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Resum:
El present treball pretén veure un cas concret de terrorisme d’estat en el període de la
dictadura de Pinochet a Xile, entre 1973 i 1990 per tal de veure quines organitzacions van
dur a terme la política repressiva i qui van sofrir la repressió.
Per fer-ho he analitzat quines van ser les conseqüències per a la societat que va viure
aquest període, tant d’aquells que van sofrir la repressió, com també, de tota la xarxa
social que va participar en la repressió i en la defensa del règim militar.
Finalment, he analitzat els motius pels quals es va aplicar la repressió i com es va
justificar, i per altra part, veure els objectius que van aconseguir mitjançant el terrorisme
d’estat.
Paraules clau: terrorisme d’estat, repressió, censura, dictadura militar, neoliberalisme,
DINA, CNI, Operación Cóndor, clandestinitat, exili, Pinochet.

Abstract:
The present project has been made for view a specific case of state terrorism in the period
of the Pinochet’s dictatorship in Chile, between 1973 and 1990, to see which
organizations carried out the repressive policy and who suffered the repression.
I analyzed the consequences for the society that lived this period, both of those who
suffered repression and the social network that participated in repression and in the
defense of the military regime.
Finally, I analyzed the reasons why the dictatorship applied the repression, and how it
was justified, and I see the objectives that the state terrorism achieved.

Keywords: state terrorism, repression, censorship, military dictatorship, neoliberalism,
DINA, CNI, Operación Cóndor, clandestinity, exile, Pinochet.

1. Introducció
En aquest treball pretenc veure quina va ser la política repressiva del règim de Pinochet
a Xile que va durar des de 1973 fins a 1990 per tal d’observar quins objectius tenia, contra
qui es practicava i de quina forma va ser justificada. A partir d’aquí, l’anàlisi pretén veure
els diferents sectors socials en els quals la repressió es va utilitzar i si ho va fer de forma
planificada i sistemàtica sobre un sol sector de la població o amb l’objectiu d’afectar a
tota la població.
Per tal d’analitzar aquesta política repressiva i les seves conseqüències, tinc en compte
tant aquells que van sofrir la repressió de diverses maneres, com també quin va ser el
paper d’altres sector socials que es van mantenir al costat de la dictadura i que van
recolzar, ajudar o consentir la repressió social i política.
Per tal de fer-ho busco analitzar els diferents sectors socials de la població i els diferents
llocs on la repressió va colpejar a la societat per veure els objectius que la dictadura
pretenia aconseguir mitjançant aquest terrorisme d’estat contra la població. Així vull
veure si la política repressiva va ser utilitzada per mantenir o canviar un sistema
econòmic, social i polític en particular.
Tanmateix, també busco observar com va anar canviant la repressió a partir de les
diferents organitzacions repressives durant la dictadura, i per altra part, quin era el seu
àmbit d’acció, és a dir, si només es va tractar de la repressió interna de la societat o van
anar més enllà del territori del país. Finalment, també vull establir si hi va haver relacions
entre la repressió i l’aplicació del model econòmic neoliberal després del cop d’estat que
va enderrocar a Allende.
Els autors utilitzats pel treball, per una part són diferents autors que han tractat el tema
del terrorisme d’estat, per altra part estudis sobre la repressió i casos concrets, també sobre
l’organització de les forces repressives i les seves accions i la política econòmica de la
dictadura. També documents del període de la dictadura ja que, tot i que la repressió es
va dur a terme en una certa discreció, a partir d’aquests es pot veure diferents polítiques
aplicades que anaven en relació a la repressió de la població, i finalment, documents de
la CIA d’aquest període, del govern de la Unidad Popular, i de membres que van viure
durant aquest període, tant de l’oposició o com de defensors del règim.

5

2. Terrorisme d’estat
Per començar, la repressió que es va dur a terme a Xile ha sigut considerada com a
terrorisme d’estat. Com a terrorisme d’estat s’entenen totes aquelles pràctiques, dutes a
terme amb la planificació i organització estatal, que busquen, mitjançant la violència i la
repressió, crear un estat de control i de terror a la població.
El terrorisme d’estat té la funció d’exercir la coacció sobre la totalitat de la societat
mitjançant la violència, així seria aplicable en el cas de Xile, doncs la violència va ser
utilitzada per tal de poder aplicar i mantenir el model polític i econòmic capitalista que
democràticament no podien imposar, doncs s’ha de tenir en compte la importància del
moviment obrer els anys anteriors al cop d’estat i la victòria de la Unidad Popular que
tenia la intenció de fer canvis en el sistema capitalista. Així, com diu J. Petras, el
terrorisme d’estat i les dictadures d’Amèrica Llatina van ser part integrant de la lluita de
classes1. Petras considera que el terrorisme d’estat volia derrotar l’intent del moviment
popular d’intentar canviar les relacions de propietat i distribució de la riquesa social2.
En el mateix sentit, P. Anderson va considerar que el fet d’aplicar el terrorisme d’estat i
la pujada al poder d’aquestes dictadures servia per tal de traumatitzar a la població per
poder aturar qualsevol intent de canvi social3. També Naomi Klein considera que les
violacions de Drets Humans es van cometre amb la intenció de terroritzar la població per
preparar el terreny per la introducció del lliure mercat4.
Per altra part, Miguel Bonasso, defineix aquest tipus de terrorisme com un model estatal
de la contemporaneïtat en el que l’estat es veu obligat a transgredir els marcs ideològics
i polítics de la repressió legal i utilitza mètodes que no són els convencionals per acabar
amb l’oposició política i les protestes. En el cas de Xile, aquest període de terrorisme
d’estat es justifica com una necessitat i com un període transitori per tornar a la
democràcia i al compliment de la Constitució5. La realitat de l’acció militar, va ser la
1

GAUDICHAUD, F. Operación Cóndor, notas sobre el terrorismo de Estado en el Cono Sur, SEPHA i
Colección de libros abiertos, Madrid, 2005, pàg 44.
2
PETRAS, J. “Economía política del terror de estado: Chile, El Salvador y Brasil”, a PIETERSE, J. et alli,
Terrorismo de Estado, el papel internacional de EEUU, Txalaparta, Tafalla, 1990, pàg 161.
3
ANDERSON, P. “Democracia y dictadura en América Latina en la década del 70”, Cuadernos de
Sociología, nº2, 1988.
4
KLEIN, N. La doctrina del xoc, l’ascens del capitalisme del desastre, Ed. Empuries, Barcelona, 2007,
pàg 22.
5
BONASSO, M. “Prefacio” a PIETERSE, J. et alli, Terrorismo de Estado, el papel internacional de EEUU,
Txalaparta, Tafalla, 1990, ps. 9-11.
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implantació d’un règim militar que no buscava restablir la institucionalitzat democràtica6
sinó la implantació d’un sistema autoritari per eliminar els sectors que consideraven un
perill per a la nació.
W. Schulz defineix que els estats que fan servir aquest tipus de terrorisme generalment
segueixen unes característiques. Per començar, es creen estructures arcaiques o
clandestines de repressió, diferents a les organitzacions policials i militars comunes. En
segon lloc, l´ús massiu i sistemàtic del terrorisme d’estat mitjançant les detencions
il·legals, l’interrogatori i la tortura, fins arribar a l’assassinat i a les desaparicions7. A Xile,
podem veure les dues característiques clarament, primerament, tot i que les mateixes
forces policials i armades també duguessin a terme la repressió, hi trobem la creació de
la DINA com a policia secreta del règim, que després va ser dissolta i va ser succeïda per
la CNI amb els mateixos objectius que la primera. Aquestes dues organitzacions estatals
van ser les principals responsables de la repressió, tot i que les organitzacions comunes,
com carabiners o forces armades també van participar en la repressió.
Per altra part, la segona característica la podem veure en la persecució política amb
detencions il·legals, afusellaments, assassinats, tortures i desaparicions que van marcar
aquest període.
La repressió va adoptar diferents formes durant la dictadura, per una part es van estendre
diferents camps de concentració al llarg del país. Per altra part, en un inici la repressió va
ser sobretot a la capital, utilitzant els camps d’esports, l’Estadio Chile i el Estadio
Nacional per recloure a qui consideraven sospitosos, iniciant en aquests espais les
execucions i tortures, després la repressió va estendre’s més enllà, sent una de les primeres
operacions de repressió la Caravana de la Mort, la qual val recórrer diferents ciutats, per
escollir entre els presoners a aquells que consideraven més destacats, i que eren acusats
de ser subversius i marxistes per executar-los8. Les execucions i la reclusió de presos en
camps de concentració va portar ben aviat a una altra pràctica, la de les desaparicions.
Aquestes consistien en el segrest de persones que eren portades a camps o oficines
clandestines de les forces policials on eren torturats per tal de poder extreure informació

6

CASTILLO VELASCO, J. ¿Hubo en Chile violaciones a los derechos humanos? Comentario a las
memorias del general Pinochet, Editora Nacional de Derechos Humanos, Santiago de Xile, 1995, pàg 21.
7
SCHULZ, W. “Estados Unidos y el terror contrarrevolucionario en América Latina” a PIETERSE, J et
alli, Terrorismo de Estado, el papel internacional de EEUU, Txalaparta, Tafalla, 1990, ps. 127-128
8
KLEIN, N. La doctrina del xoc… pàg 103-105.
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i que, un cop assassinats a causa de les tortures o per execucions dins d’aquests centres,
els cossos eren tirats a l’oceà o rius, en els vols de la mort, o eren cremats o enterrats.
Aquest tipus de pràctiques van ser una característica de la repressió xilena i es van fer de
forma organitzada i premeditada, tot i que en la primera repressió a Santiago on ja hi
havia desaparicions, va ser per amagar els crims i els culpables d’aquests. L’ús de les
desaparicions va efectuar-se sobretot un cop es va crear la DINA, la policia secreta, la
qual es va dedicar a l’extermini sistemàtic de sectors claus de l’esquerra a través d’aquests
mètodes de repressió9.
En quant a la configuració de la política repressiva del cas particular de Xile, hem de tenir
en compte el context de Guerra Freda en la que es trobava el món. Estats Units va tenir
un important paper en la planificació del cop d’estat que faria caure el govern de la Unidad
Popular, sumant-hi a més, les pròpies empreses nacionals i també transnacionals. Per altra
part també tindria un important paper en la conformació de la línia econòmica i
l’organització de la repressió que seria imposada després del cop i per tant, en la
preparació d’aquest període caracteritzat pel terrorisme d’estat.
Una de les institucions que va tenir un paper important en la preparació de les forces
armades, en la seva ideologia i en les tècniques que durien a terme, era l’Escola de les
Amèriques10. En aquesta institució, situada a prop del Canal de Panamà, eren instruïts
militars llatinoamericans per part de militars nordamericans. Entre aquests militars,
alguns d’ells van acabar formant part de les diferents dictadures de la regió, en el cas de
Xile el més important va ser el cap de la DINA, Manuel Contreras. Era aquí on
s’ensenyaven tècniques de contrainsurgència per perseguir l’oposició política, entre les
quals hi havia tècniques de tortura11. És en aquests centres d’instrucció on, a més de
l’aprenentatge de les tècniques militars, s’impartien classes i es feien llegir textos
anticomunistes per tal de preparar la guerra contra aquests moviments12.

9

POLICZER, P. Los modelos del horror, represión e información en Chile bajo la Dictadura Militar,
LOM, Santiago de Xile, 2014, pàg. 93.
10
HERTZ, C, RAMIREZ, A, SALAZAR, M. Operación exterminio, la represión contra los comunistas
chilenos (1973-1976), LOM, Santiago de Xile, 2016, pàg 7.
11
FERREIRA NAVARRO, M. “Operación Cóndor: antecedentes, formación y acciones”, Ab Initio, nº 9,
2014, pàg 158.
12
TAPIA VALDÉS, J.A, El terrorismo de estado, la Doctrina de Seguridad Nacional en el Cono Sur,
Nueva Imagen, Mèxic DF, 1980, pàg. 86

