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Resumo: 

 Este traballo versará sobre os distintos plans e accións que o goberno dos Estados 

Unidos, da man ca CIA, levou a cabo para debilitar e derrocar ao goberno esquerdista de 

Salvador Allende en Chile, entre os anos 1970 e 1973, que culminará co golpe de estado 

do 11 de setembro de 1973. Ademais, veremos a evolución do goberno en Chile dende os 

anos 60 e as súas relación cos EEUU. 

Palabras chave: Chile, Estados Unidos, Salvador Allende, Golpe de Estado, CIA. 

 

Resumen: 

 Este trabajo versará sobre los distintos planes y acciones que el gobierno de los 

Estados Unidos, junto con la CIA, llevará a cabo para debilitar y derrocar el gobierno 

izquierdista de Salvador Allende en Chile, entre los años 1970 y 1973, culminando con 

el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Además, iremos viendo la evolución 

del gobierno en Chile desde los años 60 y sus relaciones con los EEUU. 

Palabras clave: Chile, Estados Unidos, Salvador Allende, Golpe de Estado, CIA. 

 

Abstract: 

 This work will deal with the various plans and actions that the US government, 

along with the CIA, will carry out to weaken and overthrow the leftist government of 

Salvador Allende in Chile, between the years 1970 and 1973, culminating in the coup 

d'état of 11 September 1973. In addition to this, we will see the evolution of the 

government in Chile since the 1960s and its relations with the US. 

Keywords: Chile, United States, Salvador Allende, Coup d´état, CIA. 
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Índice de abreviaturas: 
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DIA:  Defense Intelligence Agency (Axencia de Intelixencia de    

  Defensa). 
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NSC:  National Security Council (Consello de Seguridade Nacional). 

PDC:   Partido Democrático del Pueblo. 

PNB:  Produto Nacional Bruto. 

UP:  Unidad Popular. 
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1.- Introdución. 

 Este traballo, co nome de A inxerencia estadounidense no goberno de Salvador 

Allende, vai a versar sobre os distintos plans e accións que o goberno dos Estados Unidos, 

da man da CIA, levou a cabo para debilitar ao goberno de esquerdas chileno de Salvador 

Allende, entre os anos 1970 e 1973, culminando co golpe de Estado de Augusto Pinochet. 

Ademais disto, tamén trataremos o período anterior a Allende, nos anos 60, para así 

comprender como se chega á situación a tratar neste traballo, centrándonos nos gobernos 

de Jorge Alessandri e Eduardo Frei Montalva. 

 O obxectivo principal deste traballo vai a estar centrado en comprender cales eran 

os métodos de actuación dos Estados Unidos en Chile e por que intentaron tirar abaixo o 

goberno de Allende. En canto aos obxectivos secundarios, tamén gustaríanos observar a 

evolución política e social que experimenta Chile nos anos 60, para así comprender como 

Allende e Acción Popular chegan ao poder, e tamén coñecer o ascenso e importancia que 

foi cobrando Augusto Pinochet, unha figura clave en Chile a partir de 1973. 

 O traballo dividirase en catro bloques, atendendo a razóns cronolóxicas, onde o 

primeiro deles abarcará toda a década dos 60, tratando os gobernos de Alessandri e Frei 

Montalva. O segundo bloque do traballo tratará sobre o ascenso de Salvador Allende á 

presidencia do goberno de Chile, no ano 1970, da man de Unidad Popular (UP), 

centrándonos no Comité 40 e no proxecto FUBELT, que sería levado a cabo polo goberno 

de Richard Nixon. No terceiro bloque, que versará entre os anos 1970 e 1973, veremos o 

propio goberno de Allende, centrándonos nos propios plans de desestabilización dos 

Estados Unidos a través de diferentes medios, como a corporación ITT ou o diario El 

Mercurio. Por último, o cuarto bloque estará enfocado na preparación do golpe de Estado 

promovido polos estadounidenses, destacando o peso da CIA e tamén da DIA, ademais 

de tratar a figura de Pinochet. 

 En canto á bibliografía que utilizaremos para este traballo, para o primeiro bloque 

habería que destacar que, ademais de diversos artigos sobre os gobernos que trataremos, 

tamén serán importantes algunhas obras temáticas da historia de Chile, como por exemplo 

Breve Historia contemporánea de Chile, do autor Osvaldo Silva Galdames. 

 Para os demais bloques, as fontes máis importantes serán as primarias, de arquivos 

desclasificados da CIA sobre todo, aínda que tamén será de importancia a obra de Peter 

Kornbluh, Pinochet: los archivos secretos, que recollerá as transcricións de moitos 
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documentos desclasificados da CIA sobre o tema chileno. Ademais de fontes primarias, 

tamén utilizaremos artigos ou libros posteriores, como por exemplo La Casa Blanca 

contra Salvador Allende. Los orígenes de la guerra preventiva, da periodista chilena 

Patricia Verdugo. 

