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25/04/15 La Sala B del Teatre Principal, el de la Rambla, ha canviat d'aspecte. Han posat cadires
noves, folrades i confortables, i tauletes. Tot de color vermell, és clar. És a dir: s'ha transformat en
un cabaret proper i acollidor, de moment exclusivament per rebre les Kosmic Girls, una companyia
de cinc dones (o no) que volen recuperar el Music Hall i el Cabaret del que tant se n'havia parlat a
Barcelona. Tot i que ja han començat les prèvies: "Ens hem d'entrenar, és una estrena mundial!"
L'estrena oficial serà el dia 29 i les podreu veure fins al 10 de maig.

Ahir divendres ens van convocar als mitjans per parlar-nos de l'espectacle. Abans d'explicar-nos
res ens en van oferir un tast. Va començar amb una projecció que semblava de l'AADPC, ja que
feia una exposició de la precarietat i la insolent despesa amb què l'IVA castiga al món de la
cultura. Però formava part del context! Al capítol següent, ja hi sortia fins i tot El presidente del
Govierno i las Villanas Populares, que ens van cantar el Relax Cup of Cofee.... Em van sorprendre
agradablement. Encara ens van fer un número gestual on vam poder comprovar que són totes
altes com Sants Paus!

L'espectacle està escrit i dirigit per Javier Morán, que no va poder venir. Kyra Shimai, Mestre de
Cerimònies, va assumir la presentació: "No és un text polític al 100%, però pensem que també es
pot dir, en clau de Cabaret, que no és fàcil tenir permisos, que hi ha massa impostos, que tot
s'encareix, que el públic ja no va tant al teatre... i que, com que el porno si que està rebaixat, al
final ens haurem d'enganxar pits amb cel.lo de doble cara i despullar-nos!", diu. Van insistir molt en
què la seva intenció és recuperar la Barcelona Canalla, l'estil dels llegendaris Barcelona de Noche
o Belle Epoque i també les Drag Qweens dels 80, amb música discotequera.

L'ESPECTACLE

Està immers en el transformisme, que consideren un art i recorden als Mestres Leopoldo Fregoli i
"el contemporani i grandiós Ennio Marchetto." Són 14 números "molt diferents" en un espectacle
que té una durada de 90 minuts: "Està dedicat a la dona, a la seva Àurea dolça i maternal...",
apunta Kyra, sense que ens quedi clar el doble sentit. Finalment el trobem en el fil conductor: les
cinc artistes són filles secretes de Thaleia, filla de Zeus i musa de la comèdia. Després de tenir un
affaire amb un repartidor de fruita d'aquella també mitològica que surt a les pintures, la deesa
porta al món múltiples filles que s'escampen pel planeta amb la missió d'entretenir els humans
fent-los creure que tot el que veuen és real i així, donar-los la gran lliçó: "no us fieu mai de les
aparences!"

Per tant: "parlem de com ens va, de com ens menteixen, de com no fem res, de com ens estimen,
de com ens critiquem i de com ens riem de la nostra ombra, que és l'únic que mai passa de
moda". Utilitzen el play-back parlat, però no sempre: "la gràcia del Cabaret és el contacte directe
amb el públic i això demana improvisació!", prometen.

SOBRE LES ARTISTES

Kyra Shimai porta 28 anys al món del Music Hall. Els coneix tots: "Vaig treballar al Barcelona de
Noche amb el Mestre Pavlovsky; a l'Arnau amb La Maña, a La Belle Epoque... Em va captar el
gènere de ta manera que vaig voler fer creació pròpia i amb la meva germana Sharonne vam crear
el Duet Shimai, amb el que hem fet també televisió." Aquesta última etapa ha durat 12 anys i ara



l'ha deixat per convertir-se en una Kosmic Girl.

Segons l'esbojarrat currículum que ens han donat, la Boa Jef va decidir tornar-se sorda per no
sentir més ximpleries. La realitat és que té una deficiència auditiva i, per això, la Kyra destaca el
valor de la seva actuació: "No hi sent, no pot sentir el ritme... Fa un gran esforç i està totalment
integrada al grup."

Luna Diva ens explica que ve de Veneçuela on era model i on es va copiar tots els vestits de la
dona del Beckam. "Després vaig anar a Itàlia, vaig tenir un flirt amb en Berlusconi, com tothom, i
ara em dedico la Santeria."

A la Gyna Ferrari se li escapa que li diuen Paco. Ve del món de les Drags Qweens i de la dansa.
És la que fa de Presidente del Gobierno.

La Sandra Lena és la menys sospitosa d'haver-se enganxat els pits amb el cel.lo. També ve del
món de la dansa i d'una bona família que li va donar una educació exquisida. Però diversos
affaires amb contrabandistes l'han portat al món del Music Hall.

Com veieu, el currículum forma part de l'espectacle. Elles us l'acabaran d'explicar!