8

Observant el paper que té Estats Units en aquesta preparació de les forces militars, James
Petras considera que el sistema internacional de terror d’Estat ha sigut promogut pels
governs d’Estats Units sostenint règims per mitjà de la capacitat repressiva per poder així
destruir els moviments polítics i socials, i per altra part subministrant d’ajuda i direcció
als sectors terroristes dels aparells estatals per poder desestabilitzar governs democràtics
com és el cas de Xile13. Amb la Guerra Freda hi va haver un retrocés democràtic en molts
països d’Amèrica Llatina amb la implantació d’aquests règims militars per frenar
possibles revolucions i l’expansió del comunisme14.
Tot i això, les tècniques repressives no només provenien d’Estats Units, també hi va haver
una relació amb grups militars francesos, aquests militars primerament van tenir contactes
sobretot amb l’exèrcit argentí, però es va estendre a altres forces armades, i per altra part,
les tècniques franceses també van ser instruïdes a l’Escola de les Amèriques a partir dels
anys 60. Les tècniques repressives que es van utilitzar durant les dictadures d’Amèrica
Llatina van ser les usades per l’escola dels esquadrons de la mort francesos, els quals van
lluitar a Indoxina i també a la guerra d’independència d’Algèria aplicant mètodes
antisubversius contra els moviments d’alliberament nacional o contra les guerrilles
comunistes15. La lluita contrainsurgent d’aquests esquadrons francesos es basava en
separar les guerrilles de la població, actuant directament damunt la població perquè no
participessin amb els grups revolucionaris, a més de la persecució de persones que eren
militants d’alguna organització per poder treure informació i poder desarticular els
moviments i partits, si feia falta mitjançant la tortura. També en el seu cas, a partir de la
guerra d’independència d’Algèria, les desaparicions eren una pràctica comú. Aquests
tipus de pràctiques van ser molt present en la dictadura de Pinochet.
Tanmateix, tota aquesta persecució a l’enemic intern subversiu es va basar en la Doctrina
de la Seguridad Nacional promoguda pels Estats Units. Ja amb la Segona Guerra Mundial
s’havia iniciat una Doctrina de la Solidaritat Hemisfèrica contra les forces de l’Eix.
Acabada la Segona Guerra Mundial, la doctrina es segueix utilitzant, però aquest cop
contra la URSS i contra els països socialistes, a més, es comença a parlar de l’amenaça
interna del comunisme16. Aquest tipus de doctrina es fonamentava en la guerra
PETRAS, J. “Economía política del terror de estado: Chile, El Salvador y Brasil”, a PIETERSE, J. et alli,
Terrorismo de Estado, el papel internacional de EEUU, Txalaparta, Tafalla, 1990, ps. 163-164.
14
FERREIRA NAVARRO, M. “Operación Cóndor: antecedentes”…, pàg 154.
15
ROBIN, M. Escuadrones de la Muerte, la escuela francesa, Buenos Aires, 2005.
16
CORVALAN, L. El gobierno de Salvador Allende, LOM, Santiago de Xile, 2003, pàg 217.
13
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antisubversiva i contrarevolucionària contra un enemic intern que havia de ser eliminat ja
que comportava un perill a la seguretat nacional. En aquesta lluita contra aquest enemic
es podia justificar l’acció de les forces armades per tal de fer front a la subversió i refer
la societat i l’estat, eliminant els sectors que consideraven que l’havien degradat. Durant
aquest període de la Guerra Freda aquest enemic al qui havien de combatre eren tots
aquells sectors de les classes populars, moviments polítics i sindicats que buscaven canvis
socials. Qualsevol moviment reformista i sobretot, els moviments revolucionaris, eren
considerats un enemic intern ja que eren relacionats amb el comunisme i considerats un
enemic als valors que havien de tenir els països. Aquesta doctrina va ser una de les bases
ideològiques de l’ensenyança a l’Escola de les Amèriques i que va caracteritzar el model
de seguretat interna dels països d’Amèrica Llatina, amb la intenció de mobilitzar les
forces militars del continent per fer la guerra al comunisme sota el lideratge dels Estats
Units17. Així, aquesta doctrina promovia el paper de la intervenció militar als processos
polítics18 posant per sobre els interessos capitalistes a la voluntat popular. Tot i aquesta
idea d’atacar als moviments revolucionaris, segons Jorge A. Tapia, aquells que sostenien
aquesta doctrina no atacaven a les forces revolucionaries sinó a governs legítims i
aplicaven contra aquests el terrorisme d’estat19. És cert que en el cas de Xile, l’atac va ser
contra la Unidad Popular, per tant, cap a un govern, però també, les idees d’aquesta
doctrina van portar a utilitzar les tècniques antisubversives que s’havien desenvolupat
amb la finalitat de desarticular moviments armats o que defensaven la lluita armada i no
participaven dels governs, com per exemple el cas del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, ja que no es podia permetre que hi haguessin revolucions obreres, igual
que no només era un atac cap al govern de la Unidad Popular, sinó cap a qualsevol sector
d’esquerres o d’oposició.
És en el marc d’aquesta doctrina ideològica contrarevolucionària que Amèrica Llatina
viurà diferents cops d’estats, entre ells el de Xile, per tal d’acabar amb els grups que
anomenaven subversius, iniciar una reconstrucció de les nacions, eliminant per tots els
mitjans aquestes tendències revolucionaries o reformistes, i assumir el control estatal
mitjançant el terrorisme d’estat que es manifestarà de diferent intensitat depenent del país.
Segons J. Petras, l’aplicació del terrorisme d’estat depenia per una part de la densitat de
17

McSHERRY, J. P. Los estados depredadores: la Operación Cóndor y la Guerra Encubierta en América
Latina. LOM Ediciones, Santiago de Xile, 2009, ps. 47-48
18
TAPIA VALDÉS, J.A, El terrorismo de estado, la Doctrina de Seguridad… pàg 25
19
TAPIA VALDÉS, J.A, El terrorismo de estado, la Doctrina de Seguridad… pàg 30
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l’organització dels moviments socials, en el cas de Xile, a causa del context anterior de
la Unidad Popular i de la fortalesa que tenien al país organitzacions i partits revolucionaris
o d’esquerres, la Junta Militar va actuar amb la brutal repressió de forma prolongada
durant tot el període20.
Amb tots aquests diferents factors, es va crear durant aquestes dècades, tota un maquinaria
de terrorisme d’estat que unia l’espionatge, la tortura, la desaparició i els assassinats. Les
víctimes d’aquestes pràctiques van ser estaments sencers de la societat els quals eren
vistos com a perillosos o indesitjables pels fins i interessos dels estats21. Aquests
interessos eren aquells dels grups més poderosos econòmicament, tant nacionals com
transnacionals, i també de l’imperialisme nordamericà.

3. La finalitat i la justificació de la repressió
Com s’ha explicat en anteriors paràgrafs, la Doctrina de la Seguridad Nacional permetia
la repressió i la tortura per tal d’aconseguir els objectius proposats per salvaguardar
l’ordre. La Junta Militar xilena considerava que la finalitat de la repressió era acabar amb
totes aquelles idees marxistes o que creien que estaven lligades a aquestes. Des de l’inici
del cop d’estat, un dels membres de les forces armades que va conformar la Junta Militar,
Gustavo Leigh, va prometre l’eradicació del «càncer marxista» de la pàtria fins a les
últimes conseqüències22. S’iniciava així una guerra anticomunista on es defensava la
societat occidental i catòlica, i es justificaven les tortures i persecucions que
caracteritzarien la política de la Junta Militar23.
Aquesta lluita contra el marxisme es troba des de l’inici de la dictadura, i queda plasmada
en els diferents decrets i lleis que es faran des d’aquell moment, però també en la

PETRAS, J. “Economía política del terror de estado: Chile, El Salvador y Brasil”, a PIETERSE, J. et alli,
Terrorismo de Estado, el papel internacional de EEUU, Txalaparta, Tafalla, 1990, pàg 189
21
BLIXEN, S. Operación Cóndor, del archivo del terror y el asesinato de Letelier al caso Berríos¸ Virus,
Barcelona, 1998, pàg 86.
22
LAGOS, E. R. Así lo vivimos, la vía chilena a la democracia, Editorial Taurus, Santiago de Xile, 2012,
ps. 58-59.
23
GAUDICHAUD, F. Operación Cóndor, notas sobre… ps. 20-21
20
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Constitució de 1980 on en un dels seus primers articles considera il·lícit qualsevol acte
destinat a propagar doctrines fundades en la lluita de classes24.
Tot i això, la repressió va anar més enllà, doncs mentre era justificada com una lluita
contra el marxisme, no només va afectar als moviments comunistes i socialistes, sinó a
qualsevol organització o persona que fos contraria al règim, i fins i tot, afectant a persones
sense militància política.
La principal justificació política que es va usar per tal de poder actuar contra la població,
i sobretot, contra els partits d’esquerres i els seus simpatitzants i militants, va ser a partir
de la publicació d’un llibre per part de la dictadura militar on es detallava un suposat pla
que tenia l’esquerra xilena, el Plan Z25.
El règim militar va publicar el Libro Blanco del cambio de gobierno per justificar les
seves accions, en aquest, per una part desmentia que el govern d’Allende representés a la
majoria de la població, que hagués portat una millora econòmica i social i justificava que
el cop d’estat no es feia per part de militars ambiciosos instigats per grups reaccionaris de
la societat xilena i estrangera26. Per altra part, defensaven l’acció militar i la persecució
de certs grups polítics i ideologies publicant en aquest llibre, un intent d’auto-cop d’estat
per tal d’aplicar una dictadura del proletariat, en aquest pla, una de les accions era
l’eliminació d’oficials de les Forces Armades i Carabiners, a més d’altres dirigents
polítics de dretes27. Aquest pla va ser desmentit tant per les comissions que es van fer a
Estats Units posteriorment, per la pròpia CIA que el va considerar un document de
desinformació per justificar les seves activitats28, com també per part de membres de la
pròpia junta militar. La intenció de crear aquesta justificació era per tal d’iniciar una
guerra psicològica per poder criminalitzar als contraris al règim i defensar les seves
accions, legitimant-se així en el poder.
En el llibre assenyalen a persones destacades dins dels moviments polítics d’esquerres,
com Miguel Enríquez, secretari general del Movimiento de Izquierda Revolucionaria o a
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Carlos Altamirano, que ho era del Partit Socialista, i assenyalant-los com a conspiradors.
La Junta amb el llibre blanc explicava que l’auto-cop serviria per tal d’implantar una
dictadura popular i per tant, que la seva actuació contra el govern es feia necessària per
aturar-ho, a més de considerar que era necessari un canvi a causa de la situació de
paralització econòmica que patia Xile, culpant al govern de la Unidad Popular29.
Aquest llibre va ser utilitzat per assenyalar la dissidència política que durant els anys de
la dictadura seria perseguida, culpant-los d’una guerra interna que feia necessari el control
social i la utilització de la força, la repressió i el model polític autoritari per fer front a
l’amenaça interna que posava en perill el seu ordre social. La idea de l’existència d’una
guerra interna causada pels partits d’esquerres va ser constant durant tot el període
dictatorial per poder mantenir la política repressiva, necessària per mantenir-se en el
poder.
Per altra banda, també s’ha de tenir en compte la intenció econòmica per la qual, abans
del nomenament de Salvador Allende com a president, ja es defensava una intervenció
militar i com el cop d’estat va implantar un model econòmic concret. La victòria de la
Unidad Popular va ser considerada un perill per a les empreses i per als sectors de dretes
i capitalistes del país. La via xilena al socialisme va fer reaccionar aquests grups,
posicionant-se fortament en contra de les polítiques del govern. A més, en el context de
la Guerra Freda, la victòria d’Allende també va afectar fora del país. Allende era el primer
president socialista escollit mitjançant les urnes a Amèrica Llatina, i això va preocupar a
les administracions nordamericanes, que ja temien l’expansió de governs socialistes a
l’Amèrica Llatina des de la victòria cubana el 1959, la qual va suposar un exemple pels
moviments revolucionaris30.
Abans de les eleccions de 1970, s’havia engegat un projecte entre l’escola de Chicago i
la Universidad Católica de Chile amb la intenció de crear uns guerrers ideològics que
guanyessin la batalla al país contra el marxisme i contra el model desenvolupista que
caracteritzava els governs d’Amèrica Llatina31. Les eleccions de 1970 van suposar la
derrota d’aquest grup d’estudiants d’econòmiques, que van ser anomenats Chicago Boys
i que, amb el cop d’estat, passarien a controlar la política econòmica del país i a formar
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part del govern de la Junta Militar. Membres dels Chicago Boys, durant el període de la
Unidad Popular, s’havien reunit amb militars per proposar un cop d’estat, però els
militars, en concret el comandant de l’armada Merino, no veien que les forces armades
poguessin actuar perquè no eren capaces de governar. Segons Sergio de Castro, un dels
membres dels Chicago Boys, i ministre d’economia durant la dictadura, serà a partir
d’aquest moment que començaran a desenvolupar la política econòmica pels militars i
poder així crear un govern en cas de cop d’estat32.
Per altra part, les empreses nordamericanes, davant la victòria d’Allende, van declarar la
guerra contra la seva administració, aquestes posseïen importants explotacions tant
mineres o industrials que els aportaven grans guanys econòmics33. Per exemple, a partir
dels documents desclassificats de l’empresa ITT, es va poder veure com les empreses
buscaven crear un descontentament dins de les forces armades per tal de poder provocar
un cop d’estat34, en el cas de la ITT, consideraven que si hi haguessin desordres públics
massius, vagues i guerrilles urbanes i rurals es podria justificar la intervenció de les forces
armades35. El paper de les empreses davant el que s’havia d’aconseguir també es pot veure
en la reunió feta el 1971 a Viña del Mar on considerava la necessitat d’enderrocar el
govern popular36.
Per altra part, també l’administració nordamericana va actuar contra Allende,
primerament, durant les eleccions de 1970, el govern nordamericà havia finançat els rivals
polítics de la Unidad Popular per aconseguir que no fos el partit més votat. Amb la victòria
d’Allende, el següent pas va ser intentar impedir la seva investidura com a president,
intentant que el congrés xilè votés per Alessandri, que aquest acabés renunciant al càrrec,
s’iniciessin unes noves eleccions i que la Democràcia Cristiana i la dreta s’unissin per fer
front al bloc d’esquerres, aconseguint que el proper president fos Eduardo Frei, de la
Democràcia Cristiana37. Però aquest pla no va poder-se aplicar, ja que Eduardo Frei no
va acceptar-lo38.
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Al fracassar aquest pla, l’acció es va dirigir a buscar directament l’enderrocament del
govern. Per una part, defensaven la realització d’accions extremistes39 per provocar
l’alçament militar, això es podia veure amb les accions que van dur a terme sobretot el
grup paramilitar de Patria y Libertad. Aquesta organització amb ideologia feixista, va
tenir el suport de membres de la CIA, i va actuar utilitzant la violència durant els anys
que comprenen el govern de la Unidad Popular. Entre les seves accions, s’hi pot destacar
l’assassinat del general de l’exèrcit René Schneider, buscant així una resposta per part
dels militars en torn a la situació del país.
Per altra part, Nixon va expressar, després de la victòria d’Allende, que s’havia de fer
xisclar l’economia xilena40, aquest atac contra l’economia xilena es va veure en els tres
anys del govern d’Allende, mitjançant un bloqueig invisible, acaparant productes i posant
traves a les polítiques del govern per part de les empreses.
Tant les empreses, els grups d’extrema dreta i l’administració americana, sumant-hi les
classes altes de Xile i els partits de dreta com el Partido Nacional o la Democràcia
Cristiana, van ajudar a la desestabilització del país, deixant preparat el terreny en el que
la nova política neoliberal que proposaven els Chicago Boys pogués ser aplicada amb la
caiguda de Salvador Allende. Aquesta seria aplicada amb l’ajuda de la repressió per tal
de fer front i desarticular la possible resposta del moviment popular a la implantació de
les polítiques neoliberals.
És en aquest pla econòmic, que el principal ideòleg del neoliberalisme de l’escola de
Chicago, Milton Friedman, considerava la necessitat d’un xoc a la població per tal
d’implantar el sistema, aquest xoc es va traduir primerament amb el xoc institucional, és
a dir, amb el cop d’estat, i seguidament del xoc social, psicològic i físic que representava
la repressió que es va fer mitjançant tècniques de tortura41. Friedman havia predit que les
transformacions econòmiques provocarien reaccions psicològiques que facilitarien
l’adopció, en el cas de Xile, Pinochet va facilitar aquesta adaptació mitjançant la
imposició del terror42 amb la repressió als grups que podien respondre en contra del model
econòmic. Un dels membres del govern de la Unidad Popular, Orlando Letelier, publicava
durant el seu exili a Estats Units que els Chicago Boys havien convençut els generals que
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estaven preparats pel cop, per complementar la brutalitat de la repressió amb les seves
idees que marcarien la política econòmica de la dictadura militar43. El model econòmic
xilè es va plasmar al que es coneix com El Ladrillo, que recollia les propostes neoliberals
que significaven una privatització, una liberalització i la retallada de la despesa social.
Aquestes polítiques, amb el nou moment repressiu ja no es trobarien amb una oposició
forta, doncs els adversaris es trobaven a l’exili, a la presó o assassinats, mentre la majoria
de la societat temia la repressió i no seria capaç d’organitzar una resposta contra la
imposició de les polítiques neoliberals44. Així, el model imposat acabava sent una aliança
entre un estat policial i repressor i les grans empreses per fer una guerra contra els
treballadors, per incrementar la seva riquesa i imposar els seus interessos econòmics45, ja
que sense el control de les possibles respostes que podia provocar les polítiques
antisocials neoliberals, no s’hauria pogut implementar sense tenir una forta resistència de
les classes populars.
En aquesta línia, André Gunder Frank, el 1976 escrivia una carta oberta a Milton
Friedman i a Arnold Harberger, ideòlegs del neoliberalisme i que van promoure la seva
implantació a Xile, on considerava que la unió entre els militars i l’escola de Chicago
significava la repressió i la tortura, la monopolització i entrega al capital estranger, la
desocupació i la fam, la disminució de la salut i l’augment de la criminalitat46, tot això,
com a conseqüència de les polítiques aplicades des del cop d’estat, posant importància a
aquesta aliança i relació entre la implantació del neoliberalisme i la repressió exercida.
També segons Marini, el cop havia de servir per acabar la crisi del sistema de dominació
en benefici del gran capital nacional i estranger47. I per aconseguir-ho s’havia d’aturar tot
el moviment obrer organitzat, atacant als partits i acabant amb les diferents organitzacions
que havien tingut tanta força en aquells anys.
Finalment, tota la repressió, a més d’usar-se per l’aplicació del sistema capitalista
neoliberal i crear un fort control social, buscava per una part, la desarticulació de
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l’oposició a la dictadura, però sobretot l’extensió del terror a tota la societat, aplicant-la
com un càstig i un escarment.

