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

SOBRE LA PEL·LÍCULA   

Títol: La vita é bella 

Director: Roberto Benigni 

Any: 1993 

Durada: 115 minuts  

Producció: italiana 

Gènere: comèdia, drama 

Música: Nicola Piovani 

Plataformes on es pot veure: 

 

SINOPSI: 

Any 1939. La Toscana, Itàlia. Guido és un home innocent i feliç, amb ànima de poeta. Li agradaria obrir 
una botiga de llibres, però ha de guanyar-se la vida com a cambrer. Un dia coneix la Dora, la guapa 
mestra d'un poble. S'enamora sense remei de la "princesa", i comença a festejar-la; el seu principal 
rival és un dirigent del partit feixista. 

Uns anys més tard, ja casats, tenen un nen. Tanmateix, un dia, es presenten uns soldats, i s'enduen en  
Guido i el seu fill a un camp de concentració. 

La Dora els segueix per amor. Un cop allà, en Guido fa tots els esforços que pot imaginar perquè el seu 
noi cregui que es troben en un "campament d'estiu", i que estan participant en un divertit joc; el motiu, 
preservar la innocència de la criatura de cinc anys, i evitar-li els previsibles traumes de l'horror nazi. 

 

FRASES DE LA PEL·LÍCULA 

“Buon giorno, Principessa!” 

"Estàs servint però no ets un servent. El servei és un art suprem. Déu és el primer en servir. Déu serveix 
als homes, però no és un servent dels homes." 

" Aquesta és la meva història. Aquest és el sacrifici que el meu pare va fer. Aquest va ser el seu regal 
per a mi." 

 “No hi ha res més necessari que allò innecessari” 

 
PREGUNTES PEL COL·LOQUI 

1. Què et suggereix el títol de la pel·lícula? El trobes encertat? 

2. En Guido i el seu fill són internats en un camp de concentració perquè són jueus. Com et 
sentiries si et fessin una cosa així per la teva raça o les teves conviccions? 

3. Per què ens cau bé en Guido? Com és la seva manera de ser? Com reacciona davant de les 
situacions dramàtiques que es troba? 

4. Després de veure la pel·lícula, quin sentit té la frase “l’amor venç tots els obstacles”? 

  

https://rakuten.tv/es/movies/la-vida-es-bella
https://play.google.com/store/movies/details/La_Vida_Es_Bella_VOS?gl=ES&hl=en&id=-mUt8ERoVz8


 

 

5. Creus que tenir "raons per a viure" ajuda a superar les dificultats de la vida? Quines són les 
teves "Raons per a viure" més importants? 
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