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HISTORIA DE BERLIN.
Se temos en conta a longa historia de Alemaña, Berlín entrou a formar parte dela relativamente tarde e
estivo relegada ao anonimato durante séculos. Fundada no s.XIII como un posto comercial, uniuse en
1307 ao asentamento de Cölln, situado tamén a beiras do río Spree. A cidade adquiriu certa
preponderancia cando o clan dos Hohenzollern, do sur de Alemaña, fíxose co poder en 1411. Esta
importancia mantívose polo menos até o s. XVII, cando a cidade foi arrasada durante a Guerra dos Trinta
Anos (1618-1648); tan só 6000 persoas sobreviviron á pillaxe e ás fames negras.
O verdadeiro crecemento da cidade xermana comeza na Revolución Industrial grazas a compañías como
Siemens e Borsig, que espoliaron e propiciaron a aparición dunha nova clase traballadora e novos partidos
políticos para representala, como o Partido Socialdemócrata (SPD). Berlín adquiriu un importante peso
político, económico e cultural, especialmente despois de converterse na capital do Reich alemán en 1871.
Cara a 1900, a poboación alcanzara os dous millóns de habitantes.
O apoxeo de Berlín viuse interrompido pola Primeira Guerra Mundial. Ao finalizar a contenda, a capital
converteuse no epicentro da loita entre monárquicos, espartaquistas de extrema esquerda e demócratas.
Aínda que os demócratas alzáronse co poder, a década de 1920 só trouxo inestabilidade, corrupción e
inflación. Os berlineses fixeron fronte á situación convertendo a cidade nun antro decadente e nun volcán
de creatividade. Artistas de todo tipo acudiron en masa á cidade do cabaré, o dadaísmo e o jazz. Calquera
soñaría con vivir o Berlín dos anos 20.

Berlín espazo de liberdade nos anos 20 do pasado século.
A chegada de Hitler ao poder acabou con esta época de efervescencia. Durante a Segunda Guerra
Mundial, Berlín sufriu intensos bombardeos e a invasión de 1,5 millóns de soldados soviéticos na decisiva
batalla de Berlín en abril de 1945.
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O Reichstag despois da II Guerra Mundial e hoxe.
Trala derrota do nazismo, a cidade quedou dividida en catro zonas: británica, americana, francesa e
soviética. En 1948 o tres sectores occidentais se reunificaron e un ano despois nace a República Federal
de Alemaña. A Unión Soviética non aceptou que a súa zona entrase nesa reunificación e procedeu, o 7 de
outubro de 1949, a crear a República Democrática Alemá. Antes, o 23 de xuño de 1948, Stalin decidiu o
bloqueo total da cidade de Berlín (tamén dividida en catro zonas) cortando todas as vías de acceso
terrestre. Durante case un ano a URSS mantivo o bloqueo de Berlín e os aliados occidentais tiveron que
montar unha ponte aérea no Tempelhof para fornecer a parte occidental da cidade. O bloqueo ruso
fracasou pero a partir de 1961 as autoridades da República Democrática Alemá mandaron construír un
muro para illar Berlín occidental (capitalista) do oriental (comunista). A desculpa que ofreceron foi a de
evitar un eventual ataque de occidente e a saída de moeda cara á parte occidental, cando, en realidade,
construíuse para evitar que os alemáns democráticos fuxisen do paraíso socialista. O primeiro ministro
británico, Churchill, referíndose á política da URSS, cunha gran clarividencia usou, para referirse á
fronteira física e ideolóxica soviética "unha cortina de ferro descendeu ao longo do continente europeo",
dando lugar ao termo de Pano de Aceiro. O Muro de Berlín, cunha lonxitude de 144 quilómetros
converteuse de inmediato no símbolo da Guerra Fría.
A situación tensa mantívose ata a chegada ó poder na URSS de Gorbachov que iniciará unha política
aperturista (perestroika) que remata na caída do comunismo e por extensión do muro de Berlín en
decembro de 1989. O 3 de outubro de 1990, case un ano despois da desaparición da RDA, anexionada de
feito pola RFA, naceu a Alemaña unificada. Tras a reunificación, Berlín recuperou a capitalidade de
Alemaña e volveu ser a sede do Goberno federal en 1999
Proxectos urbanísticos faraónicos como Potsdamer Platz e a nova sede do Goberno axudaron a pechar as
feridas da división, pero non tiveron ningún efecto positivo nas contas da cidade nin nas cifras de
desemprego. Como xa sucedese na década de 1920, os berlineses fixeron fronte á difícil situación
convertendo a cidade nun sementeiro de creatividade, cunha animada vida nocturna, unha explosiva
escena artística e prósperas industrias da moda e o deseño. Tamén mostraron ao mundo o seu lendario
liberalismo na Love Parade e abríronse ao mundo con acontecementos como a Copa do Mundo da FIFA
do 2006.
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Dúas décadas despois da reunificación, Berlín atópase nunha encrucillada. Barrios como Mitte e
Prenzlauer Berg, outrora centros do progresismo, convertéronse en símbolos do aburguesamento; os
promotores inmobiliarios internacionais apoderáronse das beiras do río Spree para edificar; investidores
de todo o mundo, xa sexan de Dinamarca, Irlanda ou América, están a comprar apartamentos a prezos de
ganga; e as cadeas internacionais están a substituír aos comercios locais.
A pesar de que moitos berlineses queren esquecer algunhas páxinas do seu pasado, sinalar que hoxe
curiosamente as iconas soviéticas están de moda sendo o merchandising máis vendido. Un exemplo é o
Checkpoint Charlie, antigo posto de control aliado na Guerra Fría e hoxe centro de souvenirs, ou a tenda
Ampelmann dedicada a imaxe do célebre homiño dos semáforos do Berlín Oriental (aínda en uso). Sen
esquecer o Trabant vehículo por antonomasia da RDA.

Ampelmann presentando a cidade.