4. Les institucions repressives

4.1. Carabiners i forces armades
El seu paper va ser primordial en la preparació del cop d’estat i en els primers mesos de
la dictadura, després dels primers mesos, amb la creació d’organitzacions encarregades
de la lluita contra aquells grups que consideraven un perill per a la nació van agafar un
paper més secundari tot i participar en grups conjunts en algunes operacions i tornar a
actuar en les repressions a les manifestacions dels anys vuitanta.
L’11 de setembre van ser les forces armades, les que van aixecar-se primerament a
Valparaíso, començant per la marina48 i sumant-se la resta de cossos militars. La seva
organització en el cop va aconseguir la caiguda del govern de Salvador Allende. També
anteriorment havien fet pressions a militars que acceptaven la subordinació de les forces
armades al govern legítim, com el cas de Carlos Prats49, que a més, després serà assassinat
en una operació de la dictadura.
Les primeres accions dutes a terme per ells ja havien començat abans del cop, les forces
armades, emparades en la llei d’armes que només permetia a les forces d’ordre i seguretat
el monopoli d’aquestes, havien entrat a diferents cordons industrials i altres espais de
poder popular50, excusant-se en que creien que hi havia armes amagades, començant així
ja a fer pressió damunt el moviment popular i obrer.
Per altra part, després del cop va iniciar tota una eliminació de membres de les forces
armades i carabiners que havien recolzat la Unidad Popular amb la creació de diferents
serveis d’intel·ligència interns que van expulsar o reprimir aquests grups51.
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Dins de les seves accions més importants, es va conformar el Comando Conjunto, aquest
va anar dirigit a la repressió de membres del MIR i membres del comitè central del partit
comunista i les seves joventuts52.
Finalment, va ser a partir de membres de les diferents branques de les forces armades i
carabiners, que es van conformar la policia secreta de la dictadura, la DINA.

4.2.La DINA
La DINA va ser la principal organització per part de la dictadura encarregada de la
repressió en els primers anys del règim de Pinochet, aquesta va ser la policia política i va
ser dirigida fins a la seva dissolució per Manuel Contreras. Va ser creada oficialment el
1974, tot i que anteriorment ja hi havia la preparació per tal de crear una policia secreta
per dur a terme les operacions53.
La principal funció d’aquesta policia secreta era la persecució i la repressió de qualsevol
oposició que pogués existir cap a la dictadura, arribant a actuar tant dins del propi país,
com més enllà de les fronteres, en l’Operació Còndor. La DINA va ser creada com una
organització independent que tenia caràcter militar i que es trobava sota el comandament
directe de la Junta Militar54. En ella, a més dels membres militars i policials, hi van
participar civils que van ajudar com a informants, alguns fins i tot antics membres de
partits d’esquerres que van passar a col·laborar amb la dictadura, per altra part, també hi
va haver membres de l’organització feixista Patria y Libertad55.
La creació de la DINA i la seva consegüent posada en curs, va anar lligada a l’ajuda, en
un inici, de la Central d’Intel·ligència Americana, amb la participació de diferents agents
en la preparació de les persones que formarien part de l’organització. Aquesta ajuda a la
dictadura i a la creació de la DINA, es va fer amb l’objectiu de poder controlar i influir
en el funcionament de l’organització, però tant Pinochet com Manuel Contreras, mai van
acceptar que la CIA pogués controlar les accions i el funcionament de la DINA56.
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Les raons que es donen per explicar l’aparició de la DINA es deurien primerament pel
propi desenvolupament repressiu del règim, en segon lloc per consolidar el poder de
Pinochet i finalment per iniciar una guerra bruta contrainsurgent57.
La DINA es trobava dividida en diferents comandaments amb diferents objectius
repressius, tot i això, del 1974 fins al 1976 el partit que més baixes va sofrir i que figurava
com a principal objectiu de la DINA va ser el Movimiento de Izquierda Revolucionaria,
després, al ser pràcticament desmembrat, la persecució principal va ser cap al Partit
Comunista58. La seva acció, per tant, va permetre realment una desarticulació dels
moviments polítics d’esquerres, molts d’ells van perdre tota la possibilitat d’actuar
òptimament des de la clandestinitat i només en van quedar petits grups mal organitzats.
Tot i això, aquests partits tindran diferents intents de reorganització tant de les persones
que seguien dins del país, com d’aquelles que es trobaven a l’exili mantenint vives les
organitzacions.
El seu operatiu repressiu es va basar en la creació de diferents camps de concentració,
casernes i presons al llarg de tot el país on eren reclosos els presos i on se’ls aplicava la
tortura. Aquests mètodes tenien l’objectiu de poder treure informació de les
organitzacions, buscant poder expandir el terror fent que la població fugís de qualsevol
contacte amb les organitzacions clandestines i les denunciés i finalment, destruir la
identitat dissident entre la població59. D’aquesta manera, amb l’espionatge, les
detencions, tortures i assassinats, van aconseguir desarticular partits polítics, sindicats,
moviments culturals i socials60, aconseguint els seus propòsits per poder acabar amb els
moviments de resistència que van mantenir-se pràcticament inexistents durant els anys
que va existir la DINA.
Entre els espais on es practicaven les detencions i tortures, es considera que la primera
caserna utilitzada va ser la de Yucatán o Londres 38, situada a poca distància del palau
presidencial i antiga seu del Partit Socialista61. Aquí es va començar a desenvolupar la
xarxa de centres de tortura i extermini, i juntament amb Villa Grimaldi, en la qual s’hi va
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estructurar una de les brigades més actives, la Brigada de intel·ligència metropolitana,
van ser uns dels centres de tortura més importants de la regió metropolitana.
En aquests recintes de detenció es van començar a utilitzar les tècniques de tortura que
anteriorment s’havien après per aplicar-les contra la lluita antisubversiva. A més de les
tècniques apreses en els manuals d’interrogatori ensenyats a l’Escola de les Amèriques i
les dels esquadrons de la mort francesos, es van aplicar les desenvolupades per Ewen
Cameron, un psiquiatra que havia treballat per la CIA en l’operació MK Ultra on es
desenvolupaven i es provaven substàncies diferents a éssers humans per utilitzar-les en
interrogatoris62. Aquestes tècniques van ser utilitzades a Xile, entre elles estava l’ús
d’electroxocs, amb la intenció de poder controlar mentalment a les persones i debilitarles per a poder aconseguir confessions durant els interrogatoris. Per altra part, hi va haver
estudis sobre el Sarín, conegut com el Projecte Andrea, en un laboratori a Lo Curro, on
es va investigar aquest tipus de gas, entre altres substàncies, per poder-los usar contra els
opositors a la dictadura63.
També es van iniciar els vols de la mort i les desaparicions forçades. Aquesta tècnica ja
havia sigut utilitzada anteriorment per altres règims autoritaris com el nazisme, per tant
ja es coneixien les conseqüències damunt la població. Aquesta tècnica creava una situació
de desconeixement i preocupació a l’entorn pròxim de la persona que n’era víctima. Les
forces d’ordre no notificaven de la mort del desaparegut creant una incertesa, de la
mateixa manera que les famílies tampoc coneixien el destí dels presoners64. Molts dels
cossos eren abandonats en fosses, llançats a rius, o mitjançant els vols de la mort eren
tirats a l’oceà. La tàctica de les desaparicions permetia a la dictadura, per una part, negar
el seu paper en la repressió a les persones desaparegudes, doncs, Manuel Contreras
defensava que aquets desapareguts eren persones que havien fugit de Xile65, i per altra
part, estendre el terror a les famílies, creant una angoixa al no conèixer on eren els seus
familiars. El principal objectiu per tant, no eren les víctimes desaparegudes en si, sinó tot
el seu entorn social.
En l’organització d’aquestes desaparicions i les raons per les quals es van dur a terme, hi
ha diferents anàlisis, primerament, segons l’informe Rettig, es considera que les primeres
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desaparicions es farien per no determinar responsabilitats, però també, i com es demostra
en la sistematització d’aquestes pràctiques de desaparició a partir de la creació de la
DINA, es tractaria d’un pla d’acció amb l’objectiu d’eliminar un grup polític ja que des
d’un inici l’enemic era el mateix66.
Les persones que formen part de la llista de detinguts desapareguts provenen de diferents
espais polítics d’esquerres, tot i això, els desapareguts són sobretot dirigents i
representants sindicals67.
Finalment, la DINA va tenir el paper principal en la repressió fins el 1977, on va ser
dissolta i reemplaçada per la CNI. La seva fi segurament es va deure a pressions exteriors
a causa de les operacions que va dur a terme fora del país, doncs el seu paper en l’Operació
Còndor i sobretot en el cas de l’assassinat de Letelier a Estats Units, van provocar
pressions sobre la dictadura de Pinochet i es van obrir processos judicials contra Manuel
Contreras. Tot i això, segurament hi devia haver discussions internes pel funcionament
repressiu que s’exercia a causa de la seva brutalitat i extensió, i que amb la creació de la
CNI, s’intentaria reconduir-ho per no perjudicar a la dictadura68.
D’aquesta manera, la DINA va aconseguir ser, mitjançant la repressió, l’ariet victoriós
del primer xoc fet per la dictadura que va deixar el camí lliure per la instal·lació del model
econòmic neoliberal69.

4.3. La CNI
La dissolució de la DINA no va comportar el fi de la repressió, aquest aparell seria
substituït per la Central Nacional de Informaciones que seguiria tenint com a principal
objectiu la lluita contra l’enemic subversiu intern. Tanmateix, va seguir amb la lluita
exterior, doncs seguiria participant en les operacions de coordinació entre diferents
serveis d’intel·ligència d’Amèrica Llatina.

