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PEL · L Í CU LA  R EC OM AN AD A  

SOBRE LA PEL·LÍCULA 
Títol: Der Neunte Tag 
Director: Volker Schlondroff 
Any: 2004 
Durada: 98 minuts  
Producció: Alemanya, Luxemburg, República Txeca 
Gènere: bèl·lic, drama 
Música: Alred Shnitke 
 
SINOPSI: 
En un camp de concentració nazi es hi ha el pare Henri Kremer, un sacerdot catòlic que està 
vivint els horrors de l'holocaust. Els alemanys volen que el bisbe de Luxemburg, sense 
comptar amb el Vaticà, signi un acord per permetre als nazis actuar, cosa que va en contra 
de la seva moral, creences i fe. 

Per això, un membre de la Gestapo deixa sortir el pare Kremer durant nou dies perquè 
aconsegueixi convèncer el bisbe i firmi l'acord, fent-li xantatge amb alliberar la seva família i 
donar als sacerdots una vida millor lluny dels murs del camp de Dachau.  

Dur drama sobre la vida i vicissituds d'un sacerdot real. La pel·lícula és una adaptació dirigida 
per l'alemany Volker Schlöndorff i protagonitzada per Ulrich Matthes que representa un 
home de fe que es troba en un terrible dilema moral, en el qual el remordiment i la 
culpabilitat el turmenten contínuament, sense deixar de banda les seves profundes creences, 
que li donaran forces per afrontar la situació. 

La pel·lícula compta amb un excel·lent guió, destacant les converses amb Kremer i l'oficial 
de la Gestapo. La música i una fotografia fosca ajuden a fer El novè dia una pel·lícula 
profunda i molt recomanable. 

 
PREGUNTES PEL COL·LOQUI 

1. El pare Kremer, es troba davant d’un dilema moral: anar contra la seva consciència i 
salvar moltes vides o ser coherent amb els seus principis costi el que costi. Què 
hauries fet tu en la seva situació? 

2. Quines qualitats del caràcter del pare Kremer determinen la seva elecció? 

3. Quin paper juga la fe en la vida del pare Kremer? Com influeix en les seves decisions? 

4. Perquè cal recuperar la memòria de personatges històrics com el pare Kremer? 


