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O Muro de Berlín caeu hai máis de 20 anos. Comeza agora a caer o Muro do 
Silencio en torno ao tesouro cinematográfico da Deutsche Film AG (defa), pro-
dutora de cinema estatal da extinta Alemaña Oriental fundada o 17 de maio de 
1946, tres anos antes da creación da República Democrática Alemá, e desapare-
cida en 1992, tres anos despois da caída do Muro de Berlín, o 9 de novembro 
de 1989. Os embates ideolóxicos da Guerra Fría e as versións vencedoras da re-
unificación das dúas alemañas soterraron 46 anos da súa existencia. Durante ese 
tempo foi producida unha colección de filmes composta de 750 longametraxes, 
200 filmes de animación e máis de 3000 documentais.

Para dar conta de tal produción, a defa posuía varios estudios: un para longa-
metraxes, outro para documentais e un terceiro para filmes de animación. Coa 
reunificación alemá, o 3 de outubro de 1990, iníciase un proceso de privatiza-
ción das empresas en mans do Estado. Foi ese o caso dos estudios Babelsberg, 
que foron vendidos e pasaron a ser espazos de aluguer, condición na que foron 
contratados por Quentin Tarantino para rodar o seu filme Inglourious Bastards. 
Coa privatización, eses estudios deixaron de participar dun proxecto de cinema 
integrado.

Entre os muros de Berlín e do Silencio

Occidente vía a rda coma un país cinsento no que predominaban a melancolía, 
o conformismo intelectual e un tedio inconmesurábel. Durante a Guerra Fría, as 
producións oriúndas da estatal defa eran sospeitosas de careceren de autonomía 
en relación co Estado e co partido único que o dirixía. Esta desconfianza fixo que 
ditas producións se mantivesen practicamente ausentes do mercado internacio-
nal e que se destinasen sobre todo ao público interno. A defa, inspirándose nas 
mellores intencións democráticas e antifascistas, pretendía nas súas orixes unir a 
produción cinematográfica do país dividido. Contou na súa fundación coa parti-
cipación de funcionariado soviético dedicado á cultura. Este sustentaba a idea de 
que os seus filmes deberían contribuír para axudar á cidadanía alemá a se liberar 
do nazismo e mais do fascismo e enfrontar as cuestións da reconstrución do país. 
En 1953, pasou ás mans do Estado, volvéndose a única compañía de cinema da 
rda. A partir de 1965, a intensificación da Guerra Fría e a crise económica que 
atravesaba o país abriron espazo para que o partido único sed exercese unha cen-
sura da súa produción. Foi acirrada entón a disputa entre burócratas e artistas, 
entre diferentes concepcións ideolóxicas e estéticas, unha parte tentando impor, 
a outra driblando as directrices.

Moitas das críticas xiraban en torno ao feito de presentaren semellanzas estéticas 
co emerxente cinema europeo da época, considerado pesimista e impregnado 
polo típico individualismo occidental. Algúns filmes foron prohibidos e só saí-
ron á luz despois da caída do réxime.

Durante os anos 60, no entanto, o cinema da Alemaña Oriental ocupou unha 
posición intermediaria entre as cinematografías da Europa Occidental e do Leste 
Europeo.  Algúns cineastas sofreron influencias visibles da Nouvelle Vague e do 
British New Cinema. Outros inspiráronse no ruso Andrei Tarkovski e na nova 
xeración de cineastas checos e polacos, coma Andrei Wajda e Milos Forman.
Wolfgang Kolhaase, un dos principais roteiristas da defa e un dos poucos que 
conseguiron un emprego estable no Occidente despois de 1990, relata que «o 
diñeiro non era o principal obxectivo e non tiña o mesmo significado ca en Ho-
llywood. Faciamos filmes coma unha tentativa para definir unha sociedade na 
que a xustiza e non o diñeiro fose o valor principal. Houbo problemas, coma a 
censura. Mais cal é o país que dá diñeiro para facer un filme e non impón con-
dicións para a súa realización?».

[...]

Na contemporaneidade, a información percorre o planeta con velocidade cada 
vez maior, de forma case instantánea. É, polo tanto, polo menos curioso que 
exista unha filmografía tan extensa e variada que permanece intacta aos ollos dos 
espectadores.

[...]

Vivimos no inicio do século xxi en sociedades dominadas pola tiranía do diñeiro 
e da mercadoría, estruturadas polo que Pasolini chamou «fascismo de consu-
mo». Ver, entón, estes filmes a partir dos valores e preconceptos da Guerra Fría, 
aínda ben vivos entre nós, sen ter en conta esa realidade, é deixar de aprender 
cunha filmografía que se caracteriza pola súa temática antifascista, é non desen-
volver un ollar crítico. É non atender á observación do filósofo Alain Badiou de 
que a «vitoria da revolución contén a semente da repetición, da restauración» e 
que, por tanto, os vencedores poderán tornarse conservadores, a pesar das ideas 
emancipadoras que os movían. Aventurarse nos filmes da defa cos ollos e o peito 
abertos é deixarse sorprender pola vida que nos é revelada, é establecer analoxías 
entre as nosas ilusións perdidas e as deles. É reiterar o lugar do Cinema como 
territorio privilexiado de soños e utopías.

Texto de Betch Cleinman. Tradución de Cineclube Pontevedra.
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