 Para ir finalizando coa introdución, debemos destacar que as fontes primarias 

utilizadas neste traballo, gran parte foron consultadas a través do portal The National 

Security Archive, que pertence á The George Washington University, situada en 

Washington D.C. que recolle toda unha serie de documentos desclasificados sobre varias 

cuestións, como por exemplo podemos atopar documentos sobre Colombia, ou sobre o 

que nos centraremos neste traballo, Chile. O proxecto que recolle este portal será o 

chamado The Chile Documentation Project, dirixido por Peter Kornbluh, de onde 

extraeremos gran parte dos documentos utilizados para este traballo. Neste portal 

poderemos encontrar máis de 20.000 documentos desclasificados, polo que para 

seleccionar a información o que fixemos foi primeiro tratar as fontes secundarias para así 

centrarnos nos puntos que queríamos tratar, así posteriormente buscaríamos todo o 

relacionado co tema en cuestión e escolleríamos os documentos que tratasen só esa 

cuestión en específico. Aínda así, haberá unha ampla serie de documentos sobre cada 

punto a tratar, polo que, para a elaboración deste traballo usaremos as que proporcionen 

a información máis importante para o que estamos a tratar. Así pois, traballaremos cunha 

gran cantidade de fontes primarias, xa que nos permitirán comprender e interpretar os 

acontecementos que estamos a tratar, non sendo meras citas que acompañen ás fontes 

secundarias. Por último, as citas que se verán neste traballo están traducidas polo autor 

do mesmo ao galego, a través dos documentos orixinais en inglés ou de traducións ao 

castelán grazas ao libro de P. Kornbluh. 

2.- Os anos 60. 

 Comezando xa co primeiro bloque, e a modo de introdución, hai que destacar que 

empezaremos este traballo no ano 1958, cando Jorge Alessandri chega ao poder e que 

gobernará ata o ano 64, momento no que Eduardo Frei Montalva ocupará o cargo de 

presidente ata 1970. En canto ao primeiro, destacaremos durante o seu goberno as súas 

políticas económicas e, en canto ao segundo, faremos fincapé no seu programa de 

“Revolución en Libertad”, ademais doutras cuestións. 
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2.1.- Jorge Alessandri. 

2.1.1.- Acceso ao poder. 

 Dende o ano 1952 Carlos, Ibáñez del Campo estará na presidencia chilena, 

catapultado a través de diversos partidos e organizacións, onde destacaría o Partido 

Democrático del Pueblo, coa pretensión de limpar a súa imaxe de tirano que adquirira en 

1927. Gañará en 1952 as eleccións, pero, pronto o seu goberno se deteriorará, que 

provocaría un gran desencanto na poboación, ao que hai que sumarlle ademais que a 

radicalización política no país acentuaríase, dando pé a un amplo desenvolvemento do 

movemento obreiro e tamén á conformación en 1956 do Frente de Acción Popular, tamén 

coñecido como FRAP, que aglutinará diversas organizacións de esquerdas e que se 

presentarán ás eleccións de 1958 baixo representación de Salvador Allende. 

 Debido a isto, os sectores conservadores do país, ligados sobre todo aos partidos 

Liberal e Conservador, entre outros, porán a súa vista en Jorge Alessandri, apodado El 

Paleta, o que fora ministro de Facenda durante o goberno de Gabriel González, que 

gobernaría entre 1946 e 1952. Así pois, apoiado tanto por liberais, conservadores e 

independentes obtería nas eleccións de 1958 un 31.2% dos votos1, que lle daría a vitoria. 

 O seu primeiro gabinete de goberno estará formado por algúns tecnócratas 

“apolíticos”, co fin de que puxesen a súa experiencia ao servizo do goberno2, e terá a 

principal función de racionalizar á administración pública, de equilibrar os orzamentos e 

frear a inflación do país3. Con todo, o problema residirá en que, no ámbito económico, as 

reformas serán moi precarias e ineficaces e que agora comentaremos. 

2.1.2.- Políticas de goberno. 

 Durante o goberno de Alessandri, tívose que facer fronte a diversas cuestións e 

problemas, onde o mais destacado garda relación coa reforma agraria, a cuestión do cobre 

e a inflación do país. Ademais disto, tamén é importante que nas eleccións parlamentarias 

e municipais que se darán durante o seu goberno irá perdendo cada vez máis apoios, que 

lle obrigará a colaborar cos radicais para que lle respaldasen os seus proxectos de 

desenvolvemento para o país4. Isto se dará no ano 1961, cando o goberno dos tecnócratas 

 
1 Silva Galdamés, O. (1995). Breve Historia Contemporánea de Chile. México: FCE, p. 309. 
2 Collier, S.; Sater, W. F. (1998). Historia de Chile. 1808-1994. Cambridge University Press, p. 226. 
3 Silva Galdamés, O. (1995). Breve Historia Contemporánea de Chile. México: FCE, p. 309. 
4 Íbid, pp. 309-310. 
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cae e se refuxia nos radicais, tamén coñecidos como “abrigos amarillos”5 para continuar 

no poder. 

 Pero, centrándonos nas propias políticas de Alessandri, de corte conservador, unha 

das cuestións máis importantes durante o seu goberno foi a reforma agraria, xa que, 

durante as primeiras décadas do século XX atopámonos ante unha estrutura agraria 

tradicional onde o gran latifundio é o dominador e onde a xerarquía social é moi ríxida, 

autoritaria e paternalista6. Así pois, faise evidente a necesidade dunha reforma, que nos 

anos 60 manifestaríase a través da Igrexa Católica, cando no ano 1962 crea o chamado 

Instituto de Promoción Agraria, que tería como finalidade distribuír algunhas 

propiedades da Igrexa entre diversos campesiños que non tiñan terras propias. Pero non 

só estará promovido pola Igrexa, xa que os EEUU, a través da “Alianza para el progreso”, 

tamén apoiaría esta reforma como unha medida básica para o desenvolvemento chileno. 

