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Jordi Vilarrodà

“Proveu-ho!” és una frase 
que s’escolta sovint entre les 
velles parets del Mas Fontar-
nau, una masia en el terme 
de Vic que des de fa deu 
anys acull l’Espai de l’Actor. 
Gent de teatre de tot el món 
ha passat per aquest cen-
tre de formació, dirigit per 
Marian Masoliver i Simon 
Edwards, on se’ls ensenya, 
essencialment, a “descobrir 
coses noves d’ells mateixos”. 
El desè aniversari de l’Espai 
de l’Actor coincideix amb 
l’establiment definitiu dels 
seus promotors a Vic –fins 
ara vivien una part de l’any a 
Anglaterra– i la primera col-
laboració amb l’Institut del 
Teatre.  

Marian Masoliver, de Vic, 
i l’anglès Simon Edwards es 
van conèixer a París, estu-
diant a l’escola de Jacques 
Lecoq. L’experiència amb el 
gran mim, actor i pedagog 
francès, mort l’any 1999, els 
va marcar profundament. 
Se’n consideren deixebles i 
apliquen el seu mètode en la 
formació d’actors. Un mèto-
de que es basa en l’ús de la 
màscara, fet que obliga l’ac-
tor a millorar els seus recur-
sos d’expressió corporal. “Els 
posa en contacte amb la seva 
part més fràgil, els ense-
nya a despullar-se davant 
del públic”, explica Simon 
Edwards. “I de la feblesa en 
surt la força teatral”, afegeix 
Marian Masoliver. L’Espai 
de l’Actor ofereix cursos de 
creació bàsics i cursos sobre 
tècniques de clown, que 
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Marian Masoliver i Simon Edwards, dimecres passat a l’exterior del Mas Fontarnau, seu de l’Espai de l’Actor

consideren útils per a qual-
sevol actor, perquè “ajuden a 
descobrir la connexió directa 
amb el públic”. Ara també en 
fan sobre elaboració de gui-
ons i sobre actuacions davant 
la càmera. Simon Edwards 
i Marian Masoliver estan 
convençuts que els mètodes 
de Lecoq també són útils per 
al cinema: “Hi ha actors amb 
Oscar, com Geoffrey Rush, 
que provenen d’aquesta esco-
la”. 

Fins ara, tota aquesta ofer-
ta formativa es concentrava 
a l’estiu, en cursos de dues 
setmanes, “molt intensos 
perquè aquest és un entorn 
creatiu, sense distraccions”. 
No hi ha ni televisió, però les 
instal·lacions han millorat 

molt des d’aquell primer any 
en què hi havia 16 persones  
–10 anglesos i 6 d’aquí– 
instal·lades en tendes de 
campanya al voltant de la 
casa. L’estiu passat, es van 

inscriure als cursos un total 
de 110 persones, “amb un 
nivell molt bo, la majoria 
eren actors”. Per l’Espai de 
l’Actor, hi han passat pro-
fessionals coneguts com 
Edu Soto o Jordi Rius (ara 

incorporat al programa de 
TV3 Crackòvia). Tot i així, 
la majoria d’alumnes són de 
fora de Catalunya. Un dels 
reptes és incorporar-hi més 
alumnes del país. Per això 
projecten fer més cursos 
durant l’any, alguns dels 
quals fora del Mas Fontar-
nau. Aquesta setmana, per 
exemple, l’Espai de l’Actor i 
la delegació d’Osona de l’Ins-
titut del Teatre comencen la 
seva primera col·laboració: 
divendres s’inicia, a l’Institut 
del Teatre, el curs “El clown 
o els secrets de la comèdia”, 
i dilluns vinent el curs “L’ac-
tor davant la càmera”. Els 
dos cursos, impartits per 
Masoliver i Edwards, s’allar-
garan fins al desembre. 

L’Espai de l’Actor, al Mas 
Fontarnau de Vic, compleix 
10 anys formant gent de teatre

La vigatana Marian Masoliver i l’anglès Simon Edwards dirigeixen aquest centre Simon Edwards 
treballa en el 
guió de ‘Brams’ 
amb Toni Albà  
i Sergi López

Vic
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Simon Edwards, plena-
ment integrat a Catalunya, 
compagina ara els cursos 
de l’Espai de l’Actor amb 
la tasca que està fent com 
a guionista de la futura 
adaptació cinematogràfica 
de Brams o la kumèdia dels 
herrors. Treballa amb els 
dos actors que van posar 
en marxa aquest especta-
cle, en el ja llunyà 1986: 
Toni Albà i Sergi López. 
Tant l’un com l’altre també 
són productes de l’escola 
Lecoq, i participen en la 
creació del guió. 

