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I - INTRODUCCIÓ

El divendres 18 d’octubre de 2019 serà recordat a Xile de manera molt similar a com a França
es recorda el 14 de juliol de 1789, és a dir, com el dia en què es va iniciar el llarg camí de la
re fundació de la nació, on les classes mitjanes i populars, menystingudes i castigades, van
irrompre per disputar la conducció de l’estat i la propietat dels recursos del país a una
petitíssima elit que s’havia apropiat, sempre en benefici propi, dels mecanismes del poder i
els mitjans econòmics.

Si en el cas de França, una enèsima pujada del preu del pa va desfermar la caixa dels trons
que va acabar amb el Rei i la Reina a la guillotina, en el cas de Xile, una nova pujada del preu
del transport públic va significar la gota que fa vessar el got de la paciència d’un poble que
venia essent humiliat, explotat i reprimit de manera sistemàtica des de l’11 de setembre de
1973, any del sagnant cop d’estat que va enderrocar el govern democràtic de Salvador
Allende.

Aleshores, malgrat que la dictadura havia acabat oficialment el 1990, gràcies a la gegantina i
constant mobilització social del poble xilè, el premi per haver arriscat - i enmolts casos, donat
- la vida, va ser escàs. En efecte, la democràcia que va emergir després de la dictadura, lluny
de realitzar els somnis de llibertat, igualtat i justícia, va consolidar el model imposat pel
dictador Pinochet, començant per la seva il·legítima constitució, i va aprofundir el mateix
model econòmic de matriu ultraliberal.

Tot això, ha repercutit en què el xilè sigui un dels pobles del món on la riquesa es troba
repartida de manera més desigual, on cal fer més hores de treball per obtenir salaris per sota
del cost de la vida, i on trobem més serveis públics essencials privatitzats. A Xile, fins i tot
l’aigua de les pluges ha estat privatitzada, de la mateixa manera que són privades les
pensions. Talment, els descarats privilegis de que gaudeixen les elits empresarials, els
membres de les Forces Armades i de Carabiners, s’afegeixen a una corrupció política i
econòmica exagerada, en què fins i tot el preu dels medicaments més bàsics i del paper
higiènic ha estat inflat de cares al consumidor per una escandalosa col·lusió de les empreses.



XILE: DEL “MIRACLE ECONÒMIC” A LA REVOLTA SOCIAL D’OCTUBRE DE 2019 - JORGE MORALES5
Edita: Comissió Internacional de La Intersindical. Octubre de 2021 / www.intersindical-csc.cat

Tot sota la protecció de la justícia del país, que garanteix la impunitat dels poderosos a la
vegada que condemna amb greu severitat les manifestacions socials, l’activisme polític, als
pobles indígenes originaris, minories sexuals, etc.

D’aquesta manera, després de 29 anys de restabliment democràtic, les costures d’un sistema
opressiu, injust i pervers, han acabat destrossades per un aixecament popular tant potent,
divers, violent i multitudinari, que ni la més cruel i desfermada repressió per part del govern
del multimilionari enriquit durant la dictadura, Sebastià Piñera, va aconseguir aturar. Aquesta
repressió va incloure la mobilització de l’Exèrcit al costat de Carabiners, deixant un balanç
confirmat de 35 persones mortes per bales d’agents de l’estat i més de 500 persones
mutilades en un o en dos ulls per l’ús indiscriminat de perdigons i bales de goma que,
recordem, són un tipus d’armament prohibit a la majoria de països occidentals.

Igualment com va passar a França, el camí no ha estat ni serà de roses. Però aquest esclat
social ha obligat a les elits dominants a cedir en un aspecte crucial: la redacció d’una nova
constitució per part d’una Assemblea Constituent totalment electa per la ciutadania, i on amb
els vots a la mà, tant la dreta hereva de la dictadura com els partits centristes que han
administrat fins ara el model neoliberal, han estat relegats a un paper secundari i testimonial.

Els moments que es viuen a Xile, són, per tant, històrics. Amb unes noves eleccions
presidencials i legislatives convocades pel novembre d’enguany, es pot obrir un nou cicle
totalment diferent que serà, sens dubte, decisiu també per a la resta de Llatinoamèrica i per
les esquerres a nivell mundial. En aquest text, ens proposem aportar algunes claus per a la
comprensió d’aquest procés que continua viu, en curs, desenvolupant-se encara mentre
escric aquestes línies, quan el lector passeja els seus ulls per aquestes lletres.
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II - L’HERÈNCIA DEL NEOLIBERALISME

Per comprendre la situació actual d’aquest país sud-americà, s’ha de valorar el que ha estat
l’herència de gairebé 50 anys de neoliberalisme. No parlem només de l’herència de la
dictadura, sinó, d’aquest sistema imposat per la dictadura que no només va continuar vigent
sinó que va ser aprofundit pels governs electes després de l’arribada de la democràcia el
1990. Remarquem, això sí, que, primerament, aquest sistema va ser imposat per la força
militar dictatorial, i que la seva implantació i desenvolupament a Xile, va ser a càrrec d’un
grup de dirigents i economistes formats a la Universitat de Chicago, on van ser deixebles de
Milton Friedman, Premi Nobel d’Economia de 1976 i màxim exponent de les teories
econòmiques neoliberals, un icona per a la dreta (i l’extrema dreta) nord-americana.

