
HERTA MÜLLER 
Herta Müller nace en Romanía no ano 1953 no seo dunha familia que pertencía a 

unha minoría étnica alemá, os “suabos del Banat”. O seu pai serviu durante a II 

Guerra Mundial no exército nazi e a súa nai foi deportada a Rusia, onde pasou cinco 

anos nun campo de traballo. Segundo narra a propia Herta, os seus proxenitores 

quedaron moi deteriorados despois destas experiencias, non falaban moito do 

pasado e ela medrou rodeada de silencio e de tabús. 

Despois de cursar Bacharelato, estudou Filoloxía Xermánica e Romanesa na 

Universidade do Oeste de Timisoara e, ao rematar os estudos, no ano 1976, entrou 

a traballar como tradutora nunha fábrica de maquinaria. Dous anos despois un axente 

da “Securitate”, a policía secreta romanesa, presentouse no seu despacho e tentou 

presionala para que colaborara co servicio segredo. Ela négase. Daquela, o seu 

mundo viuse abaixo: morre o seu pai, o seu primeiro matrimonio era un desastre e 

na fábrica onde traballa comeza a ser acosada polos seus compañeiros por negarse 

a colaborar coa “Securitate”. Escribir, escribir, escribir. Esa foi a súa terapia, o seu 

método particular para superar a dor e sobrevivir. 

En 1979 Herta é despedida da fábrica. Comezan entón as ameazas e interrogatorios 

por parte da “Securitate” mentres traballa dando clases particulares de alemán a 

crianzas romanesas. En 1987 consegue permiso para marchar de Romanía e 

instálase en Alemaña Occidental, mais a “Securitate” non deixou de intimidala, 

principalmente cando comezou a gañar premios literarios en Alemaña e comezou a 

dar discursos. 

O tema principal das súas obras é a ditadura romanesa e a destrución planificada do 

individuo no réxime de Ceausescu. Así, o seu primeiro libro, a colección de contos 

“En tierras bajas”, describe a vida dun pobo do Bananato romanés durante a ditadura 

desde a perspectiva dunha nena; “Tango” é un libro moi crítico coa corrupción, a 

intolerancia e a opresión do réxime comunista. A partir dese momento prohíbeselle 

publicar no seu país, aínda que os seus libros triunfaban en Alemaña e Austria. “El 

hombre es un gran faisán en el mundo” aborda o destino dunha familia que agarda a 

autorización para abandonar Romanía mentres agasalla ás autoridades para 

conseguir dita autorización; “La piel del zorro” narra a vida dunha mestra vixiada pola 

“Securitate” e “La bestia del corazón” relata o suicidio dunha moza que tenta escapar 

da pobreza durante o réxime de Ceausescu. 

No ano 2009 Herta Müller recibe o Premio Nobel de Literatura por describir con gran 

franqueza a paisaxe das persoas desposuídas.  
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