Les sessions d’improvi-
sació amb els dos actors 
serveixen per “desenvolu-
par cada línia narrativa” 
del guió. Simon Edwards 
considera que tant Albà 
com López tenen “una 
força impressionant”, tant 
per generar situacions 
còmiques com en la part 
temàtica. “Tot el que he 
de fer és deixar lliure 
aquesta imaginació... per 
a un guionista és un luxe, 
perquè habitualment 
no pots crear contingut 
amb els mateixos actors”, 
afirma. Simon Edwards 
pensa, com a paral·lelisme 
d’aquesta situació, amb 
el que van fer els primers 
grans còmics del cinema, 
des de Laurel i Hardy fins 
a Charles Chaplin.

Després d’haver estat un 
èxit indiscutible en el tea-
tre –amb diversos actors 
que hi han intervingut– 
Brams o la kumèdia dels 
herrors arribarà al cinema 
a finals del 2009, protago-
nitzada pels dos actors de 
Vilanova i la Geltrú. 

Dirigiran els seus 
primers cursos 
a l’Institut del  
Teatre de Vic

Presenten a Vic 
un llibre sobre 
Francesc Pujols

Vic Aquest dijous a les 8 
del vespre es presenta, a la 
llibreria La Tralla de Vic, 
l’obra Francesc Pujols i Mor-
gades, el filòsof heterodox, 
de Joan Cuscó. Editat per 
Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, aquest llibre 
dibuixa un complet retrat de 
la personalitat de l’escriptor 
i filòsof, que es va relacionar 
amb les màximes figures de 
la cultura catalana de princi-
pi del segle XX. L’acte forma 
part del cicle “Els Dijous de 
l’Òmnium”.

Conferència sobre   
el baldaquí de Tost, 
al Museu Episcopal

Vic Manuel Castiñeiras, 
comissari de l’exposició “El 
cel pintat. El baldaquí de 
Tost”, oferirà aquest dijous 
una conferència al Museu 
Episcopal de Vic (MEV). 
Aquí es pot veure encara, 
fins a principi de novembre, 
la mostra que gira entorn 
d’aquesta peça mestra del 
romànic. En la mateixa ses-
sió, que començarà a 2/4 de 8 
del vespre, intervindrà Mire-
ia Mestre, que tractarà els 
detalls tècnics i les restaura-
cions de la peça.

El Canal 33 emet el 
documental sobre la 
Guerra Civil a Torelló

Torelló El programa Taller.
doc del Canal 33 emet aquest 
dimarts el documental Arxiu 
de la memòria: Torelló (1931-
1939). Realitzat per l’asso-
ciació El Cosidor Digital, i 
dirigit pel productor Jordi 
Campàs i l’historiador Santi 
Molera, aquest treball audio-
visual recull el testimoni de 
torellonencs que van viure 
els anys de la Guerra Civil 
espanyola i el primer fran-
quisme. El documental es 
va estrenar a Torelló el 3 de 
febrer de 2007.

Joan Josep Català 
guanya el premi de 
pintura a Sant Boi

Sant Boi de Lluçanès Joan 
Josep Català va guanyar el 
primer premi en la categoria 
d’acrílics –dotat amb 1.000 
euros– en el Concurs de Pin-
tura Ràpida de Sant Boi, que 
el passat dia 12 d’octubre va 
celebrar la seva 33a edició. 
En la categoria d’aquarel·les, 
el guanyador va ser Francesc 
Farré, que es va endur 600 
euros de premi. Els primers 
premis de categories de base 
van ser per a Emma Argemí, 
Ona Collell, Marina Plaza i 
Martí Subirana.

Curs de teatre de 
Xarxa i el Teatre 
Cirvianum

Torelló Fins al dia 31 d’octu-
bre estan obertes les inscrip-
cions per al curs de teatre 
que han organitzat a Torelló 
el Grup Xarxa i el Patronat 
del Teatre Cirvianum. El curs 
està adreçat a nens i joves 
d’entre 8 i 18 anys, i es porta-
rà a terme del 7 de novembre 
al 5 de juny. Les sessions 
tindran lloc cada divendres, 
amb una durada d’una hora i 
mitja, i es faran als annexos 
del Cirvianum. Les inscripci-
ons es poden formalitzar al 
Punt 16.


