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L
a denúncia de vint anys 
d’abusos a adolescents ha 
commocionat la societat 

dins i fora de Lleida i ha posat 
en evidència més que mai la ne-
cessitat de fer caure els estere-
otips i els abusos de poder que 
pateixen les dones en diversos 
àmbits, també en la cultura. Fa 
una setmana, el diari Ara va 
publicar un reportatge en el 
qual revelava que els abusos 
denunciats a l’Aula Municipal 
de Teatre de Lleida anaven més 
enllà del que se sabia fins a la 
data. Casos que haurien tingut 
lloc recentment i, per tant, no 
estarien prescrits. 

Les víctimes ja van alçar la 
veu fa dos anys com ja va infor-
mar SEGRE, quan el 2018 se’n 
van unir nou per denunciar als 
tribunals que havien patit abu-
sos sexuals, vexacions i humi-
liacions per part del que va ser 
director i professor de l’Aula, 
A.G. La seua lluita no va poder 
portar el professor a judici per-
què la Fiscalia va arxivar la in-
vestigació a l’haver prescrit els 
abusos, comesos entre el 2001 
i el 2008. 

Ara, altres exalumnes han 
relatat episodis que sí que po-
drien ser investigats de nou, per 
la qual cosa la Paeria ha posat 
en marxa un mecanisme amb 
què recollir denúncies de for-
ma anònima i, segons l’alcalde 
Miquel Pueyo, si és necessari 
el consistori acompanyarà les 
víctimes fins a la Fiscalia.

En una setmana, després de 
mesos de tenir constància de la 
problemàtica, el consistori ha 
posat en marxa diverses mesu-
res. Una d’aquestes és la revisió 
del model de gestió de l’Aula 
de Teatre, ara en mans d’una 
concessió a l’Associació Cultu-
ral Aula de Teatre de Lleida. 
L’entitat veu amb bons ulls que 
es municipalitzi la gestió i les 
negociacions s’han iniciat amb 
bon peu. Un procés que ja havia 
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“NoEsTeatre”: el cas de l’Aula
Altres companyies inicien una campanya per recollir testimonis de possibles abusos després de 
les denúncies a Lleida i alerten que no és un cas aïllat || La Paeria ha reactivat aquesta setmana 
la revisió del model de gestió del centre i posa un mecanisme per recollir més denúncies
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Mobilització contra les violències sexuals el juliol del 2019 a la plaça Paeria, amb l’adhesió del col·lectiu Dones a Escena de Lleida.

començat però que s’accelerarà 
a causa de les denúncies d’abu-
sos. La lluita de les exalumnes 
s’uneix a la de Dones a Esce-
na, que ja es va manifestar el 
juliol del 2019 al davant de la 
Paeria per exigir la inhabilitació 
d’A.G. i de l’altre professor, R.E., 

acusats d’abusar de les alum-
nes quan eren unes adolescents. 
Una lluita a la qual s’han unit 
altres moviments del món del 
teatre per assenyalar que aquest 
cas no és aïllat i que aquesta me-
na d’abusos de poder es donen 
en altres parts de Catalunya. 

En aquest sentit, la compa-
nyia Las Fritas, de Barcelona, 
anima a explicar a través de les 
xarxes socials experiències per 
conèixer si les alumnes s’han 
sentit vexades, han patit toca-
ments, humiliacions o un altre 
tipus de situacions. Per empo-
derar les víctimes a poder de-

nunciar, Dones a Escena i altres 
col·lectius reclamen derogar la 
prescripció dels delictes sexuals, 
ja que recorden que denunciar 
és un procés molt llarg. 

Quan aconsegueixen afron-
tar el que els va passar i poder 
explicar-ho, es troben la porta 
tancada de la Justícia. La cam-
panya #NoEsTeatre continua 
despertant consciències i recla-
mant la necessitat de posar fi als 
abusos de poder a les arts escè-
niques, denunciant situacions 
que fins ara s’han assumit com 
“una cosa normal” però que en 
realitat són violència masclista.