ARTE.
Berlín é arte: dos froitos do boom arquitectónico dos anos 90 ao suntuoso palacio Schloss Charlottenburg,
antiga residencia real de Federico I de Prusia, rodeado de belos xardíns para pasear. E entre medias, e
como nexo de unión entre estes mundos enfrontados, a mítica Praza Alexanderplatz e a Porta de
Brandemburgo (1791, exemplo da arte neoclásica), testemuña das mil vidas que tivo a cidade. E é que a
caída do muro trouxo unha intensa rexeneración arquitectónica. O novo Berlín quería crecer. E fíxoo ao
grande, como campo de experimentación dos mellores arquitectos do mundo, como se pode ver en
Postdammerplazt. Ou dun modo máis institucional, xa asumido como símbolo, na cúpula acristalada do
novo Reichstag, asinada por Norman Foster.
Exemplo da beleza artística da cidade é Gendarmenmarkt a praza máis fermosa da cidade nela atopamos
a Catedral Francesa e a Catedral Alemana de inicios do XVIII, entre as dúas o Antigo Teatro inagurado en
1821 por F. Schinkel.

Gendarmenmarkt
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Se hai algo que non cambia, é o gran peso de Berlín como referente cultural. Coñécese como a Illa dos
Museos de Berlín ao extremo setentrional da illa do río Spree e, ademais, ao grandioso e inusual conxunto
artístico composto por cinco museos de prestixio mundial. Desde 1999, a Illa dos Museos pertence ao
Patrimonio da Humanidade da UNESCO polo seu conxunto arquitectónico e cultural único no mundo. Ao
sur da illa, preto da ponte Schlossbrücke e da Catedral berlinesa , atópase o Museo Antigo (Altes
Museum), ante o cal se estende o parque de Lustgarten. Ao norte comunícanse o Museo Novo (Neues
Museum) e a Antiga Galería Nacional (Alte Nationalgalerie). Polo lado da canle Kupfergraben atópase o
Museo de Pérgamo (Pergamonmuseum), e, pechando o conxunto, o Museo Bode (Bode-Museum). Do
busto de Nefertiti, ao altar de Pérgamo, pasando polas portas de Ishtar en Babilonia ou os cadros do
romántico Caspar David Friedrich, diante de tanta beleza o conxunto da Illa déixanos sen respiración.
Máis alá dos museos na propia illa destacar a impresionante Berliner Dom, catedral barroca do século
XVIII cunha cúpula central de cobre de 98 metros de altura.
Moi preto atopamos Unter den Linden,

a Avenida dos Tilos que Hitler mandou cortar porque

ensombrecían os seus desfiles; e a uns pasos Bebelplatz onde unha placa de cristal no chan agocha unha
biblioteca subterránea e baleira, aquí os nazis queimaron os libros prohibidos. Tamén sorprende o
Memorial do Holocausto un bosque de pedra deseñado polo autor da cidade da cultura de Santiago: P.
Eisenman onde 2711 bloques de formigón simbolizan lápidas anónimas.
Pero a cultura tamén naceu a nivel de beirarrúa. Nutrida pola esquizofrenia de crecer separadas en dúas,
deu como resultado un bo número de movementos contraculturais, como o okupa, unha creación
cinematográfica influente, e a consolidación da música industrial, que abriría as portas da electrónica ao
resto de Europa e ao mundo. Berlín é hoxe un caleidoscopio de tendencias e modas, un viveiro de ideas
para soñar esperto.

Illa dos museos.

Carlos Pérez Seara

(Dpto. de Xeografía e Historia do IES 12 de Outubro)
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ITINERARIO BERLÍN 2018
BERLÍN - “A ATENAS DO SPREE”
DESTINO:
Berlín

DURACIÓN:
5 días / 4 noites

DATA SALIDA:
MARZO (18-22) 2018

DIA 1º.- OURENSE – SANTIAGO – MUNICH – BERLÍN (18 Marzo).
Saída de Ourense (I.E.S. 12 de Outubro) nos autocares da compañía Gavilanes cara ao aeroporto da Santiago
ás 07.30 horas.
Presentación no aeroporto de Santiago ás 09:00. Trámites de facturación e embarque e saída no voo da
compañía LUFTHANSA con destino a Munich.
Voo: Santiago – Munich 10.10 h – 14.50 h. Comida a bordo do avión. Enlace a Berlín coa mesma compañía ás
17:00 horas. Chegada a Berlín ás 18.10 h.
Á chegada a Berlín, traslado en autobús ao hotel

CENTRE,

HOLIDAY INN EXPRESS BERLIN CITY

dirección 49, Stresemannstraβe, en torno ás 20.00 horas. Distribución das habitacións e

aloxamento no hotel.
Unha vez instalados e despois de tanto tempo sentados… que tal si damos un paseo de aproximadamente
20`e nos achegamos á zona de “POTSDAMER PLATZ”? Este lugar non é só unha praza senón o barrio máis
novo de Berlín e un escaparate de renovación urbana. Eríxese nun terreo que antes estivo dividido polo Muro.
A partires de 1989 os grandes promotores lanzáronse sobre esta franxa de recordo nefasto, e pronto
arquitectos de todo o mundo (entre eles o español Rafael Moneo) puxéronse mans a obra. Na actualidade a
zona está dividida en tres fraccións: á esquerda de Potsdamer Strasse está DaimlerCity cun gran centro
comercial, moito arte aberto ao público e varios escenarios para eventos culturais de alto nivel. O “SONY
CENTER” no centro, cunha praza central cuberta por un tellado de cristal cuxas vigas de apoio ábrense como
radios de bicicleta e por último, o Beisheim Center, cun deseño que é unha homenaxe aos rañaceos
estadounidenses clásicos.
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Na zona está o Potsdamer Platz Arkaden, un centro comercial cuxo soto alberga numerosos locais de comida
rápida. Aproveitaremos para cear pola zona. Recomendación: a xeadería Eisdiele Caffè e Gelato e o seu xeado
de pistacho e noces.
Ao remate volveremos ao noso hotel para descansar. Mañá comeza o noso percorrido por Berlín e a súa
historia.
DIA 2º.— BERLÍN ( 19 Marzo).
Despois de almorzar no hotel, comezaremos o día visitando ás 9:00 horas o “REICHSTAG” para poder
admirar a súa cúpula e as marabillosas vistas da cidade. Este edificio é o lugar no que o Parlamento alemán, o
Bundestag, aproba as súas leis dende 1999. Este antigo e maxestoso edificio obra de Paul Wallot (1894) foi
reformado polo arquitecto Norman Foster, quen conservou só a fachada exterior do histórico edificio e
engadiulle a cúpula de cristal. Pódese tomar un ascensor para subir arriba, onde as vistas de 360º compiten
en interese coa cúpula e o seu espello no cono central. Non é unha casualidade que a cúpula estea xusto por
encima do Salón de Plenos, como unha metáfora que recorda que o pobo controla aos políticos.