66

DAMIÁ ORDAZ, C. La represión de las prácticas de desapariciones forzadas cometidas durante la
dictadura chilena 1973-1990, Tesi doctoral, Universidad Internacional de Andalucía, Santiago de Xile,
2004, ps. 27-28.
67
DAMIÁ ORDAZ, C. La represión de las… , pàg 65.
68
POLICZER. P. Los modelos del horror… ps. 136-140.
69
SALAZAR, G. Villa Grimaldi (Cuartel Terranova…, ps. 76-77

21

La creació de la CNI es realitza el 197770 com a organisme militar per tal d’actuar en
favor al manteniment de l’ordre i de la seguretat nacional i es troba sota el comandament
del Ministeri d’Interior de l’estat, a diferència de la DINA, que ho feia sota el poder de
Manuel Contreras i la Junta Militar. Tot i aquest canvi, la CNI segueix estant sota les
ordres de la Junta Militar a instància final.
La CNI també es va dividir en distints grups que tenien marcats uns objectius a dur a
terme. Generalment segueix els mateixos passos de la DINA i part dels membres que
n’havien format part passaran a la CNI, per tant no significa un canvi en els mètodes de
repressió ni en els seus objectius. Aquesta continuïtat es pot veure en el Decret Llei
nº187871 que entrega el personal i patrimoni de la DINA a aquesta nova organització
policial72. Tot i això, les accions que van fer van estar més sistematitzades,
professionalitzades i es feien de forma més secreta, a més que va significar un descens
dels detinguts desapareguts i dels assassinats. Tot i això, es van intensificar les detencions
breus, ja que en un principi no tenien facultats d’arrest73, tot i que es va permetre la
detenció durant cinc dies74

abans de passar per davant del tribunal. En aquestes

detencions seguien utilitzant-se les mateixes tortures, incomunicacions, amenaces i
coaccions. A partir del 1984, amb l’aplicació de la Llei Antiterrorista per respondre
davant l’onada de protestes que havien iniciat en aquella dècada, tenien més llibertat i
podien arrestar sense ordre judicial75.
La CNI també es troba en un altre context, a diferència de la DINA, que s’havia encarregat
de desarticular els moviments que consideraven subversius però que no s’havien
organitzat per lluitar utilitzant les armes contra la dictadura, a causa del xoc inicial del
cop i de no poder respondre-hi ràpidament, tot i que en els últims anys de la DINA
començaven a aparèixer alguns grups que s’havien reorganitzats, serà sobretot durant el
període que opera la CNI, que aquests grups resistiran i lluitaran amb les armes contra la
dictadura. Hi ha un ressorgiment de grups que havien nascut en la clandestinitat o que
s’estaven reorganitzant després dels primers anys de la dictadura i que començaven a
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actuar sobretot durant els anys 8076. Aquestes organitzacions van ser el principal objectiu
de la CNI, entre ells s’hi trobaven per exemple, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez,
el MAPU Lautaro o el MIR, aquest últim, tot i haver defensat sempre la lluita armada
com a via legítima de lluita, no començaran a utilitzar-la fins a partir del 1975 i sobretot
més endavant, ja durant el període en que opera la CNI, amb el que es va anomenar com
a Operación Retorno, amb la intenció de retornar a Xile després d’entrenar per formar
una guerrilla per lluitar contra la dictadura.
El període en que va actuar la CNI també es caracteritza per una disminució de les
víctimes77, però això no va significar la fi de les desaparicions ni dels assassinats, hi va
haver un control més estricte sobre les víctimes que consideraven que eren un perill, a
més, altres víctimes d’aquest període no van ser assassinades directament per la CNI, sinó
per grups paramilitars que generalment havia format la pròpia CNI però que no estaven
dins de la jerarquia de l’estat i per tant, que no se’ls hi atribueixen directament.
La CNI, juntament amb carabiners, també va ser l’encarregada de la repressió de les
protestes dels anys 80. Les accions d’aquesta policia secreta van ser més limitades per no
repetir l’escàndol que havia causat la DINA i que va provocar la seva dissolució.
Així per tant, la seva acció va ser continuadora de la de la DINA, es van seguir utilitzant
els mateixos mètodes de tortura i la majoria dels centres de detenció, tot i fer alguns canvis
que els permetessin seguir amb les seves accions repressives.

5. La repressió social i política
Per tal de poder analitzar quin és el caràcter que té el terrorisme d’estat i si realment va
assolir els seus objectius, s’ha de tenir en compte sobre quins diferents àmbits va afectar
i quines formes prenia la repressió exercida sobre la població, des de la repressió directa
contra persones, al control ideològic de la societat. Pel caràcter anticomunista del règim
des dels seus inicis, es pot veure com aquelles organitzacions i idees relacionades amb el
marxisme o amb l’esquerra serien reprimides i perseguides. Aquesta persecució
ideològica es va convertir no només amb la repressió cap als membres dels partits polítics
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d’esquerres i altres organitzacions i moviments socials, sinó cap a qualsevol expressió
que pogués ser considerada marxista. Per altra part, el control social era necessari pel
manteniment del poder de la dictadura, i per tant, era necessari estendre’l a tots els àmbits
de la societat.
La repressió contra la societat va causar milers de víctimes de detencions, tortures i
assassinats, amb més d’un miler de desapareguts i un gran nombre de ciutadans exiliats a
altres països, fins arribar pràcticament al 10% de la població78.

5.1 Els moviments i partits d’esquerres i l’oposició al règim
El primer objectiu de la dictadura era la persecució de tots els moviments d’esquerres que
havien participat en la Unidad Popular o que tot i no formar-ne part l’havien recolzat.
Els principals partits que formaven part de la Unidad Popular i que serien els primers
objectius de la repressió havien sigut el Partido Comunista de Chile, el Partido Socialista
de Chile i el Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU), tot i que hi havia més
partits que havien participat a la Unidad Popular i que també sofririen la repressió. A més
d’aquests, es perseguirà totes les joventuts dels partits o organitzacions que hi tenien
relació, per exemple el cas de les Brigadas Ramona Parra que era un grup muralista lligat
al partit comunista. També la persecució al sindicat nacional que era la CUT, les
organitzacions de simpatitzants que recolzaven el govern i que s’havien agrupat en els
Comités de la Unidad Popular o contra les mobilitzacions populars que van ressorgir
sobretot a partir dels anys 80. Finalment, fora de la Unidad Popular hi va haver una
important persecució als militants del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, sent una
de les principals preocupacions per la dictadura ja que en les seves idees i bases
estratègiques apostaven per la lluita armada per tal de fer la revolució que portés al
socialisme, tot i que durant el període de la Unidad Popular havien renunciat a la revolució
armada i recolzaven el govern de forma crítica.
Tot i això, els moviments d’esquerres no van ser els únics perseguits, per una part perquè
tots els partits van ser prohibits, afectant a tots els altres, a més del posicionament en
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contra de la dictadura d’alguns sectors de partits com la Democràcia Cristiana i també per
part de sectors de l’església xilena, entre ells, sectors lligats a la teologia de l’alliberament,
la qual tenia una gran força a Amèrica Llatina, també tots els moviments
d’autoorganització popular que es van crear durant el govern de la Unidad Popular, com
grups veïnals o les Juntas de Abastecimiento y control de los Precios i altres
organitzacions de pobladors que havien participat durant el període de la Unidad Popular.
Per altra part, dins dels partits i moviments perseguits s’hi ha de sumar tots aquells que
van aparèixer clandestinament durant la dictadura, com el Frente Patriótico Manuel
Rodríguez.
Aquesta repressió es va dur a terme per les diferents organitzacions policials, mitjançant
detencions de membres destacats dels partits i organitzacions socials, però també s’ha de
tenir en compte que aquesta repressió va ser possible per la complicitat de diferents
sectors de la societat79 que eren contraris al govern de la Unidad Popular o que després
del cop d’estat van acceptar el nou règim i hi van participar. Des del poder judicial, als
mitjans de comunicació, a les classes privilegiades o a diferents sectors de la població que
van ajudar a la delació o van permetre la repressió sobre l’oposició.
5.1.1. La desarticulació del moviment
Un dels principals objectius de la dictadura va ser desarticular totes les estructures dels
partits d’esquerres i impedir que es pogués reconstituir qualsevol organització social80.
Ens els primers dies de la dictadura hi va haver una detenció massiva de militants i
simpatitzants dels diferents partits, sent traslladats a diferents centres de detenció,
sobretot a camps d’esports, també hi va haver la detenció de membres del govern de la
Unidad Popular. Les violacions de domicilis eren constants i la persecució als líders de
diferents moviments eren el principal objectiu per part dels cossos repressius. Per altra
part, es va iniciar un estat de setge, ja que es va considerar que després del cop hi havia
una guerra interna contra la subversió.
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La prohibició dels partits i la persecució va portar a que molts militants sortissin de Xile
i des de l’exili, van mantenir les estructures dels partits a l’exterior, tot i que internament
van seguir funcionant clandestinament malgrat la repressió.
La dictadura va iniciar un persecució dels partits d’esquerres per aconseguir aturar
qualsevol intent per part d’aquests, d’acabar amb el règim militar. A més, els partits
d’esquerres no estaven preparats per una acció contra el règim, per exemple, el propi
Partit Comunista, el 1977 admetia dins del seu congrés que no tenien preparació militar,
a diferència de les forces de dretes i de les forces armades81. En la mateixa línia, el líder
del Partit Socialista, Carlos Altamirano, també considera que no tenien cap estratègia per
fer front al cop, a més que no tenien una unitat ni militar ni política per actuar82. Per tant,
la incapacitat de respondre a la dictadura va portar als partits a la seva desarticulació i a
moure’s clandestinament en petits grups, tot i que hi va haver certa resistència en diferents
punts del territori.
Entre les tècniques utilitzades contra aquestes organitzacions, la utilització de la tortura
en particular, però també de les detencions il·legals, s’utilitzava per desorientar a les
persones que ho sofrien i obligar-los a confessar contra la seva voluntat83, d’aquesta
manera, les organitzacions policials van aconseguir poder seguir els partits i
organitzacions que seguien operant en la clandestinitat i així poder desarticular-los o
assolint que no actuessin de forma contundent durant els primers anys de la dictadura.
Per aquesta desarticulació del moviment, va ser important la creació de la DINA i
l’extensió sistemàtica del terrorisme d’estat, la creació d’espais de detenció secrets i tota
una xarxa dedicada a la repressió que s’estenia per tot el país. La DINA va servir per tal
de centralitzar la repressió84, ja que amb el cop d’estat, la repressió va ser més aleatòria i
menys controlada, a més que durant les primeres detencions permetien als familiars, en
cas de que estiguessin detinguts algun dels membres de la seva família, tenir contacte
amb el detingut i saber on es trobava, però amb la DINA no es donava cap detall sobre
les detencions85 i no es permetia cap contacte del detingut amb l’exterior, creant així una
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situació de confusió tant per a les famílies i companys dels detinguts, com per a les pròpies
víctimes.
En conclusió, com a principals objectius d’aquesta repressió s’hi troben tres partits, el
Partit Socialista, el Partit Comunista i el MIR. Tot i que la persecució va ser cap a totes
les organitzacions, aquests tres van ser les principals víctimes i la principal preocupació
de la dictadura, ja que eren els partits més majoritaris, dos d’ells, eren els que tenien més
força dins de la Unidad Popular, mentre el MIR, era un partit extern a la Unidad Popular,
però les seves bases ideològiques que apostaven per la revolució armada i la seva
presència en el moviment popular el van fer un dels principals objectius. El 1975 el MIR
i el Partit Socialista estaven desarticulats i només es mantenia operatiu dins del país el
Partit Comunista86, per tant, els objectius principals de la dictadura estaven gairebé
aconseguits a inicis de la dictadura, i, tot i que alguns sectors seguirien mantenint-se en
la clandestinitat i intentant organitzar-se de nou, durant els anys setanta les organitzacions
polítiques van reduir el seu paper contra la dictadura. Durant aquests anys, van començar
a sorgir moviments de drets humans, grups de famílies que buscaven els desapareguts, i
amb un paper important de sectors de l’església que van organitzar el moviment pels drets
humans amb la Vicaria de la Solidaridad que començaria a actuar des de 197687.
5.1.2. La crisi econòmica i la reaparició de la protesta
La crisi econòmica dels anys vuitanta va significar una reconstitució d’organitzacions
polítiques i socials88, en aquest moment, inicia tota una reaparició del moviment popular
que ja no es fa en la clandestinitat, tot i que els partits seguiran sent il·legals i perseguits,
de la mateixa manera, aquests moviments formats per treballadors, estudiants i pobladors
sofriran la repressió durant les diferents mobilitzacions que s’aniran succeint durant
aquests anys.
Políticament, el règim de Pinochet aprova la Constitució de 1980 mitjançant un plebiscit
amb irregularitats que va donar la victòria al Sí a la Constitució i que significava l’elecció
de Pinochet en el poder durant vuit anys més. Per altra part la justificació del seu poder
autoritari i la seva legitimització com a president de l’estat, ja que l’aprovació de la
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constitució portaria després d’aquests vuit anys a una transició per tal d’anar cap a una
democràcia vigilada per les forces armades i els poders de la dictadura89.
La dictadura segueix amb el seu caràcter repressiu, la CNI i Carabiners seran els
responsables de la repressió fins al final de la dictadura. S’implantarà la Llei Antiterrorista
davant la situació de protestes, que donarà més llibertat a les forces repressives per atacar
el moviment.
Aquest període iniciat a partir dels anys vuitanta té diferents moments on la repressió
s’accentua contra diferents sectors de la població depenent de les mobilitzacions populars
i accions de diferents organitzacions.
En primer lloc, la primera onada repressiva es podria inscriure en el període de les
primeres protestes nacionals a causa de la crisi econòmica, les mobilitzacions seran
reprimides sistemàticament per carabiners, sobretot a partir de la segona mobilització90.
La gran força d’aquestes protestes demostra que, tot i la desarticulació del moviment de
protesta i dels partits que la dictadura havia intentat dur a terme des d’un inici, durant els
primers anys de la dècada dels anys vuitanta hi ha hagut un important nivell
d’organització, recuperat sobretot per part de sindicats, i per la supervivència en la
clandestinitat de partits i altres moviments socials91.
Aquest període acabarà el 1984 quan l’estat va aplicar l’estat de setge davant la magnitud
de les mobilitzacions92.
El segon període repressiu va iniciar el següent any, el 1985, on els protagonistes de les
protestes van ser els estudiants i les diferents poblacions, però van perdre aviat capacitat
de mobilització ja que s’estava acceptant el procés que portaria a la transició per part de
l’oposició93. La repressió seguiria sobretot cap a les organitzacions que no acceptaven
aquesta transició, considerant-la una farsa que protegia a la dictadura i als torturadors. Els
sectors que seguien defensant les mobilitzacions, ho feien també en la defensa de la via
armada i l’ús de la violència si era necessària per fer caure el règim. En aquest any, a més,
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es va realitzar un dels casos de repressió que va tenir gran ressò, anomenat com a Caso
Degollados, on van ser assassinats per carabiners tres membres del Partit Comunista.
L’últim gran moment de repressió va ser durant l’últim intent per part de l’oposició de
reagrupar-se per fer caure a la dictadura mitjançant la via armada. El 1986 sectors del
Partit Comunista i altres sectors revolucionaris organitzen l’atemptat a Pinochet94. Sota
el nom del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, es va intentar una emboscada al cotxe de
Pinochet, el qual en va sortir il·lès, de la mateixa manera que en aquest any, un
carregament d’armes del FPMR va ser interceptat, acabant així amb l’opció armada que
s’havia organitzat. Però aquests dos fets van ser utilitzats per a la dictadura per obrir tota
una operació de repressió, per una part, amb l’Operación Albania contra el FPMR, però
també amb l’aplicació de l’estat de setge fins el 1987, a més, el mateix dia de l’atemptat,
es van donar ordres de detenir a qualsevol persona que consideressin d’esquerres,
utilitzant-ho així per poder colpejar i reprimir no només al FPMR, sinó a tota l’oposició95.
En aquest període, també s’hi troba, a més de la repressió que es seguia exercint en els
centres de detenció, el Caso Quemados, on van ser segrestats un estudiant i la seva
companya quan fotografiaven una protesta, els dos van ser cremats vius per carabiners,
l’estudiant va morir i, fins i tot en el seu enterrament, els carabiners van actuar reprimint
l’acte96.
En conclusió, la dictadura va poder mantenir durant gran part dels primers anys, el
moviment popular apagat, tot i diferents intents de reagrupació, però generalment va
aconseguir una desarticulació dels partits. Això canviarà amb la crisi econòmica,
retornarà l’acció i la reorganització, tot i que més lligada a la fi de la dictadura i no pas a
un intent revolucionari i socialista. També sorgirà la protesta en contra de la repressió i
sobretot, el moviment de drets humans que denunciaran les desaparicions i la tortura. La
dictadura va aconseguir aturar les demandes socialistes que havien caracteritzat el país
abans del cop i neutralitzar els diferents partits, els quals, s’integrarien a la transició,
acceptant lleis com la pròpia constitució del 1980 que protegia a Pinochet, o la llei
d’amnistia de 1978 que mantenia la impunitat dels abusos comesos abans de la seva
aplicació, i per tant, amb una forta renuncia sobretot per part del Partit Comunista i el
Partit Socialista d’aconseguir un trencament amb el sistema de la dictadura. Tot i això,
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no podrà fer front a les reivindicacions que demanaven la fi del règim, sent la repressió
incapaç de desmobilitzar la protesta sorgida amb la crisis econòmica.

