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La ballarina Kimmie Gee començant la classe al crit d’“Are you ready?”, dilluns
ÀLEX GARCIA

DuesballarinesdeBeyoncé
fanunaclasse aBarcelona
Kimmie Gee i Denee B. visiten l’escola de Coco Comín

SÍLVIA PARÉS
Barcelona

KimmieGee, laprincipalballari-
na de Beyoncé, i Denee B., una
altra de les ballarines del xou de
la cantant, van fer dilluns passat
un taller a l’escoladedansaCoco
Comín, de Barcelona, l’únic que
es va fer a tot Espanya. Es tracta
d’una classe magistral que totes
dues van impartir imitant el sexy
style de Beyoncé. La lliçó de ball
va atreure un gran nombre d’afi-
cionats, ja que no s’exigia un alt
nivell. La majoria dels assistents
eren alumnes de l’escola, i la res-
ta, un 20%, venien de fora i van
pagar 40 euros per la classe.
Les ballarines de Beyoncé van

impartir dues classes de 75 mi-
nuts cadascuna. A la primera hi
van assistir 50nens i nenes entre
12 i 16 anys, i a la segona hi van
participar85adults, queesvadi-
vidir endos grups. A tots els par-
ticipants se’ls va donar una sa-
marreta amb el nom de les dues
ballarines i el de l’escola Coco
Comín.
La classe va començar amb un

escalfament de curta durada.
Després les convidades van po-
sar els alumnes en diferents files
i els van preguntar unes quantes
vegades en veu alta: “Are you re-
ady?”. I ells van respondre: “Yes,
I’m all right ready!”. A partir
d’aquest moment el ritme es va
intensificar amb temes de Bey-
oncé id’altresmúsicscomBruno
Mars. Les artistes els van mos-
trar diferents passos amunt i
avall i els van ensenyar una
coreografia. Van acabar la classe
magistral amb una demostració

per veure fins on són capaces
d’arribar.
Quan van acabar el taller, les

aprenents més joves estaven
nervioses i il·lusionades: “Ha es-
tatunaexperiènciaúnica”, vadir
la participant més petita. “No hi
ha res millor que el ball, ja que
apuja l’autoestima”, va declarar
una altra. “Teniaunes expectati-
ves molt altes i les han supera-
des”, va afirmar una de les alum-
nes que participava per segona
vegada en l’experiència.
El 2014 Kimmie Gee i Denee

B. ja van visitar l’escola de Coco

Comín per impartir una classe
semblant, també coincidint amb
una actuació de Beyoncé a Bar-
celona. Aquell cop es van supe-
rar totes les expectatives amb
més de 200 inscrits. Segons Co-
coComínmateixa, “el fet que les
dues ballarines treballin ambun
ídol com Beyoncé aporta molta
energia imotivacióalsalumnes”.
Kimberly Gipson, el nom real

deKimmieGee,vanéixeraNova
Jersey. Des de petita sent una
gran passió pel ball. Després
d’actuar com a gogó en casinos a
Atlanta es va convertir en la pri-
mera animadora dels Phila-
delphia 76ers quan va ser selec-
cionada per a l’equip All Star

Dance Team del 2007 a Las Ve-
gas, després d’intentar-ho per
segona vegada. La ballarina, pe-
rò, va decidir que volia arribar
encara mes enllà i es va presen-
tar a un càsting per a l’I am...
Tourque va ferBeyoncé el 2009.
Kimmie va impressionar la can-
tant, que la va triar entre més de
90 noies que s’hi van presentar
per ser una de les cinc ballarines
que l’acompanyarien en aquella
gira i les posteriors.
El representant de Kimmie