Neste edifício atópase O PARLAMENTO ALEMÁN que foi testemuña de moitos momentos decisivos na
historia alemá. Trala I G.M., Scheidemann proclamou a República alemá dende unha das súas fiestras. O
incendio do Reichstag o 27 de febreiro de 1933 permitiu a Hitler culpar aos comunistas e facerse co poder.
Unha ducia de anos máis tarde, as vitoriosas tropas do Exército Vermello izaron a bandeira soviética sobre o
edificio bombardeado.
Durante a división da cidade, o Reichstag quedou en Berlín Occidental, xunto ao Muro. Na década de 1980,
grandes estrelas como David Bowie, Pink Floyd ou Michael Jackson celebraron concertos na explanada fronte
o edificio. Cando correu a voz de que os fans de Berlín Leste se congregaran ao outro lado do Muro, os
artistas xiraron algúns dos seus altofalantes, o que provocou un incidente internacional. Pouco despois, caeu
o Muro e fixo posible a reunificación alemá, que se celebrou neste mesmo lugar en 1990. Cinco anos máis
tarde o Reichstag volveu ser noticia cando a parella artística formada por Christo e Jeanne-Claude envolveron
a enorme estrutura con 100.000 m2 de tela prateada. Fixo falla unha sesión do Parlamento alemá para aprobar
o proxecto, que en 1994 marcaría o final dunha era da historia (a Guerra Fría) e o inicio doutra. Pouco despois
de retirar a tela foi cando Norman Foster se puxo mans a obra.
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Ao remate desta visita e sobre as 10:00 da mañá comezará nosa primeira visita guiada co grupo de “Vive
Berlín”. Iremos camiñando ata Potsdamer Platz e tomaremos o metro para visitar o “ESTADIO OLÍMPICO”. A
visita durará aproximadamente unhas 2 horas, incluíndo o traslado ata o estadio. Os guías explicaranos como
as Olimpíadas de 1936 foron utilizadas polos nazis para levar a cabo a súa política de sedución da poboación
e ademais como foron empregadas estratexicamente para estender a súa propaganda.

Situado no distrito de Charlottenburgo, nos límites do centro de Berlín, o Estadio Olímpico foi deseñado polo
arquitecto alemán Werner March para simbolizar a grandeza do nacional-socialismo. Na actualidade,
celébranse aquí eventos deportivos e lúdicos de carácter internacional.
Como anécdota comentar que se someteu a unha gran remodelación a tempo para a Copa do Mundo de
Fútbol do 2006. A incorporación máis impresionante foi o tellado ovalado a modo de tea de araña que
suavizou as duras formas desta estrutura tipo coliseo. Dispón de 74.400 localidades que habitualmente son
ocupadas por seguidores que acoden a animar ao club de fútbol Hertha BSC, ao Papa ou a Madonna.
A visita rematará sobre as 12:00 horas aproximadamente.
Teremos logo tempo libre para xantar. Este primeiro percorrido
acaba na estación Friedrichstraβe.
Bahnof Friedrichstraβe é unha estación de tren, pechada, onde
hai varios lugares para poder repoñer forzas e continuar a nosa
visita a cidade.

Xa pola tarde faremos unha nova visita guiada: “BERLÍN INDISPENSABLE + MEMORIAL BERNAUER

STRASSE”. Sairemos do lugar onde se atopan o Parlamento Alemán e a porta de Branderburgo e comezará
ás 15:00 horas. Esta vez será unha visita guiada de 4 horas de duración a través da historia de Berlín. Neste
percorrido aprenderemos porque a capital de Alemaña foi vítima e testemuña dos acontecementos máis
apaixonantes do século XX. Durante o noso paseo repasaremos a historia do “PARLAMENTO ALEMÁN”, e
da “PORTA DE BRANDENBURGO”. Percorreremos o impresionante “MONUMENTO AOS XUDEUS
ASASINADOS” en Europa e pararemos no antigo emprazamento do “BÚNKER DE HITLER” en Berlín.
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A PORTA DE BRANDENBURGO foi construída por Langhans quen buscou a inspiración na Acrópole de
Atenas. É un elegante arco triunfal, que no ano 1791 converteuse na porta real da entrada á cidade. Como
anécdota, as columnas non gardan a mesma separación entre si. A sección central máis ancha era so para a
familia real e os exteriores máis estreitos eran para o pobo. Sobre a porta está a Cuádriga, unha escultura que
representa a Vitoria alada ás rendas dun carruaxe tirado por catro cabalos. A porta é escenario de
multitudinarias festas e grandes celebracións.
O MONUMENTO DO HOLOCAUSTO é obra do arquitecto neoiorquino Peter Eisenmann e completouse o 10 de
maio do 2005 en memoria aos xudeus vítimas do xenocidio nazi. Consiste en 2711 columnas a modo de
sarcófagos que se elevan sobre un chan ondulante. É preciso pasar un rato contemplando o deseño, sentindo
a fría pedra e observando a interacción de luces e sombras.
O BÚNKER DE HITLER foi o lugar onde Adolf Hitler se pechou cara o final da II Guerra Mundial, cando Berlín
estaba en chamas e os tanques soviéticos avanzaban implacablemente. Alí despois de presenciar a morte da
súa amante, Eva Braun, el mesmo se pegou un tiro. Na actualidade, no seu lugar hai un aparcamento cun
panel informativo onde se explica a ampla rede de búnkeres, datos técnicos sobre a súa construción e o que
fixo co búnker trala II G.M.
Continuaremos visitando o mural “RECONSTRUCIÓN DA REPÚBLICA” no edificio que albergaba á Forza
Aérea Alemá durante a II Guerra Mundial, tamén un fragmento do Antigo “MURO DE BERLÍN” (sito na
Niederkirchnerstraβe) e finalmente regresaremos á “POTSDAMER PLATZ” que xa visitamos a primeira noite.

