
LA  FÀBRICA
MÚSICA, POESIA I IMATGE 
BASAT EN EL LLIBRE DE MIQUEL MARTÍ I POL 

Carles  Girbau
composició, veu i violoncel

Pere  Girbau
composició, videocreació i guitarra





PRESENTACIÓ
Quan la Fundació Miquel Martí i Pol ens va proposar de crear un espectacle poètic, vam decidir centrar-nos en el llibre “La fàbrica” de 
Miquel Martí i Pol. El llibre va suposar entrar en un món que ens resultava temporalment llunyà però alhora molt proper i vigent quant 
a les relacions humanes que hi ha descrites. És per això que vam optar per allunyar-nos d’un concepte visual d’època i centrar-nos en una 
recreació més actual de cada poema. Seguint l’aire d’austeritat que el llibre transmet, l’aproximació ha consistit en utilitzar únicament allò 
que teníem més a l’abast, amb una càmera com a únic recurs i filmant simples escenes de la vida quotidiana protagonitzada per veïns, amics 
i, sobretot, molta gent anònima que forma aquest concepte de “poble” que sempre és present al llibre del poeta. Musicalment, vam com-
pondre tots els temes amb la voluntat d’acompanyar el text i les imatges sense alterar la senzillesa estilística dels poemes de Martí i Pol.



Carles Girbau (Roda de Ter, 2001). Als tres anys comença 
a tocar el violoncel amb Eulàlia Subirà a l’Escola de Música de 
Manlleu. Als 13 anys continua els estudis d’aquest instrument amb 
Anna Mora fins a completar el grau professional. Rep també formació 
d’harmonia, llenguatge musical, baix elèctric i piano modern.
Forma part durant 6 anys de l’orquestra de violoncels Grupcello.cat 
i participa en 4 Stages de l’Orquestra S.XXI, amb la qual interpreta 
la 9a simfonia de Beethoven al Palau de la Música Catalana.
Com a treball de recerca de Batxillerat composa “ Oda a Salou”, un recull de 
6 cançons amb lletra i música pròpia sobre aquesta colònia tèxtil. Actualment 
està cursant el 1er curs d’estudis superiors de violoncel a l’ESMUC.

Pere Girbau (Roda de Ter, 1996). Als 4 anys comença guitarra 
clàssica amb el professor Isidre Arau i un any més tard comença a tocar 
el piano a l’escola de música de Roda de Ter. Continua els estudis a 
Manlleu amb els professors Miquel Guiteras i Rosa Masferrer i finalitza 
el Grau Professional al conservatori de Vic. Guanya dos primers premis 
als concursos de piano de Cervera i Torroella de Montgrí. Posteriorment 
cursa els estudis superiors a l’ESMUC amb el guitarrista Àlex Garrobé.
Des de ben petit mostra la mateixa afició pel cinema que per la música 
i guanya en tres ocasions el primer Premi del Festival Audiovisual 
Miquel Obiols. Actualment fa 2n curs de cinema a l’ESCAC.

GUITARRA VIOLONCEL
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SOBRE L’ESPECTACLE
“Com llegeixen Martí i Pol les noves generacions? Quina lectura són capaços de donar a un poema sobre el qual 
s’han fet tantes interpretacions com La fàbrica? Els germans Pere i Carles Girbau ho van mostrar en l’espec-
tacle que dissabte estrenaven al Teatre Eliseu de Roda dins de les Jornades Miquel Martí i Pol d’enguany. 
La fàbrica, a les seves mans, esdevé un recorregut pel poema en què es barregen música, imatge i paraula.

Una música composta pels dos germans i interpretada per ells mateixos en directe –Pere a la guitarra i Carles al 
violoncel– que fa de fil conductor del recorregut per 17 poemes del llibre. Les imatges que acompanyen els poemes 
intenten suggerir, més que no recrear, l’essència del text, recitat de manera absolutament natural, “sense estrafer la 
veu”, com diria el poeta. Una magnífica proposta de petit format que mereix, després de l’estrena, un llarg recorregut.”

Jordi Vilarrodà -”El 9 Nou” 



PROGRAMA
1

La Fàbrica
2

Avís 
3

No estem mai sols
4

Val més que ho sapigueu

5
L’any vinent

6
La creació

7
Balada

8
Nit de Nadal

9
Nocturn

10
 La gent

11
Homenatge a Miquel Bauçà

12
L’Elionor

13
El progrés, diuen

14
Ni pel cantó de llevant

15
In memoriam

16
Ho dic sense cap prejudici

17
Per a tots nosaltres





1 PROJECTOR 
1 PANTALLA DE PROJECCIÓ
2 MICRÒFONS PER VIOLONCEL I GUITARRA
2 LLUMS ZENITALS

REQUISITS TÈCNICS




