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1.
Una musa singular

Com saben els nostres lectors, el
passat 14 de setembre moria a Bar-
celona Christa Trenczek Picot, Christa
Leem. Diversos factors m’impel·leixen
a parlar-los d’aquesta artista singu-
lar: les seves arrels circenses, la me-
mòria escènica d’aquest país i les
connexions essencials entre circ i
music-hall d’una banda i entre Christa
Leem i Joan Brossa d’una altra. Ch-
rista Leem ja forma part de la lle-
genda catalana de l’espectacle, entre
altres coses perquè va capgirar el
concepte de vedet, va crear un estil
propi en l’art de l’estriptis i va ser la
nineta dels ulls d’un estol d’intel-
lectuals i artistes entre els quals hi
havia gent tan heterogènia com Le-
opoldo Pomés, Joan Estrada, Juan
Marsé, Jordi Coca, Joan Castells, An-
toni de Senillosa, Colita, Rubianes,
Serrat, Ocaña, Miralda, Maruja Tor-
res, Jordi Cadena, Adolfo Marsillach,
Ovidi Montllor, Ventura Pons, Xavier
Fàbregas o Joan Brossa.

2.
La nissaga circense

No és gens casual que Christa Le-
em (Barcelona, 1953-2004) entrés com
un meteor al món de l’espectacle: re-
presentava la quarta generació cir-
cense per línia paterna i la setena per
línia materna. El pare, Werner Tren-
czek (Breslau, 1928), era un sensacio-
nal acròbata polonès fill i nét d’artis-
tes de circ. La mare de Christa,
Carmen Picot, Carmen Wernoff (Barce-
lona, 1920), va ser una artista polifa-
cètica i versàtil que, a mitja dècada
dels 50, excel·lia com a parella de
Werner en un número de dansa
acrobàtica molt cotitzat en cabarets i
sales de festes. A la línia materna de
Christa hi trobem les intercontinen-
talment famoses artistes de varietats
Hermanas Gómez (de pare portuguès i
mare valenciana, van ser acròbates,
funambulistes i cantants), la segona
de les quals, Carmen, es va casar amb
una important figura del circ espa-
nyol del segle XX: el valencià Joan Pi-
cot Bernabé, Juan Wernoff (Totana,
1893-Barcelona, 1956). A més d’artista
de circ i varietats, Juan Wernoff va ser
empresari (Teatre Bosque, Circo Palacio, Circo
Álvarez-Wernoff) i, com a soci dels madrilenys
Feijóo-Castilla, va dirigir el Circo Americano en gira
per Múrcia, Andalusia i el Marroc. Juan Wernoff va
establir una sincera amistat amb Sebastià Gasch,
gràcies a la qual l’estiu de 1953 el crític va viatjar
amb el Circo Americano per Múrcia i Andalusia per
recollir anècdotes i vivències que després agruparia a
la sèrie de sis reportatges Entre bastidores (revista
Destino, gener i febrer de 1954) i al llibre El circo por
dentro (1961). Més tard, Gasch explicaria que la passió
de Wernoff per aquest espectacle era tan gran que, ja
greument malalt, va anar a Sevilla per inaugurar la
temporada circense de la seva empresa i que, de
tornada a Barcelona, va fer parar el taxi davant de la
carpa instal·lada a Les Arenes per dir el seu últim
adéu al circ. Juan Wernoff i Carmen Gómez van tenir
dos fills: Enric (Enrique Wernoff, Barcelona 1922) i
Carme, la futura mare de Christa. La Carme va
debutar el 1937 al Circ Barcelonès i després, amb el
seu germà Enric (Hermanos Wernoff), van presentar

números còmics, musicals, ball espanyol i claqué
acrobàtic. Anys més tard dirigiria l’orquestra i faria
de presentadora als circs del seu pare. Ja retirada,
entre 1982 i 1983 va acceptar compartir cartell amb
la seva filla Christa en alguns espectacles.

