Lucía G. Valcárcel

“ El teatre és un viatge apassionant a
través del temps i l’espai; i els actors,
el seus viatgers més intrèpids”

tardis
Tardis teatre

Tardis Teatre va nàixer al 2008 amb el muntatge de
l’obra El baúl de los disfraces, de Jaime Salom. Aquesta
comèdia amb un punt dramàtic està dirigida per Gaspar Torres i, des que es va estrenar al juny de 2009, hem
recorregut amb ella diversos escenaris de la província
d’Alacant. A més al juliol de 2011 va ser seleccionada
per a participar en la IV Mostra de Teatre Amateur “El
Perelló a Escena”.
Partint de la premissa que si els actors gaudeixen
en escena, el públic també, sorgeix aquest projecte
la filosofia del qual és gaudir fent teatre i, des de la
humilitat, intentar que el nostre públic gaudisca tant
com nosaltres o fins i tot més (que ja és difícil).
Al llarg de 2011 ens vam embarcar en aquest nou projecte teatral anomenat Divorciats que es va estrenar
el 2 de desembre de 2011 a la sala cultural de La Llotja
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(Elx) alhora que continuàrem amb la gira solidària
que iniciàrem al 2010 en col·laboració amb diverses
associacions de caràcter social i benèfic per tota la
província; una iniciativa que ens ha permès ajudar als
col·lectius més desfavorits i que ens ha aportat una
gran satisfacció personal. Aquesta iniciativa ens ha
reportat també un gran reconeixement per part d’eixes
associacions i fins i tot vam tenir el gran honor de
rebre d’ASFEME el Premi a la Iniciativa Solidària 2010.
Així mateix continuem amb el que potser haja estat el
major projecte de 2010-2011: l’organització del Certamen Nacional de Teatre Amateur d’Elx, que enguany
ha pogut veure la llum amb gran èxit gràcies a l’esforç
conjunt de diverses companyies de teatre amateur
il·licitanes en col·laboració amb diferents organismes i
empreses locals i de la Comunitat Valenciana.

“ Hi ha centenars de milers de
divorcis cada any. Alguna cosa de
bo deu tenir.”

l’obra
Sobre l’obra

Són els anys 70 i el divorci està de moda, sobretot a
la gran ciutat. Divorciats és una divertida comèdia
d’embolics que narra les aventures i desventures d’un
grup d’amics en la trentena i divorciats, que tracten de
tirar endavant després de les seves respectives ruptures
sentimentals.
Amb un elenc de set actors i actrius, la majoria molt
experimentats, i inspirada en les grans comèdies
d’enrenous dels anys 70, Divorciats és una obra divertida, lleugera, que destaca per la seua frescor i agilitat.
Divorciats es va estrenar els dies 2 i 4 de desembre de
2011 a la Sala Cultural de La Llotja (Elx) on va tenir
una molt bona acollida per part de l’exigent públic
il·licità.
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Sando
Matías González Pinos
Vicente Soto
Gaspar Torres
Edu García
Zoraida Gracia
Laura Pascual Mora

Fitxa
tècnica

Requisits
tècnics

Disseny d’escenografia: Lucía G. Valcárcel i Gaspar Torres
Creació d’escenografia: Jorge Soler i Edu García
Tècnic de llum i de so: Sherezade Gracia i Judith Blasco
Disseny gràfic: Marco Creativo
Fotografia: Francisco Puig
Direcció Escènica: Lucía G. Valcárcel
Ajudant de direcció i regidor: Jorge Soler
(Aquests són els requisits ideals per al correcte desenvolupament del
muntatge, encara que ens podem adaptar a d’altres espais).

Mesura de l’escenari:
Boca: 8 m.
Fons: 6 m.
Altura: 3 m.

