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L’Institut del  
Teatre acomiada  

el professor que va 
enviar a la Fiscalia

temps l’obligació de vetllar per la sa-
lut i la seguretat de l’alumnat de 
l’Institut del Teatre”. L’IT diu que el 
professor mantenia “una praxi de 
relació personal amb l’alumnat ina-
dequada” i que utilitzava el context 
acadèmic “per generar un entorn 
intimidatori, que provocava males-
tar i incomoditat a l’alumnat”. A 
més, el centre reprova al docent “la 
falta de transparència i d’informa-
ció de determinats aspectes orga-
nitzatius i pedagògics que duia a ter-
me sense coordinació amb l’equip 
directiu”. L’IT va obrir l’expedient 
disciplinari el juny del 2021, després 
de recopilar les instàncies dels 
alumnes, i al setembre va posar l’in-
forme a disposició de la Fiscalia 
Provincial de Barcelona. 

Connotacions sexuals 

En aquell informe, al qual va tenir 
accés l’ARA, la comissió deia que el 
professor va repetir des del 2012 
“pràctiques que s’escapen de la fina-
litat docent” i que sovint “compor-
ten un contacte físic invasiu amb 
connotació sexual”. La comissió va 
comprovar que aquestes actituds 

anaven lligades “a l’alteració cons-
cient i persistent del rol docent”, fet 
que creava confusió a l’alumnat i 
permetia al professor “propiciar si-
tuacions d’excessiva proximitat” i 
“arribar fins i tot a fer propostes se-
xuals a algun alumne”. Ho feia en 
activitats tant dins com fora de l’au-
la, mostrant-se com un amic i sobre-
passant “el que hauria de ser el com-
portament del docent”. 

El març passat la Fiscalia va arxi-
var el cas. El ministeri fiscal va re-
soldre que “no hi ha prou indicis” 
que Dausà “hagi comès delicte d’as-
setjament sexual”, tot i que es va re-
conèixer que el docent va tenir “ac-
tituds i comportaments de caràcter 
sexualitzat respecte a l’alumnat”, 

Imatge de l’accés a la seu de l’Institut del Teatre, a Barcelona. MANOLO GARCÍA

unes actituds denunciades que “no 
comporten la intervenció del dret 
penal”. Arran de la conclusió de la 
Fiscalia, l’Institut del Teatre va re-
prendre la instrucció de l’expedient 
disciplinari el maig passat i ara ha 
conclòs amb l’extinció del vincle la-
boral amb el docent. La Fiscalia 
també va investigar 12 exdocents de 
l’IT per assetjament sexual i abús de 
poder. El ministeri fiscal també va 
arxivar aquells casos, argumentant 
que no resulta justificada “la dispo-
sició de diligències ni l’exercici de 
l’acció penal” en relació amb els fets 
denunciats i alhora s’especifica que 
molts dels fets descrits en els expe-
dients que el centre va traslladar ha-
vien “prescrit”.e

La institució considera “molt greu”  
el comportament del docent

ASSETJAMENT

Un any i vuit mesos després d’apar-
tar de la docència el professor Bo-
ris Dausà per indicis d’assetjament 
sexual, l’Institut del Teatre (IT) va 
tancar el seu expedient disciplina-
ri i l’ha acomiadat. La Comissió de 
Prevenció i d’Investigació d’Asset-
jaments Sexuals, que es va activar 
arran dels casos d’abusos i assetja-
ment destapats per l’ARA, ha con-
clòs que el comportament del do-
cent “constitueix una falta adminis-
trativa continuada de caràcter molt 
greu, tipificada en el text refós de 
l’estatut bàsic de l’empleat públic”. 
La comissió també estableix que 
“les seves pràctiques i actitud són 
contràries a diversos principis ètics 
i de conducta del mateix estatut”. 
Per tot plegat, la Diputació de Bar-
celona –de la qual forma part l’IT– 
va decidir tirar endavant amb l’aco-
miadament i aplicar una sanció de 3 
mesos de suspensió de sou i feina. 

Segons l’IT, el docent “ha incom-
plert de manera reiterada en el 

BARCELONA
N. JUANICO / A. LLIMÓS

Una comèdia intel·ligent amb una esplèndida Lluïsa Castell
tenia al Teatre Nacional l’obra do-
cumental Zona inundable ens par-
la de les relacions maternofilials, de 
la infància feliç i de la infància des-
graciada, de l’adopció d’infants, pe-
rò sobretot de la buidor emocional 
que provoca l’absència d’una mare 
o d’una filla i de si és possible om-
plir-la encara que sigui de la mane-
ra menys sentimental que es pugui 
imaginar, en una peripècia drama-
túrgica que ben segur que aplaudi-
ria Jordi Galceran. 

Omplir buits sentimentals 

L’Esperança és una viuda amb una 
pensió ridícula. Ha tingut una vida 
poc emocionant, però no es quei-
xa. Una vida extrapolable a la de 
moltes dones. És una persona 
equilibrada, dolça i emprenedora. 
I està ingressada en un hospital en 
estat de coma. La seva filla Empar 
és una noia de 33 anys feta a si ma-
teixa que dirigeix una productora 
audiovisual. Totes dues constitu-
eixen una família peculiar que, no 
obstant això, les ajuda a omplir els Georgina Latre i Lluïsa Castell. SALA BECKETT 

buits sentimentals. El metge de 
l’hospital li demana que parli amb 
la seva mare, que li expliqui re-
cords. El que vulgui. Això la pot 
ajudar.  

Tocar mare és una comèdia in-
tel·ligent, amb savis tocs d’humor 
i que, malgrat uns diàlegs sovint 
omplerts amb llocs comuns, toca 
la fibra de l’espectador perquè no 
hi ha ningú que no vingui o estigui 
en un entorn familiar o altre. Pe-
rò sobretot per la interpretació de 
Lluïsa Castell. Per què la veiem tan 
poc a l’escenari? Quina gran ac-
triu. És amb ella que l’increïble es 
fa creïble. És amb ella que accep-
tem la convenció teatral. És amb 
ella que ens acostem a la tristesa i 
a l’alegria, a l’esperança i a l’amor. 
I és la seva excel·lència la que fa 
més evident les mancances d’una 
Georgina Latre que no sempre tro-
ba els ressorts anímics del perso-
natge de l’Empar tot i la delicada 
direcció de Jordi Casanovas i la 
brillant sobrietat de l’escenografia 
de José Novoa.e

TEATRE

Origen 
El cas  
deriva d’una 
investigació de 
l’ARA de febrer 
del 2021

‘Tocar mare’  

SALA BECKETT FFINS AL 4 DE DESEMBRE 

H
i ha entre vuit i deu ti-
pus de famílies, se-
gons les diferents 
webs que trobem a 
Google. La família 

nuclear, la convencional, la mono-
parental, l’homoparental, la re-
constituïda, la multinuclear o fins 
i tot la unipersonal. Doncs vet aquí 
que la dramaturga mallorquina 
Marta Barceló ha trobat una altra 
manera de formar una família, de 
la qual només podem parlar suc-
cintament per no desvelar la gran 
idea que amaga Tocar mare, a la Sa-
la Beckett de Barcelona fins al 4 de 
desembre.  

L’obra de l’escriptora, producto-
ra i actriu que fins diumenge passat 
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