A la pràctica, Xile es va convertir en una mena de laboratori on es va experimentar aplicant
les idees més extremistes de la teoria neoliberal. Només en un país sotmès a una dictadura
ferotge es podia reduir el finançament de l’educació i la sanitat públiques de manera tan
dràstica i privatitzar el sistema de pensions, a la vegada que, empresaris privats, finançats
amb crèdits de l’estat, val a dir, amb diners públics, podien “comprar” les grans empreses
públiques que havien estat creades per l’estat feia dècades enrere, com ara Chilectra,
Companyia d’Acer del Pacífic (CAP), Societat química i minera de Xile (SOQUIMICH) i moltes
altres. Es calcula que entre 1973 i 1990, 725 empreses públiques van passar a mans de grups
econòmics nascuts i consolidats sota la protecció de la dictadura de Pinochet.

Aquesta retallada de drets i aquest autèntic saqueig del país, impossible de dur a terme en
un marc democràtic, va estar en la base del model econòmic de la dictadura.

No obstant, després de començaments desastrosos -que van incloure la greu crisis
econòmica de 1982, que va a obligar a Pinochet a oblidar-se de la teoria neoliberal perquè
l’estat rescatés l’economia amb injeccions de diners públics- va començar l’espectacular
creixement econòmic que va ser definit pel mateix Milton Friedman com “el miracle xilè”. Amb
unes xifres macroeconòmiques inèdites a Llatinoamèrica –una mitjana de 6,5% de
creixement anual del PIB- el màrqueting de la dictadura va treure pit i es va parlar (fins a la
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sacietat) de que Xile era “el jaguar de Amèrica del Sud”, per equiparar-se amb l’ascens
espectacular dels anomenats “tigres asiàtics”: Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan i Singapur.
Semblava tan evident l’èxit d’aquest model econòmic, que fins i tot els socialistes i els seus
socis “renovats” del PPD, donant l’esquena a la seva pròpia història, van abraçar la fe
neoliberal.

Però del que no es va voler parlar, era de tota la foscor que s’amagava rere de les xifres
daurades del creixement macroeconòmic: Una desigualtat brutal, precarietat laboral i
econòmica, endeutament, depressió i patiment per a les grans majories socials.

Per començar, s’ha d’emfatitzar el caràcter profundament subdesenvolupat d’aquest model
econòmic, doncs, es basa només en l’extracció i exportació dels vastos recursos naturals que
posseeix Xile, prèviament privatitzats i amb la regulació legal anterior anul·lada a
conveniència dels nous propietaris. Dir que aquest mercadeig ha renunciat a la generació de
qualsevol tipus de valor afegit, acontentant així a les economies del primer món, bàsicament,
els Estats Units. En el seu afany exportador, es van talar milers d’hectàrees de bosc natiu, es
va desmantellar la indústria nacional i es van destruir infraestructures clau, com ara la xarxa
ferroviària, que va ser substituïda per la més onerosa i contaminant del transport en camions.

Per altra banda, les immenses xifres del creixement econòmic basat en la depredació sense
posterior elaboració industrial dels recursos naturals, mai va repercutir en les millores de les
condicions de vida de la població xilena, només van augmentar els guanys dels nous grups
econòmics. Així, un país amb un dels PIB per càpita més alts del continent americà -el 2018
el PIB per càpita xilè va ser de 16.000 dòlars- és a la vegada un dels països amb els salaris
mitjans més baixos de l’OCDE -el 2018 els salaris mitjans rondaven els 400 dòlars-, però amb
uns preus i un cost de vida equiparables als d’Espanya. De fet, Santiago, capital de Xile, és la
segona capital americana on és més alt el cost de la vida.

S’ha d’afegir que l’exagerada flexibilització del mercat del treball, duta a terme sota el pretext
d’augmentar la competitivitat de l’economia i d’estimular l’increment del nombre de llocs de
treball, ha comportat que els treballadors xilens hagin de complir jornades laborals que se
situen dins de les més llargues i extenuants del món: 43 hores setmanals de mitjana, segons
l’OCDE. Tot i així, aquesta xifra encara emmascara una situació pitjor, doncs, la flexibilització
laboral és tan inversemblant, que es calcula que més del 30% de la mà d’obra a Xile treballa
sense cap mena de contracte laboral.

D’aquesta manera, els nivells de desigualtat social a Xile són brutals i excedeixen amb escreix
els d’altres països en vies de desenvolupament. Sempre segons dades de l’OCDE, per a l’any
2018, que hem pres com a referència per ser l’any anterior a l’esclat social, a Xile, la bretxa
entre els decils més alt i més baix, és d’un 65% superior al de la mitjana de l’OCDE.

Però això no és tot. El model neoliberal xilè afegeix molts altres factors de greuge que
contribueixen a fer més fonda i punyent la fosa de la desigualtat social. El primer d’aquests
factors és la privatització del sistema de pensions mitjançant la creació, el 1981, del sistema
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de les AFP (Administradores de Fons de Pensions). Aquest model implica que,
obligatòriament, a cada treballador xilè se li descomptarà una part del seu salari mensual per
anar a parar al fons d’una AFP, empresa privada que té el dret d’utilitzar aquests diners en
allò que consideri: inversió en borsa, especulació immobiliària, préstecs a la Banca privada,
etc. La promesa inicial va ser que, gràcies a aquest sistema, els treballadors xilens es
jubilarien guanyant “el 100% del seu salari el 2020”. No obstant, aquesta promesa mai va
reeixir. Segons dades de la Fundació Sol de 2010, “pràcticament el 80% de les pensions
pagades són inferiors al Salari Mínim”. Recordem que el salari mínim a Xile és un dels més
baixos del món occidental, ascendent a 313 dòlars el 2015, per a una jornada laboral sencera.
En canvi, les AFP han obtingut beneficis multimilionaris amb la plusvàlua generada pels
diners dels treballadors. Només l’any 2017, el conjunt de les AFP s’haurien repartit beneficis
nets per valor de 256 mil milions de dòlars. Cal remarcar que, evidentment, ni els membres
de les forces armades ni de Carabiners, formen part d’aquest sistema privat de pensions,
doncs ells compten amb un sistema públic en el qual l’Estat es fa càrrec de les seves
pensions, molt més elevades que les dels treballadors xilens comuns, i amb gairebé la meitat
d’anys de servei necessaris per poder optar a la jubilació.

