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Perquè sí. Perquè s’avorrien.
Perquè volien mostrar al
món la seva superioritat
i demostrar que ells eren
l’encarnació ideal d’aquell

superhome de què parlava
Nietzsche, el seu filòsof de
capçalera. Per totes aquestes
raons, i potser per algunes
més que encara ara, trans-
corregutsmés de noranta
anys des dels esdeveniments,

se’ls escapen als experts,
Nathan Leopord (de 19 anys)
i Richard Loeb (que en tenia
18), brillants estudiants de
classe acomodada resi-
dents a Chicago, van decidir
segrestar i assassinar el nen

‘EXCÍTAME’ TRANSFORMA ENMUSICAL UN DELS CASOSMÉS CÈLEBRES DE LA CRÒNICA NEGRA

DELS ESTATS UNITS, QUALIFICAT PER L’OPINIÓ PÚBLICA, AL SEUMOMENT, COM EL CRIM DEL SEGLE

Només els superhomes poden
perpetrar un crim perfecte

d’obres de ficció. La prime-
ra, una peça teatral titulada
La soga queAlfredHitch-
cock va convertir en unamolt
notable pel·lícula. Després
vindria Impulso criminal, diri-
gida per Richard Fleischer,
i ambOrsonWelles en el
paper de l’advocat defensor
que, per cert, se’n va sortir i
va evitar que els seus clients
fossin condemnats amort.

Desig i manipulació
I així, fins a arribar al mo-
ment en què Leopord i Loeb
(la petjada dels quals sembla
també present en elMichael
Haneke de Funny Games)
es van posar a cantar dins
elmusical estrenat a l’Off
Broadway el 2006, que ara
arriba a Barcelona després
d’haver sigut representat
amb notable èxit aMadrid
al llarg de dues temporades.
Unmusical amb què el seu
autor, StephenDolginoff, no
pretén tant fer una recons-
trucció dels fets a la manera
d’un thriller, com explorar
tots els vessants del com-
plex vincle existent entre
les dues ments criminals. I en
aquest vincle es barrejaven
l’amistat, la passió sexual i la
capacitat de manipular l’al-
tre. Per cert, al seumoment,
la premsa va arribar a oferir
als lectors la possibilitat de
comparar via test les seves
aptituds amb les d’aquesta
parella. Tindríeu la gosadia?

R. OLIVER

EXCÍTAME

DE STEPHEN DOLGINOFF. DIR.: JOSÉ LUIS SIXTO. DIR. MUSICAL: ADAY
RODRÍGUEZ. INT.: ALEJANDRO DE LOS SANTOS, ALBERTO FRÍAS. DATA: FINS A
L’1/11. LLOC: CLUB CAPITOL (SALA PEPE RUBIANES). LA RAMBLA, 138. METRO:
CATALUNYA (L1, L3). TEL.: 934 122 038. PREU: 23€. HORARI: DE DC. A DV.,
20.30H; DS., 18 I 20.30H; DG., 18H.

de 14 anys Bobby Franks, i
intentar demostrar així que,
quan no hi ha pel mig senti-
ments de culpa i restriccions
ètiques, és ben possible per-
petrar un acte criminal del
tot perfecte.

Tot i que per dir la veritat,
el seu no en va tenir res, de
perfecte, perquè van oblidar
al costat del cadàver una
prova –unes ulleres– comple-
tament condemnatòria. Tot
i així, un cop empresonats,
Leopord i Loeb no van deixar
de seguir reivindicant amb
orgull les sòlides raons del seu
esgarrifós acte. I aquest acte
va inspirar alhora un grapat

DESPRÉS DE TRIOMFAR
A L’OFF BROADWAY I A
DIVERSES CIUTATS DEL
MÓN, AQUEST MUSICAL
TORBADOR HA FET DUES
TEMPORADES A MADRID

Alejandro de los Santos (dreta) i Alberto Frías es transformen en Leopord i Loeb. FOTO: EXCÍTAME


