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PEL · L Í CU LA  R EC OM AN AD A  

Programa per al desenvolupament 
de les fortaleses del caràcter 

SOBRE LA PEL·LÍCULA 

Títol de la pel·lícula: It’s a wonderful life 

Director: Frank Capra 
Any: 1946 
Durada: 125 minuts  
Producció: USA 
Gènere: Clàssic 
 
SINOPSI 
Clarence és un àngel de segona classe que ha de fer mèrits per guanyar-se les ales. L'envien 
a la Terra amb la missió d'evitar el suïcidi d'un home desesperat, George Bailey, que té una 
empresa d'emprèstits que està a punt de fer fallida a causa de la desaparició de vuit mil 
dòlars. Potter, un especulador que posseeix pràcticament tota la ciutat, és el culpable de la 
situació. Clarence mostra a Bailey com seria la ciutat, els seus amics i la seva pròpia dona si 
ell no hagués nascut.. 

 

FRASES DE LA PEL·LÍCULA 
“La vida de cada home afecta moltes vides. I quan ell no hi és, deixa un buit terrible”. 
“Recorda: Ningú és un fracàs si té amics”. 
“Sóc un home vell i gairebé tothom m'odia. Però a mi tampoc m'agraden ells, així que estem 
en pau”. 

 

PREGUNTES PEL COL·LOQUI 
1. Creus que It’s a Wonderful Life és un cant a la dignitat de la vida humana? Per 

què? 
2. En la visió que té en George, Bedford Falls ha canviat fins a tal punt que ja no 

conserva ni el seu propi nom. Què és el que provoca aquest canvi? Quin 
missatge ens dona en relació a l’individualisme exacerbat i el consumisme?  

3. Parla de quina manera cada membre de la família Bailey millora la vida dels 
altres? Procuro viure-ho de la mateixa manera amb la meva família? 

4. En George és una persona justa i íntegra, en quins moments es posen de relleu 
aquestes qualitats? 