Un altre factor de greuge, el dona la privatització del sistema de Sanitat. Van començar amb
l’abandonament sistemàtic i el desmantellament progressiu del Sistema Nacional de Salud
(SNS), estructura sanitària pública i gratuïta creada per l’estat el 1952, i que havia generat
admiració a nivell mundial per les seves importants fites, com ara l’erradicació de malalties
com la tuberculosi, la poliomielitis i la meningitis. Van continuar amb un seguit d’ajuts públics
que van permetre la proliferació d’una xarxa de clíniques privades i amb la creació del
sistema de les ISAPRES (Instituciones de Salud Previsional), el 1981, el mateix any de creació
de les AFP. Aquesta nova institució té un funcionament similar al de les AFP, però no caràcter
obligatori. Els treballadors que vulguin, podien romandre en el sistema de sanitat privada
anomenat FONASA (Fondo Nacional de Salud), que cada cop patia més retallades
pressupostàries que feien que les seves prestacions fossin cada cop més difícils i limitades.
Sentint-se entre l’espasa i la paret, molts treballadors de classes mitjanes optaren per entrar
al sistema de les ISAPRES. Aleshores, motivats només per la maximització dels seus
beneficis pecuniaris, les ISAPRES han eliminat de les seves prestacions, les anomenades
malalties catastròfiques, com ara el càncer, la leucèmia i el Limfoma de Hodgkin, entre
d’altres. En aquests casos, el cotitzant i pacient, es veu abocat a la indefensió, malgrat venint
pagant, mes rere mes, durant molts anys, una quota a la seva ISAPRE, o en el millors dels
casos, a pagar a part xifres molt elevades per rebre atenció mèdica. A Xile, aquesta dramàtica
situació es manifesta en elevades taxes de suïcidi produïdes per un diagnòstic de malalties
catastròfiques.

Una situació similar (o pitjor) es dona en el cas de l’educació pública. El neoliberalisme, per la
via de la reducció sistemàtica dels pressupostos d’educació, que van incloure les reduccions
salarials demestres i professors, ha comportat una degradació d’un dels sistemes d’educació
pública més antic i sòlids de Llatinoamèrica, que s’ha fet visible en l’augment de les ràtios
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dins de les aules, les mancances d’infraestructura i materials i en un professorat
sobrepassat, obligat a treballar en més d’una escola o institut, i a fer jornades que van des de
les 8 del matí fins les 8 del vespre, per assolir un salari digne a final de mes, amb la
degradació del servei educatiu que tot plegat implica.

D’aquesta manera, s’ha aplanat el camí per a la proliferació d’un cúmul d’escoles, instituts i
universitats privades, que cobren elevades quotes mensuals per donar el dret d’accedir a
l’ensenyament. Fins i tot a les universitats públiques, les retallades pressupostàries han estat
tan grans, que es cobrenmatrícules i mensualitats per valors que,moltes vegades, dupliquen
el valor d’un salari mínim, per poder estudiar. Aleshores, la privatització de l’educació i la
sanitat públiques ha comportat patiment, exclusió i ha fomentat, no només la creixent
desigualtat social, sinó que ha abocat a les persones a endeutar-se amb la Banca privada a
nivells monumentals, només per poder costejar l’accés a l’educació i l’atenció mèdica.

D’aquesta manera, podríem concloure que els 50 anys de vigència del sistema neoliberal a
Xile, ha produït un increment mai vist del creixement econòmic, via exportació de matèries
primeres sense valor afegit, que han nodrit una espectacular i multimilionària acumulació de
capital concentrades en molt poques mans, a la vegada que ha sumit a la pobresa,
l’endeutament i la desesperança a les grans majories de la població, que han de treballar
extenuants jornades laborals i sense la possibilitat de gaudir de drets bàsics com ara el dret
a l’educació i la sanitat públiques. Aquesta situació es reflexa en les dades que situen a Xile
com un dels països més desiguals del món, i on es venia generant feia molts anys, el caldo de
cultiu per a un aixecament i revolta social com el que, finalment, es va produir a partir del 19
d’octubre de 2019.
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III - LA PETJADA DE LA CORRUPCIÓ I
ALGUNS ANTECEDENTS DE L’ESCLAT SOCIAL

Però tot aquest entramat no hauria estat possible sense la decisiva intervenció de la força
militar durant els 17 anys que va durar la dictadura de Pinochet, entre 1973 i 1990. Els anys
posteriors, aquesta ingerència va continuar, no només per la vigència de la Constitució de
1980, la Constitució de Pinochet, que es va convertir en el fortí inexpugnable on es van
refugiar les elits econòmiques i polítiques de la dreta, l’extrema dreta. La ingerència va
continuar en els privilegis de les forces armades, en la impunitat dels seus crims contra la
humanitat i dels seus milionaris desfalcs econòmics. De fet, només inaugurada la
democràcia, l’exèrcit va protagonitzar dues maniobres, anomenades El Boinazo i Els exercicis
d’enllaç, que van consistir en moviments de tropes realitzats amb el sol objectiu d’amenaçar
al primer govern electe i al Poder Judicial, per comminar-los a posar fi a unes investigacions
de corrupció en l’anomenat cas “Pinocheques”. Aquest cas va ser molt senzill, el dictador va
signar uns xecs per valor de 3 milions de dòlars al seu primogènit, amb diners procedents del
pressupost públic per a l’exèrcit. El cas es va haver-se de tancar de manera immediata per
“raons d’estat”.

