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Por que Alemaña estivo dividida entre 1949 e 1990? [páxina 2] 
A Segunda Guerra Mundial rematou coa vitoria dos Aliados (a Unión Soviética, os 

Estados Unidos, Gran Bretaña e Francia) fronte á Alemaña nazi no ano 1945. Tras 
conseguir este triunfo, os Aliados dividiron Alemaña e a súa capital Berlín en catro 

sectores. 

A Guerra Fría 
A coalición entre a Unión Soviética e os Estados Unidos rematou no ano 1949 a 
causa de diferenzas políticas irreconciliables. Como resultado, os Aliados fundaron a 

República Federal de Alemaña (RFA), á que pertencía Berlín Oeste e que tiña a súa 
capital en Bonn. Pola contra, a Unión Soviética fundou a República Democrática 

Alemá (RDA) e situou a capital en Berlín Leste. 

Alemaña converteuse nun símbolo da Guerra Fría e o mundo pasou a estar dividido 

en dous bandos: un bloque capitalista en Occidente e un bloque comunista en 
Oriente. 

A fronteira verde e a construción do Muro 
Nos anos posteriores a 1949, a fronteira interna alemá estivo marcada por unha liña 

de demarcación e nalgunhas zonas tamén por aramados de espiño. A comezos desta 
división, a cidadanía de ambos os Estados alemáns podía cruzar a fronteira con certa 

facilidade polos postos de control, pero esta situación complicábase cada vez máis 
para as persoas que vivían na RDA e eran críticas co réxime. Tras o levantamento 

popular do ano 1953, a situación política empeorou dentro de Alemaña do Leste. Por 
esta razón, o 13 de agosto de 1961, o Goberno da RDA comezou a construír o 

Muro de Berlín co obxectivo de deter a ondada de prófugos cara a Occidente. 

(Véxase «O levantamento popular do 17 de xuño de 1953».) 

A evolución da RFA 
Os Estados Unidos actuaron como potencia protectora da RFA e apoiaron o país no 
referente á súa reconstrución a través do plan Marshall. Como consecuencia da 

mellora nas condicións de vida, puido producirse o milagre económico dos anos 
cincuenta. Durante este período, o concepto de economía social de mercado 

estableceuse como base do modelo económico da RFA. 

A RDA como Estado socialista 
A forma de Estado oficial dentro da RDA, igual ca na Unión Soviética, era o 
socialismo. Esta forma de goberno considerábase a si mesma un concepto oposto 

fronte ao capitalismo. Ademais, a RDA introduciu como novas estratexias para 

cumprir os seus obxectivos sociais a economía planificada dentro do seu sistema e a 
colectivización do territorio rural. Constituíuse o SED (Sozialistische Einheitspartei 

Deutschlands, Partido Socialista Unificado de Alemaña) como partido único. 

O levantamento popular do 17 de xuño de 1953 

A mala situación económica á que facía fronte o país, a falta de liberdade política e a 
crítica á dominación soviética tiveron como resultado o levantamento popular do 17 

de xuño de 1953, reprimido de forma sanguenta polo exército soviético. 

  



A vida co Muro (I) [páxina 3] 
Berlín como símbolo da Guerra Fría 
Na mañá do 13 de agosto de 1961, o Goberno da República Democrática Alemá 

(RDA) comeza a construción do Muro de Berlín, que cercou completamente o sector 

Oeste. O traballo de construción é supervisado pola policía e o Exército Popular 
(Volksarmee). Ademais, córtanse todas as rutas de tráfico entre as dúas partes que 

conforman Berlín (Berlín Leste e Berlín Oeste). Ao mesmo tempo, a RDA introduce 
controis estritos en todas as fronteiras que separan Berlín Oeste e Berlín Leste. A 

división definitiva da cidade é irreversible. Moitas familias quedan separadas polo 
muro, cuxa vida cotiá se desenvolve de xeito moi diferente en canto á súa 

economía, política e situación social durante 28 anos. 

O Muro de Berlín tiña unha altura duns 3,60 m e unha lonxitude duns 
160 km. A lonxitude total do muro era de 1378 km. 

Berlín Leste 

«Muro de protección antifascista» foi o nome oficial que se lle deu ao Muro de Berlín 

na RDA. As súas instalacións fronteirizas estaban entre as «máis seguras» do mundo. 

