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Luca Ronconi els tenia per alumnes predilectes. Fa gairebé una dècada que 
formen companyia i són els més subversius i innovadors de l’escena italiana. 
Per denunciar les injustícies i vexacions que permet la legalitat democràtica, 
Ricci/Forte i dos dels seus espectacles més brutals: Macadamia Nut Brittle i 
Still Life. Guerrers de la bellesa.

 

Els següents espectacles que formen part del recorregut Canvi de codi són: 
 
Give Me a Reason to Live creació i direcció Claire Cunningham  
Montjuïc. del 10 al 12 de febrer 
 
Dale recuerdos XXX (Je pense à vous) creació i direcció Didier Ruiz  
cia. La compagnie des Hommes  
Gràcia. del 31 de març al 2 d'abril 
 
Five Easy Pieces 
dramatúrgia Stefan Bläske idea, text i direcció Milo Rau  

Gràcia. del 13 al 15 d'abril 
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TEATRE LLIURE MONTJUÏC – 2 I 3 DE FEBRER 

Macadamia Nut Brittle 
creació Ricci/Forte direcció Stefano Ricci 
 

intèrprets Fabio Gomiero / Anna Gualdo / Piersten Leirom / Giuseppe 
Sartori 
 

 

moviment Marco Angelilli 
 

 

ajudant de direcció Liliana Laera / cap tècnic Alfredo Sebastiano / distribució 
Dos Orillas Cultura 
 

 

producció Ricci/Forte 

amb la col·laboració de Garofano Verde Festival  
 

espectacle en italià sobretitulat en català  
durada 1h. 30’ sense pausa 

 

seguiu #macadamianutbrittle i #ricciforte al twitter  
 
 

horaris dijous i divendres 20:30h. 

preus 29€ / 26€ compra avançada / 24,50€ amb descompte / 18€ Tarifa Plana Abonament 
Espectador / 15€ Carnet Jove i menors de 30 anys  

 PACK tots dos espectacles 42€ 
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A l’era de les passions precuinades, dels sentiments redoblats de grisalla, 

ens hem sadollat famèlicament a la taula de Dennis Cooper amb la poesia 
aspra que omple el seu univers literari. Hem intentat explicar, amb un impudor 
mozartià, un conte cruel sobre l’adolescència. I gairebé automàticament ha 
sorgit esbotzar les portes de l’anomenada normalitat sexual tocant el bombo del 
món foreveryoung i escampant sal per les ferides d’una realitat brutalment viva. 
L’espera nocturna de quatre devoradors de gelats de Häagen-Dazs (el de 
macadamia nut brittle del títol) es materialitza en un tamagotxi oníric on es 

passa comptes a un procés identitari que allibera i alhora ens distancia del 
planeta que ens llisca sota els peus. En aquesta fluctuació emotiva, sense 
cinturó de seguretat, baixem en picat cap a un llibertinatge imprevisible. El ball 
ha començat; les laceracions marquen les figures i transformen el somni 
romàntic de la família feliç de Mulino Bianco en un malson viscut desperts. Som 
nosaltres, víctimes, botxins, els protagonistes d’aquesta snuff movie que ens 

ofereix la vida, buscant desesperadament l’amor en un món impossible: perquè 
al capdavall la naturalesa, com els homes, també és puta i infidel. Sempre. 

Ricci/Forte 
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TEATRE LLIURE MONTJUÏC – 4 I 5 DE FEBRER 

Still Life 
creació Ricci/Forte direcció Stefano Ricci 
 

intèrprets Fabio Gomiero / Anna Gualdo / Liliana Laera / Giuseppe Sartori / 
Simon Waldvogel 
 

 

moviment Marco Angelilli 
 

 

ajudant de direcció Ramona Genna / cap tècnic Alfredo Sebastiano / 
distribució Dos Orillas Cultura 
 

 

producció Ricci/Forte 

amb el suport del Teatro di Roma 
 

espectacle en italià sobretitulat en català  
durada 1h. 15’ sense pausa 

 

seguiu #stilllife i #ricciforte al twitter  
 
 
horaris dissabte 19h. 
 diumenge 18h. 

preus 29€ / 26€ compra avançada / 24,50€ amb descompte / 18€ Tarifa Plana Abonament 
Espectador / 15€ Carnet Jove i menors de 30 anys  

