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Identificació de l'assignatura

Assignatura 20876 - Els Orígens del Nazisme. La Shoah en la Literatura i el Cinema
Crèdits 1,2 de presencials (30 hores) 4,8 de no presencials (120 hores) 6 de totals (150

hores).
Grup Grup 1, 2S (Campus Extens)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Castellà

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Gloria Isabel Bosch Roig
gloria.bosch@uib.es

11:30h 13:30h Dilluns 29/09/2014 25/05/2015 Despatx 10
Arxiduc

Contextualització

En aquesta assignatura tractarem el fenòmen del Nazisme a Alemanya des els seus orígens fins al final de la
Segona Guerra Mundial. Hitler i el Nazisme marquen el trencament d'una llarga tradició humanista europea.
El Nacionalsocialisme i les seves conseqüències socials, polítiques i culturals seran devastadores no només
per a Alemanya. Elles marcaran l'inici d'una nova conciència, d'una nova percepció del món i de la natura
de tot esser humà. L'experiència del "mal absolut" es matèria per a la reflexió i objectiu de la memòria dels
supervivents. Contar i escriure el viscut és un sinònim de sobreviure, i, de vegades, és aquesta l'unica raó que
justifica l'existència del salvat. La Literatura de la Shoah és literatura de la memòria, i, per tant, és el futur
del passat que no hem d'oblidar. Coneixer-la és el nostre deure. Igualment és important demanar-se quins
són els límits de la representació de l'horror i si el cinema n'és un bon testimoni.

Requisits

El Castellà i Català seran llengües vehiculars dins el curs, no obstant, els alumnes hauran de llegir textos
en anglès i veure pel·lícules en alemany.

Essencials
Un nivell mínim A2 d'alemany i B1 d'anglès són requisits essencials per a cursar aquesta assignatura.
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Recomanables
Recomanable és un nivell B1 d'alemany.

Competències

En aquesta assignatura es treballaran les següents competències:

Específiques
* Conèixer els principals autors i obres dins la literatura de l'Holocauste Veure críticament pel·lícules sobre

la Shoah.

Genèriques
* Afavorir el pensament crític.

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

Continguts

El curs consta de tres blocs: 1. Introducció al context històric i cultural (de la cultura de Weimar al
totalitarisme Nazi) 2. El Nazisme i la Shoah en el cinema (imaginar l'inimaginable) 3. La Literatura de la
Shoah (principals autors i obres).

Continguts temàtics
1. Introducció al tema. Context històric i cultural. Els orígens del nazisme a l'Alemanya del segle XX

2. El Nazisme i la Shoah en el cinema. Representar el mal

3. La literatura de la Shoah. Principals autors i obres

Metodologia docent

Es demanarà l'assistència i participació activa dels alumnes a classe al primer bloc.

Volum de treball
Es demanarà als alumnes una participació activa al Campus Extens als blocs no presencials.

Activitats de treball presencial

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Seminaris i tallers Introducció al tema Grup mitjà (M) Els alumnes han de llegir textos i presentar resums de forma
oral.

30

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

El Nazisme i la Shoah en
el cinema

Els alumnes hauran de veure cuatre pel·lícules i comentar-les al fòrum de
l'assignatura.

60

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

La Shoah en la literatura Els alumnes hauran de llegir dos llibres, fer un comentari de text sobre un
d'ells i un treball escrit sobre l'altre. Els títols per al treball escrit es podran
triar d'una llista de lectures recomanades.

60

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut
dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Els alumnes que no puguin venir a classe poden acollir-se a un segon itinerari B si abans de començar el
curs li ho han comunicat al professor/a i aquest/a hi està d'acord.

L'assistència a seminaris, conferències i congressos es podran considerar activitats evaluables presencials.

Introducció al tema

Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Tècniques d'observació (no recuperable)
Descripció Els alumnes han de llegir textos i presentar resums de forma oral.
Criteris d'avaluació Els alumnes han de llegir textos i comentar-los a classe.

Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari B amb qualificació mínima 0
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El Nazisme i la Shoah en el cinema

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes (recuperable)
Descripció Els alumnes hauran de veure cuatre pel·lícules i comentar-les al fòrum de l'assignatura.
Criteris d'avaluació Els alumnes hauran de veure cuatre pel·lícules i escriure les crítiques al fòrum.