 Antes de continuar, hai que facer mención na “Alianza para el progreso”, xa que 

se tratará dunha alianza implantada polo presidente estadounidense John F. Kennedy co 

fin de axudar ao desenvolvemento latinoamericano sen pasar por un proceso 

revolucionario como o cubano, onde os Estados Unidos sería o auxilio técnico e 

financieiro para estes países7. Así, buscaríase evitar que a Unión Soviética e o marxismo 

obtivese máis poder e influencia, dentro do contexto da Guerra Fría. 

 Así pois, tras moitas presións, o goberno de Alessandri promulgaría en agosto de 

1962 a Lei da Reforma Agraria, ou Lei 15.020, que permitiría ao Estado a redistribuír 

terras abandonadas, as cultivadas ineficazmente ou as que estaban en barbeito en 

propiedade corporativa8. Ademais, tamén se levou a cabo a creación de varias institucións 

fiscais para levar a cabo a reforma, entre as que destacaría a Corporación de Reforma 

Agraria (CORA), que supervisaría a expropiación das terras que serían redistribuídas, 

entre outras. 

 Para finalizar coa reforma agraria, é destacable comentar que esta se dilatará no 

tempo e tamén estará presente durante os gobernos de Frei Montalva e de Salvador 

 
5 Soto, A. & Garay C. (2018). Tecnocracia y apartidismo de derechas en Chile. El “relato” de Jorge 

Alessandri (1958-1964). Tzintzun. Revista de Estudios Históricos, Nº68, p. 270. 
6 Memoria Chilena (2018). La Reforma Agraria (1962-1973). Biblioteca Nacional de Chile. Extraído de: 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3536.html. 
7 Verdugo, P. (2004). La Casa Blanca contra Salvador Alledne. Los orígenes de la guerra preventiva. 

Madrid: Tabla Rasa, p. 32. 
8 Collier, S; Sater, W. F. (1998). Historia de Chile. 1808-1994. Cambridge University Press. p. 243. 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3536.html
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Allende, xa que, aínda que o goberno de Alessandri establecería o comezo, non sería unha 

reforma total, xa que apenas se tocaría o campo, distribuíndo unicamente 60.000 

hectáreas, onde mais do 60% estaba xa en mans do Estado9, polo que se denominou 

coloquialmente como “reforma macetero”. 

 Outra cuestión importante durante o goberno de Alessandri foi a do cobre, 

principal fonte de ingresos para Chile no comercio internacional dende os anos 40 e 50. 

Antes de nada, hai que comentar que, as empresas mineiras chilenas, entre as que 

destacamos a Anaconda (Compañía de los Andes) e a Kennecott, estaban baixo unha 

carga impositiva moi alta, entre o 80 e 90% das ganancias, pero que co Novo Trato de 

1955, promovido polo goberno de Ibáñez, limitábase o aparello tributario a estas 

empresas, ben o Estado aínda podíase levar un 50% das ganancias. Así, nos anos de 

Alessandri no poder, malia que as exportacións aumentarían, sobre todo aos Estados 

Unidos, a participación de Chile no mercado do cobre, apenas subiría dun 14 a un 15%, 

que moitos achacarían á escaseza de inversións das propias empresas10. Ademais, a carga 

impositiva irá aumentando durante estes anos, en primeiro lugar, tras o terremoto de 1960 

para así financiar a reconstrución das zonas afectadas, algo que non gustaría ás empresas, 

e que violaría o Novo Trato. En 1962, os impostos volverían a aumentar para este sector, 

polo que ameazaron de deixar de inverter en Chile no cobre, pedindo unha conxelación 

dos impostos e maior poder para estas empresas. Todo isto supuxo unha confrontación 

entre Estado e a Gran Minería, onde se desenvolvería a idea de nacionalización desta 

industria, e que, ao igual que ocorría coa reforma agraria, tamén estará presente nos 

gobernos de Frei Montalva e Allende. 

 Por último, outro punto a tratar durante o goberno de Alessandri é a cuestión da 

inflación e da política fiscal, onde ademais defendía que o Estado debía de intervir na 

economía o menos posible, é dicir, tiña un carácter moi liberal, pero defendía que a 

inversión pública era necesaria para relanzar a economía. Así, unha das medidas para 

estimular a economía e as empresas privadas será a creación das Asociacións de Aforro 

e Préstamo, ademais de que se creará unha lei para a creación de vivendas que estarían 

exentas dos impostos de propiedade e cunha rebaixa tributaria, e do fomento dun 

programa de obras públicas11. 

 
9 Íbid, p. 244. 
10 Íbid, p. 244. 
11 Íbid, p. 245. 
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 Todo isto estará destinado á que as empresas privadas se decidan a inverter no 

país, e nun primeiro momento, as condicións económicas mellorarían, pero, non se 

producirían as inversións que se esperaban, o que provocaría unha maior inflación, a caída 

da moeda e o aumento dos prezos. Así, vemos como a inflación pasaría  dun 28% en 1962 

a un 45.3% no 63 e ao 38.5% en 196412. 

 A inflación aumentaría os problemas fiscais, xa que para estimular a economía, as 

inversións viñan dadas a través de préstamos a gran escala, o que producirá unha gran 

débeda externa, sumando tamén a alta carga impositiva que existía no país. Non se 

levaron a cabo grandes reformas neste ámbito, unicamente para mellorar a recadación de 

impostos, polo que, a finais do seu mandato, ata o 75% das reservas externas chilenas 

estarían destinadas a pagar as débedas, mentres que, do 25% restante, mais da metade 

estarían para pagar os alimentos importados13, polo que o modelo económico de 

Alessandri foi un fracaso. 

