
 

 

Dones a Escena - Lleida 
14 de juny de 2020  ·  

 

Pel que hem constatat de primera mà els darrers mesos, els Abusos Sexuals no només són difícils de 
detectar, sinó també feixucs d’explicar i incòmodes de denunciar. Hi ha diversos obstacles a vèncer –la 
presa de consciència, la por a l’absència de suport, la cerca de coratge i tantes altres dificultats, 
entrebancs, impediments i arduïtats afegides, com diferents situacions personals trobem–. La suma de 
contrarietats acaben convertint els fets viscuts en històries tèrboles que, massa vegades, s'expliquen en 
lapses de temps vastament dilatats. Intervals que, entre altres adversitats, afavoreixen la prescripció del 
delicte. 

En el món de les Arts Escèniques, un «ACTE» és cadascuna de les parts principals en què es divideix una 
obra. Del nostre aprenentatge, des de l’acompanyament de les denunciants dels Abusos Sexuals a 
MENORS a l’Aula de Teatre de Lleida, fem palesos diferents moments clau. Estadis que es repeteixen en 
tots els casos, fins que l’abús arriba a fer-se públic. Aquests intervals els assimilem a diferents «ACTES» 
teatrals. 

Avui, fa tot just un any que Dones A Escena vam fer pública la situació que aquestes dones havien 
denunciat. Els calia protecció. I, en nosaltres van trobar una xarxa de suport que les escudava dels 
agents nocius externs. No desfem cap de les passes que hem fet al seu costat. Encara, un aclaparador 
any després, seguim compromeses en aquest acompanyament. I aixequem la veu amb elles. 

Fa pocs dies, llegíem, al Diari Ara, el cas d’Abusos Sexuals propalat per l’Albert Llimós i la Núria Juanico. 
L‘article d’investigació veia la llum, a partir de la denúncia que la Cristina, la Goretti, la Violeta, l’Aida, la 
Laura, la Míriam, la Sònia, la Patrícia i la Marta interposaven,el 2018, contra dos professors de l’Aula de 
Teatre de Lleida. A elles nou, en aquesta publicació, s’hi sumaven desenes de noies, per tal d’aixecar la 
veu contra fets punibles patits els darrers 20 anys.  

A partir d’avui, en aquest canal, podreu llegir l’experiència de les víctimes, de la seva mà. Esbrinareu 
com ha sigut aquest camí d’ABUSOS EN TRES ACTES. ACTE I: primer, les seves sensacions vers 
l'abusador, quan eren adolescents. ACTE II: segon, la presa de consciència que allò que havien 
sobreviscut era «abús». ACTEIII: finalment, la poderosa vivència de denunciar i trencar el silenci. 
Nosaltres i les nostres xarxes tornem a ser el seu altaveu.  

Entenem que llurs paraules no només fan justícia sobre elles mateixes. També seran alliberadores per a 
algunes de les persones que les llegiran. A totes elles, GRÀCIES per comprometre's en fer de les Arts 
Escèniques un espai més segur per a tothom, a casa nostra i arreu. 
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