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Juan Carlos Olivares L’homenatge a Christa Leem i el ‘segrest’ de
l’antic Espanyol per part de la SGAE denoten
la doble moral que ronda pel Paral·lel

El triomf de Tartuf

L
a hipocresia és molt a
tocar del ridícul. I què és
més ridícula, la beateria
conservadora o el puri-
tanisme progressista?

Ridícul és comprar un bordell per
11 milions d’euros per un defecte
de forma en el procés administra-
tiu. Ridícul és dilapidar primer els
diners públics i després afirmar
que ja no queden fons ni projecte
per rescatar teatres abandonats
amb més pedigrí que l’irreconei-
xible Teatre Espanyol. Ridícul és
afirmar que tot el problema es
concentra en una terra de ningú
entre tres districtes, com si el res-
cat de la vella guàrdia de l’arqui-
tectura teatral de Barcelona esti-
gués sotmesa a les renyines de tai-
fes. Ridícula, en definitiva, és la
manca d’imaginació de l’Ajunta-
ment quan s’esforça a renovar els
arguments recurrents per expli-
car l’inexplicable.

Terrible sainet. I tot per no
voler reconèixer que en el gran pla
del políticament correcte queda
fora de guió recórrer al tresor per
rescatar locals de dubtosa reputa-
ció. Només s’hi fica el nas quan la
reputació es perd del tot. Alesho-
res l’erari públic es transforma en
un pou sense fons i apareixen els
milions com una butlla papal. Per
tancar el cercle de la correcció po-
lítica només cal que aparegui una
institució de provada solvència (fi-
nancera) i prometi fer-se càrrec
de l’exteatre, exdiscoteca, exsala
de sopar-espectacle, exstripper-
room i gairebé bordell.

L’Ajuntament va arribar a
temps perquè la finca de l’esquer-
ra del que queda de l’Arnau no es
transformés en la casa més diver-
tida del nord-est del Llobregat. El

Vista de l’escenari del nou espai Paral·lel, a l’antic Teatre Espanyol, que gestionarà la SGAE ■ JORDI GARCIA

Paral·lel es va salvar per poc de la
Dolly Parton del Barcelonès a
canvi de comptar en un esperan-
çador futur –al·leluia!– amb una
programació estable amb els socis
domesticats de la SGAE.

Impressionant la capacitat de
reacció demostrada per l’Ajunta-
ment per proporcionar a la SGAE
una bonica sala d’actes o, com diu
Eduardo Bautista, “un punt d’agi-
tació on tinguin cabuda totes les
arts escèniques”. Agitació + IVA,
per ser més exactes. Iniciativa, di-

ners, idees, projectes, concursos,
tot concentrat sobre una parcel·la
del Paral·lel. Mentre, zero iniciati-
va, res de diners i sequera d’idees
per a El Molino, tancat des de fa
gairebé deu anys –després de ser
literalment saquejat per un Ha-
melín amb accent rus–, i l’Arnau,
en perill de demolició des d’en fa
gairebé sis. Perdó, sí que hi havia
una idea salvadora per a l ‘Arnau:
una residència privada per a la
tercera o quarta edat. Perfecte per
revitalitzar l’avinguda.

Tremenda farsa que va arribar
al zenit fa un mes quan algú va de-
cidir tirar pel dret i recuperar la
iniciativa popular. El 8 d’abril els
còmics de l’assemblea de l’Espai
Alliberat per la Cultura van entrar
a l’Arnau per restituir un espai de
cultura popular. La policia, preo-
cupada per la seguretat, els va des-
allotjar. Bona temptativa, estratè-
gia equivocada. Hagués estat més
efectiu anunciar l’obertura d’un
bordell popular. Ja se sap; tiren
més dues...

Iniciativa i diners en
una parcel·la del
Paral·lel, mentre que
res de res per a El
Molino i l’Arnau, en
perill de demolició

Quadern de teatre

Reivindicació de la pell
@Christa Leem mai ha estat una
reina del Paral·lel. Va actuar a El
Molino, però els seus dominis s’es-
tenien sobretot Rambles avall i
després al mar. La seva torre d’ho-
menatge era la Cúpula Venus, ta-
laia noctàmbula on es va fer mite
per als intel·lectuals i artistes que
a finals dels setanta encara no ha-
vien renegat del seu costat cana-
lla. Estava de moda deixar-se
veure en antres d’atmosfera tèr-
bola. Les modes passen i els fidels
callen i es rendeixen als canvis.
Les torres de la nit van caure i la
seva cort faraònica, dispersa, re-
negada, oblidada o desapareguda.

El 20 de setembre del 2004
moria Christa Leem, molt temps

després que l’haguessin oblidat.
Però alguna cosa singular devia
tenir aquesta criatura tota pell i
camisa blanca perquè tres mesos
més tard es convoqués un primer
homenatge a l’Espai Brossa. Fa
només una setmana, alguns de la
generació que la va veure despu-
llar-se –reunits en un lobby de re-
sistència més que de pressió– han
tornat a recordar la seva excepci-
onalitat. La seva mare, la també
artista Carmen Wernoff, recollia
el primer premi que concedeix el
lobby Un dels Nostres.

El premi guarda molta nostàl-
gia. És gairebé impossible recons-
truir el paisatge nocturn que
acompanyava el mite de Leem. La

ciutat ha estat poc generosa amb
la seva última llegenda noctàm-
bula. Tancaments, enderroca-
ments, abandonaments. Amb una
mica d’esforç gairebé han aconse-
guit que fins i tot desapareguin les
ruïnes i el seu romanticisme.

És estrany que Christa Leem
acabi identificada amb el passat.
Res en ella era memòria. Era d’un
present brutal, com la seva perso-
nal manera de despullar-se. Era
futur? Directament tampoc. Però
sobre el seu llegat es podria haver
reconstruït una altra modernitat
menys apadrinada i dissenyada.
Entre el puritanisme d’esquerres
i la vulgaritat sense partit, Barce-
lona perdia la seva oportunitat.Carmen Wernoff, mare de Leem, amb Joan Estrada, d’Un dels Nostres ■ M.A.