2.2.- Eduardo Frei Montalva. 

 Nas eleccións municipais do ano 1963 mostrouse claramente o descontento co 

goberno de Alessandri, véndose unha alta taxa de abstención, rondando un 25%, e onde 

o seu apoio baixaría ata o 23.3% dos votos totais, e onde vemos que os democristiáns se 

atopan en auxe, obtendo ata un 22% dos votos, ao igual que os comunistas e os socialistas, 

contando entre os dous cun 23.5% dos votos14. Así, neste contexto de caída dos partidos 

do Frente Democrático (liberais, conservadores e radicais), chegarán as eleccións 

presidenciais de 1964, onde xa veremos claramente unha gran polarización da sociedade 

chilena e a irrupción dos Estados Unidos. 

2.2.1.- Eleccións de 1964. 

 Para as eleccións do ano 1964 o FRAP presentaríase con Salvador Allende á 

cabeza, que defendería un programa onde destacaría a reforma agraria e a súa 

intensificación, a expropiación da minería do cobre, que nese momento estaba xa en mans 

estadounidenses e da banca privada, ademais da democratización do exército e unha 

reforma electoral para que ata os analfabetos maiores de 18 anos tivesen o dereito de 

 
12 Silva Galdamés, O. (1995). Breve Historia Contemporánea de Chile. México: FCE, p. 310. 
13 Collier, S.; Sater, W. F. (1998). Historia de Chile. 1808-1994. Cambridge University Press, p. 247. 
14 Íbid, p. 228. 
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exercer o voto15. O outro gran candidato sería o Partido Demócrata Cristiano de Chile 

(PDC), un partido máis conservador, fundado a partir de Falange Nacional e o Partido 

Conservador Social Cristiano en 1957. Este, con Eduardo Frei Montalva á cabeza, 

defenderá o que se coñece como Revolución en Libertad, un programa, que sería como a 

contraposición ao programa marxista do FRAP, aínda que si reformador, onde 

poderíamos destacar a reforma agraria, a compra de ata o 51% das accións da Gran 

Minería, a Promoción Popular e a reforma educativa, que máis adiante comentaremos. 

 Os resultados destas eleccións foron favorables ao PDC, converténdose así no 

primeiro partido deste corte en toda América Latina en chegar ao poder. Isto veu dado en 

gran medida grazas ao apoio da Igrexa Católica e da dereita, con medo polo temor da 

chegada dos socialistas e comunistas. Pero aquí temos que facer fincapé en que os Estados 

Unidos nestas eleccións xa puxeron en marcha o aparello intervencionista para evitar que 

Allende gañase as eleccións, apoiándose en Eduardo Frei xa que, aínda que se trataba dun 

reformista, non atentaba contra o bloque estadounidense nin era marxista. Este apoio e 

intervención en Chile o podemos observar claramente nun documento desclasificado a 

través da Comisión Church de 1975 e do informe Covert Action in Chile 1963-1973, onde 

o secretario de Estado Dean Rusk lle envía un memorando ao presidente Johnson o 14 de 

agosto do ano 1964, comentando a situación en Chile. Aquí, fálase de que os Estados 

Unidos, a través da CIA, está a facer grandes esforzos encubertos para reducir as 

posibilidades de que en Chile sexa o primeiro país americano en elixir a un marxista 

declarado como presidente. Pero tamén se falará de que o programa estadounidense, 

secreto, incluía ademais do apoio económico, axudas das forzas armadas e da policía para 

manter a orde e diversas accións políticas e propagandísticas que estarían ligadas á 

campaña de Eduardo Frei Montalva16. 

2.2.2.- Revolución en Libertad. 

 Volvendo xa ao goberno de Eduardo Frei, é destacable comentar que, aínda que 

Frei Montalva comezou a gobernar en novembro de 1964, non será ata o ano 65 cando, a 

través das eleccións parlamentarias, onde o PDC se faría co control da Cámara dos 

Deputados e gran parte do Senado, a acción política se levase a cabo como o propio 

 
15 Silva Galdamés, O. (1995). Breve Historia Contemporánea de Chile. México:FCE, p. 310. 
16 Kornbluh, P. (2004). Pinochet: Los archivos Secretos. Barcelona: Crítica, p. 31. 
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partido quería, converténdose en único partido de goberno17, algo que non era común na 

política chilena da época. 

 Pero, centrándonos agora nas reformas e nas súas políticas, habería que destacar, 

a promoción popular, que consistirá no fomento da formación de redes de organización 

locais e de autoaxuda, orientada á poboación de barrios marxinais18. Esta promoción 

collería forza dende os seus comezos, e todas estas redes quedarían baixo a tutela dunha 

Consejería nacional, dando lugar a moitas organizacións, como por exemplo a dos centros 

de nais ou os clubs para xente nova, entre outros, chegando a contar á altura de 1970 con 

ata 20.000 organizacións. En relación a isto, a esquerda chilena nun primeiro momento 

estará reticente xa que consideraba que podía ser unha forma para que o PDC establecera 

redes clientelares, pero irase abrindo a estas poboacións marxinais, chegando a defender 

a toma de terreos urbanos para as persoas sen fogar, un problema que se daría en Chile a 

finais da década polo crecemento demográfico e pola pouca capacidade do Estado para 

proporcionar vivendas19. 