Però això va ser només el començament. Els privilegis de l’estament militar i policial inclouen
les jubilacions, tema del qual ja hem parlat, i l’atenció mèdica. En aquest sentit, cada branca
de les Forces Armades i d’Ordre compta amb els seus propis recintes hospitalaris finançats
per l’estat i on no falta res, tenint a la seva disposició la millor tecnologia mèdica existent.
Com que la salut pública no compta amb l’equipació suficient i necessària, molts cops els
pacients han de ser derivats a aquests hospitals, on l’atenció és privada, val a dir, que les
famílies han de signar un xec amb blanc per tal de que el pacient pugui ser atès i ingressat.

Per altra banda, l’exèrcit s’ha guardat per a sí mateix el 10% del valor de les exportacions de
coure, mineral vermell del qual Xile és el principal productor i exportador del món.
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Però malgrat tots aquests privilegis, igualment les forces armades i de carabiners han
protagonitzat alguns dels escàndols de corrupció més grans de la història democràtica de
Xile. Casos que, per la quantia milionària de les sumes de diners defraudats a l’Estat, per la
transcendència jeràrquica de les persones involucrades i condemnades, han ferit la
consciència col·lectiva de la nació, que s’ha sentit humiliada i indignada. Ens referim als casos
del Milicogate i el Pacogate, que han esquitxat les més altes cúpules militars i policials i en
què es van desviar fons públics per un valor estimat, segons les investigacions dutes fins ara,
d’uns 66 milions de dòlars. Diners utilitzats, per exemple, per pagar viatges, hotels de 5
estrelles, de generals i les seves famílies i fins i tot amants. Aquest cas toca directament al
Comandant en Cap de l’exèrcit, general Fuente-Alba, i la seva esposa, Ana María Pinochet, filla
de l’exdictador, pels quals la Fiscalia demana 15 i 10 anys de presó, respectivament.

Però les institucions militars no són les úniques assenyalades pel deshonor de la corrupció.
L’elit empresarial s’ha caracteritzat per practicar de manera sistemàtica l’evasió fiscal. El
mateix president de la República, Piñera, ha estat esquitxat per una sèrie de delictes que en
cap cas li han impedit continuar la seva carrera política. Amagar la seva fortuna a paradisos
fiscals, tenir en propietat societats off shore, fer negocis aprofitant la possessió d’informació
privilegiada en virtut del seu càrrec polític, o portar 30 anys sense pagar les contribucions per
la seva propietat al llac Caburga, són només algunes de les greus acusacions que pesen en
el seu historial. Aquest últim escàndol va anar creixent quan el Servei d’Impostos Interns va
passar d’avaluar aquesta propietat de 12milions de pesos a 396milions de pesos xilens, cosa
que feia el frau fiscal encara més important.

Dins els nombrosos casos de corrupció, han estat particularment sensibles aquells vinculats
a grans i populars empreses, com ara Falabella i Almacenes Paris, condemnades a pagar 8
milions de dòlars per col·lusió. Feia més de dues dècades que aquestes empreses estaven
col·ludides per augmentar els preus de venda als ciutadans de tota mena de productes. Però
això només va ser la punta de la llança, doncs, aleshores, es va descobrir que pràcticament
totes les grans empreses estaven col·ludides: A Xile han estat condemnats i sancionats per
col·lusió, metges, farmàcies, retail, transports interurbans, productors avícoles,
supermercats, empreses navilieres, radioemissores, asfalt, fins i tot les empreses
productores de paper higiènic i de bolquers d’un sol ús, entre d’altres. Tots col·ludits per
augmentar de manera fraudulenta el preu de totes les coses al poble xilè, fins i tot els
medicaments més bàsics i comuns. Famílies amb malalts crònics van ser afectades, i la
credibilitat de l’empresariat va veure’s greument perjudicada per aquest abús que no només
revela una avarícia patològica sinó també una manca d’empatia i sensibilitat envers el
patiment de les persones, realment inhumà.

També la Justícia ha estat esquitxada, perquè la magnitud dels delictes no troba relació amb
les sentències aplicades, molt menys si es compara amb la severitat amb què es castiguen
persones que no pertanyen al cercle daurat dels poderosos. El país es va veure sacsejat quan
el fill del president del partit dretà Renovación Nacional, pertanyent a una de les famílies més
riques i influents de Xile, va aixafar a una persona, conduint borratxo i a tota velocitat, i es va
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donar a la fuga, negant-se a prestar auxili a la víctima, que va morir després, tirada a la
carretera. Doncs, Martín Larraín, no va passar un sol dia a la presó i va comptar amb tota
mena de protecció, que va incloure la falsificació de l’autòpsia de la víctima, per la qual cosa
va ser condemnat, més tard, el metge, que havia rebut diners de part de la família Larraín, a
canvi d’aquesta falsificació de document.

