
David Jou
poeta

Rosa Aguado, Anna Massallé i Maria Miralda
rapsodes

Joan Grimalt
apunts al piano

Maria Miralda
direcció

Anna Clariana
disseny gràfic

Divendres de Festa Major 
29 de juny del 2018
a les 22:30 
al pati de la Casa Museu Alegre de Sagrera
de Terrassa. Entrada pel c. Cardaire 

TAQUILLA INVERSA

Organitza:

Amb la col·laboració de:

de la revolta catalana

COMANDA DE POEMARIS  Preu/donatiu: 15 euros.

40 poemes d’amorimort. Passos per l’absència.
Selecció de poemes i interpretació: Albert Novellón. Llibre+CD
Maragall, paraula viva. 
Miquel Pujadó amb els músics Joan Humet i Manel López i 16 
personatges més. Llibre+DVD+CD del recital en directe a la Nova 
jazz Cava el 19 d’octubre del 2011.
Joan Salvat-papasseït, poemes i cançons. 
Albert Novellón i Iris Flotats. Llibre+CD del recital en directe a la 
Nova Jazz Cava de Terrassa el dia 17 de gener del 2013.
Hem escollit. Vinguts del que fórem, restem el que som.
Ca lluny... Re Déu...!
Poètica nacional dita per Òscar Intente.
Llibre+CD del recital en directe de la Nova Jazz Cava de Terrassa el 
dia 14 de febrer del 2013. A més el DVD de l’espectacle poètic Ca 
lluny... Re Déu...! amb música de Quico Mampel.
Recull de Goigs Terrassencs.
Selecció de goigs interpretats per la Capella de Música de la 
Catedral de Terrassa. CD
Jo vaig néixer a Cal lleter. Poemes de Pere Casaldàliga.
Recull de poemes interpretats pels Rapsodes dels Pastorets de 
Balsareny. Percussionista i efectista: Antonio Sánchez Barranco. 
CD+DVD
Poemes de la revolta catalana. 
Selecció de David Jou.
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Que pagaré, un cop els hagi rebut al meu domicili:
amb càrrec al meu compte
Banc .............................................................................
IBAN

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom i cognoms................................................................................
Telèfon.............................................................................................
Cel...............................@................................................................
Domicili...........................................................................................
CP....................Població....................................................................

Els recolliré i els pagaré a:
la seu de Fundació Torre del Palau
Rambla d’Ègara, 340 2a, centre Cultural Terrassa 08221 Terrassa
Dilluns a divendres de 9 a 2 i de 3 a 6 de la tarda.

GRÀCIES PER LA VOSTRA DONACIÓ
 937 899 087 - 605 688 661
podeu enviar la butlleta al: fax: 937 805 299
   cel: aetm@torredelpalau.org
    Bústia postal 145 08220 Terrassa



Programa

En un laberint de diàlegs trencats
Ibèria, Hispània, Sepharad
Escolta, Sepharad
Allò que fa gran la nostra esperança

Onze de setembre
Via catalana (2013)
En la gran V de Barcelona (2014)
Avinguda Meridiana: Via lliure (2015)

Nou de novembre
Urnes
Fent cua per votar, el 9N
Homenatge als voluntaris del 9N

U d’octubre
Contra l’autoritarisme
La força del teu vot
Homenatge als votants de l’1 d’octubre

Paraules de la llei
Quan la llei és el problema
Valor i descrèdit de les lleis
La ley
Contra les lleis injustes
Justícia
Repressió
Primavera a Castella.
Temps de suma? Temps de represàlia?

Paraules de l’ànima
La unitat, la llibertat
Vèncer 
Pentecosta, la festa de la paraula
Les temptacions
Raó, raons
Vent groc