Il·luminació:
25.000 w. i Taula de llums

So:
Lector de CD. Taula de so i Monitors

Camerinos amb capacitat per a 7 persones i aigua corrent.
Temps de muntatge: 5 hores
Temps de desmuntatge: 1 hora
Duració de l’obra: 90 minuts
Caché: 850€ (província d’Alacant) o 1.200€ (resta de
provincies). Exempts d’I.V.A.
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“ Els matrimonis es fan i es desfan
però la partida ha de continuar.”

l’elenc
L’elenc

Lucía G. Valcárcel

- Directora -

Sando
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Traductora de professió i artista per vocació, dirigeix la seua
empresa Soleil Traducciones i co-dirigeix, junt amb Gaspar
Torres, la companyia Tardis Teatre. Va debutar al teatre al
2001 amb el grup Óscar Martín. Ha col·laborat amb diverses
companyies de teatre amateur a França i Espanya i ha
participat com a actriu en diversos muntatges teatrals entre
els quals destaquen Una, dos i tres maletas, de Claude Magnier, El baúl de los disfraces, de Jaime Salom, Un drama de
Calderón, de Muñoz Seca i Antígona, de Sófocles. Al 2006 va
guanyar el premi a la millor actriu de repartiment en el XIV

Certamen Nacional de Teatro Amateur “Villa de El Álamo”
pel seu paper de “Germaine” a l’obra Una, dos i tres maletas.
És també membre de la companyia amateur internacional
GASP, on participa en muntatges teatrals en anglès, i combina el teatre amb altres disciplines artístiques com el cant
coral, la dansa oriental, la performance i el piano. Divorciats
és la seua opera prima com a directora.

És arquitecte tècnic i estudia el Grau en Enginyeria
Electrònica, Automàtica i Industrial a la UNED, encara que
treballa com a monologuista (stand up comedy). Va debutar
al teatre al 1998 i ha col·laborat amb les companyies La
Baranda i El Síndrome de Elena. Ha participat en diversos
muntatges teatrals entre els quals destaquen Un momento
de 10 (sessió d’improvisació), R.O.C.A. i Desorbitados.

guanyador del 2º premi i premi especial del públic al
Certamen Nacional de Monólogos de Santa Pola. Combina
el teatre amb altres disciplines artístiques com la música
(toca el xiulet rociero i tamboril) i la performance.

Va guanyar el 1º premi al Trisurco Comedy Show 2010
i al Concurs de Monòlegs de la UA 2010. A més resultà

És un artista molt complet i polifacètic que destaca per
la seua comicitat i la seua facilitat per connectar amb el
públic. I així ho prova en Divociats, el seu primer muntatge
amb Tardis Teatre.

Llicenciat en Traducció i Interpretació per la UA i Màster en
Comerç Internacional, treballa com a gestor d’exportació en
una important empresa de Sant Joan d’Alacant. Debutà al
teatre al 2009 amb l’obra El baúl de los disfraces, de Jaime
Salom, dirigida per Gaspar Torres i representada per Tardis
Teatre.

Matías González Pinos

Des de llavors ha participat en nombrosos muntatges teatrals amb les companyies amateur il·licitanes Tardis Teatre,
Melpomene Dacria i Taitantos Teatre. Destaquen El atardecer

Llicenciada en Criminologia per la Universitat d’Alacant,
estudia el Grau en Psicologia a la Universitat Miguel Hernández d’Elx. Va començar a fer teatre al 1993 amb només
9 anys d’edat al grup de teatre del col·legi Eugeni D’Ors (Elx).
Ha col·laborat amb les companyies amateur Óscar Martín
Teatre i Teatre Garou, a més de col·laborar activament amb
Tardis Teatre des que es va fundar.

Zoraida Gracia
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Entre les obres més destacades en que ha participat, trobem
Usted tiene ojos de mujer fatal, de Jardiel Poncela, en la

de cristal, d’Olga Mínguez, La Soga, de Patrick Hamilton, i El
jurado, adaptació teatral de la pel·lícula Doce hombres sin
Piedad.

Llicenciat en Belles Arts per la Universitat de València,
treballa com a escultor de fogueres i professor de dibuix i
pintura.

Gran amant del drama, destaca per la seua espontaneïtat i
sensibilitat com a actor, i per la seua capacitat d’adaptació
als diversos gèneres teatrals. Aquesta es la seua segona
col·laboració amb Tardis Teatre.

Ha participat en diversos tallers de teatre a Elx i Alacant,
però va ser a l’estrena de Divorciats a la sala La Llotja (Elx) el
A més d’actor, és també escenògraf i destaca pel seu sentit
2 de desembre de 2011, on va debutar a escena.
de l’estètica i la seua destresa com a artista plàstic. És un
Combina aquesta disciplina artística amb altres com la pin- artista molt complet i treballador capaç d’aportar grans
dosis de talent a un muntatge teatral.
tura i l’escultura. Com a pintor va participar a les edicions

Edu García

qual interpretava a una magnífica Comtessa de San Isidre,
Juguete Macabro, de Carmen Dólera, on va destacar per la
seua versatilitat com a actriu en ficar-se a la pell de diversos personatges, i Una, dos i tres maletas, de Claude Magnier.
Destaca per la seua capacitat de treball, la seua força en
escena i la seua passió pel teatre, com ho prova el fet que
porte tota una vida fent allò que més li agrada: pujar a un
escenari per fer riure al públic.