 PACK tots dos espectacles 42€ 
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La discriminació i l’assetjament psicològic i identitari que determina la 

repressió de la imaginació i empeny a l’autoanorreament. Aquests són els 
temes de l’espectacle, que il·lustra un germen que fa niu pertot però que, 
sobretot als instituts, en aquella edat en què qualsevol futur sembla possible, 
estableix la seva paradoxa desemmascarant els límits del ramat en què ens 
convertirem. Una ‘massacre a cinc veus per una víctima’ per parlar del bullying 
homòfob i intentar combatre la discriminació identitària. Un “homenatge” per 
recordar l’adolescent romà, un de tantíssims, que es va suïcidar penjant-se 
amb el seu mocador rosa. El teatre es converteix així en un instrument per 
comunicar noves maneres d’observar la realitat en el respecte per les tries i les 
naturaleses dels individus. Un procés per fer política, que s’ha d’entendre com 
una responsabilitat que els ciutadans tenen dins la polis. Sense empunyar cap 
metralladora, sinó assumint un compromís que esdevé un acte de valentia. 

Ricci/Forte 
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ÀGORA LLIURE - UPF 
diumenge 5 de febrer 

L’assetjament no és ‘cosa de nens’ 
Taula rodona amb Jordi Samsó, Ferran Resina i Carme Codines  
Moderadora: Iolanda G. Madariaga 

Novembre de 2012. Els mitjans italians es fan ressò de l’últim cas d’assetjament 
escolar amb tràgic desenllaç: Andrea S., de quinze anys, alumne del Liceo Cavour de 
Roma, se suïcida a casa seva penjant-se amb una bufanda. Un adolescent extravertit, 
capaç de respondre amb ironia les burles rebudes per exhibir una estètica massa lliure 
i personal. Un caràcter aparentment immune a l’assetjament homòfob –basat només 
en una aparença no convencional– que es va traslladar amb una crueltat multiplicada 
a les xarxes socials. Els seus assetjadors fins i tot van crear a facebook un perfil (“Noi 
dels pantalons rosa”) per reunir els seus comentaris vexatoris. 

Tot i que l’opinió pública va reaccionar amb consternació a la notícia –el hashtag 
#ioportoipantalonirosa es va convertir en l’estendard viral dels qui denunciaven el final 
luctuós d’un noi de quinze anys per ser “diferent”–, el comportament dels legisladors 
italians no havia estat tan edificant. Només un any enrere, la cambra de diputats havia 
refusat la proposta del Partit Democràtic d’introduir l’homofòbia com a agreujant en els 
delictes penals. El mateix Silvio Berlusconi va titllar la proposta d’inconstitucional. 

Ricci/Forte parteix de l’estela de la consternació social que va generar aquest cas –
pocs mesos després hi va haver un altre suïcidi adolescent a Roma per 
ciberassetjament– per crear Still Life, una conferència-denúncia que van presentar el 
2013 com a part del programa del 20è. aniversari del Festival Garofano Verde dedicat 
al teatre LGBT. Una qüestió que no se circumscriu a l’àmbit italià. En aquest mateix 
període es van destapar els casos d’Amanda Todd al Canadà i de Tim Ribberink a 
Holanda.  

Per posar en comú aquesta delicada situació que mina la convivència escolar i que ha 
traspassat la frontera del pati per contaminar l’esfera invisible i il·limitada de les xarxes 
socials, aquesta àgora es presenta amb una taula de debat formada per individus que 
són “parts del conflicte”: la institució escolar, les relacions al centre educatiu i a les 
xarxes socials, i els qui es veuen victimitzats per l’assetjament. Una trobada per aclarir 
quan un gest, una paraula o un menyspreu deixen de ser ‘coses de nens o 
adolescents’ i es converteixen en un acte d’agressió física i psicològica premeditada i 
continuada. Una taula per preguntar-se també sobre el pes del silenci còmplice i de la 
força del grup.  

Montjuïc – a les 19:30h. - durada aproximada 90’ - entrada lliure – aforament limitat 
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la companyia 

ricci/forte 

Es van formar a l’Acadèmia Nacional d’Art 
Dramàtic Silvio d’Amico i a la New York 
University, on van estudiar amb Edward 
Albee. Van guanyar els Premis Studio 12, 
Oddone Cappellino, Vallecorsi, Fondi-La 
Pastora, Hystrio de Dramatúrgia i el Premi 
Gibellina/Salvo Randone de Teatre. 