O MURAL RECONSTRUCIÓN DA REPÚBLICA encóntrase situado no antigo ministerio da Luftwaffe ou
ministerio do aire do Reich. No ano 1936 o arquitecto Sagebiel rematou a construción deste edificio que foi o
máis longo de Europa naquel momento –agora mesmo, o máis longo de todo Berlín-. Foi construído como
sede do Ministerio de Aviación do Reich e para a burocracia da Luftwaffe. Durante a Guerra apenas sufriu
danos e tras esta foi empregado polo goberno da RDA como Casa dos Ministerios; daquela época consérvase
o friso mural de Max Lingner. Na actualidade é o edifico do Ministerio de Finanzas.
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O MURO DE BERLÍN. É unha ironía que a atracción máis popular de Berlín sexa unha que xa non existe, o
muro de Berlín, emblema da Guerra Fría. O muro dividiu durante case 28 anos non só unha cidade, senón ao
mundo enteiro. A súa construción comezou pouco despois da media noite do 13 de agosto de 1961 e foi unha
medida desesperada do Goberno da RDA para deter a constante fuga de cerebros e de man de obra
experimentada. Tiña 155 km e foi un símbolo da opresión que converteu Berlín Oeste nunha illa de
democracia no mar do socialismo. A caída do Muro tivo lugar o 9 de novembro de 1989 despois dunha serie
de feitos desencadeantes provocando a euforia dos alemás e dos cidadáns de outras partes do mundo.

Os guías de “Vive Berlín” levaranos finalmente ata a Bernauerstraβe para visitar o “MEMORIAL ÁS VITIMAS
DO MURO”. Repasaremos alí as causas da construción do Muro de Berlín e contaranos como se vivía á
sombra do muro.
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Ao remate da nosa visita guiada, arredor das 7 da tarde, achegarémonos a visitar o “MUSEO XUDEU” que se
atopa preto do noso hotel, na zona de Kreuzberg. Este museo ofrece un recorrido claro, emocionante e
interactivo polos 2.000 anos de historia xudía en Alemaña e non só os 12 anos de terror nazi. A mostra
abrangue todos os períodos históricos (época romana, Idade Media, Ilustración e actual renacemento da
comunidade xudía). Aprenderemos acerca da contribución dos xudeus á cultura, as súas tradicións e sobre o
difícil camiño á emancipación. Fai fincapé en personaxes destacados, como o filósofo Mendelssohn, Levi
Strauss –o inventor dos vaqueiros- ou o pintor Felix Nussbaum. É unha mostra moi atractiva con vídeos,
documentos “ocultos” en caixóns e outras presentacións multimedia.
Pero tan interesante como a exposición é o edificio do museo, obra de Daniel Libeskind xa que é como unha
metáfora en 3D da tortuosa historia do pobo xudeu. O seu perfil en zigzag fixo que se gañase o alcume de
Blitz –raio-, pero en realidade representa unha estrela de David rota. As súas paredes de cinc, prateadas,
teñen ángulos afiados e en vez de fiestras, teñen unhas pequenas incisións que perforan a brillante fachada
do edificio. Esta alegoría visual prosigue no interior. Non hai unha entrada directa ao museo, senón que se
accede a través dun edificio barroco contiguo. Unha empinada escaleira baixa ata 3 pasadizos –chamadas
eixes- que se cruzan e representan o destino dos xudeus durante os séculos do nazismo. O eixe do Exilio leva
cara un “xardín” de columnas de cemento inclinadas. O eixe do Holocausto remata no “baleiro” que aparece,
como unha tumba, ante a perda da humanidade, da cultura e da vida. Só o eixe da Continuidade leva ata a
mostra real, pero tamén supón un duro percorrido costa arriba e por varios tramos de escaleiras. A
arquitectura de Libeskind fala por si mesma.

Despois da nosa visita a este interesante museo cearemos pola zona onde nos atopamos, Kreuzberg.
DIA 3º.— BERLÍN ( 20 Marzo).
Hoxe madrugaremos un pouco máis e despois de almorzar no hotel para coller forzas iremos outra vez
ata Potsdamer Platz e arredor das 9 da maña, tomaremos o metro para dirixirnos a visitar “POTSDAM”,
unha das cidades máis fermosas de Alemaña sita entre bosques e lagos e rodeada de pazos e lendas. A
nosa visita guiada de hoxe, incluídas ida e volta, será de aproximadamente 5 horas.
No século XVII o elector Friedrich Wilhelm de Brandeburgo fixo de Potsdam a súa segunda residencia.
Coa creación do reino de Prusia, a cidade foi sede real prusiana e praza forte. A mediados do século XVII
Federico II (Federico o Grande) construíu moitos dos marabillosos pazos que hoxe se enchen de
visitantes. En abril de 1945, os bombardeos da Royal Air Force arrasaron o seu centro histórico, incluído
o pazo municipal de Am Alten Markt, aínda que, por fortuna, os outros pazos mantivéronse en pé.
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En Potsdam visitaremos: o “GLIENICKER BRÜCKE”, tamén chamada a Ponte dos Espías, a “PORTA DE
BRANDENBURGO MÁIS ANTIGA DA REXIÓN”, o “BARRIO HOLANDÉS” de Potsdam, o “PAZO DE
CECILIENHOF”, onde tivo lugar a conferencia de Potsdam e o “PAZO DE SANSSOUCI”.
A GLIENICKER BRÜCKE é unha ponte que cruza o río Havel, conectando o distrito Wannsee de Berlín coa
capital de Brandenburgo, Potsdam. O seu nome procede de que se atopa preto do pazo de Glienicke. A actual
ponte, completouse en 1907, aínda que foi reconstruído despois de que fose danado na II G.M. Durante os
primeiros anos da Guerra Fría, os Aliados usaron a ponte como enlace entre Berlín Occidental e as misión
militares en Potsdam. Estadounidenses e rusos usaron a ponte para o intercambio de espías capturados
durante a Guerra Fría, por esta razón os xornalistas comezaron a chamarlle “Ponte dos Espías”. Con
frecuencia aparece na ficción: na novela “Smiley`s People” de John le Carré, ou na película “Funeral en
Berlín” de Harry Palmer. Tamén este nome popular foi empregado pola banda británica T´Pau para darlle
nome ao seu primeiro álbum, “Bridge of Spies”. O seu emprego metafórico, refírese a un “camiño cara a
liberdade”, no contexto dunha relación soñada durante moito tempo.