5.2 Les empreses, els cordons industrials i moviment obrer
Durant el període de la dictadura, es promovia des d’una visió nacionalista i totalment
contraria a la idea de la lluita de classes, la necessitat de la col·laboració entre treballadors,
tècnics i empresaris i també, el principi de jerarquia per no caure en el que consideraven
l’anarquia. Aquests tipus de plantejaments es poden veure en els textos i discursos de la
dictadura, com per exemple al que es va fer per la celebració de l’1 de maig el 1976 97. La
política duta a terme sobre els centres de treball va buscar acabar amb la lluita dels
treballadors i revertir el poder que tenien, accions necessàries per implantar les polítiques
neoliberals.
El període de la Unidad Popular havia significat un nivell d’organització sindical i obrera
en els espais de treball molt desenvolupada, a més, també hi va haver una radicalització
per part dels cordons industrials a partir del 1972, quan el bloqueig econòmic, com per
altra part el polític, a causa de l’oposició de la Democràcia Cristiana i del Partido
Nacional, van fer que es publiqués el Pliego del Pueblo, buscant una acció contundent
contra el sistema capitalista i a favor de les propostes de nacionalització de la Unidad
Popular i el control per part de la classe treballadora dels mitjans de producció.
L’aplicació de la repressió en aquest àmbit contra els treballadors que havien format part
dels cordons industrials o que formaven part del principal sindicat del país, la CUT, va
ser un mecanisme per poder acabar amb qualsevol tipus de continuïtat del que abans
havien aconseguit, és a dir, de l’autogestió de les fàbriques per part dels treballadors, on
havien aconseguit desplaçar els patrons i gerents, organitzant-se en formes més
horitzontals98. Davant aquesta radicalització del moviment popular, el cop d’estat no
només havia de fer caure el govern, sinó acabar amb la classe popular organitzada99.
Aquesta desarticulació era necessària per tal d’aplicar les propostes del neoliberalisme, ja
que, davant d’una classe treballadora tant organitzada i amb tant poder, només mitjançant
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el terror es podia aconseguir aplicar les polítiques que significaven un inici de les
privatitzacions del sector públic100, fi dels drets sindicals i laborals dels treballadors, la
desregulació del mercat de treball o la baixada de salaris. Aquestes polítiques neoliberals
tenien com a objectiu crear unes condicions que permetien sostenir el deteriorament dels
ingressos dels treballadors per sustentar els guanys capitalistes101, i per fer-ho, era
necessari aplicar-ho amb la repressió per desmobilitzar els treballadors. Aquestes
necessitats dels sectors dominants i exigències del capital transnacional, segons María
Eugenia Rojas eren incompatibles amb el manteniment d’una democràcia102.
Durant els primers anys de la dictadura, el moviment obrer es va retirar fins el 1976,
començant un altre cop a recompondre’s, i sobretot el seu ressorgiment va ser a partir de
la crisis econòmica i l’esclat de les protestes als anys 80103.
El primer objectiu de la repressió van ser els sindicalistes més actius dins del moviment
obrer, en segon lloc l’eliminació de confederacions i federacions nacionals i la prohibició
de drets d’associació104.
Sobre l’organització sindical, aquesta va tornar a ser permesa després del Pla Laboral que
comportava les reformes neoliberals, que defensaven clarament els interessos que
afavorien als empresaris, però dins d’aquesta política econòmica neoliberal, també es va
permetre la legalitat del sindicalisme tot i les grans limitacions que se’ls hi va imposar.
Aquest sindicalisme va tenir un paper molt restringit i en cap moment va poder recuperar
el poder que havia tingut abans de la dictadura, ja que va estar caracteritzat per un fort
control sobre els sindicats i els seus membres, a més de prohibir o restringir negociacions
col·lectives i les vagues105.
Finalment, la situació de pauperització dels sectors obrers va ser una arma repressiva
contra els treballadors al situar-los en un greu desavantatge davant de la patronal106.
L’estat va ajudar a facilitar els acomiadaments i a reduir els salaris mentre perseguia el
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sindicats que podien donar suport als treballadors i també a les diferents organitzacions
populars107. Creant així un gran deteriorament de les condicions de treball i de vida de la
població i aconseguint desmobilitzar aquests sectors socials.

5.3 El cas dels pobles originaris i el món agrari
La dictadura militar xilena, en les seves polítiques, unes de les seves primeres accions
van ser tirar endarrere les reformes que s’havien anat implantant durant el mandat de
Salvador Allende i la Unidad Popular. Una de les lleis més importants en aquest aspecte
va ser la reforma agrària. Dins dels diferents objectius que pretenia aconseguir la reforma,
des del govern d’Unidad Popular, es demanava la participació activa de la població que
es dedicava a l’agricultura formant així els Consejos Campesinos108. Aquesta
organització camperola, en Consejos Campesinos, però també en altres organitzacions,
com per exemple diverses cooperatives o sindicats, va significar un cop iniciada la
dictadura, una persecució a persones que havien participat en el procés de reforma agrària
dins de les diferents organitzacions que hi van estar lligades.
L’organització camperola ja estava organitzada anteriorment, sobretot va ser a partir de
1960 que el moviment camperol comença a sofrir diferents canvis que van augmentar
l’organització per reivindicar els seus interessos. Aquest augment de l’organització es
reflexa en l’augment de sindicats camperols, que a 1973 arribaven als 870109. L’augment
de l’organització camperola tenia dos formes de protesta principals, la vaga agrària i la
presa dels camps. La primera forma va augmentar a mitjans dels anys 60 i la presa de
camps sobretot a partir de 1969. Els objectius d’aquestes reivindicacions eren no només
aconseguir millores econòmiques i laborals sinó el plantejament de demandes territorials
amb les ocupacions de terres110, ja que una gran part de les terres agrícoles xilenes
pertanyien a grans terratinents.
Amb la Unidad Popular, aquests moviments organitzats es van sumar a la defensa de la
reforma agrària i en alguns casos van arribar a sobrepassar el govern seguint amb
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l’ocupació de terres. Després del cop, aquelles persones que van participar-hi van ser
perseguides, sobretot aquells membres més destacats de les organitzacions sindicals. Les
organitzacions repressives van tenir l’ajuda directa de terratinents i de les classes altes
que assenyalaven els membres de les zones rurals que havien participat en la presa de
terres.
Per altra part, un dels sectors particulars de la repressió en el camp va ser contra els pobles
originaris, generalment situats en zones agràries. Tot i la diversitat de pobles que encara
conserven les seves tradicions i que es troben arreu del territori xilè, el cas més estudiat
és el dels maputxes, per una part pel seu protagonisme en la història contemporània, i per
la seva fermesa per mantenir-se forts davant els intents de l’estat xilè al llarg dels anys
d’assimilar-los a la resta de la població, sense admetre les seves particularitats.
Per una part, hi va haver una persecució per la seva participació en la reforma agrària
iniciada amb la Unidad Popular, que va significar la devolució de les terres que
reclamaven com a ancestrals, també la formació de cooperatives de producció i la creació
de l’Institut de Desenvolupament Indígena111. La persecució a maputxes no només va ser
pel fet de participar en la reforma agrària, sinó simplement per les seves posicions
ideològiques a favor de la Unidad Popular o altres partits i organitzacions d’esquerres.
Tot i això, aquest apropament dels maputxes a aquestes organitzacions s’ha de veure com
una esperança d’aquests a la solució dels seus problemes com a ètnia112, la coordinadora
maputxe havia reconegut el treball dut a terme per la Unidad Popular com a una
oportunitat per solucionar la marginació política, social i territorial113.
Els maputxes, van ser acusats d’agitadors marxistes, ja que, durant el període d’Unidad
Popular, havien format part de les recuperacions de les terres que els hi serien entregades
gràcies a la reforma agrària, a més de ser un dels sectors que havien rebut un tracte
important per part del govern d’Unidad Popular, el qual considerava que se’ls havia robat
de manera institucionalitzada les terres que anteriorment se’ls havia reconegut114.
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També van ser reprimits pel fet de ser indis115. Els maputxes havien sigut considerats com
a guerrers, i històricament les seves relacions amb el poder dels diferents governs havia
sigut conflictiu. Aquest caràcter guerrer que formava part de la consciència col·lectiva
sobre els maputxes, sumat amb el fet de considerar que havien sigut enganyats per polítics
d’esquerres i extremistes, els feia ser un col·lectiu al punt de mira per a la Junta Militar116.
Per altra part, ja anteriorment a la dictadura militar els maputxes havien sofert
persecucions d’altres governs i havien sigut considerats enemics interns, sent el precedent
l’extermini indígena a Bio-Bio117, per tant, l’atac de l’estat contra ells no era una novetat.
L’acció repressiva va arribar fins al punt de negar l’existència dels maputxes en una llei
aprovada el 1980118.
Aquesta repressió cap als diferents sectors rurals i agraris ja havia començat abans del
cop, doncs les forces armades, setmanes abans del cop havien assaltat centres de reforma
agrària, i on s’acusava als seus membres d’estar organitzant escoles de guerrilles119.