3.
Christa, Brossa i el ‘music-hall’

La Leem no va fer mai circ, però li corrien per les
venes característiques tan essencials dels circaires
com una vitalitat indòmita i un gran desfici per la
llibertat. A 15 anys, la filla de Carmen Wernoff i
Werner Trenczek ja feia de go-go girl en una
discoteca barcelonina i als 18 debutava a Sevilla
amb repertori propi. Després triomfaria a El Molino,
La Cúpula Venus i un gran nombre de cabarets de
Barcelona i altres ciutats de l’Estat, Itàlia, Grècia i el
Pròxim Orient. Des del mateix moment que Jordi
Coca els va presentar, Brossa va percebre que

l’espurna i el talent de Christa podien ser un vehicle
ideal per a la seva concepció de l’estriptis: una
modalitat del transformisme en què la
transformació s’efectua davant dels ulls de
l’espectador. El poeta, que feia anys que treballava
per transferir als números d’estriptis la poesia
escènica implícita en el transformisme, li escriu
números com el celebrat Strip-tease català (1977, el
mateix any en què el FAD atorga a Christa el Premi
Sebastià Gasch de music-hall), la inclou a
l’espectacle musical L’armari en el mar (1978) i la fa
participar en el vídeo experimental Music-hall a
Catalunya al costat de Pep Bou, Tortell Poltrona,
Kirman, Selvin, Hausson i Manel Barceló (1983).

Christa va ser aplaudida arreu pel número
d’amor i passió que celebrava amb una blanca
camisa masculina. La seva tremenda animalitat
escènica va fer escriure a Xavier Fàbregas: “L’escena
de Christa Leem té una intensitat shakespeariana:
la seva camisa podria posar-se, en un museu
imaginari del teatre, al costat del mocador de
Desdèmona o de la testa de Yorick”.

A l’homenatge Christa al cor celebrat el passat 20
de desembre a l’Espai Brossa, Jaume Maymó
col·locava a l’escenari aquesta camisa mítica
abraçada a una de franel·la usada pel poeta. La
síntesi de la col·laboració artística i la complicitat
vital entre Christa Leem i Brossa. L’arrodoniment
d’un mite.

4.
La memòria escènica

Em nego a acceptar que sigui un fet irreversible, però
hem d’assumir que som un país sense memòria. Que no
tenim memòria històrica ni política és evident (perquè
si en tinguéssim no faríem el passerell com fem), però
també és evident que ens falta memòria escènica. I no
em refereixo a la desmemòria del públic, que enlaira els
seus artistes amb la mateixa rapidesa que els oblida, sinó
a aquella endèmica manca d’autoestima que ens fa
sobrevalorar les mediocritats forasteres mentre ni tan
sols considerem la genialitat d’algunes de les nostres
figures (el llegat artístic de les quals normalment deixem
que es perdi eixorcament en l’oblit). Triant a l’atzar
artistes que en qualsevol altra cultura serien figures
d’obligada referència si no de culte, ¿quants periodistes
culturals, quants estudiants d’arts escèniques podrien
avui parlar més d’un minut sobre Ovidi Montllor,
Li-Chang, Charlie Rivel, Alady, Putxinel·lis Claca o Joan
Capri? Les meves experiències recents no són gaire
encoratjadores en aquest sentit. Tanmateix, la intenció
i les cançons de l’Ovidi, la concepció màgica de Li-Chang,
la capacitat poètica de Rivel, la comicitat d’Alady, la
subversió de Claca o la suau corrosivitat de Capri, a més
de ser productes culturals de primer rengle
homologables internacionalment, són fruit del nostre
concret tarannà, formen part de la història de les nostres
arts escèniques i, en conseqüència, són part de la nostra
història com a poble. Aplaudeixo Brossa quan diu que
cal entendre la tradició no com una herència sinó com
una conquesta. En efecte: la tradició només se la mereix
qui l’assumeix, s’hi insereix i la dignifica fent-la
evolucionar amb la pròpia creativitat. Conscientment o
no, això és el que va fer Christa Leem. És quan penso en
artistes com ella que em nego a acceptar que la nostra
desmemòria sigui un fet irreversible.

Christa Leem representava
la quarta generació
circense per línia paterna i
la setena per línia materna
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