A PORTA DE BRANDERBURGO MÁIS ANTIGA DA REXIÓN barroca, entrando na cidade propiamente dita, no
extremo occidental do casco antigo, data de 1770, máis antiga polo tanto ca súa homónima de Berlín.
O BARRIO HOLANDÉS é toda unha sorpresa dentro dunha das cidades máis tradicionais da cultura alemá. As
súas casas parecen copias en cores vermellos e marróns daquelas construcións que podemos atopar en
lugares como Amsterdam. Foi construído entre os anos 1734 e 1742 por artesáns e traballadores de orixe
holandés que foron invitados á cidade polo rei Federico Guillerme I. O encargado de facer estas construcións
foi Johann Boumann. Ademais na zona hai unha boa cantidade de cafés, pubs e restaurantes que teñen tamén
ese ambiente holandés.
O PAZO DE CECILIENHOF foi deseñado por Paul Schultze-Naumburg nun estilo similar a unha casa de campo
inglesa de estilo Tudor e contrasta cos singulares pazos e pavillóns rococó de Sanssouci. Mandouno

~ 12 ~

construír o emperador Guillerme I de Alemaña para o seu fillo Guillerme de Prusia. Foi a sede da Conferencia
de Postdam de 1945, entre cuxos acordos figuraba a devolución dos territorios anexionados pola Alemaña
nazi. No seu interior expóñense grandes fotos dos participantes: Stalin, Truman e Churchill. As estancias
foron completamente redecoradas para axustarse ao gusto dos participantes. Churchill -reemplazado máis
tarde por Attlee-, Stalin e Truman reuníronse nunha mesa redonda na gran entrada. O 26 de xullo de 1945,
Churchill e Truman realizaron a Declaración de Potsdam, definindo os termos da rendición xaponesa, mentres
Truman preparaba a orde de ataque atómico contra Hiroshima e Nagasaki.
O PAZO DE SANSSOUCI é obra do arquitecto Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff e foi construído entre 1745
e 1747 como residencia privada do rei Federico para o seu lecer, lonxe da pompa e cerimonia da corte de
Berlín. O propio nome do pazo fai referencia a súa función: “Sans-souci” é un termo francés que se pode
traducir por “Sen preocupacións” xa que o pazo era máis ben un centro de descanso cun centro de poder. O
edificio non sobrepasa as dimensións dunha gran vila dun só piso. Só conta con 10 habitacións principais e
foi edificado na cima dunha pequena colina sita en medio do parque do mesmo nome co pazo. Tan grande foi
a influencia do gusto persoal do rei Federico no seu deseño e decoración que o seu estilo cualificouse como
“rococó federiciano”. O rei consideraba o pazo unha propiedade tan persoal que o consideraba como o lugar
onde morrería. Trala II G.M. o pasou a ser unha atracción turística da Alemaña do Leste e trala reunificación
alemaña en 1990, fíxose realidade o desexo de Federico de que os seus restos mortais fosen finalmente
trasladados ao seu amado pazo e enterrados nunha nova tumba situada sobre os xardíns que el mesmo
creara. No ano 1990, Sanssouci e os seus xardíns foron declarados Patrimonio da Humanidade pola Unesco.

Despois desta interesante visita a Potsdam que rematará sobre as 2 da tarde, regresaremos outra vez á zona
de Potsdamer Platz e teremos 2 horas para xantar e descansar porque ás 4 da tarde temos outra visita moi
interesante: “ARTE URBANA e KREUZBERG”. Esta nova visita guiada terá unha duración aproximada de 2
horas e media. O Muro de Berlín foi quizais o “lenzo” máis longo do mundo para graffiti, pero non foi ata
despois da súa caída cando a cidade se converteu nunha das capitais mundiais de arte urbano.
Percorreremos Mitte, o enclave pioneiro na década dos 90 e “KREUZBERG”, actual centro creativo do Berlín
underground. Kreuzberg é sinónimo de multiculturalidade. No barrio coñecido como a “pequena Estambul”,
visitaremos o mundo cotiá berlinés e descubriremos porque Kreuzberg, máis que un barrio berlinés é un mito
alemán.
Kreuzberg gañouse a pulso o seu carácter alternativo, bipolar, extravagante e sobre todo, impredecible. É un
mosaico multicultural, multixeracional e multirracial: postos de kebabs comparten espazo con cafeterías
brasileiras. O espírito alternativo do barrio ten as súas raíces nos anos da Guerra Fría. Cercado polo Muro en
tres dos seus lados, era o barrio máis pobre de Berlín Occidental, unha zona esquecida, abandonada e barata.
Moitos dos seus residentes amoreábanse en apartamentos nos que aínda se usaban estufas de carbón e sen
baño propio.
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Co tempo, este pequeno canto existencialista evolucionou ata converterse en caldo de cultivo da
contracultura con estudantes, punks, anarquistas, camelos e okupas, coñecidos polos seus violentos
enfrontamentos coa policía. Na actualidade, a tendencia parece estar inverténdose, as rendas están a
aumentar e estase a incorporar progresivamente unha clase creativa nada convencional. A pesar de todo, o
barrio está lonxe de aburguesarse.
Por outra banda, o feito de contar cunha gran poboación turca, a zona leste tamén se coñece co nome de
“Pequena Estambul”, así está chea de cafés shisha, postos de verdura, de kebaks…
Cara a zona sur está o plácido Landwehrkanal, cuxas idílicas beiras, flanqueadas de árbores, resultan idóneas
para un paseo. Todos os martes e venres pola tarde, Berlín convértese no Bósforo e na beira esquerda acolle
aos máis animados mercados de alimentación da cidade.
En canto aos puntos que visitaremos relacionados coa “ARTE URBANA” serán os seguintes:

-En Dirkenstrraβe: murais nos muros das vías de

Hackescher Markt. Esta é unha rúa estreita chea de
graffitis. Mires a onde mires non hai ningún anaco de
parede baleira xa que nesa mesma rúa existe unha
asociación chamada “Haus Schwarzenberg” cuxa
misión é a promoción da cultura independente e
encárgase de cambialos periodicamente e de
organizar actividades artísticas variopintas. Pasear
pola zona é unha experiencia inesquecible.