5.4 L’educació
La repressió en l’educació i a tot el món estudiantil va iniciar ràpidament des del mateix
moment del cop d’estat. A partir de llavors, s’iniciarà tot un canvi en l’organització de les
universitats i centres educatius i una repressió sobre les persones que en formaven part.
L’educació era un dels punts claus que la Unidad Popular havia tingut intenció de
reorganitzar, en el seu programa propugnava l’establiment d’un Pla Nacional de Beques
per poder incorporar a les classes més humils a l’educació i la creació d’una escola
nacional unificada120 buscant una democratització de l’ensenyament, tot i que no va ser
aplicada. Aquesta idea democratitzadora de la Unidad Popular va ser deixada de banda
per la dictadura, la qual va iniciar un control sobre els centres educatius i va controlar tot
allò que s’hi podia fer i ensenyar, eliminant la possible dissidència i totes les persones
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lligades a moviments d’esquerres, afegint a més, una elitització dels centres a causa de la
privatització de l’educació a conseqüència de les polítiques neoliberals.
El règim militar buscava crear una nova societat i justificava la necessitat de reconstruir
la nació, així es va promoure una educació ultranacionalista, la defensa de la família com
a pilar de la societat, la defensa del cristianisme i de l’ordre, a més de la persecució del
marxisme.
La Junta militar en la seva declaració de principis de 1974 considerava que el paper de
l’educació havia de ser la creació d’una identitat nova i nacionalista segons el que la Junta
considerava valors espirituals propis de la tradició xilena i cristiana121. Consideraven que
era necessari per tal d’acabar amb la crisis moral i econòmica de les societats occidentals.
Per tal d’aplicar la doctrina nacionalista es va engegar tot un control als centres educatius,
controlant les matèries ensenyades i a totes les persones que en formaven part per poder
purgar qualsevol opositor a la dictadura.
Entre alguns exemples de la repressió a centres educatius, a Santiago de Xile, va ser
important sobretot la Universidad Técnica del Estado, que havia estat la universitat on es
considerava que hi havia més partidaris de la Unidad Popular, a més de ser la universitat
on l’activisme estudiantil era més notable. Diferents universitats, entre les quals s’hi
trobava la Universidad Técnica del Estado van ser un dels espais de resistència espontània
davant el cop d’estat, en les quals, professors, funcionaris i alumnes van tancar-se per
protegir-se davant la situació d’incertesa i preparar una resistència. En el cas d’aquesta
universitat, va ser bombardejada amb morters122, i un cop assaltada pels militars, molts
dels tancats dins la universitat van ser traslladats com a presos al Estadio Chile.
Un altre exemple és el cas de la Universidad de Concepción, la qual va ser rodejada pels
militars i els edificis van ser saquejats i destruïts al mateix moment que treien per la força
als estudiants que es trobaven dins l’edifici, escollint a aquells que ja prèviament
formaven part d’unes llistes que portaven els militars123. Per tant, aquells membres de les
forces armades que participaven en el cop ja tenien coneixement de qui estava relacionat
amb els moviments d’esquerres, sindicats estudiantils o eren dirigents estudiantils i que,
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tot i les primeres detencions massives aleatòries tant en l’àmbit estudiantil, com en els
diferents àmbits de la societat, hi havia ja una persecució a persones concretes i
conegudes. En aquesta universitat, l’ocupació del campus universitari va anar seguit del
tancament del Departament de Difusió, l’ocupació de la radio universitària i el trasllat
d’acadèmics a l’Estadi Regional i a la Illa Quiriquina, que va ser un més dels camps de
concentració i tortures durant la dictadura124. El cas d’aquesta universitat, com de molts
altres centres, havia sigut vist com un focus ultra per la presència del Movimiento de
Izquierda Revolucionaria125.
Per altra part, va ser clausurat el Departamento Universitario Obrero Campesino
(DUOC), el qual havia sigut creat amb la reforma educativa de 1968, per tant, anterior al
govern de Salvador Allende, i que tenia la finalitat de democratitzar l’educació i
aconseguir que poguessin entrar-hi obrers i camperols de forma gratuïta. A més de la
clausura, una important part dels alumnes i professors que n’havien format part van ser
perseguits al acusar que en els centres del DUOC es feia proselitisme polític sota les idees
del marxisme-leninisme126.
En tot el territori xilè hi va haver l’arrest o execució tant d’alumnes, professors i personal
a través de les llistes de sospitosos de simpatitzar amb l’esquerra.
Després d’aquesta primera repressió, la dictadura va intervenir tant a les universitats
públiques com a les privades, fent canvis en l’estructura de les universitats i posant al
capdavant d’elles a rectors que formaven part de les forces armades. A més, va seguir la
repressió contra les persones que formaven part dels centres educatius, doncs es va iniciar
un seguit d’expulsions d’alumnes, professors i treballadors que simpatitzaven amb les
forces d’esquerres o havien estat militants de sindicats i moviments socials127. Per fer
això, es va crear tota una coordinació entre el Ministeri d’Educació Pública i una oficina
de seguretat que s’encarregava d’investigar els antecedents polítics128.
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Per altra part, els alumnes que a partir d’aquell moment volien entrar en un centre havien
de ser acceptats, doncs hi havia el dret d’exclusió per part de les universitats per les
matriculacions de persones que creien lligades a l’esquerra, així que es va introduir unes
targetes que s’havien de presentar per les probes d’aptitud, en les quals es destacava les
activitats i comportaments polítics tant de qui volia entrar al centre com de la seva
família129.
El professorat també va sofrir un fort control en tots els centres. En un estudi fet per
Pamela Sánchez sobre les víctimes que havien sigut docents en els centres educatius, a
part de tots aquells expulsats del seu treball, hi va haver 64 professors detinguts
desapareguts i 70 detinguts executats130, les víctimes van ser sobretot en els primers anys
de la dictadura, coincidint amb tota la reorganització de l’educació.
Tota la reorganització de l’educació va anar acompanyada de canvis en les lleis per tal de
poder fer més fàcil l’expulsió de membres docents, un exemple és la demanda a Augusto
Pinochet de poder acomiadar més fàcilment a professors que són classificats com a
marxistes, comunistes, socialistes, miristes i demòcrates131.
El control als professors el consideraven fonamental, en un document de la CNI,
consideraven que la posició que tenien els docents afectava directament als estudiants,
sent imprescindible el seu paper en l’ensenyament dels alumnes per no permetre el
qüestionament a les autoritats ja que, segons la CNI, en l’etapa juvenil aquests podien
tenir una posició política rebel que portés a l’anarquia i a anar en contra dels principis de
la seguretat nacional132.
Així, per tal d’evitar que els estudiants poguessin contradir el sistema i l’ordre establert,
defensaven la necessitat del control total damunt els professors per impedir idees
polítiques que defensessin la fi de la dictadura.
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Tanmateix, es van tancar diferents facultats o es van reduir els efectius d’aquelles que es
consideraven perilloses pels interessos del govern, per exemple van ser clausurades
facultats de psicologia, de periodisme o d’història, entre altres, al llarg del país133.
El control damunt de tota la comunitat de l’ensenyança va ser permanent i va ser corrent
que es promogués la delació, és a dir, l’obligació de denunciar a tots aquells que
promovien reunions, tenien opinions crítiques contra la Junta militar, denunciar a
professors que no es limitaven només a explicar els temaris i texts permesos o alumnes
que fossin crítics134. El mateix 11 de Setembre la dictadura publicava un Bando en el que
incitava a la delació considerant que la ciutadania havia de denunciar a qui volgués
paralitzar activitats productores i laborals de qualsevol tipus135. De la mateixa manera que
qui delatava a algú era considerat un ciutadà conscient i amb actitud patriòtica, fins al
punt de que la dictadura incentivava econòmicament aquest tipus de pràctiques136. Això
va afectar en tots els àmbits socials, i en el cas de l’educació es va crear una forta xarxa
d’espionatge i delació dins dels centres educatius.

5.5 El paper dels mitjans de comunicació
La dictadura havia prohibit, des dels seus inicis, la llibertat d’expressió i la publicació de
diversos mitjans de comunicació. Tots aquells mitjans de comunicació que fossin
relacionats amb ideologia d’esquerres van ser tancats i, més endavant, en els últims anys
de la dictadura, censurats tots aquells que havien aconseguit tornar a publicar. La censura
no només va afectar als mitjans de comunicació contraris a la dictadura, també els propis
mitjans públics que serien controlats pel govern, i fins i tot aquells mitjans que havien
recolzat el cop d’estat en mans privades, els quals van seguir en funcionament. Aquests
van ser controlats i es va implantar una autocensura i un control dels continguts que es
podien publicar. Durant els anys de la dictadura s’ha de considerar un altre caràcter
d’aquests mitjans, doncs van tenir un paper important en la difusió de les idees de la
dictadura i la persecució d’opositors.
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El tancament de mitjans va iniciar el mateix 11 de setembre quan va ser engegada
l’Operació Silenci, la qual tenia l’objectiu d’aturar totes aquelles comunicacions entre
Santiago de Xile i Valparaíso, lloc on va començar l’alçament de les forces armades. Els
primers objectius van ser aquells mitjans afins al president Salvador Allende, el qual, en
saber la noticia de l’aixecament de l’exèrcit i la marina a Valparaíso, va usar encara els
mitjans per tal de retransmetre la situació a la població. La primera radio que va ser
clausurada va ser Radio Corporación, la qual estava lligada al Partit Socialista, i des de la
qual, Salvador Allende havia fet els dos primers discursos aquell dia, aquesta estació de
radio va ser bombardejada per l’aviació sublevada, seguida d’una altra emissora que havia
defensat la Unidad Popular en els tres anys de govern, Radio Portales. De les emissores
lligades als partits polítics, només quedava Radio Magallanes, enllaçada amb el Partit
Comunista, des de la qual es va poder emetre el tercer i darrer discurs de Salvador
Allende. Les antenes de l’emissora, com la de les dues anteriors, també van ser
bombardejades, acabant amb les transmissions, a més de ser clausurada, com la majoria
de mitjans de comunicació després del cop, la única informació que es tenia a partir
d’aquest moment era la que donaven els militars137.
Un dels primers decrets de la dictadura va encarar-se a prohibir la publicació d’informació
per part de qualsevol mitjà que consideressin d’esquerres, marxista, o que es pronunciés,
simplement, contra el cop d’estat i el nou règim militar. La dictadura, així, va controlar
des del primer dia les publicacions dels mitjans de comunicació, deixant, en primer
moment, només permesa la publicació dels mitjans privats El Mercurio, mitjà de
comunicació que havia recolzat la intervenció militar, i a La Tercera de la Hora. La Junta
militar va crear també una oficina de censura de premsa que va actuar durant tota la
dictadura138.
Així es van conformar dos tipus de mitjans, aquells que per la seva proximitat a la
dictadura van ajudar a reconèixer a persones de l’oposició i ajudant així a la repressió,
igual que van ajudar a propagar la informació que donava la dictadura i criminalitzar a
l’oposició i per altra part, ens trobem tots aquells mitjans que van ser prohibits i que,
durant uns anys, van pràcticament desaparèixer, fins als anys 80, quan la nova onada de
protestes va anar acompanyada també de l’aparició de mitjans de comunicació clandestins
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en contra de la dictadura, o l’aparició de mitjans permesos pel sistema, però que van sofrir
tant censura, persecució, detencions, tortures i fins i tot assassinats de membres que en
formaven part.

5.5.1

Els mitjans de la dictadura

Entre els mitjans que van recolzar el cop d’estat i la dictadura, hi va haver una sèrie de
mitjans privats que van ser permesos. El més important va ser El Mercurio, i altres
mitjans, com la Segunda i la Tercera.
Els mitjans afins a la dictadura van tenir un important paper de desinformació i en la
propagació d’aquells missatges que interessaven al règim, era comú l’atac contra
moviments d’esquerres i la criminalització d’aquests per tal de justificar la repressió. Els
mitjans de la dictadura, generalment acceptaven allò que es deia des de el govern i
presentaven les declaracions i les investigacions de la dictadura com a certes i sense fer
una crítica. Un exemple es troba el 6 d’octubre del 1973, on van recollir unes declaracions
d’Augusto Pinochet en la que, segons la versió de la Junta, els marxistes tenien intenció
d’assassinar a dos milions de xilens139.
Un altre exemple, que va ser una de les operacions de repressió més grans que hi va haver,
va ser la llista dels 119 o Operación Colombo, emmarcada dins de l’Operació Còndor per
la participació dels serveis d’intel·ligència argentins i brasilers. Aquesta operació es va
basar en l’assassinat i desaparició de 119 persones, generalment de membres del MIR,
però també del partit comunista, socialista i fins i tot sense militància, per part de la
dictadura xilena. En aquesta operació, els mitjans de comunicació van tenir-hi un gran
paper per tal de crear un relat que no impliqués a la dictadura. Els diferents mitjans, com
per exemple La Patria140 o La Segunda141 van explicar la desaparició d’aquestes persones
com una purga dins del MIR mentre es trobaven a Argentina. Tot i els dubtes i buits que
existeixen encara sobre el cas, es va demostrar que els 119 van ser assassinats per part de
la DINA, alguns passant abans per centres de tortura com Villa Grimaldi.
Casos com aquests són corrents durant la dictadura, era comuna la utilització dels mitjans
per crear un relat fals per poder criminalitzar els moviments d’esquerres. Al llarg
d’aquests anys, sobretot durant el període de la CNI, es va utilitzar de forma sistemàtica
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els mitjans per tal d’explicar suposats enfrontaments entre la CNI i membres d’extrema
esquerra que havien mort en aquests enfrontaments armats. La realitat d’aquests casos,
era que s’havia simulat un enfrontament fals, on realment, la CNI assassinava a persones
que es trobaven sota detenció.

5.5.2

La reaparició del periodisme d’oposició

Durant tot el període de la dictadura va seguir mantenint-se la publicació de diferents
mitjans de comunicació i òrgans d’expressió. Part d’aquests pertanyien als diferents
partits que van seguir creant informació i revistes des de l’exili i en algun cas, des de dins
del país. Un d’aquests òrgans d’expressió del qual es conserven diferents dels seus
números i que era repartit de forma clandestina és El Rebelde, el qual pertanyia al MIR o
Unidad y Lucha, del Partit Socialista.
A causa de la repressió i la impossibilitat freqüent de poder arribar a la població per part
d’aquells sectors opositors, enlloc de mitjans de comunicació es van utilitzar tota una
sèrie de pamflets i vinyetes que podien ser utilitzades per informar i per reivindicar les
seves idees142.
Tot i aquests tipus de mitjans lligats a partits i altres mitjans d’agitació que poguessin
utilitzar, van començar a aparèixer també altres mitjans que amb el temps van anar
aconseguint fer-se ressò i ser referents del periodisme en contra de la dictadura. La Junta,
tot i que en un inici va prohibir la publicació de tots els mitjans de comunicació menys
d’aquells que havien estat clarament a favor del cop, el 1977 començava a permetre altres
mitjans, tot i que sempre sota el seu control i censura.
A mitjans de la dècada dels setanta van aparèixer APSI, Análisis i Hoy, els primers grans
mitjans que s’oposaven a la dictadura. Tot i això, el primer butlletí informatiu, creat el
1976 de forma clandestina, era Solidaridad, lligat a la Vicaria de la Solidaridad que
pertanyia a l’església catòlica xilena, la qual va tenir un important paper en la denuncia
de les violacions de drets humans. Ens es següents anys van anar aflorant altres mitjans
lligats a l’oposició com Cauce, Época, o Fortín Mapocho.
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Tots aquests mitjans van haver de conviure amb la repressió i la censura, doncs els atacs
contra ells anaven des de la censura de continguts, com persecució física contra els seus
periodistes. Això també va significar en molts cops l’autocensura, no tant dels mitjans
clandestins que no eren permesos per la dictadura, sinó d’aquells mitjans opositors que
passaven pel control estatal i que eren permesos dins de tot el control que hi havia sobre
ells. La Junta, per posar-ho més difícil, intentava pressionar sobre aquests mitjans tallantlos la possibilitat de finançament i pressionant a les agències de publicitat per a que no
participessin en aquests mitjans, provocant que alguns no poguessin seguir les seves
publicacions143.
L’objectiu d’aquests mitjans va ser explicar allò que els mitjans controlats per la dictadura
no feien, desmentir les versions que consideraven que no hi havia violacions de drets
humans, desapareguts, ni tortura, i començar a fer un periodisme crític amb la dictadura
militar, patint la repressió i la persecució pels continguts que publicaven.