 Outro punto importante onde o goberno de Frei Montalva se centrou foi na 

educación, aumentando o gasto público nesta cuestión pasando do 15% ao 20%. Por outra 

banda, modificaría os plans de estudo, establecendo unha formación prebásica, unha 

básica que duraría oito anos, e outra media que sería de 4 anos mais. Tamén crearía o 

Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, e proporá 

unha reforma universitaria que se levará a cabo en 1967, que terá moita oposición por 

parte dos estudantes20. 

 En canto á reforma agraria, o obxectivo do novo goberno estaría baseado na 

modernización do mundo agrario a través das reformas, sumando a redistribución da terra 

e o sindicalismo campesiño. Para levar a cabo isto, estableceríase unha nova lei de 

Reforma agraria, denominada Nº 16.640, que, xunto coa lei Nº 16.625 que permitía a 

sindicación, habería un importante impulso no campo chileno. Así, expropiaríanse ata 

1.400 predios agrícolas e 3.5 millóns de hectáreas21, bastante máis que no período de 

Alessandri. A raíz disto, se levarían a cabo distintas folgas e tomas masivas de predios, 

 
17 Villalobos R., Sergio, Silva G., Osvaldo, Silva V., Fernando e Estelle M., Patricio (1988). Historia de 

Chile. Santiago de Chile: Editorial Universitaria, p. 866. 
18 Collier, S.; Sater, W. F. (1998). Historia de Chile. 1808-1994. Cambridge University Press, p. 269. 
19 Íbid, pp. 269-270. 
20 Silva Galdamés, O. (1995). Breve Historia Contemporánea de Chile. México: FCE, pp. 311-312. 
21 Memoria Chilena (2018). La Reforma Agraria (1962-1973). Biblioteca Nacional de Chile. Extraído de: 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3536.html. 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3536.html
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símbolo de que a sociedade chilena se estaba polarizando. Ao igual que no período de 

Alessandri, ademais da  reforma agraria, outra cuestión capital foi a do cobre, xa que, 

durante este goberno, como comentamos, levaríase a cabo a chilenización do cobre, 

obtendo o Estado ata un 51% das accións, aumentando as inversións, que permitiron un 

incremento da produción e da refinación, ademais de que se encargará tamén da 

comercialización a través de Codelco, a Corporación do Cobre22. 

 Para ir finalizando con este bloque, é necesario engadir que a inflación seguirá 

sendo un grave problema durante o mandado e Frei Montalva, que, sumando a violencia 

nas cidades, as continuas folgas e a toma de terreos urbanos para os pobres, polarizaría a 

sociedade chilena. Isto o veremos claramente nas eleccións do ano 1970, onde Salvador 

Allende sairá vitorioso, a través da agrupación da esquerda en Unidade Popular, mentres 

que a dereita aglutinaríase no Partido Nacional23. 

3.- A chegada ao poder de Salvador Allende. 

 Unidad Popular conformarase no ano 1969, a raíz dunha coalición dos partidos 

políticos de esquerdas, e que, en xaneiro do ano 70, elixirán a Salvador Allende como o 

candidato para as eleccións presidenciais de ese mesmo ano. En Chile, as organizacións 

populares e os sindicatos multiplicáronse dende as eleccións comentadas do ano 1964, 

tanto na cidade como no campo, conformando así un “poder popular” que esixía cambios 

reais e máis profundos aos que se fixeran na anterior lexislatura, polo que a esquerda 

gañaba terreo24. Así, o PDC, para facer fronte a este crecemento, proporía a Radomiro 

Tomic como o candidato, dunha corte máis progresista e cun programa moi similar ao de 

Allende, ademais de que tamén se presentará o expresidente Jorge Alessandri como o 

abanderado dos partidos dereitistas. Os dous primeiros candidatos serán de preocupación 

para os Estados Unidos, xa que vería perigar a súa hexemonía política en América Latina, 

polo que, como veremos neste punto, tratará de evitar que cheguen ao poder a través de 

distintos medios. 

3.1.- O Comité 40 e as eleccións de setembro de 1970. 

 Para a campaña electoral das eleccións do ano 70 o pobo chileno estaba moi 

mobilizado e fervoroso, tanto para os candidatos de esquerda como os de dereita, ao 

 
22 Silva Galdamés, O. (1995). Breve Historia Contemporánea de Chile. México: FCE, p. 311. 
23 Íbid, p. 212. 
24 Verdugo, P. (2004). La Casa Blanca contra Salvador Allende. Los orígenes de la guerra preventiva. 

Madrid: Tabla Rasa, p. 44. 
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contrario que nos EEUU, onde os análises de intelixencia comentaban que apoiar 

economicamente ao candidato de dereitas era inviable, xa que non vían posibilidades para 

a vitoria deste modo, polo que terían que recorrer a outros métodos, como o sabotaxe. 

Esta idea tamén a defenderá Agustín Edwards, director do diario El Mercurio, do que 

falaremos máis adiante, véndose claramente nas Memoirs de D. Rockefeller, publicada 

en 2002, onde o propio autor comentará que Edwards faloulle de que a vitoria de Allende 

convertería a Chile nunha nova Cuba e nun estado satélite da URSS, e que para evitar iso 

os EEUU debía actuar, polo que Rockefeller poría en contacto a Edwards con Henry 

Kissinger25, secretario de Estado dos EEUU. 