Una situació semblant es va viure en el cas PENTA, en el qual, un grup d’empresaris col·ludits
amb la cúpula de l’altre partit dretà, l’Unión Demócrata Independiente, UDI, inclosos senadors
i diputats, van ser condemnats per “un coordinat i efectiu frau fiscal”, que va incloure els
delictes de suborns i blanqueig de capitals. La part tragicòmica és que, aquests greus delictes
que a qualsevol país haguessin estat motiu d’escàndol, i haurien significat penes de presó i
com a mínim, la fi de la carrera política dels polítics involucrats, a Xile es va resoldre només
amb una condemna a assistir a “classes d’ètica en la direcció d’empreses”.

La Justícia també s’ha vist greument desprestigiada amb els anomenats “perdonazos”, que
són l’aplicació d’exempcions tributàries a grans empresaris sense cap justificació legal ni
moral. Així, fins a 2019, els jutges haurien “perdonat” o “condonat” el pagament d’impostos a
grans empreses per un valor desorbitat: 4.982 milions de dòlars, segons fonts de la Fiscalía
y del Servei Nacional de Impostos Interns (SII). (El Mostrador, 7 de novembre de 2019,
“Perdonazos tributarios, elusión y colusión: académicos comparan el costo de casos
emblemáticos con el momento actual”.)

D’aquesta manera, que el model només funcionava per a benefici d’uns pocs i per a desgràcia
de les immenses majories, va ser una constatació que es va anar fent cada cop més evident,
per a capes cada vegades més amples de la societat. El descontentament creixia i
s’expressava en el descens continu de la participació electoral i l’augment dels vots de
protesta, nuls o en blancs.

Així, es van desenvolupar moviments de protesta en diferents sectors, com ara la irrupció de
la plataforma NO MÁS AFP, nascuda l’any 2016, va aglutinar a centenars de milers de
persones per lluitar contra el model de pensions privades a Xile. Moviments com ara els dels
treballadors portuaris, dels peixaters artesanals, dels habitants de les anomenades “zones
de sacrifici”, dels treballadors sanitaris, o de les plataformes en defensa de l’aigua, també
privatitzada a Xile, han aconseguit sacsejar i paralitzar més d’un cop el país, malgrat la
violentíssima repressió policial a la qual han estat sotmesos.

No obstant, on més clarament el descontentament es va fer palès d’una manera política, va
ser en les grans manifestacions estudiantils. Primerament, els universitaris, a partir dels
noranta, però a partir de 2011, i amb molta força, es van incorporar també els estudiants
secundaris. Xile, ja hem dit, és el país de Llatinoamèrica on més car resulten els estudis
universitaris. Les grans dificultats dels xilens per finançar l’alt cost d’aquests estudis han
estat l’origen d’un moviment reivindicatiu que va passar de lluitar per augmentar els crèdits
universitaris i per impedir que aquests crèdits estiguessin a càrrec de la banca privada, els
anys noranta, a lluitar, a partir de 2011, per assolir la total gratuïtat de l’educació pública a
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Xile. Així, any rere any, el moviment estudiantil va anar acumulant forces i va aconseguir que
les seves reivindicacions, que apuntaven directament al cor del sistema neoliberal, fossin
assumides per amples majories socials. La gratuïtat es va convertir en una causa molt
sentida pel poble xilè, però que va topar directament amb els grans interessos econòmics
d’una elit que, un cop més, es va atrinxerar a les seves posicions al Parlament, a la Justícia i
a la Burocràcia, per impedir qualsevol avanç en aquesta matèria. Dirigint també l’opinió
pública des dels mitjans de comunicació de masses (que dominen completament), el somni
de la gratuïtat es va anar allunyant cada cop, i els anys van passar sense que s’assolís
aquesta sentida reivindicació. La frustració dels ciutadans envers el segon govern de la
socialista Michelle Bachelet, va motivar un descens tan gran de la participació, que a les
eleccions presidencials de 2018 es va imposar el dretà Sebastià Piñera.

No voldríem deixar de mencionar que, un altre àmbit on podem trobar un antecedent directe
per a l’esclat social, ha estat en la Cultura. Començant per el desorbitat i inèdit IVA al llibre de
21% -recordem que a Espanya és del 4% i a l’Argentina, país veí de Xile, és del 0%- que ha
allunyat al poble de la lectura i dificulta i entorpeix l’accés als llibres i al coneixement, i
continuant pels entrebancs i obstacles a la producció cultural crítica. Així i tot, les pel·lícules
més vistes del cinema xilè -films com ara Machuca de 2004, Taxi para 3 de 2001, guanyadora
a més de la Petxina d’or de Sant Sebastià, La Nana de 2009, Violeta se fue a los cielos de 2011
o la més recent Tengo miedo torero de 2020- sempre han tret a la llum el classisme, la
desigualtat social, les dures i exigents condicions de vida que pateixen les classes populars i
mitjanes, i la situació de privilegi i riquesa extrema d’unes minories que, a més, només
manifesten indiferència i menyspreu envers les classes subalternes.

La mateixa situació es reflexa amb la producció literària, on noms d’autors com Pedro
Lemebel, Luis Sepúlveda o Roberto Bolaño, per mencionar només escriptors àmpliament
reconeguts a nivell internacional, han denunciat de manera ferotge no només la criminal
dictadura militar, sinó la participació en els crims d’aquesta elit política i econòmica que ha
imposat les regles del seu joc fins i tot 30 anys després de finalitzar aquesta fosca etapa de
tirania militar.