5.6 Els grups d’extrema dreta
L’extrema dreta xilena s’havia agrupat majoritàriament en el moviment Patria y Libertad
com a moviment més nombrós, o el Comando Rolando Matus lligat al Partido Nacional,
aquests, d’ideologia d’ultradreta havien actuat abans de la dictadura de forma autònoma
per tal de sabotejar i buscar desestabilitzar Xile un cop Allende havia guanyat les
eleccions per crear inseguretat144.
El seu paper en aquest període abans de la dictadura, va ser en part amb el recolzament
de membres de la CIA145 que es van unir al moviment per poder dirigir algunes accions,
de la mateixa manera que el finançament que rebien era de grans empreses que també
buscaven produir el cop d’estat146.
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El cop d’estat va provocar canvis en l’organització d’aquests moviments i de l’extrema
dreta en general. La prohibició de partits polítics i d’organitzacions va afectar també a
aquests grups, en el cas de Patria y Libertad, va ser dissolta el 13 de setembre, alguns
membres d’aquesta davant la tendència ideològica de la dictadura, van participar
individualment en accions repressives o van formar part d’institucions de l’estat, sobretot
van participar activament a la DINA, però també hi haurà una crítica per part d’aquests
sectors, considerant que el model de la dictadura és una traïció.
Per altra part, hi haurà diferents accions que seran firmades per grups molt minoritaris
dels quals existeix poca informació, però que compartien una ideologia feixista i estaven
a favor de la dictadura, entre ells hi ha per exemple el G-51 que va actuar fent pintades i
agredint a participants durant una vaga estudiantil el 1987, coneguda com Paro de
Federici147 o el cas del Comando 11 de Septiembre que van actuar després de l’intent
d’atemptat per part del Frente Patriótico Manuel Rodríguez a Pinochet. Aquest grup va
estar relacionat amb la CNI, tot i ser independent a ell148.
El grup més important fora de les institucions repressives va ser el Comando de
Vengadores de Mártires, l’acció més important d’aquest grup va ser el segrest de diferents
estudiants de periodisme, on un d’ells va morir a causa de les tortures sofertes durant el
segrest. Aquesta operació es va fer després de l’assassinat per part del Movimiento de
Izquierda Revolucionaria del coronel Roger Vergara. Aquest comandament antisubversiu
va ser format per diferents persones externes a les institucions repressives però amb el
recolzament de la CNI i per tant, tot i no formar part de les institucions hi tenia relacions
directes, a més, que les tortures es van donar a instal·lacions de la CNI, a les dependències
de la Brigada d’Homicidis.
Aquest tipus de grups responen a una de les característiques del terrorisme d’estat que es
va viure a Xile, doncs a part de la creació d’institucions repressives com la DINA i la
CNI, es van permetre la creació d’esquadrons paramilitars com aquests, que també
actuaven contra qui consideraven un enemic, generalment creats des de les mateixes
institucions o amb el seu suport, i que al no formar part de les institucions de forma
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directa, la dictadura no en sortia perjudicada i no havia de justificar els assassinats ni
havia de respondre davant la mort o desaparició de les persones.

5.7 La repressió cultural
Un dels altres àmbits que va afectar la repressió va ser en la cultura en tots els seus
diferents aspectes.
El govern de la Unidad Popular, havia plantejat des d’un inici la importància de la cultura
i de la formació de les classes treballadores. En el programa de la Unidad Popular, es
proposaven treballar per aconseguir una conscienciació i l’educació del poble per arribar
al socialisme. De la mateixa manera, també s’havia proposat incorporar al poble a
l’activitat intel·lectual i artística a partir de l’educació i promovent un sistema nacional
de cultura popular149.
Dins de diferents actes culturals en els que hi van participar membres de la cultura xilena
que després van ser represaliats o van haver d’exiliar-se, hi trobem el tren de la cultura o
per exemple, l’Ofensiva Cultural Antifascista o el Primer festival de la Canción Popular,
aquest últim, poc abans del cop d’estat. Mitjançant aquesta sèrie d’iniciatives culturals
buscaven poder arribar a la població i promoure també una consciència social d’esquerres
i un suport a la Unidad Popular.
Amb el cop d’estat, es va iniciar un programa cultural en el qual es plantejava una
reformulació de la cultura i en la qual es va desestimar i menysprear tota aquella cultura
creada en el període de 1970 a1973 acusant-la de servir als interessos del marxisme150.
La repressió cultural i l’interès de fer desaparèixer tot allò que pogués ser considerat
progressista es trobava clarament descrit en els decrets i lleis de la dictadura de Pinochet,
considerant que l’herència del marxisme s’havia d’esborrar per eliminar les falles de la
cultura anterior, ja que aquesta cultura havia permès el sorgiment i desenvolupament del
marxisme fins al punt en el que un govern com el d’Unidad Popular, amb un líder
clarament marxista, fos elegit pel poble.
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Per altra part, es va buscar dirigir la cultura durant la dictadura, per tal d’exaltar el
nacionalisme, l’autoritarisme i l’ordre com a valors hegemònics de la societat.
La repressió a la cultura així va ser tant amb la prohibició de llibres, obres artístiques o
música, com en la repressió directa cap a creadors de cultura que van ser perseguits per
la seva proximitat o per la seva militància a partits d’esquerres o d’oposició a la Junta.
Una de les accions que es van fer en un inici va ser la crema de llibres151, amb la intenció
de fer desaparèixer qualsevol tipus de contingut que pogués estar relacionat amb el
marxisme, amb el govern de la Unidad Popular, o fins i tot, en relació amb la crítica al
feixisme. La crema de llibres va ser duta a terme els dies posteriors al cop, tant en
habitatges de la població com en biblioteques i universitats. També es va fer tancar
l’Editorial Quimantú152, la qual editava llibres amb baix cost per poder arribar a la totalitat
de la població i que estava nacionalitzada153. També per exemple es van destruir llibres
d’escriptors com Gabriela Mistral o Pablo Neruda154.
Per altra part, un dels museus més relacionats amb la Unidad Popular, el Museo de la
Solidaridad va ser clausurat ja que els seus membres van marxar a l’exili amb les obres
d’art, les quals havien sigut donades com a solidaritat amb el procés social que havia
iniciat Xile el 1970. Des de l’exili, es van configurar com a Museo Internacional de la
Resistencia Salvador Allende, iniciant tota una campanya de denuncia del nou règim155.
Va ser sobretot en el camp de la música, que la repressió va convertir-se en un tema molt
al·ludit i denunciat per aquells autors que van exiliar-se després del cop, però també, per
la repressió que va comportar a aquells que es van quedar al país o no en van poder sortir.
Amb el cop d’estat, una de les peñas més conegudes, la peña de los Parra, va ser
abandonada i molts dels membres de la nova cançó xilena que havien començat en
aquesta van haver d’abandonar el país o van ser reprimits, fins i tot, arribant a ser
assassinats. Entre els casos de repressió en els que es troben implicats membres de la
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cançó xilena hi ha, per exemple, la detenció d’Angel Parra, patint tortures i després partint
a l’exili. I el cas més conegut, l’assassinat del cantautor i militant del Partit Comunista,
Víctor Jara, pocs dies després de la seva detenció a la Universidad Ténica del Estado, i el
seu trasllat a l’Estadio Chile, on va ser torturat i assassinat156, tot i que els mitjans de la
dictadura van explicar-ho com si hagués sigut una mort natural. L’assassinat de Víctor
Jara, va colpir a importants grups que en aquells anys anteriors havien aconseguit tenir
un paper principal en l’escena musical xilena, com els grups Inti-Illimani o Quilapayún,
els quals també es trobaven en la música de la Nova Cançó Xilena i els quals van estar
exiliats durant la dictadura denunciant la situació de repressió i la violació de drets
humans que estava vivint la població.
La repressió contra l’àmbit musical va ser molt clar, diferents autors han considerat que
hi va haver una prohibició de la música andina, però no existeix cap llei que la prohibís,
tot i que clarament hi va haver una repressió cap als grups de la Nova Cançó Xilena, però
es va deure al seu contingut ideològic157. Tot i això, la utilització de certs instruments o
el fet de tocar música andina era relacionat amb l’activisme i amb la dissidència
política158.
El cas de Víctor Jara no és l’únic, la militància a partits d’esquerres, el fet de ser-ne
simpatitzants o fins i tot, els assassinats aleatoris fets sobretot a l’inici de la dictadura per
tal de provocar el terror a la població, va afectar a tota una sèrie d’artistes que no havien
marxat a l’exili, per exemple l’assassinat del músic i compositor Jorge Peña Hen, torturat
i assassinat al Regiment d’Arica, a la comuna de la Serena, en l’operació de la Caravana
de la Mort.
Tanmateix, diferents discografies com Alerce o IRT van rebre impediments per seguir
amb els continguts que publicaven o fins el punt de que se’ls fos destruït el seu material159.
La utilització de llistes negres va ser també utilitzada amb la música i en la cultura en
general, tota allò que pogués ser considerat d’esquerres era perseguit i censurat en
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qualsevol canal, igual que ho eren totes aquelles persones relacionades amb el món
cultural o amb l’ensenyament musical i cultural en les diverses universitats del país160.
Un altre àmbit cultural que va ser perseguit va ser el cinema i el documental. Durant els
anys de la dictadura es van fer diferents pel·lícules i documentals que tractaven els cop
d’estat o la situació de repressió que hi havia a Xile. Davant aquestes produccions, es va
prohibir qualsevol visió d’aquest material. Un dels exemples és el cas del documental La
batalla de Chile, dirigida per Patricio Guzmán, la qual va estar prohibida i fins anys
després de la fi del pinochetisme que no es va començar a visualitzar en el territori xilè.
Tots aquests exemples són una mostra de la persecució que hi va haver cap als diferents
sectors culturals, tant de la música, el cinema, el teatre, entre altres, en el que creadors
culturals van patir la repressió per les seves idees polítiques, però per altra part, el sector
cultural es va veure intervingut per la dictadura, prohibint tot allò que consideressin que
no estava emmarcat dins de les idees dominants imposades.

6. La Operación Cóndor: el terrorisme d’estat més enllà de les fronteres xilenes
La repressió de la dictadura militar xilena no només es va centrar en els que considerava
enemics interns. Es va crear tot un entramat amb altres dictadures militars d’Amèrica
Llatina per tal de controlar i reprimir aquelles persones que, fugint de la dictadura del seu
país, es refugiaven en altres països del voltant. Però no només es va tractar d’una
organització on hi participaven països, també diverses agrupacions d’extrema dreta van
participar i ajudar a les dictadures en altres països i continents, com Estats Units o Europa.
Alguns dels casos particulars i més coneguts en torn a la dictadura de Pinochet, són els
casos del general Prats, assassinat a Argentina, l’atemptat que va provocar la mort a un
membre del govern d’Unidad Popular, Orlando Letelier, o l’atemptat a Itàlia a Bernardo
Leighton, membre de la Democràcia Cristiana.
Aquesta coordinació no hauria sigut possible sense l’ajuda de la CIA la qual va ajudar a
la conformació de l’operació, a més de conèixer les accions que duia a terme a diferents
països.
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L’Operació Còndor va ser formada pels serveis d’intel·ligència d’Argentina, Brasil, Xile,
Bolívia, Uruguai i el Paraguai. En els anys anteriors a la creació d’aquest entramat, el Con
Sud llatinoamericà havia viscut una important efervescència revolucionaria amb
l’augment de les mobilitzacions, pujada al poder de governs d’esquerres i una forta
mobilització entorn a diferents lluites socials. L’Operació Còndor, va significar l’inici
d’un període de terrorisme d’estat continental, la destrucció dels espais populars creats
anteriorment, la destrucció física i ideològica de militants i del moviment revolucionari i
l’establiment del neoliberalisme161.
Justament Xile, va ser un dels eixos principals de la creació d’aquesta operació conjunta
i Santiago de Xile va ser la seu de l’operació162. Manuel Contreras, va ser el principal
planificador en les diferents dictadures implicades, i Xile era el país principal dins de
l’organització. L’operació es firmada oficialment el novembre del 1975 però anteriorment
ja havia iniciat tota una coordinació entre diferents països i amb grups d’extrema dreta
per eliminar opositors. La dictadura militar xilena per exemple, ja havia tingut relacions
amb Argentina, primerament amb la Triple A, afavorida pel ministeri de José López Rega,
i per tant, amb relacions amb el govern163. Però també amb càrrecs militars per tal
d’organitzar l’operació abans de la creació del grup de països que en formarien part164. Ja
en aquests moments anteriors a la creació d’aquesta xarxa entre les diferents dictadures
llatinoamericanes les accions contra opositors a la dictadura es van anar succeint, com
per exemple, el cas de Carlos Prats, assassinat a Argentina el 1974 per un membre de la
CIA i de la DINA, Michael Townley. Dins de l’operació serà important la participació
dels anticastristes cubans, entre ells Michael Townley, i amb la participació de
l’organització anticastrista, la Coordinadora d’Organitzacions Revolucionaries Unides
(CORU) creada amb l’ajuda de la CIA el 1976165. En un inici aquesta organització no
formava part de l’operació, ja que la CORU tenia com a principal objectiu atacar la Cuba
castrista per desestabilitzar el seu govern, però van emprendre reunions amb Pinochet i
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finalment la CORU va iniciar accions conjuntes contra membres importants de l’oposició
que es trobaven a l’exili166.
Tanmateix hi haurà altres reunions amb els diferents països que formaran part d’aquesta
operació, i que es van coordinar per tal de preparar les accions antisubversives. Després
d’aquests contactes, l’Operació Còndor estarà constituïda oficialment el 25 de novembre
del 1975 en una reunió a Santiago de Xile167.
L’operació Cóndor va ser descrita per un membre de l’FBI que es trobava a Argentina el
1976, a causa d’una investigació que va dur a terme aquesta agència per l’assassinat en
un atemptat a l’antic ministre d’interior de Salvador Allende, Orlando Letelier168,
l’operació va ser definida com a:
«nom clau per un pla de recopilació, intercanvi i registres d’informacions
d’intel·ligència concernint suposats “activistes d’esquerra”, comunistes i marxistes, que
ha sigut recentment establert entre els diferents serveis d’intel·ligència de països
d’Amèrica del Sud, amb l’objectiu d’eliminar les activitats marxistes terroristes a la
regió»169.
Així aquesta operació era una organització i cooperació entre les diverses dictadures. Tot
i aquesta definició, la persecució real no era cap al que anomenaven terrorisme marxista,
sinó cap a qualsevol moviment d’esquerres, apostessin per la lluita armada o no, i contra
persones lligades a l’oposició a les dictadures.
En els documents que es van descobrir sobre l’operació, entre les seves propostes
anteriors a la firma del document que crearia l’operació, es trobava la creació d’un banc
de dades170, que es va traduir en la creació de la Condortel, la qual era un sistema de
comunicació entre els diversos països on podien aconseguir informació de les persones
perseguides171, dels antecedents d’aquestes i també de les organitzacions i les seves
relacions en activitats subversives172. També es va desenvolupar tot un llenguatge xifrat
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per tal de poder comunicar-se i tota una estructura per tal d’informar-se entre els països
que sempre passava pel centre coordinador de l’operació, tenint així controlat qualsevol
acció que es dugués a terme.
Tot això va comportar una coordinació entre els diferents països amb la intenció de no
permetre cap tipus de resposta contraria als seus règims i crear una sensació de terror per
a totes les persones que estaven en contra de les dictadures i que havien fugit del seu país,
doncs significava que en cap lloc ningú estava segur.
L’organització d’aquesta operació va ser possible per la cooperació entre les diverses
dictadures, però també per l’ajuda, el recolzament i el plantejament d’aquesta operació
per part dels serveis d’intel·ligència d’Estats Units.
Per altra part, van ser importants els contactes amb esquadrons de la mort o grups
paramilitars feixistes que operaven als diferents països del Còndor però també a països
externs. Alguns exemples són la Triple A argentina, el Movimiento Nacionalista Cubano
o, per exemple a Europa, on sobretot van tenir relacions amb Avanguardia Nazionale
italiana.
Aquesta operació es va dividir en tres fases o objectius, primerament el de l’intercanvi
d’informació i vigilància de persones sospitoses entre els diferents serveis d’intel·ligència
per així poder tenir una base de dades. En segon lloc la detenció, tortura o assassinats dels
objectius dins dels països que es trobaven dins l’operació i finalment les accions fora de
la zona dels països del Còndor, a més del possible trasllat i entrega a la policia o forces
armades, de les persones que havien estat detingudes al seu país d’origen173.
Per concloure, com a característiques principals de Cóndor, segons McSherry se’n poden
definir sis. Primerament l’especialitat de les operacions, doncs moltes d’aquestes eren
operacions transfrontereres. Després la multinacionalitat per la participació de com a
mínim dos dels països que conformaven l’operació. En tercer lloc la precisió ja que les
operacions anaven dirigides generalment a la persecució i assassinat de líders, membres
destacats dins dels moviments polítics o persones que consideraven que podien arribar a
ser enemics futurs. En quart lloc el caràcter paraestatal perquè es va crear tota una xarxa
de presons, centres de detenció i de tortura paral·lels als oficials i es feien accions de
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trasllats il·legals i clandestins. En cinquè lloc la creació d’una xarxa de tecnologia molt
organitzada amb la creació de la Condortel per poder tenir una base de dades compartida
entre tots els països. Finalment l’ús d’organitzacions extremistes com pot ser el cas del
CORU però també altres organitzacions d’extrema dreta174.
Per concloure, aquesta organització formada per diferents països va significar una gran
xarxa de comunicació i de repressió que va prendre gran importància durant aquest
període i va ajudar a estendre el terror més enllà de les fronteres de cada país, provocant
milers de víctimes mortals i torturats que fugien de les dictadures dels seus propis països.
L’operació va mostrar fins on podien estendre les dictadures el seu poder i a què estaven
disposats a fer per atacar a l’oposició que es trobava a l’exili.

