
Carta del col·lectiu de denunciants del Cas Aula:


Pròleg: A les noies i dones que visquessin els abusos de l'exprofessor i l'exdirector de l'Aula 
Municipal de Teatre de Lleida citats al reportatge del Diari ARA publicat al 2020: Si sentiu un buit 
dins vostre, sentiments contradictoris que us mengen per dins, nosaltres i Dones a Escena seguim 
aquí per escoltar-vos, escoltar-nos, i omplir els silencis de comprensió. Sense judicis. 

Les denunciants del cas Aula, des de l'esgotament, vam rebre el passat dissabte un comunicat 
de disculpes que esperem des del juny 2019. I avui només hi ha buidor. Paraules que sonen a 
silenci. Buidor.


Potser les expectatives ens han jugat en contra. La idealització d'unes disculpes que han tardat 
gairebé 2 anys a arribar. I ara el què ens semblava imprescindible per continuar, ens sembla 
pràcticament una broma. I potser això provoqui un rumor que dirà "no volien unes disculpes? No 
els serveix res del què fem!".


Però és que el maig de 2019 l'Aula de Teatre de Lleida va saber que s'havia fet una denúncia. I en 
aquell moment ni demanàvem unes disculpes.

Tot i que algunes de nosaltres havíem parlat del tema amb la direcció o amb companyes del 
claustre. Tot i això, només esperàvem que s'alcessin amb nosaltres a lluitar contra els abusadors, 
a acabar juntes amb la impunitat. Somniàvem, il·luses, amb l'Aula abraçant-nos i dient 
"tranquil·les, vam fallar, però ara lluitarem per vosaltres i per les que han vingut darrere. Treure'm 
forces juntes".


De seguida vam veure que això era impossible. Que cal temps per trencar els lligams amb els 
abusadors. I ho vam acceptar. Vam esperar, vam parlar en reunions, vam animar, vam callar 
davant de maneres inacceptables d'enfrontar la situació, vam fins i tot oferir compartir advocada.

Vam plorar davant de la mentida, del "no en sabíem res", esperant només que arribaria un dia que 
ens dirien "perdoneu. No sabem com afrontar que no vam fer res, que no us hem protegit. I no 
sabem com fer-ho ara. Necessitem ajuda, però aquí estem"... I és que nosaltres, víctimes i 
acompanyants estàvem desitjant ajudar! Ajudar a qui no ens estava ajudant a nosaltres.


Només volíem que demanessin perdó, per poder perdonar.


Ho estàvem desitjant... L'any 2019. Però va passar tot l'estiu mentre seguia el "no ho 
sabíem" (quan les que ho havien parlat en el passat no estaven presents), seguia el "fem el que es 
pot", "no estem preparats per parlar-ne", "no podem dir els noms", "no podem treballar amb tu, 
és difícil pel claustre"...

I passava el temps. I les denunciants i Dones a Escena, vam demanar fer un comunicat conjunt 
(conjunt!) amb Aula i Ajuntament de Lleida per demostrar públicament que era hora de reparar i 
anar juntes.


"Doneu-nos temps" ens tornaven a demanar; al setembre ho fem, vam acordar.

Però va passar setembre, i Nadal, i va arribar el 2020 i seguia el silenci. I ni tan sols sabem quina 
indemnització s'havia pagat a un dels dos abusadors, el que no havia "fugit", el que era el 
director fins aleshores.


Nosaltres, que mai hem demanat ni una dimissió, que volíem anar juntes i a cada pas es desfeia 
l'esperança, que seguíem esperant unes disculpes públiques i sinceres per començar a reparar... 
Ens desesperàvem.


I el dolor es feia gran al barrejar-se amb l'abandonament que sentíem. I de sobte decidim que ja 
és hora d'explicar la nostra història públicament, que s'ha acabat esperar a ningú. I Dones a 
Escena ens donava la força que l'espera ens prenia (mentre a elles no els hi donava ningú).


I quan havia de sortir el reportatge al diari ARA tot eren presses per fer el famós comunicat 
conjunt. Al maig 2020. Però hi ha coses que no es poden fer amb presses i sota pressió. El 
reportatge de l’ARA va publicar-se amb els nostres noms i amb les paraules clares que feia temps 
que reclamàvem. Amb transparència i sense eufemismes confusos.




I vam seguir esperant unes disculpes públiques. I les nostres famílies esperaven una explicació i 
unes disculpes.


I ara, any 2021, gairebé 2 anys després, arriben unes disculpes perquè nosaltres les venim 
reclamant directament a l'Ajuntament darrerament. Arriben ara que hi ha un escàndol a 
Barcelona. Ara, que es veu com en una sola setmana a l'Institut del teatre hi ha hagut 
manifestacions públiques, assumpcions de responsabilitats i dimissions.

Les disculpes arriben tard i per obligació. I nosaltres observem que allò que esperàvem de fa tant 
de temps ja no ens serveix. Així no.


Arriben sense assumpció de responsabilitat pels fets ocorreguts, sense explicacions ni disculpes 
per a les nostres famílies, sense disculpes per a Dones a Escena, sense actes de reparació. I ens 
deixa buides. Buides del que fa 2 anys pensàvem que avui sentiríem.


Ara només deixa un buit. Paraules que ens arriben com un silenci. Buidor.


Nosaltres ja no necessitem comprensió, ara necessitem acció. Reparació.