El 2006 estrenaven Troia’s Discount. El 
2007 els convida l’Ambaixada de França a Face à Face amb Olivier Py. Al Festival 
Internacional Castel dei Mondi presenten Metamorphotel i la primera part del projecte 
Wunderkammer Soap. El 2008 estrenen 100% Furioso. Produït pel Teatro di Roma, 
Ploutos (a partir d’Aristòfanes), dirigit per Massimo Popolizio, obté el premi de la 
Crítica al millor text de la Biennal de Venècia 2009. Macadamia Nut Brittle s’estrena al 
festival Garofano Verde. ‘Abbastarduna, dirigit per David Bobée, es presenta al 
Théâtre des Bernardines, de Marsella. En coproducció amb el CSS d’Udine, presenten 
Pinter’s Anatomy. El 2010 la Fundació Alda Fendi és la seu de la performance Some 
Disordered Christmas Interior Geometries.  

El 2011, amb el suport del Teatre Públic de Puglia, estrenen Grimmless. A l’Espace 
Malraux Scène Nationale de Chambery i al Théâtre Les Ateliers de Lió es va estrenar 
la versió francesa de Macadamia Nut Brittle, dirigida per Simon Delétang. La versió 
integral del projecte Wunderkammer Soap arriba, en coproducció, al Romaeuropa 
Festival. Imitationofdeath s’estrena al Romaeuropa Festival, també coproductor amb el 
Festival delle Colline Torinesi + CSS Teatro Stabile di Innovazione del FVG, l’octubre 
de 2012, i es manté en cartell quatre setmanes en temporada al MC93 de 
Bobigny/París. Still Life, del 2013, es presenta al Teatro Argentina de Roma, el juny 
d’aquell mateix any. A l’octubre s’estrena una nova versió de 100% Furioso, en 
producció russa del Gogol Center Theatre i de Plataforma al NET Festival de Moscou. 
Darling (Ipotesi per un’Orestea) s’estrena al Romaeuropa Festival, l’octubre del 2014. 
També al 2014, Ricci/Forte dirigeixen com a Mestres la XXIII edició de l’École des 
Maîtres (un curs internacional de perfeccionament teatral itinerant per a actors 
europeus de França, Bèlgica, Portugal, Croàcia i Itàlia), on presenten Jg Matricule 
192102, un homenatge a Jean Genet. 
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El setembre del 2015 escriuen i dirigeixen A Christmas Eve, una òpera lírica sobre el 
tema de les violències familiars que s’estrena a Spoleto. Al desembre del mateix any, 
en coproducció amb el CSS Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venècia Giulia, 
presenten la nova creació en instal·lació artística La Ramificazione Del Pidocchio, un 
homenatge a Pier Paolo Pasolini. El gener del 2016 van muntar, gràcies al suport del 
CSS d’Udine i el Festival delle Colline Torinesi, l’espectacle PPP Ultimo Inventario 
Prima di Liquidazione, un altre projecte sempre en l’univers poètic de Pier Paolo 

Pasolini.  

Aquest febrer presentaran a París el projecte Risveglio di per al Festival Artdanthé. 

Han representat l’actual escena italiana a Rouen (Scène Nationale Petit-Quevilly/Mont-
Saint-Aignan), Marsella (Festival Act0ral), Nantes (Le Lieu Unique), París (MC93 i 
Nouveau Théâtre de Montreuil). Han participat en diversos festivals internacional a 
Bèlgica (Les Halles/Brussel·les), França (La Ménagerie de Verre+Artdanthé/París i 
Europe&Cies/Lió), Croàcia (ZKM/Zagreb i IKS/Split), Eslovènia (Mladi Levi/Ljubljana), 
Romania (Underground Theatre/Arad), Anglaterra (Lingering Whispers/Londres), 
Alemanya (New Plays from Europe/Wiesbaden i Glow/Berlín), USA (NYI/Nova York), 
Moldàvia (BITEI/Chișinău), Bòsnia-Herzegovina (MESS/Sarajevo), Espanya (Teatro 
Valle-Inclán+Escena Contemporánea/Madrid i Centro Párraga/Múrcia), Turquia (New 
Text New Theater/Istanbul), Portugal (Almada/Lisboa), Rússia 
(Territory+PLATFORMA+NET/Moscou), Brasil (FILO/Londrina). 

 

més informació http://www.ricciforte.com 

 


