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L’assassinat d’un noi de 14 anys exe-
cutat per dos joves universitaris de 
famílies acomodades va revolucio-
nar Chicago als anys 20. Aquest tru-
culent cas és l’origen de Thrill me, un 
musical de Stephen Dolginoff es-
trenat a l’off Broadway que ha tri-
omfat a diversos països. Aquesta set-
mana arriba a Barcelona –al Club 
Capitol fins al novembre– amb una 

producció madrilenya que ha rebut 
l’aplaudiment al teatre Fernán Gó-
mez de la capital. Excítame. El crimen 
de Leopold y Loeb està defensat per 
dos actors, Alejandro de los Santos 
(Nathan Leopold) i David Tortosa 
(Richard Loeb), i un pianista, Aitor 
Arozamena. 

Una història esgarrifosa

No es tracta d’un musical tradicio-
nal, sinó d’un thriller basat en una 
història esgarrifosa que detalla 
com es va planejar i executar a sang 
freda el crim d’un nen escollit a l’at-
zar. El repte de poder portar a terme 
el crim perfecte és un tema recur-
rent en el cine i la literatura. De fet, 

aquesta història va servir d’inspira-
ció per a La soga, d’Alfred Hitchcock. 
Però hi ha més. «Els temes que sur-
ten a l’obra són plenament vigents. 
Excítame parla de la pèrdua de va-
lors de la joventut, de la falta d’ètica 
i moral», afirma De los Santos, que 
també és productor d’aquest musi-
cal. «Hi he invertit tots els estalvis de 
10 anys com a actor», diu l’artista, 
que ha format part de grans mun-
tatges com El rey León, La Bella y la Bes-

tia, ¡Mamma Mia! i Ca-
baret. 
  La història d’Ex-
cítame s’inicia amb 
la sortida de la pre-
só d’un dels protago-
nistes. A partir d’aquí 
comença a relatar els 
fets. «En aquest mu-
sical no hi ha aplau-
diments entre els 
números perquè és 
com veure un film de 
cine negre», explica 
De los Santos. Com a 
Sweeney Todd, un dels 
reptes per als actors 
d’Excítame és acon-
seguir que el públic 
empatitzi amb els 
seus personatges. 
«Són pocs, però hi ha 

gent que no suporta la idea de l’as-
sassinat d’un nen i deixa la funció». 
Però la majoria del públic es queda 
fins al final fascinat per dos perso-
natges tan lúcids com cruels. «L’es-
tranya relació d’amistat i amor en-
tre els personatges és una de les 
claus del muntatge», avança. «Com 
deia Hitchcock, és impossible man-
tenir el suspens tota l’estona. S’ha 
de deixar descansar l’espectador i 
sorprendre’l amb alguna cosa es-
garrifosa».
 La col·laboració especial de Pedro 
Leblanc, Adolfo Fernández i Miguel 
del Arco en aquesta versió amb les 
seves veus en off contribueix a fer 
d’Excítame. El crimen de Leopold y Loeb 
una peça sorprenent. H 
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‘Excítame. El crimen de Leopold y Loeb’ 
recupera la història que va inspirar ‘La soga’
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33 De los Santos (dreta) i Tortosa, a l’obra.

JAvIER NAvAL Històries femenines 
de la guerra civil
3 Carme Portaceli estrena ‘Només són dones’ al TNC
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E
l  Teatre  Nac ional  de 
Catalunya reivindica les 
dones víctimes de la guer-
ra civil espanyola a Només 

són dones, un espectacle multidisci-
plinari dirigit per Carme Portaceli 
que s’estrena avui. Un equip femení 
defensa el muntatge, que rescata de 
l’oblit el paper de les dones en el 
conflicte. «És un homenatge a les do-
nes que van lluitar per la democrà-
cia i que, avui, encara no surten als 
llibres d’història», diu Carme 
Portaceli.
 Durant la guerra civil i el fran-
quisme, moltes dones ni tan sols te-
nien categoria de presoneres polí-
tiques. Acaben a les presons «sim-
plement per ser la nòvia, la dona o 
la germana d’un presoner polític», 
comenta l’escriptora i periodista 
Carmen Domingo (Nosotras tambi-
én hicimos la guerra, Mi querida hija 
Hildegart), autora del text. L’actriu 

Míriam Iscla, la coreògrafa i ballari-
na Sol Picó i la cantant i guitarrista 
Maika Makowski s’encarreguen de 
posar en solfa un espectacle que en-
trellaça cinc monòlegs que treuen a 
la llum el patiment silenciat de mi-
lers de dones, l’experiència de les 
quals és extensible a qualsevol guer-
ra. L’acció transcorre entre els anys 
30 del segle passat i l’època actual.

BASE REAL / Cada monòleg respon a 
un estereotip de dona basat en cen-
tenars de testimonis reals sobre els 
quals Domingo s’ha documentat. 
L’obra compta amb personatges del 
passat com una devota catòlica, una 
impetuosa miliciana de 17 anys i 
una nena de la guerra enviada a Rús-
sia. D’altra banda, hi ha dos perso-
natges del present, una néta i una fi-
lla que intenten trobar les restes de 
la seva àvia i la seva mare, respecti-
vament.
 Projeccions històriques, «poques 
però en els moments clau», expli-

ca Portacelli, interactuen amb la 
dansa, el text i la música a l’escena-
ri, on les tres intèrprets compartei-
xen protagonisme juntes o per sepa-
rat. «La ballarina transmet l’esperit 
d’aquelles dones, Iscla trasllada les 
seves paraules assumint els cinc mo-
nòlegs i Makowski hi afegeix emo-
ció i profunditat amb la música». 
Gairebé totes les seves cançons han 
sigut creades per al muntatge. «L’es-
pectacle emociona, és molt poètic i 
ple de llum», assenyala Portaceli.
 La directora espera aportar el seu 
granet de sorra a la causa femeni-
na amb aquesta producció de la Fac-
toria Escènica Internacional (FEI), 
que es veurà al Teatro de la Abadía 
de Madrid i també a París, entre al-
tres llocs. «La cultura i l’educació és 
l’únic que ens pot salvar», afirma, 
satisfeta de veure que les dones es-
tan recuperant protagonisme. «A 
Barcelona tenim la primera alcal-
dessa; i potser veurem una dona a la 
Casa Blanca». H
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33 Sol Picó, Míriam Iscla i Maika Makowski, en una escena de ‘Només són dones’. 
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