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'El precio' obre la temporada del Joventut de l'Hospitalet

Josep Ferrer. L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

El precio, d'Arthur Miller, dirigida per Jorge Eines i interpretada per Juan Echanove, Rosa Manteiga,
Helio Pedregal i Juan José Otegui, que es podrà veure aquest vespre al Joventut de l'Hospitalet, obre la
programació del darrer trimestre del 2004 d'aquest espai teatral, mentre que ahir divendres Manu Guix
va iniciar les activitats del Centre Cultural Barradas de la mateixa ciutat. En aquest espai, el Barradas,
demà hi actuarà el guitarrista Miguel Ángel Cherubito.

La programació centrada en el teatre, la dansa i la música "està pensada per a tots els públics", segons
explica el regidor de Cultura de l'Ajuntament de l'Hospitalet, Mario Sanz. S'han inclòs indistintament
"espectacles que ja s'han vist a Barcelona amb d'altres de nous". Una de les primícies és Una nit de
3x4. Entre humoristas anda el juego, un muntatge d'humor amb Godoy, Dani Pérez i Carles Flavià que
ha estat concebut expressament per al Joventut i que es representarà el 30 i 31 d'octubre.

Al Joventut també es podrà veure Això no és vida, de la companyia T de Teatre (5, 6 i 7 de novembre);
Teatre sense animals, dirigida per Sergi Belbel (14 de novembre); l'òpera El superbarber de Sevilla (24
d'octubre); l'actuació de Moncho (20 de novembre); i la companyia IT dansa, que presentarà les
coreografies Còmplices, Stations, Le bras de mer i TI.TO (27 de novembre). Al Barradas, amb una
programació en què es tocaran diversos gèneres musicals, es podrà veure les actuacions dels
cantautors Eduard Canimas (22 d'octubre) i Joan Isaac (5 de novembre); els fados de Névoa (12 de
novembre); música de cobla amb La Principal del Llobregat (14 de novembre); les noves músiques de
Cybernium (19 de novembre); la música tradicional de Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries (26 de
novembre); i una combinació de jazz i nadales amb Randy Greer & Ignasi Terraza Trio (10 de
desembre).
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