D’aquesta manera, podem observar que feia molt de temps que el sistema neoliberal venia
cavant la seva pròpia tomba. El malestar es feia cada cop més gran, igual que la frustració, la
depressió i la tristesa. Només faltava un detonant que encengués la flama d’una rebel·lió que
tenia tots els arguments per assolir proporcions èpiques i històriques. Va ser sota el govern
de Sebastià Piñera que aquest detonant va arribar i va encendre un foc colossal.
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IV - L’ESCLAT SOCIAL D’OCTUBRE DE 2019

El segon govern de Piñera pot ser considerat el pitjor des del restabliment de la democràcia.
Cap altre govern havia caigut tant com per comptar només amb un 6,5% d’aprovació. S’ha
d’assenyalar també que Piñera va guanyar les eleccions gràcies a l’altíssima xifra d’abstenció
electoral, que en les eleccions presidencials del 19 de novembre de 2017 es va situar en el
54% del total del cens. Per tant, descomptant els vots del qui van donar suport al candidat del
centre-esquerre Alejandro Guillier, Piñera va guanyar la segona volta de les eleccions amb un
suport reduït: De les 14.347.288 persones habilitades per votar, només va obtenir 3.796.559
vots.

Però, lluny de buscar guanyar-se la confiança dels gairebé 10 milions d’electors que no el van
recolzar, Piñera va començar a governar des del primer moment de forma autoritària, posant
tant en els llocs clau del govern com en altres llocs de la burocràcia, llocs de treball molt ben
pagats, per cert, no només a homes de la seva confiança, sinó a familiars seus, la qual cosa
el va fer rebre acusacions per nepotisme que va desoir totalment. Les seves receptes
econòmiques han afavorit només al gran empresariat, al qual ha reduït encara més els
impostos, ha estat en el punt de mira per la corrupció. Com si els xilens encara visquessin
sota la dictadura de Pinochet, el govern de Piñera ha criminalitzat tota dissidència política, a
la vegada que ha aprofundit l’estat policial, invertint milions de dòlars en la compra de
material repressiu de darrera generació. A la militarització de l’Araucanía, s’han d’afegir les
esgarrifoses imatges de Carabiners detenint i colpejant salvatgement a dones d’origen humil
pel sol fet d’exercir la venda ambulant per guanyar-se la vida, a estudiants secundaris que es
manifesten pacíficament, imatges que per la seva cruesa van donar la volta al món.

En aquest context enrarit, es va produir l’assassinat a sang freda per part de Carabiners de
Xile, del jove maputxe Camilo Catrillanca, a qui la versió oficial del govern va vincular amb un
assalt a mà armada produït aquell mateix dia. No obstant, les mateixes imatges de les
càmeres de Carabiners van demostrar que tot era un altre muntatge del govern, doncs a les
imatges es veu clarament com Catrillanca treballava la terra sobre d’un tractor i va rebre els
trets de la policia sense cap avís previ. Va ser un assassinat policial. Un més per afegir a la
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llarga llista de víctimes dels agents de l’estat a Xile en plena democràcia. A més, un jove de
15 anys, testimoni presencial del crim, va ser detingut, incomunicat i torturat, amb la intenció
d’impedir que revelés la veritat. Però igualment, la veritat va sortir a la llum.

Una onada d’indignació va recórrer Xile i es va escampar pel món, amb manifestacions als
cinc continents reclamant justícia, al igual que en el cas de George Floyd als Estats Units. Fent
cas omís de les crítiques, el govern de Piñera es va negar a reconèixer els fets i el ministre
d’Interior Andrés Chadwick, cosí germà del president, es negava a dimitir, a la vegada que
feien de tot per protegir als assassins.

De la mateixa forma, davant de les queixes de professors i associacions de pares i mares pel
mal estat dels centres educatius públics, molts dels quals estan afectats per goteres, el
ministre d’Educació, Gerardo Varela, va recomanar a les escoles l’organització de bingos per
tal de finançar les obres de millora de les infraestructures. Després, va ser el torn de la nova
ministra d’Educació, Marcela Cubillos, que va substituir Varela i va dirigir durs atacs als
professors xilens, en vaga, negant-se fins i tot a reunir-se amb els seus representants electes,
a qui va entregar a la més crua repressió policial, que va deixar imatges espantoses de
mestres i professors amb el cap sagnant pels cops de porra dels Carabiners. Però potser
l’exabrupte més patètic va arribar en plena pandèmia, quan el ministre de Sanitat José
Mañalich, que no va prendre cap mesura contra la propagació de la covid 19, privilegiant fins
al darrer moment els interessos econòmics de les grans empreses, per justificar la seva
inacció va declarar que “ a lo mejor el virus muta y se convierte en buena persona”.

D’aquesta manera, en un clima de màxima crispació social, política i econòmica, l’anunci
d’una nova pujada al preu del transport públic -l’enèsima- aplicable a partir del 6 d’octubre
de 2019, va originar un gran malestar ciutadà. El govern, acostumat a apagar el foc amb
gasolina i a fer gal·la de la seva prepotència habitual, va respondre amb la burla de sempre.
Si en resposta a les queixes pels baixos salaris, va sortir per televisió el ministre i molts cops
candidat de la dreta a la presidència, Joaquin Lavín, per fer un “curs de cuina” amb receptes
per menys de 3 dòlars diaris, per demostrar a la gent que no calia que els augmentessin els
salaris, doncs, amb menys de 3 dòlars al dia es podia menjar molt bé, en aquesta ocasió va
sortir el Ministre d’Economia, Juan Andrés Fontaine, per defensar que si la gent volia
estalviar, havia d’aixecar-se més aviat, doncs, a les 7 de la matinada el preu del transport
públic és mes barat.