Nos anos posteriores á construción do muro en 1961, caváronse numerosos túneles de 

escape polos que moitas persoas conseguiron cara ao Oeste. 

Na década de 1960, as instalacións fronteirizas «perfeccionáronse», feito que 

imposibilitou que os berlineses da zona oriental se achegasen ao muro, xa que iso 

significaba unha morte segura. Os gardas fronteirizos tiñan orde de disparar. 

[Pé de foto: chronik-der-mauer.de] 

Berlín Oeste 
A situación no lado oeste de Berlín foi completamente diferente, xa que a cidadanía 
podía achegarse ao muro sen perigo. 

[Pé de foto: mutualart.com] 

Moitos lugares da zona de Berlín Oeste «decoráronse» con graffiti e lemas políticos. 

[Pé de foto: en.wikipedia.org] 

Vídeo de animación sobre as instalacións fronteirizas do Muro de Berlín 
producida por Deutsche Welle (servizo de radiofusión internacional de 
Alemaña) 

Idioma: alemán 

Título: Eingemauert – Die innerdeutsche Grenze (‘Amurallados: a fronteira 

interalemá’) 

  



A vida co Muro (II) [páxina 4] 
A fuga da República Democrática Alemá (RDA) 
Despois da construción do muro, escapar só era posible correndo grandes perigos. 

Non obstante, unha parte da cidadanía pertencente á RDA asumiu os riscos, a pesar 

de que a fuga do país era castigada con tres anos de prisión e as familias que 
permanecían na RDA sufrían represalias. 

Entre a construción do Muro de Berlín en 1961 e a súa caída en 1989, ao redor de 

383 000 habitantes da RDA conseguiron escapar a Occidente a través de rutas 
perigosas e poñendo en risco as súas vidas. En total, máis de 500 000 persoas 

abandonaron a RDA, tanto de maneira legal coma ilegal (véxase «Saída oficial da 
RDA»). Aínda non se coñece o número de fugas frustradas, pero sábese que máis de 

1000 persoas morreron no intento. 

A fuxida con éxito nun globo aerostático en 1979 
O 16 de setembro de 1979, dúas familias de Turinxia lograron unha escapada 
espectacular cara ao Oeste nun globo aerostático. 

[Pé de foto: antennethueringen.de] 

A fuxida con éxito nunha avioneta en 1987 
Thomas K., de 18 anos, esquiva todos os controis por radar soviéticos e alemáns do 

Leste saíndo desde un campo de aviación en Potsdam (RDA) e consegue aterrar de 
forma segura no aeroporto militar británico de Berlín Oeste. 

[Pé de foto: chronik-der-mauer.de] 

Que facía que as persoas estivesen insatisfeitas na RDA? 
A falta de liberdade de expresión política: a RDA era un Estado de partido único 
e a ditadura do SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, Partido Socialista 

Unificado de Alemaña) marcaba a liña política e suprimía calquera movemento da 

oposición. A RDA padecía un «baleiro intelectual» moi especialmente a finais dos 
anos 1970, despois de que moitos artistas e intelectuais críticos fosen expulsados da 

RDA ou a abandonasen voluntariamente. (Véxanse tamén os pósters 4, 6, 7, 8 e 9 
que falan sobre a revolución pacífica e a unificación de Alemaña.) 

O servizo de intelixencia (Stasi): o Ministerio para a Seguridade do Estado 

desenvolveu un pérfido sistema de espionaxe que facía que as persoas se espiasen 
unhas a outras na súa vida privada.Quen se negase a traballar para a Stasi, a miúdo, 

non tiña outra alternativa que abandonar a RDA. (Véxanse tamén os pósters 12 e 13 

que falan sobre a revolución pacífica e a unificación de Alemaña.) 

A liberdade de circulación estaba moi restrinxida para a cidadanía da RDA: 

só era posible realizar viaxes privadas ou vacacionais a uns poucos países 

socialistas. Para a cidadanía media viaxar a países non-socialistas era case 
imposible. (Véxase «As visitas entre Oriente e Occidente».) 