7. Conclusions
Llatinoamèrica va sofrir durant l’última meitat dels segle XX una sèrie de dictadures
militars que van aplicar el terrorisme d’estat per tal de controlar la societat.
El cas de Xile va ser una de les mostres més sagnants d’aquest terrorisme d’estat el qual,
com hem pogut observar, s’utilitzava no només contra la població organitzada en els
moviments d’esquerres, ni solament cap a aquells sectors que havien participat
activament en el govern de la Unidad Popular, sinó que el terrorisme d’estat pretenia
mitjançant les tortures, els assassinats i les detencions crear un clima de terror damunt la
totalitat de la societat per tal de poder mantenir el control social. Generalment totes les
fonts utilitzades que no fossin de l’època, coincideixen en considerar el terrorisme d’estat
com una pràctica que afecta a tota la societat.
Des del cop d’estat, la dictadura va buscar acabar amb tot el teixit social que havia recolzat
les transformació promoguda per la Unidad Popular i qualsevol organització dels sectors
populars, en qualsevol dels àmbits de vida, a més de desarticular qualsevol resposta
política d’oposició a la dictadura.
La dictadura va justificar les seves accions considerant que el marxisme era un perill per
a la seguretat nacional i va imposar diverses lleis i decrets per perseguir a l’oposició
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política. Per poder-la criminalitzar, ho va fer a partir de diferents eines, primerament amb
el Pla Z que justificava la seva acció de l’11 de setembre ja que suposadament, s’estava
organitzant un autocop d’estat per imposar una dictadura del proletariat. La realitat era
diferent, el Pla Z va ser una invenció per poder assentar-se al poder inventant una
legitimització de les seves accions. Tanmateix, la criminalització i la persecució de
l’oposició va ser possible gràcies al paper de tota una xarxa de ciutadans que acceptaven
la repressió, ajudaven a la delació i defensaven el règim, sent molt importants els sectors
d’extrema dreta i també els mitjans de comunicació, els quals només podien publicar allò
que el règim els hi permetia, utilitzant els mitjans com una eina de desinformació per
atacar a l’oposició.
Per altra part, l’aplicació del terrorisme d’estat tenia un objectiu fonamental que era la
necessitat d’implementar el model econòmic neoliberal, sent Xile el primer país on
s’implementarien les idees de Milton Friedman i que s’utilitzaria de laboratori. En el marc
de la Guerra Freda en el qual es trobava Xile als anys setanta, el model de la via xilena al
socialisme que duia a terme el govern de la Unidad Popular es va trobar amb la
confrontació de les empreses, les classes dominants nacionals i transnacionals i
l’administració nordamericana que va actuar sobre l’economia i la política xilena per tal
d’aturar un possible avanç de les polítiques socialistes en un país on el capital
nordamericà hi tenia grans empreses i grans guanys, ja que una important part de les
explotacions mineres, indústries i altres explotacions eren nordamericanes.
El manteniment del sistema capitalista era una necessitat important per aquests sectors, i
la caiguda d’Allende va permetre la implantació del sistema capitalista en la seva variant
neoliberal que per primer cop era implantat a l’Amèrica Llatina amb l’ajuda dels Chicago
Boys, que ja havien intentat aconseguir suports abans de 1970. Aquests guiarien la
política econòmica de la dictadura. Davant les polítiques econòmiques d’aquest sistema,
era necessari el control social per actuar damunt d’una població que sofriria els canvis
econòmics i que els serien perjudicials pels seus interessos com a classe treballadora.
La majoria de bibliografia utilitzada relaciona l’ús de la repressió amb el fet que s’utilitzés
per l’aplicació d’un model polític i econòmic concret, tot i això algunes fonts posen més
importància a la lluita contra el comunisme i per tant, sobre les idees polítiques, i altres a
la relació directa entre l’aplicació del neoliberalisme i el terrorisme d’estat, considerant
el segon una eina necessària pels objectius econòmics, a més, la participació dels Chicago
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Boys en la dictadura demostra una clara relació, tot i que ells sempre han negat que
sabessin que hi havia violacions de drets humans, però al mateix temps, defensaven la
necessitat d’un xoc que adaptés la societat als canvis. Des de les fonts de l’època, aquelles
que eren de la dictadura el que fan és defensar les accions contra el marxisme i, al contrari,
aquelles fonts que provenen de l’oposició política la relacionen també amb la defensa del
sistema capitalista i dels interessos nordamericans.
El terrorisme d’estat, en aquest afany per a la socialització del terror damunt de tota la
població, es va estendre a diferents àmbits de la societat, efectivament les principals
víctimes eren els partits d’esquerres i l’oposició a la dictadura, ja que eren aquests els que
consideraven que es podien organitzar per fer front a la dictadura militar, i era necessari
aturar la seva possible reorganització. Però per tal de poder mantenir un control social
efectiu no només va ser necessari aturar aquests moviments de protesta o revolucionaris,
sinó també fer tot un canvi en la ideologia de la població controlant els diferents sectors
i les persones que en formaven part per a que no contradiguessin els principis de la
dictadura, així es pot veure en àmbits com la cultura, amb la persecució de productors
culturals o amb la prohibició de cultura que mostrés una visió negativa del règim, o tota
aquella producció cultural que consideraven marxista. Un altre sector important va ser
l’educació, ja que aquesta és una base fonamental pel desenvolupament de les persones,
el règim era conscient de la importància que havia de tenir imposar un fort control sobre
tota la comunitat educativa per tal d’adoctrinar amb les idees dominants per tal que no es
qüestionés el sistema.
La dictadura, per poder mantenir tot el sistema repressiu, va estendre tota una xarxa
d’organitzacions policials, paramilitars i també l’ajuda de sectors civils per poder
perseguir la dissidència política, practicant assassinats i desaparicions per estendre el
terror, a més d’altres pràctiques com la tortura i les detencions. Això es va fer mitjançant
dos organitzacions principals, la DINA i la CNI, en el primer cas, la violència duta a terme
va portar a que s’hagués de dissoldre l’organització a causa de les pressions exteriors en
el moment en que aquesta va actuar fora de les fronteres xilenes. Justament, aquesta és
una altra de les característiques que podem observar en la configuració del terrorisme
d’estat durant aquest període, les accions a l’exterior. Davant els sistemes polítics dels
diferents països d’Amèrica Llatina, on en la majoria d’ells hi havia dictadures militars,
Xile va tenir la possibilitat d’estendre tota una xarxa d’informació i repressió arreu del
continent, i fins i tot, amb contactes més enllà de Sud Amèrica, amb l’objectiu de poder
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reprimir a qui consideraven potencials enemics per a la seguretat nacional dels països.
Sobre l’Operació Còndor la bibliografia és extensa, tot i que tots consideren que hi ha una
falta d’informació, doncs la majoria de documents que s’utilitzen són de la CIA, la qual
només desclassifica part dels documents.
La repressió també va permetre fer front a moments de dificultats, la crisis dels anys 80
no va fer caure la dictadura, es va saber adaptar i va aplicar la repressió damunt els
moviments de protesta, els quals començaven a reaparèixer i ja no es trobaven solament
en la clandestinitat i de forma reduïda.
Per altra part, en els anys anteriors, des del cop d’estat, la utilització de tècniques de
tortura i desaparicions van desarticular els partits, i la població va sofrir un xoc que la va
mantenir immòbil davant el nou règim, es pot veure tant en la falta de protestes durant
aquests anys, com en la bibliografia, per exemple els citats sobre els líders dels partits
comunista i socialista, que reconeixen que no tenien capacitat de resposta.
La repressió va permetre al règim mantenir-se al poder i aplicar les diverses polítiques, i
va afectar directament al caràcter i a l’estratègia dels moviments socials, en els quals, la
majoria dels partits van acabar acceptant el fi del sistema polític del règim militar amb la
conversió del propi règim, mantenint lleis d’aquest període, a una democràcia tutelada
pels militars i l’acceptació de la Constitució del 1980, entre altres lleis que van significar
una impunitat de les forces repressives. Sobre aquest tema es pot veure la contraposició
que hi ha dins l’oposició, aquesta es va separar en dos opcions polítiques fins al final de
la dictadura, per una part hi ha aquella que considera que la transició beneficiava a la
dictadura, mentre l’altre sector de l’oposició va participar en el procés de transició,
considerant-la com una reconciliació nacional.
Tot i això, la dictadura no va poder aturar que ressorgís l’oposició, la qual que es va
començar a reorganitzar, sobretot amb l’esclat de la crisis dels vuitanta en forma de grans
mobilitzacions, però al final de la dictadura, la majoria de l’oposició havia acceptat el
model imposat que portava a una transició vigilada per les forces armades i a més, a la
seva renuncia d’un model socialista. Sent el seu principal objectiu el retorn a la
democràcia i a la defensa dels drets humans, denunciant les violacions que hi havia hagut
durant el període.

54

Aquest terrorisme d’estat, per tant, va buscar acabar amb tots uns sectors socials que
consideraven indesitjables i perillosos per al sistema del país, es van assenyalar a
importants sectors de la població acusant-los de subversius i de terroristes i es van aplicar
tècniques de detenció i tortura per eliminar-los amb l’objectiu de mantenir el poder,
acabar amb l’intent socialista de la Unidad Popular i iniciar l’aplicació un model
econòmic neoliberal que impedís el sorgiment, un altre cop, d’un possible govern
socialista que posés en perill el capital nordamericà i de les pròpies classes dominants de
Xile, i servís per provar per primer cop aquest tipus de polítiques econòmiques.
Tenint en compte tota l’extensió de la repressió, es pot considerar que la repressió buscava
crear un terror damunt tota la societat, paralitzar el moviment popular i les possibles
respostes contra el règim de Pinochet, i aconseguir així un verdader control social que
mantingués el poder de la dictadura i pogués desenvolupar la política econòmica
neoliberal sense una oposició del moviment popular.
Per concloure, citant a William Schulz, es pot veure com el terrorisme d’estat va ser l’únic
mitjà capaç d’aconseguir la submissió política i psicològica de les masses175. Això es pot
veure durant tot aquest període de la dictadura de Pinochet, aconseguint que hi hagués
una paralització del moviment popular que anteriorment havia aconseguit ser molt
poderós i que fins i tot havia aconseguit fer pujar per via electoral un govern socialista al
poder i iniciar una sèrie de reformes i organització popular molt forta. Tot això, tant durant
la dictadura com després d’aquesta quedaria molt més reduït, i el model econòmic
neoliberal, tot i les diverses reformes fetes a causa de la crisi dels anys 80, seria el que
seguiria aplicant-se.
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