El poble xilè, un cop més, es va veure humiliat. La resposta, també un cop més, la van donar
els estudiants, que van començar amb les primeres evasions massives del pagament del
transport públic, en senyal de protesta. Tot hauria pogut quedar en no res, però la resposta
desproporcionada del govern, que es va querellar contra els estudiants detinguts per no
pagar el bitllet de metro, aplicant-los la draconiana Llei de Seguretat Interior de l’Estat, i va
endegar una repressió brutal contra els estudiants secundaris -recordem, menors d’edat- va
obrir la capsa dels trons. Les querelles, càstigs, i les imatges d’estudiants amb el crani obert,
de policies llençant bombes lacrimògenes dins de vagons de metro plens de passatgers, fins
i tot gent gran i nadons, va ser molt més del que l’humiliat i sofert poble xilè va poder suportar.
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Quan la repressió comptava amb centenars de joves ferits i detinguts, el divendres 18
d’octubre de 2019, seguint una convocatòria espontània nascuda de nombroses i diverses
organitzacions socials de base, i que va córrer com la pólvora via xarxes socials, milions de
persones van sortir al carrer a tot el país, premunides d’una indignació i una ira alimentada
per 50 anys d’injustícia, opressió i violència sistèmica, per protestar. Si bé la majoria dels
manifestants van sortir colpejant casseroles de manera pacífica, la repressió policial va
provocar que la manifestació derivés en violents enfrontaments i en un escenari de batalla
campal semblant al d’una veritable guerra civil. Es van aixecar centenars de barricades a
Santiago i les principals ciutats del país, es van cremar autobusos del transport públic i fins
tot es van produir incendis a diverses estacions del metro de la capital, amb vagons inclosos.
Dins d’una espiral de violència inusitada, es van produir saquejos a supermercats i grans
superfícies d’establiments comercials, a la vegada que comissaries i dependències policials
es van veure atacades amb pedres i còctels molotov per multituds de veïns indignats. La
indignació desbordada envers la policia, es va manifestar també en el saqueig i crema de
l’església institucional dels Carabiners, a Santiago, que va quedar completament destruïda.
Les imatges religioses van ser utilitzades també per la multitud per nodrir el foc de les
barricades. Amb una ciutat de Santiago il·luminada pel foc dels incendis i els tumults, amb el
soroll de fons dels helicòpters policials i els trets, se sentia amb claredat l’eco d’una consigna
cantussejada per milers i milers de veus, i repetida com un mantra que volia explicar i donar
compte del que estava passant: “Xile ha despertat”. Era el dia divendres 18 d’octubre de 2019.

Aquella mateixa tarda, mentrestant Xile cremava pels quatre costats, el President de la
República Sebastià Piñera, no va voler interrompre la seva agenda personal: Va celebrar la
festa d’aniversari d’un dels seus nets en un luxós restaurant italià de l’exclusiu barri de
Vitacura. La notícia va transcendir als mitjans de comunicació internacionals, i així, el rotatiu
italià Corriere della Sera titulava: “Xile es crema i ell menja pizza”. El qüestionat dirigent
només va reaparèixer durant la matinada del dissabte 19, per decretar l’estat d’emergència i
el Toc de Queda, mesura excepcional que no s’aplicava des de temps de Pinochet.

No va servir de res. El dia 23 d’octubre, l’estat d’emergència romania vigent a 15 de les 16
capitals regionals de Xile. La resposta social va ser contundent: Davant la sordesa d’un govern
que només contestava amb repressió, va tenir lloc l’anomenada Marxa més gran de Xile, que,
efectivament, va ser la manifestació més important i nombrosa de la història d’aquest país
andí, superant els precedents històrics, com ara les concentracions del NO a Pinochet, l’any
1988, o les multitudinàries manifestacions obreres de l’Unitat Popular entre 1970 i 1973.
Segons van haver d’admetre les fonts oficials, el divendres 25 d’octubre, a Santiago de Xile,
es van concentrar un milió dos-cents mil manifestants, que van ocupar tot el centre històric i
van muntar un gran escenari a la Plaça Baquedano, que va començar a ser anomenada des
d’aquell moment com la Plaça de la Dignitat Nacional. Grups musicals emblemàtics, com ara
Inti Illimani, van fer cantar a unes multituds emocionades, himnes amb una forta càrrega
simbòlica, com ara el Venceremos, que va ser la cançó oficial de la campanya electoral de
Salvador Allende el 1970, i El pueblo unido jamás será vencido, coneguda cançó
revolucionària que es canta a tot el món, però que va ser composta i creada a Xile als anys 60.
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Les fotografies aèries preses són realment impressionants, i a partir d’aquell dia, cada
divendres, el poble es va citar per reunir-se i manifestar-se pacíficament, aixecant les
banderes del Despertar de Xile.

El moviment va sorgir com una resposta social espontània davant dels abusos del sistema i
del govern de Piñera, sense lideratges polítics ni partidistes a darrera, capaces de dirigir o de
capitalitzar amb vots el greu i profund descontentament expressat. No obstant, el caràcter
polític i antineoliberal del moviment era evident per tothom, menys per al govern de Piñera
que, amb el seu cinisme habitual, va sortir per la televisió felicitant als manifestants i
ressaltant el suposat “caràcter apolític” del moviment. Piñera va ometre que a les
multitudinàries manifestacions s’exigia de forma contundent la seva dimissió amb tot el seu
executiu, així com la fi de la repressió, la fi dels sistema de les AFP, la tantes vegades
postergada gratuïtat de l’educació pública, la devolució dels diners vinculats a la corrupció
política, militar i empresarial, el reconeixement i devolució de terres usurpades als pobles
originaris, així com l’anul·lació dels “perdonazos” tributaris a les grans empreses, la
nacionalització de l’aigua, mineria i altres empreses privatitzades... En resum, un programa
que clamava per la superació de tot el llegat de Pinochet i la insultant desigualtat que aquest
sistema havia generat.