A situación económica e a falta de vivenda: a pesar de que as necesidades 

básicas das persoas estaban cubertas, había limitacións en roupa de alta calidade, 
mobles, carne, verduras e froitas, entre outras. Era difícil adquirir dispositivos 

electrónicos e, ademais, cumpría esperar uns 15 anos por un coche e uns 5 anos por 
unha vivenda. (Véxase tamén o póster 3 que fala sobre a revolución pacífica e a 

unificación de Alemaña.) 



  



A vida co Muro (III) [páxina 5] 
Saída oficial da RDA 
En realidade, a cidadanía da RDA podía presentar unha solicitude oficial para saír do 

país, mais así anunciaban a súa intención de non querer vivir máis na RDA e 

pasaban a ser o foco de atención do servizo secreto do Ministerio de Seguridade 
Estatal, a Stasi. 

As persoas solicitantes deste permiso tiñan de lidar con consecuencias negativas, 

como a perda do seu traballo, o impedimento de oportunidades educativas, os 
interrogatorios, as detencións e outras trabas. Ademais, a tramitación destas 

solicitudes duraba varios anos. 

Entre 1961 e 1988, unhas 383 000 persoas abandonaron a RDA legalmente, mais 
tamén houbo unhas 222 000 persoas que, durante o mesmo período, abandonaron a 

RDA doutras maneiras: 

 fuxindo a través da fronteira interalemá 

 mediante os pagos feitos pola RFA a cambio da liberación de presos políticos 

 non regresando dunha viaxe autorizada 

Vídeo: Margarete saíu oficialmente da RDA en 1984. Neste vídeo fala 

sobre os aspectos negativos que encontrou na RDA. 
Vídeo: Margarete fala dos aspectos positivos na RDA. 

Versión: alemán con subtítulos en galego 

  



A vida co Muro (IV) [páxina 6] 
As visitas entre Oriente e Occidente 

As visitas da cidadanía procedente da RDA ao territorio de 

Occidente 

As visitas a Occidente eran un privilexio para a cidadanía da RDA. Ás persoas 
menores de 65 anos tan só se lles permitía solicitar unha visita á RFA por asuntos 

familiares urxentes, aínda que non sempre se lles concedían eses permisos. Por 

outra parte, os pensionistas tan só podían viaxar á RDA unha vez ao ano e durante 
catro semanas. Tamén recibían permiso de viaxe tanto as persoas que traballaban 

para o aparato gobernamental e do partido, coma os deportistas e os científicos que 
eran considerados fieis á RDA. 

Non obstante, nunca se permitía que todos os integrantes dunha familia viaxasen á 

Alemaña Occidental. Deste xeito, garantían que non aproveitasen a visita para fuxir. 

As visitas da cidadanía da RFA ao Leste 

Até o ano 1963, só se permitían visitas por parte da cidadanía da RFA á RDA baixo 
condicións estritas e os habitantes de Berlín Oeste non tiveran até o momento 

permiso para visitar a parte oriental da cidade. 

Co paso dos anos, relaxáronse as normas de visita e na década dos anos oitenta 
podíase permanecer até corenta e cinco días na RDA. 

[Pé de foto: dreamstme.com] Construcións prefabricadas na RDA 

(Plattenbau) 
[Pé de foto: de.wikipedia.org] O Trabi, un vehículo de culto hoxe en día 

  



A vida cultural e política en Berlín Occidental [páxina 7] 
A dificultade de describir Berlín Occidental 

Berlín Occidental: cidade fronteiriza ou illa? 
Desde o bloqueo exercido pola Unión Soviética entre os anos 1948 e 1949, Berlín 
Occidental simbolizaba a vontade de liberdade política como Insel der Demokratie im 

roten Meer, é dicir, «a illa da democracia no mar Vermello». Á fin e ao cabo, a cidade 
situábase no centro da RDA e quen quixese ir á Alemaña Occidental tiña primeiro 

que cruzar un paso fronteirizo da RDA. 

A metrópole dos traballadores fronteirizos 
En Berlín, diferentes persoas trasládanse dun lado a outro: axentes, berlineses 
occidentais para visitar os parentes orientais, diplomáticos, soldados dos países 

Aliados e pacifistas do distrito de Kreuzberg que se reunían con activistas no barrio 
de Prenzlauer Berg. 

