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L’enrenou de denúncies a
l’Institut del Teatre (IT)
que va comportar la dimis-
sió forçada de la directora
Magda Puyo i de l’Escola
Superior d’Art Dramàtic
(ESAD) el febrer passat
s’ha saldat amb tres expe-
dients disciplinaris: un
per indicis d’assetjament
sexual i dos per conductes
inapropiades a l’aula.
Aquesta és la conclusió de
la comissió de prevenció i
investigació d’assetja-
ments sexuals. En tota
aquesta investigació s’ha
procurat respectar la inti-
mitat de víctimes i de pre-
sumptes agressors i, per
això, no han transcendit
els noms dels professors
que seran expedientats.
L’IT oferirà suport psicolò-
gic a les víctimes afectades
que ho sol·licitin.

A cada un dels tres pro-
fessors expedientats se li
reconeix un grau diferent.
En el cas més greu (“indi-
cis d’assetjament sexual
en el comportament d’un
professor”), al professor
se li obrirà un expedient
disciplinari que pot com-
portar l’acomiadament.
Els fets es posaran en co-
neixement de la fiscalia.
En un segon cas, la comis-
sió conclou que “no hi ha
indicis d’assetjament” tot
i que considera la conduc-
ta “inapropiada”. S’estu-
diarà en breu quina sanció

li correspondrà. En el dar-
rer cas, se li determinarà
una falta no lleu “per pràc-
tica docent invasiva”. Des
que es van rebre les de-
núncies, els tres profes-
sors van ser apartats de les
aules. Un cop resolt l’expe-
dient (si no s’acomiada el
cas més greu) podran tor-
nar-hi. La directora gene-
ral provisional, Núria Pla-
na, avança que ara els pro-
cediments continuen “per
via administrativa amb els
seus terminis i derivaran,
si escau, en una sanció.”
La comissió no considera

que calgui obrir un expe-
dient a dos dels cinc do-
cents acusats.

La comissió va entregar
divendres a l’Institut del
Teatre les conclusions de
la investigació efectuada
arran de les deu instàncies
presentades per alumnes i
exalumnes. Fins ara, el
protocol aprovat el juliol
del 2018 no s’havia activat
mai. Les denúncies es van
presentar entre el 22 de fe-
brer i el 14 de maig. Les
instàncies rebudes a la co-
missió apuntaven a cinc
mestres que actualment

estan en plantilla al cen-
tre, així com a vuit més
que ja estan jubilats. El
protocol estableix que no-
més es poden investigar
casos presentats per
alumnes o exalumnes que
faci com a màxim un any
que hagin deixat d’estar
vinculats a l’IT. Excepcio-
nalment, s’han analitzat
casos de mestres que ja no
formen part del claustre.
Es determinarà si l’IT pot
emprendre accions per via
judicial. 

El comunicat que va fer
públic ahir l’Institut del

Teatre concloïa que “la co-
munitat de l’Institut del
Teatre no escatimarà per
erradicar els abusos de les
aules i els escenaris.” Així
mateix, aclaria que reivin-
dicava “la bona feina i pro-
fessionalitat de la immen-
sa majoria de professorat
de la institució”. L’Institut
del Teatre va admetre, des
del principi, que havia fal-
tat informar prou de l’exis-
tència d’aquest protocol
(aprovat per la primera di-
rectora general en més de
cent anys d’història i que
ha acabat sent la més dam-

nificada, per ara). Puyo
pretenia presentar-se a un
segon mandat en un con-
curs públic que estava a
punt de resoldre’s quan va
esclatar la polèmica, que
va obligar a refer les bases.
A hores d’ara, es vol que la
nova direcció s’estreni l’1
de setembre. A l’abril es va
nomenar Núria Plana di-
rectora general de forma
provisional. De seguida
van afrontar el tema dels
abusos, com va anunciar
en un article publicat en
aquest diari.

L’ESAD, vacant
Amb Puyo van dimitir
també els directius de
l’ESAD. Fa unes setmanes
que es van convocar elec-
cions entre els professors
per renovar els càrrecs di-
rectius. Ningú s’hi va pre-
sentar. Plana admet la si-
tuació insòlita però afirma
que les bases preveuen
que es pot nomenar “ex-
traordinàriament una di-
recció perquè assumeixi
les funcions, i això es farà
de forma immediata, però
amb efectes l’1 de setem-
bre”. Les deu denúncies
afecten tres professors en
actiu. En el curs 2018/19 hi
havia 261 persones contra-
ctades a l’IT (122 homes),
que han vist com el linxa-
ment mediàtic les posava
en una diana, sense poder-
se defensar. Fonts de l’IT
comptabilitzen que avui hi
ha més de 300 professors,
entre homes i dones. ■

Abusos certificats
L’Institut del Teatre obrirà expedients als tres professors que han tingut un tracte
abusiu, segons la comissió de prevenció i investigació d’assetjaments sexuals
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Assemblea d’alumnes davant de l’Institut del Teatre arran de l’esclat de denúncies d’abús sexual, al febrer ■ EFE / A. GARCIA

La Fira Mediterrània de
Manresa presenta 19 co-
produccions artístiques
dins del seu primer Obra-
dor d’Arrel, creat com a es-
pai d’experimentació i su-
port a tots els artistes que
treballen l’arrel des d’un

vessant contemporani. Es
tracta de propostes d’ar-
rel, que s’estan creant
amb clau de present, uti-
litzant un llenguatge con-
temporani i que pretenen
interpel·lar el públic d’avui
sobre temes d’actualitat.

Fins a 14 de les 19 pro-
postes es podran veure en
la 24a Fira Mediterrània,

del 14 al 17 d’octubre. És el
cas de Trencadís, que serà
el debut de l’Orquestra de
Músiques d’Arrel de Cata-
lunya. Sota la direcció del
compositor Daniel López,
signen una proposta crea-
da a partir de poesia post-
contemporània en català.
Altres propostes són Ull-
sclucs, d’Arnau Obiols i

Sònia Gómez. L’Obrador
d’Arrel també inclou les
propostes de la guineana
establerta a Sabadell Na-
kany Kanté, amb músics
de cobla; suona meets,
gralla, que marida els sons
de la gralla i la suona tai-
wanesa amb Manu Saba-
té, Carles Marigó, Ya-
Yuan i Chien-Yun; Alma-
nac, 40 anys, la revisita-
ció del primer disc del grup
La Murga, que va comen-
çar a preparar el recent-
ment desaparegut Jordi
Fàbregas, i la transgresso-
ra i irreverent versió del
cuplet de la jove Glòria Ri-
bera, entre d’altres. ■
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Una imatge d’‘Ullsclucs’, una de les peces de l’Obrador
d’Arrel de Fira Mediterrània ■ MARTA PICH


