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Opinió

Opinions
El reality show en català telerealitat, és un gènere 
televisiu en el qual es mostra el que els  passa a 
persones  reals,  en  contraposició  amb  les 
emissions de ficció on es mostra el que passa a 
personatges ficticis (personatges interpretats per 
actors), d'aquí el seu efecte de realitat. 

A nosaltres, personalment els reality show no ens 
agraden  massa,  perquè  pensem  que  donar 
publicitat  a gent que no fa res i que l’únic que fa 
es dormir,  menjar i donar-se petons, ...  com és 
el cas de Gran  Hermano.

Normalment els realitys parlen sobre la vida  de 

persones normals.

La meva opinió és que només per  tenir una gran 
audiència no s'han de ficar en la vida dels demés. 
A més,  moltes vegades manipulen la informació 
de  tal  forma  que  ens  donen  una  informació 
innecessària com per exemple incloure publicitat. 
Això se'n diu missatges subliminals. 

D'altres  programes  el  que  fan  és  maquillar  la 
informació  per  no  alarmar  l'audiència.   Per  un 
costat això està bé,  però per un altre no, ja que 
ens  mereixem  saber  la  veritat  sigui  bona  o 
dolenta.

 El SHOW DE TRUMAN 
Resum:
El show de Truman, és la història de Truman  que 
és  un adult jove normal i corrent, que viu a la seva 
casa normal, amb la seva esposa normal i els seus 
veïns normals, però no tot és tan normal. Un home 
va agafar-lo de petit i va convertir la seva vida en un 
show, envaint  per complert la seva intimitat. Aquest 
home va manipulant  la  seva vida,  conduint-lo  pel 
camí que vol.

Ell no sap en cap moment que està sent retransmès 
per  televisió,  ni  que  tot  el  que  l'envoltava  eren 
càmeres,  que  tothom  interpretava  un  paper.   La 
sèrie era molt interessant per als televidents i tenia 
molta audiència.

El lloc on viu Truman és un món artificial, controlat 
durant les 24 hores del dia a voluntat del productor.

Aquest és un home excèntric, que no l'importa violar 
la  intimat  d'en  Truman.   Tot  ho  fa  pels  diners  i 
l'audiència.  Contínuament enmig de la retransmissió 
inclou publicitat.

Al final el noi es dóna compte  que l’estan gravant i 
intenta fugir navegant del gran plató que és la seva 
vida.  Però  l'horitzó no  existeix ... i arriba al decorat 
que hi ha al final i que el permetrà sortir del món 
televisiu que li havien construït.

Valoració:
Aquesta pel.lícula ha estat intrigant i divertida.  No 
saps el què està passant fins al final. 

El que la fa molt especial i original, és justament el 
final, quan ell descobreix tota la mentira en la qual 
ha viscut des del seu naixement.
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