Unha cidade cun estilo decadente 
Era unha cidade nun estado de emerxencia constante, na que se vivía comodamente 

grazas ás subvencións procedentes da República Federal de Alemaña (RFA). 

Unha cidade con proxectos de vida contrarios 
As actitudes conservadoras atopábanse con estilos de vida alternativos: por unha 
banda, a aldea e, pola outra, a polifacética metrópole con subculturas e unha vida 

nocturna espectacular. 

[Pé de foto: zeithistorische--forschungen.de] O idilio surrealista nos hortos 
urbanos «Freiheit» (‘Liberdade’), do barrio de Neukölln, que foi separado 

polo muro do seu homólogo oriental, chamado «Mississippi». 

Os anos sesenta e setenta: unha época de enfrontamentos políticos 
A finais dos anos sesenta e durante a década dos setenta xurdiu en Berlín Occidental 
un movemento estudantil moi activo que se revelou contra as ríxidas estruturas 

sociais. 

Durante a Guerra de Vietnam, adoptaron unha postura crítica con respecto aos 
Estados Unidos en comparación coas xeracións anteriores, que aínda vían os Aliados 

como amigos e protectores. 

Ademais da política, tamén foron cuestionadas as formas de vida privada e 

buscáronse novos camiños. Así naceu a Kommune 1, a primeira comuna política 
xurdida a partir do movemento estudantil que intentou probar formas libres de 

convivencia. 

[Pé de foto: welt.de] Protestas estudantís contra a editorial Axel Springer en 
Berlín Occidental no ano 1968. 

[Pé de foto: tagesspiegel.de] Teatro de acción: unha imaxe gravada na 

memoria da República Federal. Sete homes e mulleres sen roupa amosan o 
cu á cámara. Esta foto foi acuñada como a imaxe da Kommune 1, fundada 

en xaneiro de 1967. 

A finais da década de 1970, coa publicación da autobiografía Wir Kinder vom 
Bahnhof Zoo (‘Nós, os rapaces da estación Zoo’) de Christiane F., Berlín Oeste 

gañou, tristemente, a fama de metrópole da droga. 



O ano 1970 tamén estivo marcado polo nacemento da asociación extremista de 

esquerdas RAF (Rote Armee Fraktion, Fracción do Exército Vermello), responsable de 
33 asasinatos de dirixentes políticos, económicos e gobernamentais até 1993. 

Vídeo: Horst vive en Berlín Oeste desde os anos setenta e fala de como é 
a vida alí. 

Versión en alemán con subtítulos en galego 

  



A vida cultural e política na capital Berlín Leste [páxina 9] 
Berlín Leste era o centro do poder político da RDA e, ao mesmo tempo, da vida 

cultural. A cultura estaba ao servizo do socialismo, mais iso non impedía que a vida 
cultural fose de alta calidade a pesar da censura imperante. Dado que todo o mundo 

debería ter acceso á cultura, os teatros, os cines e os concertos eran especialmente 
baratos. 

Os teatros de Berlín Leste 
As compañías de teatro de Berlín Leste foron coñecidas internacionalmente, como 

por exemplo, a Berliner Ensemble, que tivo éxito mundial grazas a Bertolt Brecht e 
Helene Weigel. Inicialmente, a esta compañía permitíuselle actuar nos países 

occidentais. A comezos dos anos 1970, o teatro Volksbühne caracterizouse, sobre 

todo, polo teatro experimental. 

Tendencias culturais de liberación entre os dous Estados 

alemáns na década de 1970 
Os anos sesenta tras a construción do muro: Unha clara demarcación política e 
cultural entre os dous Estados alemáns. 

Os anos setenta: Unha fase de tendencias de liberalización cultural. Na RFA había 

concertos ou representacións teatrais de artistas da RDA e viceversa. 

Fin da liberalización: Wolf Biermann, un cantautor que vivía na RDA, criticou a 
RDA nun concerto en Colonia e logo foi expatriado. Como protesta, moitos artistas 

abandonaron a RDA. 

=>Véxase vídeo abaixo 

[Pé de foto: Stasi Mediathek] Escrito de protesta contra a expatriación de 
Wolf 

[Pé de foto: mdr.de] Wolf Biermann en Colonia, 1976 

Os anos oitenta e Prenzlauer Berg 
Co paso dos anos víronse representadas máis e máis subculturas en Berlín Oriental. 