Gee li va proposar de buscar les
escoles de dansa de més prestigi
a cada país que visitava per actu-
ar als concerts de Beyoncé, i va
ser així com va contactar amb
l’escola de Coco Comín. El cen-
tre de dansa i comèdia musical
va ser fundat el 1971 i des d’ales-
hores ha format centenars de
professionals en les diverses dis-
ciplines de ball –destaquen es-
pecialment els intèrprets demu-
sicals–. Actualment és el centre
de referència a tot Espanya en
aquesta línia formativa.
Kimmie Gee no és només la

primera ballarina de Beyoncé,
sinó que també té el seu propi
projecte el Kimmestry, un pro-
gramadeball aAtlanta onbarre-
ja el moviment creatiu i el hip-
hopamb l’autoestima i els canvis
positius que s’experimenten a
través del ball.
Aquesta nit Kimmie Gee i De-

nee B. acompanyaran Beyoncé i
el seu marit Jay-Z al concert
que oferiran a l’Estadi Olímpic
de Montjuïc dins la gira On the
run II.!

Desdefaanys
lesballarinesvisiten
unaescolaacadaciutat
peronpassalagirade
ladivadelacançólliurament dels premis Princesa

d’Astúries, una cerimònia a la qual
encara no ha assistit la filla gran
dels Reis, que és presidenta d’ho-
nor de la fundació que concedeix
aquestsprestigiososguardons.
El 30 de gener, el dia que el Rei

feia 50 anys, Felip va imposar a la
seva filla gran la insígnia del Toisó
d’Or, en el primer acte oficial de
l’hereva al tron. El Rei, després de
col·locar-li la insígnia del velló, es
vadirigirambemocióalasevafilla:
“Elionor,toteslesaccionsdelateva
vida s’haurande guiar per la digni-
tat i l’exemplaritat, per l’honeste-
dati laintegritat,perlacapacitatde
renúncia i de sacrifici, per l’esperit
permanent de superació, i per la
teva entrega sense reserves al teu
país i al teupoble”. /Efe
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és que quan jo em vaig posar el
meu i em passava hores cada dia
treballant-hi no el trobava tan
terrible comdeien”, afirma. “¿Ai-
xò significa que el meu vestit era
el més còmode de l’univers Mar-
vel o potser que els homes nohan
patit incomoditats en cap mo-
ment de la vida per estar gua-
pos?”, diu mentre ensenya les sa-
bates de taló a la càmera. I per
acabar el seu al·legat feminista
conclou: “Ells simplement es
queixen i es pregunten per quin
motiu els fan passar per això. Des
del punt de vista femení, però, ho
veurien com una cosa normal. Jo
he de portar sabates de taló a la
feina. Jo estic incòmoda tot el
dia, per això puc portar aquest
vestit sense queixar-me. Vosal-
tres també. Acostumeu-vos-hi”,
remata.
Lilly es va donar a conèixer pel

seu paper de Kate a l’exitosa sè-
rie Perdidos. I es va convertir en
una enlluernadora estrella que
protagonitzava portades de re-
vista. L’èxit, tanmateix, es va dis-

sipar al final de la sèrie. Llavors
va estar a punt de deixar la inter-
pretació, quan un cop acabada
Perdidos no aconseguia cap pa-
per. El responsable de les adapta-
cions d’El senyor dels anells, Pe-
ter Jackson, li va trucar per ofe-
rir-li el paper de la letal elfa
Tauriel a la saga d’El hòbbit. I
al cap de poc, per mitjà de
Marvel, donaria vida a Hope
Van Dyne, el personatge fe-
mení protagonista del film
Ant-man. La seva química
amb el superheroi diminut,
encarnat per Paul Rudd, i el
seu talent va fer queMarvel
apostés per ella i li donés
tot el protagonisme a
Ant-man y la vispa, la
pel·lícula que als seus
gairebé 39 anys no no-
més l’ha ressuscitada

professionalment sinó
que l’ha convertida enuna super-
heroïna de l’univers deMarvel.!

“Per ficar-me en
el vestit de vespa
m’havien d’ajudar
tres persones”,
confessa
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