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Arturo Fernández tornarà a l'Apolo al setembre per
fer de capellà

Títol: Europa Espanya Català

El proper 21 de setembre, tindrà lloc al Teatre Apolo de Barcelona l'estrena de Enfrentados, el nou
espectacle de l'incombustible actor i director Arturo Fernández. És una producció que ha
aconseguit grans premis arreu del món, com ara el Premi Molière (França), el Theatre World
Award (EUA) i el Drama Desk Award (EUA).

A Enfrentados, Arturo Fernández, es fica en el paper del Pare José Maria, un sacerdot catòlic de
gran carisma que probablement estigui cridat a majors responsabilitats jeràrquiques. Estimat i
admirat pels feligresos de la seva parròquia situada en un dels barris més elegants de la ciutat,
comparteix les seves tasques amb un programa de televisió setmanal en què es debaten els
temes d'actualitat de l'Església. Està dotat d'un gran sentit de l'humor i una fina ironia i representa
els valors tradicionals de l'Església. L'aparició del jove Tomàs, un seminarista apassionat i rebel,
trastocarà moltes coses a la parròquia i acabarà amb un enfrontament que portarà a l'espectador
del riure a la tendresa durant tota la representació.

Arturo Fernández ha volgut donar una nova dimensió a la seva reconeguda faceta de galant d'alta
comèdia, traient tot el profit al seu mestratge actoral tant en la part dramàtica com en la còmica del
personatge, el que li ha valgut la nominació al prestigiós Premi Valle Inclán de Teatre.

L'obra constitueix tot un duel interpretatiu amb Bruno Ciorda (actor habitual de la Fundación del
Siglo de Oro i en produccions recents del Centro Dramático Nacional, i en sèries de TV com El
Comisario, Amar en tiempos revueltos, a més de ser un espectacle d'alta qualitat, amb una
acurada i ambiciosa posada en escena. La influència actual de la figura del Papa Francisco ha fet
que, en l'adaptació per a la versió espanyola d'aquesta comèdia, prengués vigència i interès
renovat, obligant a una certa revisió del guió original.

Enfrentados es va estrenar a Broadway el 1980 recollint premis com el del Critics Circle Awards. A
Londres, el 1982, servint l'èxit de crítica i públic a un jove Rupert Everett per consagrar-se com a
actor. A París (on va rebre el Premi Molière), amb Jean Piat com a protagonista llavors i com a
director en la seva versió actualment en cartell al país veí.


