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Pel·lícula: COM DÉU (BRUCE ALMIGHTY) 
Mes: Gener 

P E L · L Í C U L A  R E C O M A N A D A  

SOBRE LA PEL·LÍCULA   

Títol: Bruce Almighty 

Director: Tom Shadyac 

Any: 2003 

Durada: 101 minuts  

Producció: USA 

Gènere: Comèdia, drama 

Música: John Debney  

Plataformes on es pot veure: 

 

SINOPSI: 

En Bruce Nolan (Jim Carrey) és un reporter de noticiari insatisfet amb la seva feina que vol ser 
presentador de notícies. Espera un ascens que li és negat i és donat al seu company de feina i enemic 
Evan Baxter (Steve Carell). Per això, empipat, comença a insultar els seus entrevistats. El fan fora de la 
feina, i després d'alguns incidents en Nolan es queixa i crida contra Déu. En Bruce és contractat pel 
mateix Déu (Morgan Freeman), que li dóna poders perquè faci millor la feina. En Bruce abusa dels 
poders, però després s'adona que també ha d'ajudar la gent. A més a més, la relació amb la seva 
promesa, la Grace (Jennifer Aniston), té problemes per culpa del comportament d'en Bruce, que no li 
fa gaire cas. Finalment, en Bruce s’adona que només Déu ha de tenir aquests poders. (Wikipedia). 

 

FRASES DE LA PEL·LÍCULA 

“D'acord, tu guanyes. Ja està. Si us plau, no puc més. No vull ser Déu! Vull que decideixis què és correcte 
per a mi. Em rendeixo a la teva voluntat!” 

“Partir de la sopa no és un miracle, Bruce, és un truc de màgia. Una mare soltera que treballa a dos 
llocs de treball i encara troba temps per practicar el futbol amb el seu fill, això és un miracle. Un 
adolescent que diu "no" a les drogues i "sí" a una educació, això és un miracle. La gent vol que faci tot 
per ells, però el que no s'adonen és que ells tenen el poder. Vols veure un miracle, fill? Sigues tu el 
miracle. 

 

PREGUNTES PEL COL·LOQUI 

1. Per què en Bruce es queixa de Déu? 

2. Ser feliç vol dir no tenir problemes? 

3. Què és el que fa canviar en Bruce? 

       

https://es.hboespana.com/movies/como-dios/3b1f95c-012d321db32?utm_source=affiliate&utm_medium=cpa&utm_campaign=590675&awc=17045_1610211728_9efb602868e3142fe932de81787ce74f
https://rakuten.tv/es/movies/como-dios
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