Compromesos amb Guatemala i amb la cultura

Abans que res, vull tenir un record per tots i cadascun dels nostres 
presos polítics i exiliats. I d’una manera especial pels nostres 
conciutadans, Josep Rull, vicepresident de la Fundació Torre del 
Palau, i Lluís Puig, que en va ser patró i als qui simbòlicament els 
hi hem reservat dues cadires preferents.
David Jou i Mirabent és científic i poeta. Professor de la UAB: 
catedràtic de Física de la Matèria Condensada. Doctor Honoris 
Causa per la Universitat de Girona (2014) per l’excel·lència en 
terrenys aparentment tan dispars com el de la ciència, la poesia 
i la divulgació científica; i “per construir ponts entre la ciència, 
l’humanisme i la religió i haver demostrat estar compromès amb 
el país i la cultura catalana”.
David Jou ens regala, de fa anys, unes reflexions poètiques que 
reivindiquen els valors més genuïns d’una societat democràtica, 
respectuosa amb els drets civils i socials, solidària. Una societat 
regida per l’ètica i no per la força, pel diàleg i no per la imposició. 
Rebels contra l’opressió i la repressió. Dempeus, desperts, 
indignats, actius... així ens vol el poeta. Al servei de la societat, de 
la cultura i del país.
Aquests són valors que compartim des de la Fundació Torre 
del Palau i des del programa AETM (Ajut a Estudiants del Tercer 
Món). Aquest programa de solidaritat internacional ofereix ajuts a 
estudiants sense recursos en països en vies de desenvolupament. 
Des de fa una vintena d’anys estem treballant a Guatemala. 
Guatemala és l’únic país de l’Amèrica Central que en els darrers 
cinc anys no tant sols no ha millorat el seu nivell de vida, sinó que 
encara va enrere. Allà, el programa AETM ofereix aquests ajuts 
adreçats a nois i noies de comunitats indígenes, maies, de zones 
rurals i sense mitjans econòmics, perquè puguin cursar estudis 
professionals, i en algun cas universitaris, i puguin esdevenir bons 
tècnics i bons professionals al servei de les seves comunitats 
rurals i del seu país. Els demanem dues coses a canvi: que 
retornin, corresponsablement, els ajuts rebuts amb treball social 
a les seves comunitats i que es comprometin a no emigrar de 
Guatemala (com fan tants d’altres professionals, generalment als 
USA).
La nostra actuació a Guatemala coexisteix també amb la tasca que 
fa Vida i Pau, una altra ONG d’aquí amb qui conjuntament organitzem 
aquest recital. Ells treballen igualment en el desenvolupament de 

les comunitats rurals indígenes de Guatemala, especialment en 
els camps de la construcció d’habitatges dignes, d’escoles i en 
l’educació primària i secundària a les comunitats.
Si ens voleu conèixer una mica més i saber el què estem fent, 
podeu consultar els nostres llocs web que trobareu al programa. 
Així mateix, per contribuir a la nostra tasca solidària, aquest recital 
funciona amb el que es coneix com a taquilla inversa: al sortir 
podeu dipositar el donatiu que cregueu convenient i just. Totes  les 
donacions rebudes  van  a parar directament a aquests programes 
de cooperació internacional a Guatemala.
Aquest recital vol posar també l’accent en el més que important  
i necessari rol de la dona al món. El recital està dirigit per una 
dona i les tres rapsodes també ho són. No és casualitat; ho hem 
volgut així. En els nostres programes solidaris donem especial 
importància a les dones. Per això, sempre que ens és possible, 
mantenim la paritat de gènere en els ajuts.
Finalment, permeteu-me uns agraïments, absolutament necessaris. 
En primer lloc al poeta David Jou, que ens fa aquest magnífic regal 
dels seus poemes. A Maria Miralda, actriu i directora de teatre, 
avui també d’aquest recital i rapsoda, juntament amb les també 
actrius i rapsodes Rosa Aguado i Anna Massallé. Gràcies a Joan 
Grimalt, músic, compositor i director,  per les composicions que 
ha creat  i que interpretarà al piano. I gràcies a Anna Clariana pel 
disseny gràfic i la contundent il·lustració del programa. I tot això no 
seria possible sense l’estimable col·laboració de totes  les entitats i 
institucions col·laboradores que consten al programa. Un especial 
esment de Mirall de Glaç que ens manté viva la flama poètica amb 
els recitats mensuals sota el genèric nom de La deu de les veus en 
aquest marc emblemàtic de  la Nova Jazz Cava.
I a tots vosaltres també gràcies per ser-hi. Desitgem que us resulti 
agradable i interessant. I esperem que ens ajudi, a tots plegats, a 
persistir en la nostra capacitat de rebel·lia, indignació i de plantar 
cara per fer una ciutat millor i una Catalunya lliure i republicana. 
Moltes gràcies a totes i a tots.

Màrius Massallé
President de la Fundació Torre del Palau

www.torredelpalau.org

www.vidaipau.com
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