
MANIFEST DE DONES I CULTURA  
 

Que Lluís Pasqual se sobrepassava i excedia en les seves funcions com a director del 
Teatre Lliure no ha estat mai cap secret. Al contrari, tothom coneixia les seves 
maneres de fer despòtiques i de mals tractes. 
 
El col·lectiu Dones i Cultura està format per més de 800 professionals de la cultura, 
moltes d’elles vinculades al sector de les arts escèniques del nostre país. Les 
denúncies sobre el tracte vexatori que el director Lluís Pasqual dóna de manera 
sistemàtica a les seves treballadores i treballadors, ha estat una constant en els espais 
de trobada i treball del col·lectiu. Tanmateix, no ha estat fins ara, amb la denúncia 
pública feta per una de les nostres membres, que aquesta realitat confirmada per 
desenes de testimonis ha saltat al debat públic. 
 
L’objectiu de Dones i Cultura és visibilitzar, denunciar i lluitar contra la discriminació i 
els abusos de poder que patim dins dels nostres àmbits laborals per transformar el 
nostre entorn cultural, que és el de totes. Som un col·lectiu feminista i no permetrem 
que es mantinguin en posicions de responsabilitat persones que maltracten a d’altres, 
especialment si aprofiten la seva relació de poder per mantenir comportaments 
vexatoris amb impunitat.   
 
D’acord als Estatuts de la Fundació Teatre Lliure -Teatre Públic de Barcelona, la 
direcció del Teatre Lliure és escollida pel Patronat. El Patronat de la Fundació està 
format per l’Institut de Cultura de Barcelona, el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Instituto Nacional de Artes 
Escénicas y Musicales (INAEM) del Ministerio de Cultura, personalitats del món de la 
cultura i entitats culturals. Segons el pressupost del 2018, el 75,9% dels ingressos 
previstos del teatre provenen d’aportacions públiques. El Teatre Lliure és una de les 
principals institucions culturals públiques de Catalunya i les administracions que en 
formen part tenen una responsabilitat amb el conjunt de la societat però també amb 
totes les persones treballadores que fan possible que aquesta institució funcioni.   
 
Altrament, aquestes pràctiques abusives no només són contràries als drets laborals 
més bàsics sinó que són intolerables en una societat democràtica. Així que exigim el 
cessament de Lluís Pasqual i Sánchez com a director del Teatre Lliure. 
 

Si tu també has estat víctima d’aquestes violències, envia’ns un correu a 
donesicultura@gmail.com. 
 

#ElLliureÉsdeTotes 
#STOPmalespraxis 
#lesdonessomaquí  
 

Barcelona, 11 de juliol de 2018 
Dones i Cultura 
 

 