-O patio da casa Schwarzenberg. Patio de estilo

alternativo, con multitude de grafitis, xusto antes de
chegar aos famosos patios de Hacke. Outra visita que
merece a pena.
-Unha parte da East Side Gallery na zona de
Schlesischer Tor en Kreuzberg

Despois deste percorrido a través da arte na rúa que remataremos arredor das 6:30 da tarde, tomaremos o
metro e iremos a facer un percorrido libre polo barrio de PRENZLAUER BERG, barrio tradicionalmente
bohemio, que sufriu moitos cambios despois da caída do muro.
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Neste barrio conviven familias con bebés e estudantes universitarios nunha atmosfera sa entre rúas de
árbores e “boutiques” de cores. Os residentes artistas e alternativos que poboaron este barrio nos anos 90,
son agora pais que mercan xeados biolóxicos mentres os mozos universitarios beben cervexa. É un barrio
que queda entre as torres de cristal contemporáneas e as rúas austeras de lastras que irradian unha mestura
carismática de diferentes xeracións.
A zona está chea de recunchos orixinais e alternativos, restaurantes e tendas de comida bio, tendas de
segunda man, postos na rúa… Por todos lados hai obxectos da antiga RDA e roupa militar de segunda man.
Un dos lugares imprescindibles é “KULTURBRAUEREI” antiga cervexaría á que o arquitecto Franz
Schwechten lle deu un aspecto de conto de fadas, con torres, torres, gabletes e arcos. O resultado é un
atractivo complexo de 20 elaborados edificios de ladrillo vermello e amarelo dispostos arredor dunha serie de
patios. É o centro neurálxico da arte, das compras e da vida nocturna da cidade de Berlín. Entre o elenco de
escenarios que posúe hai un cine multisalas, unha sala de billar, unha escola de ballet, varios bares,
restaurantes e clubs, salas de concertos, dous teatros de repertorio, un taller literario, un xardín de verán e
incluso o seu propio mercado de Nadal. Unha recomendación antes da viaxe: pódese consultar a súa páxina
web (www.kulturbrauerei-berlin.de) para ver o programa ofertado por si se quere gozar dalgunha das
actividades culturais… ollo! Hainas dende 3€.

Os lugares que vamos visitar polo barrio aparecen marcados cun número nun plano que todos teremos ao
chegar. A visita libre ten unha duración aproximada de 2 horas e media. Partimos da estación de metro de
Senefelderplatz. A praza do mesmo nome que se atopa a dereita da saída do metro é a nosa 1ª parada:
“SENEFELDERPLATZ” (1) , está dedicada ao inventor da litografía quen aparece representado en mármore
nunha pequena zona verde triangular. O seu nome aparece gravado no pedestal á inversa, tal como se faría si
se empregara a súa técnica de impresión.

A 2ª parada é “PFEFFERBERG” (2), enorme mole de ladrillo que é en realidade unha fábrica de cervexa
convertida en centro cultural alternativo. Como anécdota hai que dicir que a produción de cervexa era a
principal industria de Prenzlauer Berg durante o século XIX.

Debemos tomar logo a rúa Kollwitzstraβe para chegar a “CASA DOS KOLLWITZ” (3), un edificio de posguerra
azul escuro reemprazou á estrutura do século XIX, danada pola guerra, na que viviron Käthe Kollwitz e o seu
home Karl quen durante máis de 40 anos atenderon os máis necesitados do lugar. Dende aquí si torcemos

~ 15 ~

pola rúa Knaackstraβe chegamos a “ESCULTURA DE KÄTHE KOLLWITZ” (4) que realizada en bronce por
Gustav Seitz mostra á artista como unha anciá. Subindo agora pola rúa Rykestraβe atopamos
“WASSERTURM” (5), un depósito de auga redondo a quen os lugareños denominan “Dicker Hermann”,
elegante estrutura de 1877 pero con escuro pasado. Pouco despois da subida de Hitler ao poder, os nazis
converteron o edificio da base nun improvisado campo de concentración. Continuamos agora por
“RYKESTRASSE” (6), Ryke, en alemán antigo significa rico, o cal debeu ser no pasado unha bofetada para os
obreiros que vivían aquí hacinados e en pésimas condicións no século XIX. Os urbanistas da RDA estiveron a
punto de demoler os edificios desta zona, pero finalmente decidiron reformalos. Como dato dicir que no
número 53 se atopa a Synagoge Rykestrasse. É a sinagoga máis grande de Berlín, unha enorme mole
neorrománica de ladrillo vermello que se construíu en 1904 e que denota o tamaño e a importancia da
comunidade xudía antes da II G.M. Foi unha das poucas que non ardeu, aínda así os nazis arrasaron o
santuario e usárono máis tarde como depósito de municións e establo para cabalos. Despois da guerra, foi
lugar de culto para a minúscula comunidade xudía de Berlín Leste. Na actualidade está restaurada e segue
mantendo a súa actividade.

Continuamos camiñando por “HUSEMANNSTRASSE” (7) na década de 1980 os burócratas de Berlín Este
decidiron restaurar a rúa para que recuperase o esplendor do século XIX con ocasión do 750 aniversario da
cidade, pero tan só se renovaron as fachadas e os locais da planta baixa. Camiñamos agora por unha rúa que
reflicte a autenticidade do barrio, “ODERBERGER STRASSE” (8). A rúa foi símbolo da resistencia, a finais da
década de 1970, os veciños aliñáronse contra os urbanistas socialistas que querían substituír as súas
tradicionais casas por estruturas prefabricadas.

