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Nusos de relacions.
Truman

Tomás Domingo Moratalla

Fitxa tècnica

Títol: Truman    

Direcció: Cesc Gay

Guió: Cesc Gay, Tomás Aragay

Any: 2015

País:

Durada: 108 minuts

Repartiment: Ricardo Darín, 

Javier Cámara, Dolores Fonzi, Àlex 

Brendemühl, Javier Gutiérrez, Eduard 

Fernández, Elvira Mínguez, Silvia 

Abascal, Nathalie Poza, José Luis 

Gómez, Pedro Casablanc, Francesc 

Orella, Oriol Pla, Ana Gracia, Susi 

Sánchez, Àgata Roca

Gènere: Comèdia-Drama 

Cinema

-

Ricardo Darín.

Julián és un actor argentí exiliat a Ma-

—amb tota seguretat— i ha decidit re-

irremeiablement una vida que s’aca-

visita del seu gran amic Tomás, que 

treballa a la universitat a Toronto (Ca-

seva història. El que no vol, el que no 

busca, són consells. Tomás ha vingut 

-

-

amics Tomás i Paula, una cosina seva 

-

ni com fer-ho.

quotidiana, amb les seves grandeses i 

les seves misèries, la seva comèdia i 

la seva tragèdia. La manera de dir re-

-

regen, com en la vida (i en la mort) 

mateixa. Aquesta, la mort, és una 

de les grans qüestions que afronta la 

-

lant més de la vida que de la mort, 

lícula, tenint la mort com a tema, i 

-

diferents relacions que tenen entre 

-

l’amistat, allò que els altres ens do-

seves relacions; som les nostres relaci-

ons, som les nostres històries. Deia A. 

cosa que un nus de relacions. Només 

la història de Julián, Tomás, Paula i 

-

viccions, només històries que s’entre-

llacen i conformen l’ordit de la vida. 

de relacions és la imatge simbòlica del 

-

-

que que 
tracta la vida 

quotidiana, amb les 
seves grandeses i les 
seves misèries, la 
seva comèdia i la seva 
tragèdia
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el Cafè Betlem, núm. 5; són cafès com 

aquest els que es constitueixen com a 

vida humana.

La nostra identitat es troba, com re-

en relacions. També resulta curiós, i 

-

mada d’aquesta identitat; un argentí 

-

-

drid que viu a Amsterdam, etc.

-

nera com vol morir; la qüestió del re-

futur de Truman. Davant d’aquestes 

-

es bolca, evitant el to llagrimós i do-

nant-nos tota una lliçó de vida. Però 

què ha decidit Julián aquesta manera 

d’enfrontar la mort, i afrontar la vida? 

en soledat? Aquestes «decisions res-

qüestionaríem nosaltres? Nosaltres, 

en aquesta situació, què faríem? Què 

d’aquesta decisió? La història no diu 

-

-

No és també relacional, com la resta 

de qüestions queden «a la conscièn-

-

bé una trobada de relacions? Tota una 

-

les , on se’ns ofe-

interessant, és el de les pel·lícules-

mirall

Nusos de relacions. Truman

-

a nosaltres mateixos; mitjançant 

el món, sinó que ens veiem o llegim 

a nosaltres mateixos. Truman és una 

-

rentment sigui només el relat d’una 

trobada entre dos antics amics. 

callar, entre la comèdia i el drama, 

entre grans temes universals (vida, 

(trobades, cafès), entre la intensitat i 

la quotidianitat; se’ns brinda d’aques-

trobar en l’amistat, en les relacions, 

en els consells, en els arguments, en 

-

I què ha estat d’en Truman —el gos? 

Potser aquesta en sigui la clau, al-

menys una d’elles. No desvetllaré el 

-

fora de la imatge de l’ésser humà que 

de relacions. Truman és l’excusa, el 

motiu de les trobades; no és res més 

guanya; no mor, sinó que viu. Potser 

sí que Truman —el gos— -

gonista. 


