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Continua el degoteig de noves
denúncies d'abusos a l'Institut del
Teatre
Apareixen nous testimonis i persones que apunten a altres casos de
maltractament psicològic i intimidacions

Imatge d'arxiu de l'Institut del Teatre | ACN

Les denúncies d'abusos sexuals, vexacions, maltractament psicològic i intimidacions a l'Institut
del Teatre publicades al diari Ara per part d'una dotzena de professors no han fet més que obrir
l'aixeta a un degoteig de nous casos i testimonis que asseguren haver patit situacions similars.
Aquest cap de setmana el diari Ara donava a conèixer les situacions d'abús sexual perpetuades
durant anys al centre per part de determinats professors, com és el ca de Joan Ollé, que era
l'únic que quedava en actiu i que aquest dilluns ja ha estat apartat del seu càrrec per la direcció del
centre. (https://www.naciodigital.cat/noticia/216292/institut-teatre-aparta-joan-olle-docencia-arranescandol-assetjament-sexual)
A les xarxes ja s'ha creat el hashtag #NoÉsTeatre, en el que actrius, actors i persones
relacionades amb el món de les arts escèniques denuncien l'existència de més casos o aporten el
seu propi testimoni.
L'actor David Teixidor relata comentaris homòfobs i masclistes per part d'Ollé. "Em va dir un dia:
'els gais em feu enveja perquè les ties us agafen confiança i després us les acabeu follant'", diu
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en una piulada a Twitter.
El machirulo ollé em va dir un dia: ?els gais em feu enveja perquè les ties us agafen confiança i
després us les acabeu follant. #NoEsTeatre
(https://twitter.com/hashtag/NoEsTeatre?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
? David Teixido (@davteixido) February 21, 2021
(https://twitter.com/davteixido/status/1363546225631494146?ref_src=twsrc%5Etfw)
Un altre cas és el que relata la Xènia Igualada, dient que "només un profe és va mullar de debò"
davant dels casos i que "va acabar deixant l'IT perquè és permetia que profes fessin coses tan
heavys".

A l'IT sempre hi ha hagut abusos de poder. Jo en vaig patir, ni sexual ni tan sols en clau de
gènere. La majoria de profes em deien que era una barabaritat però que ella era intocable.
Només un profe es va mullar de debò. Va acabar deixant l'IT perquè es https://t.co/6jBvMYZSdn
(https://t.co/6jBvMYZSdn)
? Xenigualada (@Xenigualada) February 21, 2021
(https://twitter.com/Xenigualada/status/1363454280267685895?ref_src=twsrc%5Etfw)
L'actriu Andrea Ros també relata un cas amb Ollé, quan ella tenia 20 anys. A més que parla
d'un "post de facebook" on tothom comentava "ara sortirà tot lo de l'Ollé", del qual assegura que
n'han passat "2 anys i mig".

L'única vegada que he vist al Joan a la meva vida, em va babejar l'orella, whisky en má,
darrera d'una columna del bar del Lliure durant mitja hora felicitant-me per la feina. Jo tenia 20
anys i va haver de venir una companya del teatre a treure'm d'allà.
? Andrea Ros (@AndreaRos_) February 22, 2021
(https://twitter.com/AndreaRos_/status/1363735949239345152?ref_src=twsrc%5Etfw)

Quan el famós post de facebook, tothom comentava ?uf, ara començarà a sortir tot, ja veureu, ara
sortirà tot lo de l'Ollé?
Han passat 2 anys i mig.
No ens podem permetre aquest ritme, companyes. Perquè ens hi va la vida, el cos i la salut
mental.#TimesUp (https://twitter.com/hashtag/TimesUp?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) però de
debò.
? Andrea Ros (@AndreaRos_) February 22, 2021
(https://twitter.com/AndreaRos_/status/1363843374642573315?ref_src=twsrc%5Etfw)
Així mateix altres exalumens denuncien comentaris masclistes i vexatoris durant les classes, tant
per part de professors com altres companys. Com és el cas d'Andrea Bel, que en recull alguns
com "Què, t'has posat sexy per dirgirir avui?".

"Què... T'has posat sexy per dirigir avui?"
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#NoÉsTeatrehttps://twitter.com/hashtag/No%C3%89sTeatre?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
(
#institutdelteatre (https://twitter.com/hashtag/institutdelteatre?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
@diariARA (https://twitter.com/diariARA?ref_src=twsrc%5Etfw)
? Andrea Bel_ (@andrea_bel_) February 22, 2021
(https://twitter.com/andrea_bel_/status/1363767685981552641?ref_src=twsrc%5Etfw)

"Què... T'has posat sexy per dirigir avui?"
#NoÉsTeatrehttps://twitter.com/hashtag/No%C3%89sTeatre?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
(
#institutdelteatre (https://twitter.com/hashtag/institutdelteatre?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
@diariARA (https://twitter.com/diariARA?ref_src=twsrc%5Etfw)
? Andrea Bel_ (@andrea_bel_) February 22, 2021
(https://twitter.com/andrea_bel_/status/1363767685981552641?ref_src=twsrc%5Etfw)
La situació d'abusos no és exclusiva del centre, sinó que com denuncien diverses actrius i cantants
és una manera de fer que ja forma part de la "normalitat" dins del sector. Asseguren que el què
ha passat a l'Institut del Teatres "és més freqüent del que ens pensen en el món de l'art".

- Som MOLTES les que ens hem "adaptat" a l'statu quo imposat pel sistema piramidal, jeràrquic,
misògin, binari, masclista... des que vam començar a dedicar-nos-hi. PROU d'aquesta "normalitat"
d'abús de poder.
Que cremi tot. Tinc por i em sento recolzada; tot alhora.#NoÉsTeatre
(https://twitter.com/hashtag/No%C3%89sTeatre?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
? Blanca Garcia Lladó (@Blanca_gllado) February 21, 2021
(https://twitter.com/Blanca_gllado/status/1363427489603854336?ref_src=twsrc%5Etfw)

Quants professors, directors o actors heu llegit l'article del @diariARA
(https://twitter.com/diariARA?ref_src=twsrc%5Etfw) i esteu patint perquè no surti el vostre
nom?#SerActriuEs (https://twitter.com/hashtag/SerActriuEs?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#NoEsTeatre (https://twitter.com/hashtag/NoEsTeatre?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#NoEsNormal (https://twitter.com/hashtag/NoEsNormal?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
????????????
? Yolanda Sey (@yolandasey) February 21, 2021
(https://twitter.com/yolandasey/status/1363565517295022087?ref_src=twsrc%5Etfw)

El que ha passat al IT, per desgracia és més freqüent del que ens pensem en el mon de l'art.
#NoEsTeatre (https://twitter.com/hashtag/NoEsTeatre?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
? Monica Balsells (@MonicaBalsells) February 22, 2021
(https://twitter.com/MonicaBalsells/status/1363747388037488641?ref_src=twsrc%5Etfw)
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