Para chegar ata a parada seguinte hai que tomar a pasaxe entre os números 18 e 19 de Oderberger Strasse e
xirar a dereita pasado un taller mecánico, alí atopamos a “HIRSCHHOF” (9), un cervo xigante como de ciencia
ficción que monta garda nun pequeno e recóndito parque que como curiosidade ten unha mesa de ping pong
e fragmentos de pedra procedentes de edificios históricos de Berlín. Volvendo á avenida Kastanienallee
chegamos ao “PRATER” (10) neste lugar e baixo os castiñeiros despois da II G. M. Bebel e Rosa Luxemburgo
arengaban aos obreiros cos seus discursos incendiarios. Non hai que deixar agora de mirar o chan na
esquina de Kastanienalle e Schönhauser Allee. O mosaico do solo, “MOSAICO DOS SKLADANOWSKY” (11)
recorda a estes irmáns pioneiros no cine. O seu taller estaba no edificio da esquina e as súas primeiras
“imaxes en movemento” datan de 1892. E chegamos xa ao final do noso percorrido por este peculiar barrio, a
estación de metro Eberswalder.
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Aproveitaremos PARA CEAR por esta zona. Hai lugares baratos e agradables, por exemplo no número 12 da
rúa Schönhauser Allee está “I Due Forni” que vende porcións de pizza a 7-8 € ou se o que se quere e tomar o
refrixerio berlinés por autonomasia, dende 1930 baixo as vías desta última estación de metro está
“Konnopke’s Imbiss co Currywurst, unha salchicha especiada, aderezada con salsa de tomate e po de curry
e… que non se arrefríe!
Para FACER COMPRAS na zona, o mellor é a rúa Oderberger Strasse (no noso percorrido), aquí hai moitas
tendas (como a orixinal “VEB” Orange) que venden artigos de 2ª man dos anos 60 e 70 como roupa, revistas,
discos, monecas e ata maletas e mobles ou a tenda “Silberfischer’s Home Shop” onde o deseñador usa como
material baetas de cociña de todas as cores.
E por último, para TOMAR UN TÉ OU UN CAFÉ, o recomendable é a tenda-café multifuncional “Hüftengold”,
no nº 27 da mesma rúa. Se queremos relacionarnos cos berlineses máis estrafalarios, no nº 2 está un café
ultramoderno,“Moblé”. No extremo oposto da rúa o café-xeadaría “Kauf dich glüklich” que coa súa decoración
kitsch no deixa indiferente a ninguén.
Regresaremos en metro ao noso hotel para descansar despois deste trepidante día.
DIA 4º.— BERLÍN ( 21 Marzo).
Hoxe almorzaremos forte porque nos espera outro día repleto de emocións.
Ás 10 da mañá sairemos para facer unha visita guiada ao campo de concentración de “SACHSENHAUSEN”
que durará aproximadamente 5 horas incluíndo o traslado. Este antigo campo foi paradigma do sistema do
terror Nacionalsocialista. Nel foron confinados opositores políticos, xudeus, xitanos, homosexuais e
prisioneiros de guerra entre outros grupos, miles dos cales perderon a vida alí. Posteriormente foi un
“campo especial soviético”, onde moitos pereceron a causa das catastróficas condicións de vida en
cativerio. Hoxe en día, este lugar representa un dos monumentos conmemorativos máis importantes de
Alemaña, un lugar de reflexión e aprendizaxe.

No ano 1936 os nazis abriron un campo de concentración “modélico” para homes nunha fábrica de cervexa
abandonada de Sachsenhausen. Cara 1945 uns 220.000 internos procedentes de 22 países cruzaron as súas
portas, nas que podía lerse, “Arbeit Macht Frei” (o traballo libera). Uns 100.000 morreron asasinados e os seus
restos foron devorados polo lume nos fornos. Estímase que case 200 presos españois pasaron por este
campo, entre eles, Largo Caballero (1869-1946), quen foi Ministro de Traballo na II República.
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Trala guerra, as autoridades soviéticas e os líderes comunistas da nova RDA crearon o Speziallager No 7
(campamento especial nº 7). Calcúlase que 60.000 persoas foron internadas nel entre 1945 e 1950 e que 12.000
delas morreron. Ao entrar aparece un monumento dedicado aos 6.000 prisioneiros que morreron na
Todesmarsch (marcha da morte) de abril de 1945, cando os nazis intentaron trasladar aos 33.000 internos ata
o Báltico debido ao avance do Exército Vermello. A 100 m dentro do campo hai unha fosa común cos 300
prisioneiros que morreron na enfermaría trala liberación en abril de 1945. Algo máis lonxe está a residencia do
comandante do campo e o edificio chamado monstro verde, onde as tropas das SS eran instruídas no
mantemento do campo e outras actividades máis brutais. Ao final da rúa está o Museo Novo, na zona hai unha
reconstrución dos barracóns 38 e 39. Ao norte, a prisión, onde se aplicaban castigos especialmente crueis. No
interior do patio hai un monumento aos homosexuais que morreron aquí, un dos poucos dedicado a estas
vítimas esquecidas. O Museo do Campo, sito na antiga cociña do campo, alberga exposicións que ilustran os
horrores cotiás da vida no recinto nas súas diversas fases. A esquerda do monumento erixido pola RDA en
memoria dos prisioneiros políticos internados aquí, está o crematorio e a zona de exterminio Z, un burato para
executar aos prisioneiros disparándolles na caluga, cun “receptáculo” de madeira que permitía recuperar e
reciclar as balas.
A visita a Sachsenhausen poranos en contacto directo coa loucura máis salvaxe e irracional do ser humano.
Despois dunha visita tan dura, debemos reflexionar: sobre a loucura do ser humano, sobre a necesidade de
que a Historia poda escribirse sen impedimentos para que nunca haxa esquecemento e sobre a obriga moral
de reparar de forma axeitada a memoria das vítimas.
Para os amantes do cinema como anécdota dicir que a película “Os falsificadores” está ambientada neste
campo de concentración. Dirixida por Stefan Ruzowitzky gañou o Óscar á mellor película estranxeira no ano
2008 e o premio ao mellor actor na Seminci de Valladolid 2007.
Regresaremos a Potsdamer Platz –antes mercaremos algo para comer- e dende alí nos dirixiremos á “ILLA

