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ESPECTACLES

Èlia Solé, una sabadeilenca al nou 
musical «Moustache» de Coco Comin
Ballat tot amb claqué, s’estrena dimarts que ve al Teatre Apolo de Barcelona

CABIES CÍSCÓN

La ballarina, actriu i cantant Èlia Solé Fité, fotografiada dimarts passat a l’entrada del teatre Apolo de Barcelona

CARLES CASCÓN

Amb Coco Comin, directora i creadora del nou musical
LUIS ÍATO

Quarta per l’esquerra, amb els seus companys d'escenari

Amb només 24 anys, 
la sabadeilenca 
Èlia Solé s’estrena 
a un gran musical 
professional amb 
Moustache, de Coco 
Comin. que aixeca el 
teló oficialment aquest 
dimarts a l’Apolo. D.S. 
l’entrevista al teatre 
del Paral·lel abans 
d’una de les prèvies 
d’aquesta setmana.

CARLES CASCÓN

Apareix amb còmodes botes 
planes de pell: confessa que 
té els peus amb llagues i 
adolorits de la primera prè
via del dia abans -que va ser 
tot un èxit, dilluns passat-, i 
dels intensos assajos des de 
l’agost. Per a ella haver entrat 
al repartiment de Moustache. 
A Rhythm Musical Comedy és 
«un somni, perquè en aquest 
país costa molt que t’agafin», 
però a la vegada ha descobert 
que «físicament és molt dur*. 
No és estrany: totes les core-

DlS

«És un somni però 
físicament és 

molt dur, com un 
esportista d’èlit!»

ografies són en claqué. «Com 
un esportista d’èlit!», riu.

Moustache és el nou espec
tacle de gran format creat i 
dirigit per la veterana Coco 
Comin i narra (en castellà) una 
història inèdita que condensa 
tots els «gustos personals» 
de la coreògrafa, i del qual es 
pot desvetllar poc. Només que 
som al Londres de principis 
del segle XX, al Moustache 
Music Hall, que ofereix espec
tacles «destinats a la classe 
obrera, només per caballers 
amb bigoti». L’estrella princi
pal és el Pequeño Max. come
diant i ballarí d’èxit que té «un 
ocult desig interior». No se sap 
més.

Tampoc deixen veure els 
més de 500 vestits que es fan 
sevir a aquesta comèdia musi
cal d’espectaculars coreogra

fies, en claqué, de diversos 
autors, estils i èpoques.

«Les coreografies tenen un 
gran pes» -explica Èlia Solé 
Fité, neboda de coneguts 
sabadellencs com el direc
tor d’il·lús Teatre Jordi Fité o 
la periodista i guionista Ana 
Fité-. Però és un claqué molt 
nou, crec que sorprendrà», afe
geix.

El paper de l’Èlia és la Suzie 
Q (tots els personatges tenen 
nom de pas de claqué), una

ballarina del cos de ball del 
teatre, però també és 'cover’ 
de Constance Collins. Així que 
balla, canta i interpreta.

Dirigit per Xavi Mestres
A Moustache els dirigeixen 
Xavi Mestres (música, com
posicions, veus), Coco Comin 
(escènica) i Sharon Lavi i Júlia 
Ortínez (coreografies de cla
qué). L'escenografia és de 
Paco Azorih i Carles Pujol. 
Entre els set actors-cantants

protagonistes figuren Sergio 
Franco, Albert Martínez. Ernest 
Fuster o Joaquín Catalán, amb 
sis músics en directe.

Quan Èlia Solé arriba a casa 
després d’hores a l’escenari 
està «destrossada però feliç». 
I és que ha fet televisió (l’Eva 
de la segona temporada de 
Polseres vermelles), publicitat, 
musicals (Set núvies per a set 
germans al Teatre del Sol, Qua
tre barres al Coliseum, la Nit 
dels musicals) i el que més li

agrada és el teatre musical.
Però «t'ha d’agradar molt», 

adverteix, perquè «molts ho 
volen fer, és com una moda. i 
de 50 càstings t'agafen a un». 
A l’escola de Coco Comin ha 
estudiat comèdia musical i un 
postgrau de claqué i jazz, i ara 
cursa tècnic de so a l'Institut 
del Teatre a Terrassa. També 
va estudiar al Conservatori 
de música de Sabadell i més 
tard cant amb Dani Anglès i 
Muntsa Rius ■


