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L' Akadèmia acull Martiri-estudi inspirada en
Martyre, de Mishima

Título: Europa Espanya Català

Treieu l'agenda que només hi seran quatre dies: aquest cap de setmana (dies 18 i 19 d'abril) i el
que ve (25 i 25), el Teatre Akadèmia us proposa veure Martiri-estudi, un work in progress del que
serà Martiri-estudi, l'edat del descobriment

de la mort i de la sexualitat, una creació i direcció de Nicolas Hermansen, en collaboració amb els
intèrprets, inspirada en Martyre, de Yujio Mishima. És també la primera presentació al públic de les
creacions de la jove companyia La SIC, creada el 2014 sota l'impuls de Nicolas Hermansen i
composta per Ferran Echegaray, Marialba Esquius, Jordi Font i Nicolas Hermansen.

Martiri-estudi parla de de la relació entre dos adolescents. La SIC s'ha inspirat en l'obra de
Mishima per parlar l'adolescència, l'època de la nostra vida que ens definirà com a adults. Parla en
conseqüència del descobriment de l'existència de la mort i de la sexualitat. Hi ha un fragment del
llibre diu: Com descriure els sentiments ambigus que demostren dos adolescents l'un per l'altre?
Els dos estan dividits entre l'odi, el desig, la fascinació i la crueltat. Fins on els poden portar els
seus jocs borrosos? La trajectòria de creació no s'ha basat, èr+o, en els fets d'aquest relat curt,
sinó en la recerca de les pulsions que van portar Mishima a escriure'l, el pre-text. L'interpreten
Ferran Echegaray, Marialba Esquius i Jordi Font

LA COMPANYIA La SIC

Sic erat scriptum (així va ser escrit) és una expressió llatina que avui dia té un ús curiós: es tracta,
quan se cita una font, per respecte a aquesta mateixa i subratllant el caràcter autèntic de la citació,
de repetir un error essent conscient d'aquest mateix error.

Per altra banda, en anglès sic vol dir, fonèticament, malalt. A partir d'aquests dos conceptes,
Malalt i repetició d'errors, es va crear La SIC. Seguint les línies de treballs anteriors de l'artista
belga Nicolas Hermansen (Matèria Viva presentat a la temporada 2013-2014 del Teatre Akadèmia,
Sampling amb Lorena Noguera, Given / Taken una peça per a un sol espectador), La SIC té com a
propòsit de crear un laboratori on puguin sorgir experiències relacionades amb les arts
escèniques.

Rebutjant els models de producció imposats per la majoria de teatres europeus, que de vegades
semblen seguir més la lògica industrial que l'artística, La SIC vol adoptar una filosofia semblant a
la de l'slowfood: prendre el temps necessari per tal d'elaborar les seves creacions. Intenta crear un
espai on la dinàmica de producció (el fer per fer) és el resultat (i no l'inici) d'una dinàmica de
reflexió.