Debido a todo isto, o 25 de marzo de 1970, en Washington D.C. tería lugar unha 

reunión do chamado Comité 40, un organismo dos servicios secretos estadounidenses, 

onde Henry Kissinger sería o presidente deste Comité que tiña a función de aprobar e 

exercer o control político sobre as accións encubertas no exterior26. Nesta reunión  

aprobaríase o uso de 135.000 dólares que financiarían este sabotaxe contra Salvador 

Allende27. Aínda así, veremos dúas posturas aquí, unha que estaría en contra, destacando 

a figura de Alexis Johnson, subsecretario de Estado, que defendía que o triunfo de Allende 

non sería o mesmo que un comunista, e os que estaban a favor, defendido tanto pola CIA, 

como polo Pentágono e ata a Casa Blanca, que pensaban que a vitoria de Allende sería 

nefasta para os intereses estadounidenses. 

Pouco máis tarde, o 27 de xuño o comité volveu a aprobar outros 300.000 dólares 

que irían dedicados á cuestión chilena. Nesta reunión de xuño, e segundo trata a Comisión 

Church, os asistentes, é dicir, os funcionarios do Departamento de Estado, aprobaron esta 

partida pero con reticencias, ademais de que na mesma reunión trataríase a proposta dun 

plan de continxencia a partir do 4 de setembro, data das eleccións28. Ademais, tamén na 

Comisión Church falará sobre a asistencia ao candidato Alessandri, que, aínda que o 

Comité 40 decidira non apoiar a ninguén en específico, a mediados de ano había enquisas 

e sondeos que mostraban que Alessandri tiña opcións de conseguir a vitoria, polo que 

tanto a CIA como a ITT, unha empresa transnacional e con intereses en Chile, trazaron 

 
25 Íbid, p. 52. 
26 Comisión Church (1975). Cover Action in Chile 1963-1975. Washington D.C.: U.S. Government Printing 

Office, p. 20. 
27 Verdugo, P. (2004). La Casa Blanca contra Salvador Allende. Los orígenes de la guerra preventiva. 

Madrid: Tabla Rasa, p. 52. 
28 Comisión Church (1975). Cover Action in Chile 1963-1975. Washington D.C.: U.S. Government Printing 

Office, p. 21. 
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un plan para financiar á campaña do dereitista Alessandri. Así, a ITT, axudaría con ata 

250.000 dólares á campaña dereitista e con 100.000 máis que irían directos ao Partido 

Nacional29. 

O comité 40 reuniríase de novo o 7 de agosto, a menos de un mes das eleccións, 

e decidiría a intensificación do sabotaxe, pero cunha puntualización, xa que ordenaba á 

CIA que non dedicase máis recursos ao apoio tanto de Alessandri como de Tomic. 

Ademais disto, a mediados de agosto tamén se levaría a cabo, a través de analistas da 

CIA, do Pentágono e do Departamento de Estado, o chamado Memorando 97, que 

establecería catro opcións se Allende sairía vitorioso, onde habería que destacar a cuarta 

opción, que estaría clasificada30. Esta opción, denominada pola CIA “Opción extrema- 

Derrocar a Allende”31, fechado a 11 de agosto, establecería o primeiro paso para a 

posibilidade dun golpe militar, vendo tanto as vantaxes como os problemas que poden 

xurdir disto. 

Finalmente chegamos ao 4 de setembro, onde Allende obtería o 36.3% dos votos, 

polo que, para ser elixido presidente pactaría cos democristianos, firmando o coñecido 

como Estatuto de Garantías, onde o novo presidente se comprometería a manter a libre 

ensinanza, prensa, asociación e reunión, ademais de indemnizar os bens expropiados32. 

Todo isto estará baixo a atenta mirada dos Estados Unidos e do propio Henry Kissinger, 

que viron como os seus esforzos por evitar a presidencia de Allende foron en vano, polo 

que porán en marcha un novo plan, o proxecto FUBELT. 

3.2.- O Proxecto FUBELT. 

 As eleccións en Washington D.C. vivíronse minuto a minuto, onde o mesmo 

embaixador en Chile, Edward Korry, chegaría a enviar ata 18 comunicacións en 

referencia ao reconto de votos o día 4 de setembro, ademais dos chamados 

“Korrygramas”33, unha serie de cablegramas onde criticará tanto aos democristianos 

como á dereita chilena, culpándoa dos resultados. Estes cablegramas se sucederían nos 

días seguintes, onde habería que destacar uns que trataban sobre un plan para evitar a 

ratificación de Allende no Congreso, que se celebraría o 24 de outubro de 1970. O plan 

 
29 Verdugo, P. (2004). La Casa Blanca contra Salvador Allende. Los orígenes de la guerra preventiva. 

Madrid: Tabla Rasa, pp. 55-56. 
30 Íbid, p. 60. 
31 Íbid, p. 60. 
32 Silva Galdamés, O. (1995). Breve Historia Contemporánea de Chile. México: FCE, p. 313. 
33 Kornbluh, P. (2004). Pinochet: Los archivos Secretos. Barcelona: Crítica, p. 39. 
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en cuestión buscaría que se ratificara a Jorge Alessandri, que quedaría segundo co 35.2% 

dos votos, para que posteriormente renunciase e se convocasen novas eleccións, onde o 

presidente Frei Montalva puidese volver a presentarse34. 

 Isto é o que se coñece pola CIA como o Track I, a vía parlamentaria, que tería os 

seus comezos o 18 de xuño, cando o propio embaixador Korry propuxo ao Comité 40 o 

uso de 250.000 dólares para sobornar a algúns membros do Congreso chileno35. Tras as 

eleccións, UP necesitaría o voto de ata 19 membros para ratificar a Allende como 

presidente, polo que o 14 de setembro, o Comité autorizaría utilizar eses dólares para 

comprar o voto a persoas afíns a Frei Montalva. O problema virá cando tanto a Embaixada 

como a CIA advertirían da posibilidade de que alguén filtrase esta información, que 

podería significar un duro golpe para os intereses dos EEUU, polo que finalmente eses 

250.000 dólares nunca serían usados.  

