
DESEMBRE 2019 “VIVE COMO QUIERAS” de FRANK CAPRA (1938)
Argument i alguns punts de reflexió 
Un banquer d’èxit ha obtingut permís del govern per fer 
un monopoli que el farà encara més ric. Per aconseguir els 
seus objectius, vol fer-se amb tot un bloc de 12 edificis 
d’un barri de Nova York per acabar amb el seu competidor 
més directe. Però hi ha una casa que es resisteix a la 
compra. El seu propietari, l’avi Vanderhof, s’hi resisteix. Ell 
té tot un altre plantejament de la vida, on la recerca de la 
felicitat no es troba en la persecució de l’èxit econòmic 
sense escrúpols sinó a desenvolupar els propis talents, allò 
que a un més li agrada i a què se sent cridat. La seva casa és, 
de fet, un lloc d’estada no només de la família “biològica” 
sinó de tot un munt de gent molt diversa que hi troba 
acolliment i la felicitat. La cosa es complica quan Alice, la 
filla de Vanderhof, i Toni, el fill del banquer, s’enamoren i 
volen casar-se. El xoc de les dues famílies dóna peu a 
escenes molt divertides alhora que presenta un fons que 
permet fer reflexions més profundes sobre com entendre la 
societat, la contribució a l’Estat, els impostos, l’atur, la 
llibertat, el valor de l’amistat i l’autenticitat per sobre de les 
aparences o els diners, l’autèntica justícia, la providència, la 
confiança absoluta en un Déu bo i misericordiós i la 
bondat de la gent, les xarxes de complicitats i d’amistat 
veïnals, la corrupció, la conversió, l’humor, etc.  
Per al diàleg us proposem de comentar lliurement escenes 
que us hagin “tocat”. Suggerim algunes escenes i preguntes: 
Quins aspectes són vàlids ara i aquí? Aquest vive como 
quieras com l’entenem? Com podem viure un compromís 
(veïnal, social, religiós…) a fons bo i respectant la llibertat 
dels altres? Fem de les nostres cases (comunitats, 
mentalitats) un lloc d’acollida i obertura? Com jutgem? 
Com “desencallem” situacions conflictives?  
Per a la pregària us proposem de començar amb la lectura 
de Mt 6, 24-34 i de concloure espontàniament amb una 
pregària, potser semblant a la que fa l’avi Vanderhof 
substituint la cursiva per situacions personals: “Bé, Senyor, 
aquí ens trobem una altra vegada. Fa temps que les coses 
ens van bé i t’estem molt agraïts. [Sembla que l’Alice es 
casarà i crec serà feliç perquè hem conegut el noi que Tu li has 
enviat i ens sembla molt bona persona.] Recorda que no et 
demanem res més que seguir com fins ara i tenir salut. 
Quant a la resta, ho deixem tot a les teves mans. Gràcies.” 

La crida: No voldries ser com un lliri del camp?

Una casa de bojos? Harmonia dins el caos?

Pregària confiada a Déu

La trobada de les dues famílies

Un judici i un jutge molt particulars

Èxit o fracàs? L’ascensor que puja, l’ascensor que baixa.

Conversió, reconciliació i festa

El mal causat per un capitalisme desaforat

Una vida d’aparences

Selecció d’algunes escenes de la pel·lícula


