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Pablo Gisbert és valencià. També 
és el dramaturg d’El Conde de 
Torre el i de la compan ia de 
dansa La Veronal. Però, sobretot, 
és valencià. I deixa clar que la 
m sica electrònica, C imo a o i 
compan ia, és ol lore 
valencià . Ell recorda els an s 

, escoltant s a i La Polla 
Records amb els col·legues, 
però endollant ba allà dur en 
arribar a casa, sol, llun  de la 
vista de ning . e et, en Pablo 
va ormar part d’una banda, El 
Corredor Polon s, ns que va 
marxar a Madrid a estudiar 
dramatúrgia després de ser 
rebutjat a l’Institut del Teatre. I 
tot això li serveix per explicar-nos 
de què va Guerrilla, el work in 
progress que estan movent ara 
mateix de cara a la peça que 
presentaran a nals de jun  al 
Teatro Pradillo de Madrid i a 
l’octubre al estival T T de 
Terrassa.

Guerrilla ja ha passat per 
Manchester i Pamplona, sempre 
amb un ormat di erent i amb la 
improvisació com a paràmetre. A 
la ciutat anglesa, per exemple, 
van posar 30 espectadors a 
l’escenari, contraposats als 300 
de la platea. Van er entrevistes 
prèvies, amb preguntes de l’estil 
com t’agrada er l’amor . 
urant el xou, els van er 

empassar una con erència en 
aleman  i, mentrestant, anaven 
projectant els pensaments del 
públic. A Pamplona, l’experiment 
va passar per o erir un concert 
d’una banda de garatge i, també, 
sobreimpressionar què els 
passava pel cap als 
espectadors. 

A l’Antic Teatre, tindran 60 
estudiants de dansa en escena 
ballant com bojos durant una 
sessió d’electrònica de les 
dures. El públic veurà com el 
públic balla. Els diners de 

producció són men s 00 , 
però ens hem gastat 600  per 
er un botellón de primera”, 

assegura Gisbert. i ha esta, 
de la grossa, assegurada.

Encara els quedarà Bilbao 
abans de ixar la peça i estrenar-
la a Madrid. Aleshores, ja no 

serà a veure què passa”, sinó 
que en Pablo aga arà el toro per 
les ban es i escriurà el text, que 
els actors hauran d’aprendre’s 
en un temps rècord. Si han vist 
La chica de la agencia de viajes 
nos dijo que había piscina en el 
apartamento, la seva obra 

anterior,  ja saben que el teatre 
d’El Conde de Torre iel no és 
teatre ‘normal’. Les seves obres 
són experiències totals, 
contemporànies, adreçades 
sobretot al públic de 30 an s 
amb ganes d’asseure’s en una 
butaca (o no) i viure una 
experiència escènica di erent. 
El seu humor és una piconadora, 
així com la capacitat de retratar 
el món on viuen. El mateix passa 
amb la eina que Gisbert a amb 
La Veronal, on treballa colze a 
colze amb el seu coreògra , 
Marcos Morau, i amb qui 
estrenarà, al Grec, Vorònia, l’1 
de juliol. Tots dos, de et, són 
com germans”. Van néixer, 

precisament, al carrer del Conde 
de Torre iel a València, van anar 
al mateix col·le, van treballar 
més de quatre an s 
d’acomodadors al Mercat de les 
Flors... I són una de les parelles 
creatives més potents de 
Barcelona.

Gisbert és, per sobre de tot, a 
banda de valencià, dramaturg. 
Amb El Conde sempre treballa 
en primer lloc el moviment 
escènic i el text arriba en les 
últimes tres setmanes”. Entén 
la seva eina com a compositor 
del drama” i no creu que pugui 
considerar-se ben bé un 
escriptor, tot i que ha publicat 
les seves obres.

‘Guerrilla’ passa per l’Antic 
Teatre dj. 19 i dv. 20.

L’ocupació de l’espai escènic
El Conde de Torre el arà ballar el públic de l’Antic Teatre amb la tercera part de la 
sèrie ‘Guerrilla’, ‘ or  in progress’ sobre el públic. Per Andreu Gomila

Els diners de 
producció són 
pocs, però farem 
un ‘botellón’ de 
primera