Esta primeira vía tamén terá outros campos de acción, xa que levará a cabo unha 

campaña de propaganda, aprobada polo Comité 40 na reunión do 14 de setembro, que 

terá como finalidade apoiar a reelección de Frei Montalva. Así pois, esta campaña terá 

varios puntos de actuación, comezando polo desprestixio do que sería o goberno de 

Allende, difundindo a CIA a través de diversos xornais europeos e latinoamericanos 

predicións sobre un colapso económico baixo a administración do propio Allende36. Por 

outra parte, a CIA tamén se centrará na propia prensa chilena para a súa campaña, 

chegando a financiar algúns xornais clandestinos ou ata subvencións indirectas ao 

coñecido como Patria y Libertad, un grupo de extrema dereita moi contrario á Allende, 

ademais de que se darán resumes internos e intelixencia especial aos periodistas 

estadounidenses37. Pero, tamén se verán presións económicas, que terán como fin 

demostrar a reacción e as consecuencias que tería a economía estranxeira ao goberno de 

Allende, chegando a que o Comité 40 aprobara recortes, sumando tamén as presións a 

empresas para que evitaran inverter en Chile e a petición a outros países para que lle 

axudasen nesta labor38. 

 
34 Íbid, p. 40. 
35 Íbid, p. 40. 
36 Comisión Church (1975). Cover Action in Chile 1963-1975. Washington D.C.: U.S. Government 

Printing Office, p. 24. 
37 Íbid, pp. 24-25. 
38 Íbid, p. 25. 
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A vía II, coñecida como Track II, comezará a desenvolverse co cablegrama de 

Broe a Hecksher o día 9 de setembro, pero que terá como verdadeiro punto de partida a 

reunión que tiveron Richard Nixon, Henry Kissinger, John Mitchell39 e ata Richard 

Helms, director da CIA, na tarde do día 15 de setembro de 1970. Nesta reunión, Nixon 

dará unha serie de instrucións, que coñecemos grazas aos apuntes que o propio Helms 

tomaría e que se mostran na Comisión Church40, onde se defenderá a idea de intervir en 

Chile para derrocar a Allende a través dun golpe, correndo algúns riscos, pero sen 

involucrar a embaixada, por tanto Korry quedaría ao marxe desta vía. Ademais disto, 

tamén se mostrará que terán moitos recursos, de 10 millóns de dólares, con persoal 

preparado, e que deberían de preparar un plan estratéxico en pouco tempo. 

 Así, ao día seguinte, o 16 de setembro terá lugar unha nova reunión, con altos 

cargos da CIA e Richard Helms á cabeza, participando tamén os directores Thomas 

Karaessines ou Cord Meyer e ata o xefe da División Hemisferio Occidental, William V. 

Broe41. Nesta reunión discutirase a cuestión chilena, de onde sairá un memorando, hoxe 

desclasificado, co nome de Xénese do Proxecto FUBELT, onde se nos comentará o 

desenvolvemento dun plan de acción e golpe contra Salvador Allende: 

O director dixo ao grupo que o Presidente Nixon decidiu que un goberno de 

Allende en Chile non é aceptable para os Estados Unidos. O presidente pediu 

á axencia evitar que Allende chegue ao poder ou derribalo. O presidente 

autorizou 10 millóns de dólares para este propósito, máis se é necesario. 

Ademais, a axencia debe realizar esta misión sen coordinarse con 

Departamento de Estado ou Defensa. 

Durante esta reunión decidiuse que o señor Thomas Karamessines, Director 

Adxunto da Planificación, tería toda a responsabilidade neste proxecto. 

O director dixo que o doutor Henry Kissinger, asistente do presidente en 

Seguridade Nacional, pediulle reunirse o venres 18 de setembro para recibir 

os plans da Axencia acerca de como esta misión pode ser completada42. 

 
39 Era o coñecido como General Attorney, é dicir, o fiscal xeral dos Estados Unidos, que equivalería ao 

que coñecemos como Ministro de Xustiza. 
40 Comisión Church (1975). Alleged Assassination plots involving foreign leaders. Washington D.C. p, 

227. 
41 William V. Broe (16 setembro, 1970). Genesis of Project FUBELT. Extraído de: 

https://nsarchive2.gwu.edu//NSAEBB/NSAEBB8/docs/doc03.pdf  
42 Íbid. 

https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB8/docs/doc03.pdf


 

18 

 

 Así, ao día seguinte, o 17 de setembro, Richard Helms tivo listo o Proxecto 

FUBELT43, un plan co que unicamente se podería falar con Richard Nixon e con H. 

Kissinger. Así, comezouse a desenvolver o Track II co fin de levar a cabo un golpe de 

Estado. Aquí hai que mencionar que esta vía non substituíu a primeira, senón que irán da 

man, chegando o Track I a evolucionar cara a búsqueda da toma do poder por parte do 

exército, aínda que non de forma violenta44. 

