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Llibertat despullada

Juan Carlos Olivares

Homenatge a Christa Leem. Participants: Jordi Jané, Hausson, Pep Bou, Joan Estrada, Jordi Coca. Espai Brossa, 20
de desembre.

Un espai nu. No podia ser d'altra manera per recordar Christa Leem, la stripper que va encisar la
progressia i la intel·lectualitat barcelonina de finals dels setanta amb la seva radical franquesa, física i
emocional. L'Espai Brossa va quedar petit per acollir dilluns la gent que volia reivindicar la memòria d'un
temps i una artista, i participar -potser- en un acte espontani de contrició per l'oblit en què va caure
Christa Leem, musa admirada que -com ella mateixa va pronosticar- es va acabar perdent en l'ombra
del seu pedestal. A la dreta, una fotografia ampliada en blanc i negre de Pep Ribas. El seu cos, gairebé
d'esquena, retallat per la penombra. El rostre, ocult en la foscor. A l'esquerra, dos maniquins amb una
camisa vermella de Joan Brossa i una de blanca de Christa Leem. La camisa masculina de la qual ella
va fer dramatúrgia. Al fons, una pantalla muda que tan sols parlarà al final, quan Christa es mostri tal
com era.

Entre el públic, curiosos, admiradors, amics i la seva mare, una emocionada Carmen Wernoff. A
l'escenari, un mestre de cerimònies (Jordi Jané) i dos artistes brossians que van treballar amb Christa
Leem: el mag Hausson i Pep Bou. Tots dos van coincidir amb ella en diversos escenaris, però sobretot
vam compartir amb Manel Barceló, el ventríloc Selvin, el faquir Kirman i el clown Tortell Poltrona el
manifest videogràfic que Joan Brossa va filmar al Teatre Arnau, sense públic, en un intent de refundar el
music-hall català. I Leem, des de l'Arnau el 1982, es despulla a la pantalla de l'Espai Brossa amb un
irònic guió. Per glossar records més personals es va recórrer a la memòria de Jordi Coca, un dels seus
admiradors més sincers, tant que va entonar un sentit mea culpa per haver-la convertit, al costat de
molts d'altres, en un mite que potser mai no va voler ser. El mite del despullament total. Un acte d'art i
valor que anava més enllà de la desaparició de l'últim tros de roba del seu cos indomable. I també els
records de Joan Estrada, entregat i anònim perseguidor de Christa Leem pels locals de la ciutat, i
empresari per la vocació de portar de nou Christa a Barcelona i muntar per a ella un espectacle a la
Cúpula Venus, un reducte llibertari que va desaparèixer amb la possibilitat d'una contracultura catalana.
I amb tots ells, l'emoció espontània de Carmen, la mare, desbordada després de contemplar altre cop la
llibertat de Christa en un dels primers programes de l'Àngel Casas Show.
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