DOS MUSEOS” onde gozaremos unha vez máis dun dos innumerables tesouros que ten Berlín. Esta illa foi
declarada patrimonio da humanidade pola UNESCO. En concreto faremos unha visita a un dos seus museos
máis famosos e concorridos, o “MUSEO DO PÉRGAMO”. Este museo ofrece un verdadeiro festín de
escultura e arquitectura monumental de Grecia, Roma, Babilonia e Oriente Próximo. Aquí o guía daranos
información sobre as pezas estelares da arquitectura antiga: a Porta do Mercado de Mileto e a gran porta de
Ishtar, así como a impoñente fachada do Pazo de Mshatta e a colorida Habitación de Aleppo. A visita durará
aproximadamente hora e media.

Despois da visita a este impresionante museo, quedaremos pola zona para gozar libremente deste fermoso
lugar, a Illa dos Museos. A MUSEUMSINSEL é o resultado da tendencia da realeza europea, que a finais do
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S.XVIII abriu as súas coleccións privadas ao público. Federico Guillerme III e os seus sucesores seguiron o
exemplo e crearon un dos maiores complexos museísticos do mundo.
No ano 1999, a Unesco declarou este conxunto de museos Patrimonio Mundial. Esta distinción é o resultado
dun ambicioso proxecto que unirá catro dos cinco edificios nun complexo independente que representará
6.000 anos de historia, arte e cultura da humanidade. O proxecto é obra do arquitecto británico Chipperfield e
comunicará todos os museos -agás a Alte Nationalgalerie- a través dun pasaxe subterráneo chamado Paseo
Arqueolóxico. A entrada será a través dunha moderna estrutura con columnas denominada James-SimonGalerie e que se construirá entre o Kupfergraben –brazo menor do Spree- e o Neues Museum.
Ao remate quedaremos pola zona e achegarémonos ata a praza máis bonita de Berlín:
GENDARMENMARKT. O seu nome ven dos “Gens d’Armes”, un rexemento prusiano que se instalou alí tras
ser expulsado de Francia en 1685. O seu lugar de culto era a Französischer Dom, igrexa con cúpula case
idéntica á Deutscher Dom, que está enfronte. A medio camiño está a bonita Konzerthaus (sala de concertos)
construída por Schinkel. Esta zona é a máis selecta de Berlín, con hoteis de luxo, elegantes restaurantes,
coctelerías e exclusivos clubs nocturnos.
Nela está a KONZERTHAUS BERLIN que é un dos primeiros edificios de Schinkel. Construído en 1821 sobre
as cinzas do Teatro Nacional de Carl Gotthard. O arquitecto conservou os escasos muros e columnas
exteriores que non foran consumidos polas lapas e engadiu unha maxestosa escaleira que leva un pórtico
elevado con columnas. Representa un luminoso estandarte da cultura berlinesa.
De camiño pasaremos pola UNIVERSIDADE HUMBOLDT que é a máis antiga de Berlín (1810). Nela
estudaron Marx e Engels e os irmás Grimm e mesmo Albert Einstein deron clases nela. De aquí saíron moitos
Premios Nobel. Hoxe en día alberga a máis de 37.000 estudantes.
E tamén pola BEBELPLATZ que é famosa porque é o lugar onde os nazis fixeron a primeira queima oficial de
libros o 10 de maio de 1933. Obras de Bertolt Brecht, Thomas Mann, Karl Marx e outros “subversivos”
acabaron convertidas en cinzas e con elas a grandeza cultural que acadara Alemaña nos séculos anteriores. A
“LIBRARÍA BALEIRA”, obra de Micha Ullmann, tras un panel de cristal e situada no centro da praza,
conmemora este acto de barbarie.

Tras a esta visita regresaremos a zona do noso hotel, debemos recollernos cedo, facer as maletas e preparalo
todo porque saímos moi cedo de Berlín ao día seguinte. Xa estamos listos para dicir:

AUF WIEDERSEHEN… BERLÍN !!!
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DIA 5º.- BERLÍN – FRANKFURT – SANTIAGO – OURENSE (22 Marzo)
Saída moi cedo dende o hotel

HOLIDAY INN EXPRESS BERLIN CITY CENTRE,

en autocar

cara o aeroporto de Berlín.
Presentación no aeroporto de Berlín ás 04:45 h. Trámites de facturación e embarque e saída no voo da
compañía LUFTHANSA con destino a Frankfurt.
Voo: Berlín – Frankfurt 06.00 h – 07.10 h. Almorzo a bordo do avión. Enlace a Berlín coa mesma compañía ás
09.55 horas. Chegada a Santiago ás 12.35 h.
Á chegada a Santiago, traslado en autobús ata o IES 12 de Outubro. Chegada prevista a Ourense sobre as
14.00 h.

Si despois da túa visita a Berlín, tes
curiosidade por coñecer por onde ía o
muro de Berlín, NON DEIXES DE
“Curioseando”

BOTAR UNHA OLLADA A ESTE
MAPA:
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INFORMACIÓN DE INTERESE:
INFORMACIÓN DO HOTEL DE BERLÍN:

A dirección e datos do noso hotel en Berlín son:
Stresemannstraße 49, 10963 Berlin, Alemaña
Teléfono : +49 30 200520
Web:
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/es/berlin/berab/hoteldet
ail?cm_mmc=GoogleMaps-_-EX-_-DE-_-BERAB
E-mail: Info@BERAB.hiexpress.com

O HOLIDAY INN EXPRESS BERLIN CITY CENTRE é un hotel de 3 estrelas
superior que dispón de habitacións amplas e luminosas con TV de pantalla plana vía
satélite, set de té/café, escritorio e baño moderno. O hotel proporciona WiFi gratis
en todas as instalacións.
Posúe magníficas conexións de transporte público con todo Berlín e está a só 12
minutos a pé da Potsdamer Platz.
O almorzo é buffet e sérvese todas as mañás na sala de almorzos do hotel.
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