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'5gays.com' retrata l'homosexualitat en clau d'humor 

• Guillermo Montesinos i Enrique Simón encapçalen el repartiment de la comèdia

LUIS MIGUEL MARCO

Cinc amics homosexuals que es van conèixer fa cinc anys en un xat d'internet es reuneixen per celebrar
el comiat de solter d'un d'ells, que, mira per on, es casa amb una dona. En aquest punt arrenca
5gays.com Despedida de soltero, la comèdia dirigida per l'uruguaià Rafael Pence que desembarca a la
Sala 1 del Club Capitol de Barcelona amb la intenció d'estar un parell de mesos en cartell. L'obra, que
s'estrena oficialment dimecres que ve, ja l'han vist 200.000 espectadors i ha estat tres mesos a Madrid.
Els cinc amics són Guillermo Montesinos, Enrique Simón, Javier Lago, Paco Florido i Alfonso Flores,
encara que en escena també apareixen Javier Espada i Guillermo Villaba.

"Que ningú s'enganyi: no es tracta d'una sèrie de monòlegs encadenats", advertia ahir el director
Rafael Pence en la presentació de l'obra, per a la qual es va escollir l'hotel Axel, situat en ple
Gaixample. "Aquesta és una comèdia esbojarrada en què veiem uns homosexuals en la seva
pròpia salsa. Uns amb més ploma que altres i més o menys orgullosos de ser com són, però
enfrontant-se a una situació davant la qual cada un pren partit", va afegir Pence.

Al seu costat, amb els cabells blaus perquè així li dóna un puntet més boig al seu personatge, somreia
Guillermo Montesinos, pletòric per haver pujat al carro d'aquesta obra substituint el veterà Emilio
Laguna. "Estic encantat de veure'm envoltat de nois guapos --va apuntar--. L'obra és intel.ligent i
irònica, però alerta, que amb la tonteria també es diuen grans veritats", va dir l'actor, que interpreta
Pablo, l'amfitrió de la festa.

QÜESTIONS PER SUPERAR
El punt reivindicatiu el va posar Enrique Simón, que interpreta Mauricio, el noi que no ha sortit de
l'armari i s'està a punt de casar amb una dona. "En clau de broma, però l'obra planteja una sèrie de
qüestions que, desgraciadament, encara no estan superades. Queda molt per fer. Recordo que
una nit, a l'acabar una funció a Almeria, se'm va acostar un noi i em va dir: 'Gràcies pel que esteu
fent'. Fa pensar, ¿oi?".

5gays.com Despedida de soltero va ser la segona obra de més recaptació de drets d'autor l'any passat
a Espanya després de Mariana Pineda de Sara Baras.
Els actors, amb el director, Rafael Pence, ahir a l'hotel
Axel.
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