Percentatge de la qualificació final: 25% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari B amb qualificació mínima 50

La Shoah en la literatura

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Altres procediments (recuperable)
Descripció Els alumnes hauran de llegir dos llibres, fer un comentari de text sobre un d'ells i un treball escrit sobre

l'altre. Els títols per al treball escrit es podran triar d'una llista de lectures recomanades.
Criteris d'avaluació Els alumnes hauran de llegir dos llibres, fer un comentari de text, i un treball escrit. Aquest treball s'haurà

de presentar a classe.

Percentatge de la qualificació final: 25% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 100% per a l'itinerari B amb qualificació mínima 50

Recursos, bibliografia i documentació complementària

La bibliografia s'ampliarà durant el curs.

Bibliografia bàsica

Fest, J. (2004). Hitler. Eine Biographie. Berlin: Ullstein./ Klemperer, V. (2001). LTI. La lengua del Tercer
Reich. Apúntes de un filólogo. Barcelona: minúscula./ Gay, P. (2001). La cultura de Weimar. Madrid: Paidós./
Pía Lara, M. (2009). Narrar el mal. Una teoría posmetafísica del juicio reflexionante. Barcelona:Gedisa./
Planas, R. (2006). Literatura i Holocaust. Palma. Muntaner./ Rees, L. (2005). Auschwitz. Los Nazis y
la "Solución Final". Barcelona: Crítica./ Traverso, E. (2001). La historia desgarrada. Un ensayo sobre
Auschwitz y los intelectuales. Herder. Toran, R. (2005). Els camps de concentració Nazis. Barcelona:
Edicions 62./ Sax, B. & Kuntz, D. (1992). Inside Hitler's Germany: A Documentary History of Life in the
Third Reich. Massachusetts, Toronto: Lexington.

Bibliografia complementària

LECTURA OBLIGATÒRIA PER A TOTS ELS ALUMNES: Levi, P. (2001). Sie esto es un hombre.
Barcelona: Muchnik Editores. LECTURES RECOMANADES: Améry, J. (2001). Más allá de la culpa y
la expiación. Pre-Textos./ Antelme, R. (2001). La Especie humana. Arena Libros./ Hillesum, E. (2001).
El corazón pensante de los barracones. Anthropos./ Klemperer, V. (2003). Diarios. Círculo de Lectores./
Kertész, I. (1998). Un instante de silencio en el paredón. Herder./ Semprún, J. (1976). El largo viaje. Seix
Barral./ Vives i Clavé (1972). Cartes des dels camps de concentració. Barcelona: Edicions 62./ Wiesel, E.
(1975). La noche. Barcelona: Muchnik./

Altres recursos

DOCUMENTALS RECOMANATS: "Noche y Niebla" (Alain Resnais, 1955) "Shoah" (Claude Lanzmann,
1985) PEL·LÍCULES RECOMANADES: "El gran dictador" (Charles Chaplin, 1940) "La séptima
cruz" (Fred Zinnemann, 1944) "Los ángeles perdidos" (Fred Zinnemann, 1948) "El extranjero" (Orson
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Welles, 1948) "¿Vencedores o Vencidos?" (Stanley Kramer,1961) "Kapo" (Gillo Pontecorvo, 1959) "Juicio
en Nüremberg" (Stanley Kramer, 1961) "El prestamista" (Sidney Lumet, 1965) "Caja de música" (Costa-
Gavras, 1973) "El escondite" (James Collier, 1975) "El último metro" (François Truffaut, 1980) "Tiempo
de morir" (Daniel Manne, 1980) "La decisión de Sofía" (Alan J. Pakula, 1982) "Escape de Sobibor" (Jack
Gold, 1987) "Europa, Europa" (Agnieszka Holland, 1990) "Buenas tardes, Sr. Wallenberg" (Kjell Grede,
1990) "Sunshine" (Szabó, 1999) "La zona gris" (Tim Blake Nelson, 2001) "Napola" (Dennis Gansel, 2004)
"Los falsificadores" (Stefan Ruzowitzky, 2007) "Desafío" (Edward Zwick, 2008) "Good" (Vicente Amorim,
2008) "La cinta blanca" (Michael Haneke, 2009)


