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L'Espai Brossa homenatja la 'stripper' Christa Leem

Redacció

L'Espai Brossa dedica aquesta nit una festa d'homenatge a Christa Leem, una autèntica reina de
l'estriptis, que va viure moments de glòria a la Barcelona de final dels 70 i principi dels 80, i que va morir
en l'oblit fa només tres mesos. L'espectacle comptarà amb actuacions en viu d'artistes que han treballat
en l'estriptis.

El mateix Joan Brossa n'era un gran admirador. "Sense cap dubte, en aquest moment Christa Leem fa
la millor aportació al music-hall del país", escrivia l'artista el 1983. I encara afegia: "És impossible de
somiar o de concebre una animalitat tan sana i triomfant que us allunyi de la mediocritat i la trampa
habituals. Aquí la lírica de l'estriptis entreteixeix dues cares de llenguatge -eròtic i dramàtic-, cosa ben
poc acostumada en el gènere". Amb aquesta lírica, Christa Leem (Barcelona, 1953-2004) va fascinar i
inspirar tota una generació d'artistes i escriptors.

Filla d'un acròbata polonès i una artista de revista catalana, va començar guanyant-se la vida a la
Bodega Apolo i El Molino, i va treballar en diverses pel·lícules dels anys setanta: Las alegres chicas de
El Molino, La oscura historia de la prima Montse, La ciutat cremada... Ventura Pons li va fer
protagonitzar un muntatge del musical Rocky Horror Show, i el mateix Joan Brossa la va convertir en
protagonista de l'espectacle del Lliure L'armari en el mar. Un any abans, el mateix Brossa la va dirigir a
Striptease català, emès pel programa Miramar. Es va convertir, així, en la primera dona que va
aparèixer completament nua a Televisió Espanyola. També va actuar a Itàlia, Grècia i Israel, i va tornar
a Barcelona per protagonitzar dos espectacles a la Cúpula Venus: Para Cúpula, con amor (1982) i
Christa Leem (1985).
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