No obstant, en aquestes mateixes manifestacions, es va fer palès que el poble era conscient
que tots aquests canvis exigits, només podien fer-se realitat si, des del punt de vista
institucional es superava la principal barrera que els impedia: La Constitució de 1980.
Aquesta autèntica presó legal imposada per la força i sostinguda durant 40 anys, havia
complert a la perfecció l’objectiu fixat pels seus creadors: impedir qualsevol mena de canvi
social a Xile. Ja s’havia vist com, a la més mínima iniciativa legislativa que toqués els
privilegis dels poderosos, la dreta política s’afanyava en presentar recurs al Tribunal
Constitucional, que com un guardià gelós, fallava declarant inconstitucional les lleis
proposades en un sentit de reforma i progrés. Per aquesta raó, es va obrir camí l’objectiu
innegociable d’eliminar la Constitució de 1980 i substituir-la per una de nova, redactada de
manera participativa i democràtica.

El dia 21 d’octubre de 2019, Piñera va sortir un altre cop als mitjans, envoltat de militars i els
seus acòlits, i va fer un discurs fosc i amenaçador, a l’alçada de les cadenes de ràdio i televisió
del dictador Pinochet. Les seves paraules van ser, literalment, una declaració de guerra
contra el poble mobilitzat als carrers: “estem en guerra davant d’un enemic poderós,
implacable”. Acte seguit, Piñera va ordenar la sortida de l’exèrcit per a reprimir les
manifestacions al costat de la policia, amb un balanç esgarrifós. Es calcula oficialment que, a
finals d’aquell mes d’octubre, van morir a conseqüència dels trets o les pallises a mans de
militars i policies, un total de 32 persones, a la vegada que altres milers van resultar ferits,
mutilats i amb seqüeles. Però aquests xifres de víctimes s’eleven si considerem les
estimacions realitzades per organitzacions de defensa dels drets humans. Especial
rellevància cobra el fet de que, segons es veu, va existir una política coordinada i oficial per
disparar als ulls dels manifestants, doncs a Xile, més de 500 persones van patir greus danys
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oculars, amb pèrdua d’un o dels dos ulls. Les detencions es contaven per milers i encara avui,
dos anys després, romanen tancats en presó preventiva centenars de manifestants, sense
que s’hagin aportat proves dels suposats delictes. La visió de la premsa internacional ha estat
taxativa en denunciar que la policia reprimeix manifestacions pacífiques sense cap
provocació ni miraments.

Però aquesta gravíssima repressió no va intimidar al poble xilè. Les manifestacions
pacífiques i multitudinàries van continuar a l’anomenada Plaça de la Dignitat i a les principals
ciutats del país.

Davant de la vehemència i caràcter multitudinari del moviment, el 23 d’octubre Piñera va
intentar combinar la seva política repressiva, amb l’anunci de l’anomenada Agenda Social, un
conjunt de mesures destinades a calmar els ànims encesos dels xilens. Entre les mesures,
destacava la derogació de la pujada del transport públic i es destinava per l’any vinent, una
partida de 1.200 milions de dòlars d’inversió pública destinada a augmentar el salari mínim i
les pensions dels sectors més vulnerables de la societat. Aquests anuncis, però, van arribar
massa tard. El govern de Piñera havia perdut tota la credibilitat i es va desplomar a les
enquestes, arribant a l’ínfim, ridícul i inèdit 6% d’aprovació a la seva gestió. Només li quedava
dimitir i convocar a noves eleccions, a la vegada que s’havia d’enfrontar a la justícia per les
greus violacions als Drets Humans produïdes durant els dies de la revolta.

El Parlament va prendre la iniciativa i és així, com el mes següent, es van proclamar Els
Acords de Novembre, que va traçar el camí d’una possible solució al conflicte polític,
mitjançant la convocatòria d’un referèndum nacional per decidir si la Constitució de 1980
havia de continuar o no vigent, i, en cas negatiu, decidir la fórmula per a la redacció d’una nova
Carta Magna.

El 2020 es va inaugurar amb la situació empantanada, per una part, per la negativa del govern
a dimitir i a aplicar canvis al model econòmic, i per altra part, perquè el camí de canvi
constitucional és lent i requereix una paciència que el poble xilè en gran part ha perdut. Piñera
va insistir en la repressió i es va negar a tocar els interessos econòmics de les grans fortunes
de Xile.

El conflicte, que ja havia assolit un fort impacte internacional, va adquirir encara més
rellevància amb la denúncia presentada per l’exjutge espanyol Baltasar Garzón, amb el
suport de nombroses organitzacions de defensa dels Drets Humans, davant el Tribunal Penal
Internacional de La Haya, contra Sebastià Piñera i alts membres del seu govern i la cúpula
policial xilena, per crims de lesa humanitat.

En aquell moment, com si el guió d’aquesta història hagués estat escrit per un déu foll, va
esclatar a nivell global, la pandèmia de covid 19, que ja porta gairebé dos anys assolant la
humanitat.

Esperem de tot cor, que els patiments i sacrificis del poble xilè, no siguin en va, i
aconsegueixen veritat, justícia i reparació, davant dels infinits abusos perpetrats pels hereus
de la dictadura.
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