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LLETRES 3 GUARDÓ

Jordi Coca s’endú el Sant Joan 
amb un tribut a Christa Leem

ELENA HEVIA
BARCELONA

P
arafraseajant l’anunci, 
si ets capaç de recordar 
Christa Leem és que ja 
tens una edat. Jordi Coca 

(Barcelona, 1947), home de teatre 
i novel·lista tardà, admet totes du-
es coses. I és que va ser un dels im-
pulsors de la malaguanyada musa 
de la Barcelona canalla dels 70 --res 
a veure amb la Barcelona divina de 
Bocaccio– i la seva figura ha inspirat 
la novel·la La nit de les papallones (que 
publicarà Edicions 62), amb la qual 
ha obtingut el pre-
mi Sant Joan Caixa 
Sabadell, que, gràcies 
als seus 60.000 euros, 
és el tercer més ben 
dotat de les lletres ca-
talanes.  
 I que ningú con-
fongui aquesta novel-
la amb una biografia 
a l’ús, perquè la strip-
per de la novel·la no es 
diu Christa sinó Car-
la, però és fàcil reco-
nèixer-hi el particu-
lar erotisme que va se-
duir molts intel·lectuals de l’època, 
entre ells el que va ser el seu mentor,  
Joan Brossa.  Tan sols amb una cami-
sa d’home i una mica de purpurina 
al cos, Leem va transformar el barro-
quisme amb plomes de les vedets en 
pura creació artística. Però com la 
papallona del títol, el seu va ser «un 
art efímer», tal com el defineix Coca.  
I una prova d’això és la seva desapa-
rició.  L’artista va morir el 2004  als 

El llibre homenatja 
l’artista de varietats 
morta el 2004 als  
51 anys

L’autor guanya
el tercer premi de 
novel·la més ben dotat
en llengua catalana

51 anys, amb la salut malmesa per 
una vida desordenada i oblidada de 
tots, fins i tot pels que l’havien dut al 
cim. Joan Estrada, agitador cultural 
i amic íntim de Leem, que ha submi-
nistrat material a Coca i, de passada, 
s’ha convertit en personatge, aques-
ta vegada sí, amb el seu propi nom, 
recorda aquell final: «La vam enter-
rar 10 persones, i gairebé tots eren 
del Paral·lel». Un altre dels testimo-
nis essencials per a l’elaboració del 
llibre han estat els records de Car-
men Wernoff, mare de Leem, que va 
beneir Coca dient-li: «Pots fer el que 
vulguis amb tot això que t’explico».
 «Aquesta és una obra que ha aca-
bat sent més meva del que em pen-
sava –se sorprèn l’escriptor retros-
pectivament– perquè en el fons trac-
ta de la persecució d’uns ideals que 
no es van materialitzar, atrapats pel 
pes del dia a dia».
 Coca ja havia fet una aproxima-
ció a la figura de la mítica stripper fa 
una dècada en un conte de l’anto-
logia Barcelona, un dia que va prepa-
rar Rosa Regàs. La nit de les papallones,  
amb un altre punt de vista, té una 

arrencada a l’estil Ciu-
tadà Kane. Un perio-
dista a les acaballes 
del franquisme, espe-
cialitzat en la nit bar-
celonina, s’assaben-
ta de la fosca mort de 
l’artista i això l’anima 
a reconstruir la seva 
agitada vida. 

MODERNITAT / A l’hora 
de definir l’eteri art 
de Leem, Coca recor-
da una frase de  Julio 
Cortázar a El persegui-

dor, el memorable conte en què re-
creava la figura del jazzman Charlie 
Parker. «Allà deia ‘això ho estic to-
cant demà’, doncs bé ella ben bé po-
dria dir per la seva banda: ‘això ho es-
tic ballant demà’». «No hi ha ningú 
més modern que ella», diu l’apassio-
nat Estrada recordant una de les se-
ves últimes actuacions: amb un ves-
tit masculí i un joc de cartes: «Era del 
segle XXII».  H

33 L’escriptor, dramaturg i director d’escena Jordi Coca. 
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33 Christa Leem.

El circ és una fusió de totes les arts 
escèniques, però el Circ Cric va 
una mica més enllà i ha invitat el 
campió mundial de biketrial, Da-
ni Comas, i la colla dels Minyons 
de Terrassa a compartir la pista 
amb Tortell Poltrona, que fa 35 
anys com a pallasso. Comas farà 
una demostració d’acrobàcies so-
bre bicicleta en la funció matinal 
de demà a la seu del Circ Cric, a 
Sant Esteve de Palautordera. El 
pròxim dia 27, els Minyons de 
Terrassa intentaran aixecar un 
pilar de cinc sota de la carpa i es 
convertiran en els primers caste-
llers que actuen en un circ.
 A la vora de la carpa del Circ 
Cric, n’hi ha una altra de més pe-
tita que els divendres a la nit acull 
el Cabaret Coluche. Aquest espai, 
dissenyat com un laboratori cò-

mic, permet disfrutar d’obres de 
petit format i prendre una copa 
o menjar per sopar una botifar-
ra a pocs metres de la pista. Per al 
pròxim dia 19, el Coluche ha pro-
gramat una Nit de Circ amb les 
companyies Aticus, que presen-
tarà Déu n’hi do!, i Daraomai, amb 
1, 2, 3 poma. L’actriu Marta Marco 
protagonitzarà el proper 3 de ju-
liol l’obra Me llamo Rachel Corrie, 
que és la història real d’una coo-
perant que va morir aixafada per 
una excavadora a Palestina men-
tre tractava d’evitar la demolició 
d’una vivenda.
 El Circ Cric i el Coluche for-
men part del Centre de Recerca 
de les Arts del Circ. Dins d’aquest 
projecte, Tortell Poltrona impar-
tirà per primera vegada classes de 
pallasso acompanyat de dos reco-
neguts còmics argentins, Chaco-
vachi i Maku Jarrak. H

CiRC 3 PRESENTACiÓ

El Circ Cric 
fitxa els 
Minyons 
de Terrassa 

GEMMA TRAMULLAS
BARCELONA

Tortell Poltrona 
actua demà amb el 
campió de biketrial 
Dani Comas

J La nostàlgia mana. Per això la 
recuperació de la cultura popular 
dels 70 és una tendència en 
alça. Moltes de les figures que 
en aquell moment van moblar 
les pàgines de l’emblemàtica 
revista Interviú avui són carn de 
museu i exposició o tema per a 
la literatura. Fa poc el CCCB  va 
aplegar en una mostra la figura 
del quinqui i les pel·lícules que 

TEMPS DE RECORDAR 

ELS IDEALISTES ANYS 70

va generar. Jordi Coca no creu 
que la Barcelona canalla, amb 
figures com Christa Leem, Ocaña 
o Nazario s’hagi de mitificar: 
«Cap d’ells es creia un mite». 
I, bromista, explica un episodi 
desconegut: va coincidir a la 
mili amb el transvestit pintor de 
verges. «Vam compartir llitera i 
puc dir que vaig dormir moltes nits 
amb Ocaña al damunt». 


