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Colin Firth i Nena Suvari, en un fotograma de Traúma;:'lapelll.iculá<que preéstrena el Club del lector.
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Lapel.licU,la <ésp~o.tagonitzaiJ.a)pe"aoli1) Fivthi',MenQ: Syvari.

E
L CLub deL Lector organitza la

"

.. 'preestrenade Trauma; una
'

., .didesiPeLiLí¿Ules més espera"
desd'aquesta nova temporada. Es
tracta d'un thrillef inquietant i
psicoLogit que tracta sobrel'amor,
eL doLor i la bogeria. Aquesta cin-
ta és protagonitzada per dos ac-
tors que esta n triomfant a.Rolly"
wood: CoLinFirth(Et-diarideBrid-
get Jones) i Mena Suvari (Ameri-
canbea.lity)..

Trauma arrencaquanHen (Co-
LinFirth)es desperta ,d'uncomai
descobreix que Laseva dona ha
mort en un accident decotxe. El
protagonista decideix referIa seva
vida i es trasLLada ,de domiciLio

Charlotte (MenaiSuvari) és,laseva
jovei;guapa ve'ina. Turmentatper
résvisians que' té'dela. sevadona
marta; Hen cOTTlen~aa';perdiede
vista La reaLitat. LahiStóriaexplo-
ra La mentd'un,personatgeque és
incapa~de superar un trauma i es
tanca en un món'd'il.lusions, i ir-
reaLitats. La peL.Lí'cuLacompta amb
La participacióde das exceHents
secundaris: Náomie-Harris(28 dies
després), i Sean,J1arris (24hour
partypeoplej!ÉL director ésMarc
Evans,un, especiáLlsta,.en¡eLgénere
de fa, intriga);i:el>terror.

El Club ja ho té tot a punt per
preestrenar Trauma. La cita tipdra
lloc eLdia19 de setembre,¡¡ les

22.1!1 hores, aL cine FiL[T1ax,Gran
Via.ELs'socis,tenen aLa seva dis-
positióFrO;'invitadons dobLes
(340 LOfálitats)., Els .que hi esti-
guirfinteressats'han dé trucar al
teléfan 806:11.77.01 o enviar un
SMS al !1522 amb la paraula clau
Club1(espai) i:eL namcampLet. Hi
ha tempsfinsdema a la'mitjanit.
ELs concursantssabran a rinstant
si han guanyat. El premi es podra
recoLLirels dies 14 i 15 de sete,m-
bre a La'Botiga (BaiLén, 86), de
9.30a14 hores. El Club jaha or-
ganitzat eL mes deseteI1lbre aLtres
grans preestrenes com El secret
delsgerínans

' Grimmi Cinderella
mano

l'obra lLa quietud del
movimiento's'inspira
en Baudelaire 1'aL,e]
Etflub otere;x50 entrades p~r només

"'4"euros,pe,r veUl;;el'espectacle al Versus

Javier Manzanera, en un moment de la representadó de ('obra.

es obres del Versus Teatre
ho són mai convencio-
naLs.La quietud ael moví,

miento n'és el millor exemple.
L'autor Kike Torres Infantes ha
convertit els textos del poeta
Baudelaireen un espedacle 'in-
timista i inquietant. A ~escena-
ri, eL silenci es torna paraulai
la quietud, moviment. L'ador
Javier Manzanera interpreta Sa-
mueL, un estrany personatge
que té el compromís de cuidar
algÚ. Sobreposar-se al silenci
que troba sera eL seu gran ob-
jectiu. Andrés Vicente és el res-
ponsable de.la direcció. Tqrres,
Manzanera i Vicente han con-

format un espai que parteix de la
por, Les contradiccions i les espe-
rances d'un home i que ens porta a
una nova manera d'entendre La vi-
da i les obLigacions.

ELssocis podran veure La quie-
tud del movimientoper només
quatre euros el dia 17 de setem-
bre, a les 21.30 hores, al Versus
Teatre. El Club deL Lector ofereix
!10 entrades. Els que hi estiguin
interessats han de teLefonar al
902.10.40.15 (Tel-Entrada) i a
l'instant sabran si han aconseguit
~opció de compra. Hi ha un maxim
de dues localitats per targeta i les
des peses de gestió no hi són in-
closes.
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