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SINOPSE
a

Salvador Allende pon en marcha un
programa de  profundas  transforma-
cións sociais e políticas. Desde o pri-
meiro día a dereita organiza contra el
unha serie de folgas salvaxes men-
tres a Casa Branca o asfixia econo-
micamente.  A  pesar  do  boicot  en
marzo de 1973 os partidos que apo-
ian a Allende obteñen o 43,4% dos
votos.  A dereita comprende que os
mecanismos legais  xa  non lles  ser-
ven. De agora en diante a súa estra-
texia será o golpe de estado.

NOTA DE DOCS & THE WORLD

A batalla de Chile distribúe a súa ex-
tensa duración en tres partes. A pri-
meira, concluída en 1975 e titulada A
insurrección  da  burguesía,  empeza
con imaxes do bombardeo do Pazo
da  Moeda  do  11  de  setembro  de
1973:  carros  de  combate,  avións  e
artillaría lixeira e pesada asaltan a se-
de do goberno. Aínda hoxe se deba-
te se Allende morreu por unha bala
inimiga ou  se  suicidou.  Empezando
polo final (o fin da democracia e do
goberno e da vida de Allende), Guz-
mán  elimina  calquera  elemento  de
misterio,  mostra  claramente  como
concluíu o enfrontamento interno no
seu  país.  O  que  segue  será  unha
análise e unha explicación de como
se puido chegar a este punto en que
a violencia militar esmaga un gober-
no lexítimo e democrático.
a

A explicación empeza con imaxes de
marzo do 73, cando se producen as
últimas  eleccións.  Guzmán fai  unha
enquisa a xente moi diversa, e de in-
mediato ponse de manifesto que os
chilenos  están  polarizados  entre  os
seguidores  da  Unidade  Popular  de
esquerdas e os adeptos do Partido
Demócrata Cristián e o moi agresivo
Partido Nacional. Os  conservadores

aspiran a obter dous terzos no Par-
lamento que lles permitirían obrigar
a  dimitir  a  Allende.  Teñen  motivos
para crelo: Chile está sumido nunha
profunda crise económica causada
por  un  boicot  de  Estados  Unidos
coa colaboración dos dous partidos
de dereitas.
a

As reformas emprendidas polo go-
berno  de  Allende  asustaron  á  oli-
garquía nacional e ao veciño impe-
rialista do norte. Vanse nacionalizar
sectores crave como a enerxía e o
transporte.  É  todo  isto  o  que  hai
que cortar en seco e para sempre,
de aí  a campaña para derrubar ao
goberno marxista.
a

Contra  todo  prognóstico,  Allende
gaña co 43% dos votos. Os parti-
dos  de  dereitas  só  alcanzan  unha
maioría simple.  Despois dunha pri-
meira  reacción  violenta  na  que  se
tenta impugnar o resultado, a derei-
ta alíase para socavar ao executivo.
Facendo un uso destrutivo das súas
atribucións  paramentarias,  derruba
un tras outro aos ministros de Allen-
de (até 15), e a punto está de tom-
bar  ao goberno,  pero as  mobiliza-
cións  xerais  nas rúas  impídeno.  O
Congreso deroga todos os proxec-
tos  de  lei  do  executivo:  desde  as
nacionalizacións de sectores priva-
dos  até  reformas  agrarias  e  edu-
cativas. O país queda encallado na
inmobilidade, a maioría simple par-
lamentaria  desexa  agravar  a  crise
para  que  a  situación  nacional  se
precipite no caos. O conflito de po-
deres leva a un canellón sen saída.
a

A dereita non se limita á sabotaxe
parlamentaria,  tamén  boicotea  con
accións  económicas.  Como  conta
co apoio económico e loxístico da
CIA e dos Estados Unidos, organiza
unha folga de transporte que impide
a  distribución  de alimentos  e com-

poñentes para as fábricas. Ademais,
moitos comerciantes ocultan as súas
mercadorías para especular cos pre-
zos no mercado negro. A situación é
crítica.  A cidadanía ten que organi-
zarse  para  repartir  os  produtos  e
abastecer  os  fogares.  Improvísanse
mecanismos  de  distribución,  como
os carnés de racionamento.  O blo-
queo organizado pola oligarquía e o
goberno norteamericano leva a Chile
ao bordo do precipicio.
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O grupo fascista paramilitar Patria e
Liberdade desfila polas rúas de San-
tiago  causando  desordes  na  rúa  e
ameazando as institucións democrá-
ticas.  O país  está dividido.  Un dos
bandos lánzase á sabotaxe, mentres
que o outro deféndese como pode.
a

O país queda paralizado por mor das
folgas  do transporte  e  de  parte  da
minería do cobre. O exército declá-
rase  autónomo,  libre  de  actuar  se-
gundo os criterios dos seus dirixen-
tes. Moitos dos militares que conspi-
ran  contra  o  goberno  recibiron  for-
mación nos Estados Unidos e Pana-
má.  O  respaldo  estadounidense
complétase  con  grandes  doazóns
económicas para os que manteñen a
folga do cobre.

Neste afundimento nacional, os tra-
balladores  organízanse para  manter
a  produtividade  e  a  economía.  De
forma  espontánea,  os  sindicatos
crean  organizacións  chamadas  cor-
dóns industriais e comandos comu-
nais.  Os poucos enxeñeiros favora-
bles a Allende asumen a xestión téc-
nica  das  fábricas.  O  documental
mostra  moitas  asembleas de obrei-
ros en que se chama á unidade e á
organización  e  se  debaten  estrate-
xias. A economía nacional está des-
truída,  o  boicot  xa  dá froitos,  pero
Allende segue tendo o apoio incon-
dicional da base obreira.
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