Va debutar al teatre al 1997 amb el grup Óscar Martín
Teatre i ha col·laborat entre altres amb els grups Atrote
Teatro i Teatre Universitari de la Universitat d’Alacant. Ha
participat com a actor i com a director en diversos projectes
com ara Una, dos i tres maletas, Edipo Rey, El baúl de los
disfraces, etc.

Gaspar Torres

Al 2003 va guanyar el Premi al millor director en la Mostra
d’Ensenyament Mitjà d’Elx per l’obra Usted tiene ojos de
mujer fatal, de Jardiel Poncela i al 2006 l’obra Una, dos y tres

2007, 2008, 2009 i 2010 al Certamen Expo Jove, resultant
finalista a l’edició 2010 d’aquest certamen. També ha
participat en diverses exposicions individuals i col·lectives i
ha il·lustrat llibres com ara Imagine, d’Octavi Egea, a càrrec
de Tàndem Edicions.

maletas, dirigida per ell, va rebre quatre premis (2º Premi al
millor muntatge teatral, Premi especial del públic, Premi a
la millor escenografia i Premi a la millor actriu de repartiment) al XIV Certamen Nacional de Teatro Amateur “Villa de
El Álamo” (Madrid). Actualment co-dirigeix Tardis Teatre i el
grup de teatre Las Peras del Olmo, del I.E.S. Montserrat Roig
(Elx), activitats que combina amb el seu treball com a agent
d’una companyia asseguradora.

Animadora sociocultural, coreògrafa i ballarina especialitzada en dansa oriental, ha participat en diversos tallers
de teatre i teatre musical, l’últim d’ells impartit per David
Palazón.

Laura Pascual Mora

A més co-dirigeix amb Lucia Roma la companyia de dansa
oriental Danzas del Sur, fundada per Aika Conca a Elx, amb
la qual ha creat diversos espectacles com ara Velos en
danza (que es va representar al Gran Teatre d’Elx al maig
del 2011) o El baile es mi viaje, amb el qual la companyia

El més veterà del grup, ara jubilat, va debutar al teatre al
1991 amb l’obra Los Pobrecitos. Va passar a formar part
de la companyia amateur Atrote Teatre i més tard, de la
Compañía Clásica de Comedias i del grup Anem al Gra, amb
les quals ha realitzat nombrosos muntatges teatrals.

Vicente Soto
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Ha protagonitzat, entre altres, l’obra Un drama de Calderón,
de Muñoz Seca, i ha participat en nombroses obres entre
les quals destaquen George Dandin, de Molière, El agüita
milagrosa, dels germans Quintero, o Doña Rosita la soltera,

va participar al Festival d’Arts al Carrer “Elx al Carrer” al juny
del 2011.
Ha participat en diversos concursos nacionals de dansa
oriental entre els quals destaquen el Aini ya Aini, a la ciutat
de València, i la Bellydance Competition 2011 que es va
celebrar a Tarragona. Debutà als escenaris com a actriu amb
l’obra Divorciats el 2 de desembre de 2011 a la sala La Llotja
(Elx), on destacà per la seua espontaneïtat i vis còmica.

de Lorca. Ha participat en diversos espots publicitaris i en
nombrosos curts com El teléfono, d’Antonio V. Chinchilla.
Com a actor destaca per la seua gran espontaneïtat i per la
seua capacitat d’empatia amb el públic. És un actor molt
versàtil que sempre aportarà una gran qualitat humana a
qualsevol muntatge en què participe.

Contacte
Contacte

www.tardisteatro.com
tardisteatro@gmail.com
Telèfon de contacte:
966 656 706
676 281 656 (Lucía)
647 427 935 (Jorge)
Associació Cultural Tardis Teatre
C/ Torres Quevedo, 112, 1º - 1
03204 Elx (Alacant)
CIF: J54354808
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Gràcies