CRONOLOGIA

Denúncia davant de Fiscalia
z 2018: Nou exalumnes de l’Au-
la Municipal de Teatre de Lleida 
interposen una denúncia per 
abusos sexuals contra el que va 
ser director i professor de l’Aula 
A.G i un altre professor, R.E, en-
tre el 2001 i el 2008.

S’arxiva la investigació
z Març del 2019: La Fiscalia de 
Lleida arxiva les diligències pe-
nals d’investigació que havia 
iniciat després de la denúncia 
d’abusos a l’haver prescrit els 
fets. Segons la investigació, el 
cas més greu d’abusos va tenir 
lloc el 2014.

Protesta de Dones a Escena
z  Juliol del 2019: El col·lectiu 
protesta a la plaça Paeria per 
demanar la inhabilitació dels 
dos professors, de reclamar 
que no prescriguin els delictes 
d’abusos i la creació d’espais se-
gurs lliures de violències.  Inici 
de la campanya “NoEsTeatre” 
per visibilitzar els abusos de po-
der en les arts escèniques.

Nous casos
z Maig del 2020: Surten a la llum 
possibles abusos a l’Aula que no 
haurien prescrit.

n Durant l’última setmana, 
exalumnes de l’Aula de Teatre 
han explicat la seua experièn-
cia en mans dels professors 
denunciats per abusos, A.G. i 
R.E. Els seus testimonis apun-
ten a humiliacions, vexacions, 
abusos de poder, manipulació, 
classes sexualitzades i abu-
sos sexuals, en alguns casos 
fins i tot agressions. La ma-
joria, quan tenien entre 15 i 
18 anys. “Van fer de l’Aula 
el seu jardí d’esbarjo perso-
nal. Feien el que volien”, re-
lata una d’elles. Moltes d’elles 

expliquen experiències comu-
nes, com tocaments durant les 
classes o haver de compartir 
llit amb A.G. quan anaven de 
bolo. “No era normal que una 
alumna de 15 anys compartís 
llit amb el seu professor de 
33”, asseguren. Després de 
tancar-se la porta de la Jus-
tícia, les alumnes han hagut 
d’“exposar-se per alçar la 
veu”, la qual cosa n’ha ani-
mat altres a explicar el que 
van viure o van veure. “Què 
podíem fer nosaltres si només 
érem unes nenes”, asseguren.

Alumnes alcen la veu: “Van fer de 
l’Aula el seu jardí d’esbarjo personal”

n El síndic de greuges, Rafa-
el Ribó, va iniciar la setma-
na passada una investigació 
d’ofici sobre els abusos sexu-
als denunciats a l’Aula de Te-
atre de Lleida. Aquest dijous 
passat, aquest càrrec institu-
cional ja havia sol·licitat al 
consistori diversa documen-
tació en aquest sentit, també 
sobre les mesures portades a 
terme, ja que Ribó també vol 
analitzar la implicació de les 
administracions públiques en 
els fets. 

De fet, el reportatge de 

l’Ara apunta que els abusos 
es coneixien i la direcció de 
l’Aula de l’època no va fer res 
mentre que l’actual direcció 
assenyala que se’n va assa-
bentar quan es va presentar 
la denúncia. El mes de febrer 
d’aquest any, l’Aula va posar 
en marxa, amb l’ajuntament, 
un protocol de prevenció 
d’abusos sexuals a l’equipa-
ment. Així mateix, s’ha fet 
formació al professorat i la 
Paeria vol fer una auditoria 
sobre els espais insegurs dins 
del centre municipal.

El síndic de greuges ja ha demanat 
documentació a l’ajuntament

DENÚNCIA

Nou exalumnes de l’Aula 

van denunciar els abusos  

el 2018 i la Fiscalia ho va 

arxivar al prescriure els fets
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