A xente nova que xa non estaba interesada na provincia gris da RDA mudábase á 
capital. 

Na década de 1980, Prenzlauer Berg era un distrito de Berlín Oriental onde a xente 

nova se sentía libre, ademais dunha zona singular dentro do país. 

Aquí vivían os punks do Leste, artistas e literatos. Tamén a oposición política se 
encontraba como na casa, onde se reunía xente da escena alternativa de Berlín 

Oriental e Occidental. 

Había salóns clandestinos literarios, galerías secretas, representacións teatrais e 
proxeccións de películas. 

[Pé de foto: spiegel.de] Galería secreta en Prenzlauer Berg 

A poboación rexeitaba o goberno da RDA, mais ao mesmo tempo simpatizaba coa 
súa idea do socialismo aparentemente perdida. 

Círculos trotskistas ou anarquistas: había moitos matices políticos entre os 

habitantes de Prenzlauer Berg. 



Para a maioría, porén, a sociedade de consumo de Occidente non era un modelo, 

non era un ideal, porque non parecía ofrecerlle ningunha solución mellor. 

Vídeo: Horst vive en Berlín Occidental desde os anos setenta. Aquí fala do 
desenvolvemento da RDA e do seu interese polo modelo socialista. 

Versión: alemán con subtítulos en galego; 04:16 min 

  



A educación política da xente nova na RDA [páxina 11] 
A integración no colectivo: as asociacións Junge Pioniere e 

Freie Deutsche Jugend (FDJ) 
A maioría dos adolescentes da RDA aprendían xa durante os anos da escola infantil a 

integrarse na comunidade socialista, no colectivo. Desde moi novos convertíanse en 

membros da asociación Junge Pioniere (‘Mocidade pioneira’) e, máis adiante, 
pasaban a ser membros da Freie Deutsche Jugend (‘Xuventude Libre Alemá’). A 

política xuvenil transmitía unha moral antifascista que se fundamentaba no mito 
fundacional antifascista da RDA. A educación política da xente nova baseábase nas 

ideas marxista-leninistas. Ligadas a estas ideas, existían normas morais realmente 
ríxidas, xa que o valor dunha persoa se medía segundo a súa lealdade á ideoloxía 

socialista. 

Por outra banda, as asociacións xuvenís eran importantes lugares de reunión que ían 

máis aló da ideoloxía política, porque organizaban numerosas actividades de tempo 
libre e fundaban clubs xuvenís. A FDJ tamén publicaba un periódico propio que se 

chamaba Junge Welt (‘Mundo mozo’). Este era o xornal de maior tiraxe da RDA. 

Pertencer á FDJ era voluntario, pero quen non era membro atopábase con certas 
desvantaxes. Así, por norma xeral, só os membros da FDJ podían acceder a unha 

educación secundaria que lles permitía iniciar estudos universitarios. No ano 1971, o 
58 % de todos os mozos e mozas de entre 14 e 25 anos eran membros da FDJ. No 

ano 1986, ese número chegou a alcanzar o 74 % e, no ano 1989, incluso o 88 %. 

Unha xuventude en rebeldía: os blueser e os punks 
Moitos mozos e mozas da RDA comezaron a amosar rebeldía. Querían escoller o seu 
propio camiño, vestir a súa propia moda, expresar a súa propia opinión. Así, nos 

anos setenta, aparecen en escena os blueser e, máis adiante, a principios dos 

oitenta, os punks, seguidores dun movemento que se concentraba sobre todo en 
Berlín Leste. 

A xuventude en contra do poder estatal 
Foi precisamente a xente nova a que criticou o réxime inhumano e represor da RDA. 

Na década de 1980, moitos mozos e mozas participaron en grupos pacifistas e 

ecoloxistas que se opoñían ao réxime. A Igrexa xogou un papel especial ao 
converterse nunha especie de nicho no que poder expresar as protestas. Todos 

contribuíron á caída do réxime da RDA. 

(Véxanse tamén os pósters 2, 3 e 4 que falan sobre a revolución pacífica e 

a unificación de Alemaña.) 