 No proxecto participaron, como xa comentamos T. Karamessines, Broe e o xefe 

do Destacamento Especial, David Atlee Philips, que comezarían a reunirse tódolos días, 

elaborando diferentes diarios e informes sobre o estado das operacións en Chile45. En 

canto á propia segunda vía, a Axencia pretendería levar a cabo un plan de tres pasos, 

comezando por identificar aos oficiais dispostos a un golpe, entre os que destacaría o 

xeneral Camilo Valenzuela ou o xeneral das forzas aéreas Joaquín García, seguido por 

informar a estes oficiais de que os EEUU os apoiaría, e finalizando coa creación dun 

clima propicio para o golpe, mediante o uso de distintas tácticas para crear un pretexto 

que puxese en marcha e lexitimase o golpe46.  

Para crear este clima de crispación que lexitimase o golpe os Estados Unidos 

baseáronse en tres “frontes de acción”: a guerra e a presión económica para desestabilizar 

á economía chilena; a guerra política, onde se dará un maior peso á propaganda é a 

mobilización de distintas organizacións e recursos controladas pola CIA; e por último, a 

guerra psicolóxica e o terrorismo, aínda que a gran parte das fontes sobre o uso destas 

accións foron eliminadas47. 

3.3.- Asasinato de René Schneider.  

 Dentro do plan para crear o clima para levar a cabo o golpe de estado existía un 

problema, como comenta o propio Edward Korry o 21 de setembro de 1970 nun 

cablegrama: para impedir o ascenso de Allende era necesario “neutralizar ao xeneral 

Scneider, destruíndolo se é necesario”48. Isto era debido a que, ademais de ser o 

comandante en xefe, era constitucionalista e favorable ás leis da república e estaba a favor 

 
43 FUBELT non ten significado en inglés, senón que se trata da xuntanza de “fu”, clave coa que se 

designaba a Chile, e “Belt”, que significa “cinto” en inglés, polo que sería “o cinturón para Chile”. 
44 Kornbluh, P. (2004). Pinochet: Los archivos Secretos. Barcelona: Crítica, p. 42. 
45 Íbid, p. 43. 
46 Íbid, pp. 43-44. 
47 Íbid, pp. 46-49. 
48 Verdugo, P. (2004). La Casa Blanca contra Salvador Allende. Los orígenes de la guerra preventiva. 

Madrid: Tabla Rasa, p. 89. 
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do “non intervencionismo” na política chilena, grave problema para a CIA xa que 

significaba unha importante barrera para que os militares tomasen o goberno. Esta 

doutrina de Schneider a podemos observar claramente nunha reunión cos demais xenerais 

posterior ás eleccións, onde comenta que “Aceptamos o veredicto das urnas. 

Recoñecemos e apoiamos a dous postulantes á Presidencia da República. [...] 

Legalmente correspóndelle ao Congreso Nacional cal dos dous será o futuro presidente 

de Chile, e a quen elixan alí, o debemos apoiar ata as últimas consecuencias”49.  

 En contraposición a Schneider, podemos atopar ao xeneral Alfredo Canales ou 

Camilo Valenzuela pero, sobre todo, ao xeneral retirado Roberto Viaux, como os máis 

favorables ao golpe. Así, a comezos de outubro comezarán a elaborarse os plans para 

secuestrar ao xeneral Schneider, pero non asasinalo, máis exactamente o día 7 de outubro, 

cando o agregado militar estadounidense Paul Wilmert debatería por primeira vez cos 

membros da academia militar de Chile, con Canales á cabeza, sobre a posibilidade do 

secuestro. 

 Pero, centrándonos na figura de Viaux, este tivo numerosas reunións con axentes 

da CIA, comezando o 9 de outubro, onde nas primeiras, para mostrar a boa fe destes 

axentes, pediría numerosas armas e seguros de vida e invalidez, tanto para el como para 

os seus seguidores que prepararían o golpe. Aínda que ao comezo algúns militares 

uniríanse á conspiración, a CIA observou que a posibilidade de que o golpe tivera éxito 

non era moi alta debido a que Viaux non dispoñía nin da organización nin dos apoios 

necesarios. 

 Este plan estará acorde co Track II do Proxecto FUBELT, onde Kissinger e 

Karamessines reuniranse en varias ocasións en outubro para tratar o posible secuestro de 

Schneider. De aquí, xunto coa CIA sairán distintos plans de acción para o secuestro do 

xeneral chileno, destacando o proxecto do 19 de outubro, onde se pretendía secuestrar a 

Schneider e levalo nun aereoplano a unha zona lonxe de Chile. Tras isto, o xeneral 

Valenzuela anunciaría a desaparición deste, botándolle a culpa a grupos esquerdistas, e 

como consecuencia se reorganizaría o mando militar para colocar aos golpistas nos postos 

 
49 Íbid, p. 88 
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de poder. Todo isto provocaría a dimisión de Frei e a instauración dunha Xunta Militar 

que disolvería o Congreso50. 

 Habería varias tentativas para levar a cabo este plan de secuestro. As primeiras 

foron o 19 e o 20 de outubro, que fracasaron. O 22 de outubro, un grupo de homes tentou 

de novo o secuestro, pero a acción terminaría con disparos (de armas cedidas pola CIA) 

contra o coche no que viaxaba o xeneral, provocando a morte deste na mañá do 25 de 

outubro. Neste plan tamén hai que ter en conta que non se sabía a ciencia certa quen eran 

os autores, atribuíndose a un grupo de seguidores de Viaux, aínda que tamén se manifesta 

a participación de Valenzuela51. 

 Este plan de secuestro tentaría que Allende non se ratificase como presidente o 

día 26 de outubro, pero isto non o pararía, e terminaría tomando posesión o 3 de novembro 

de 1970. Aínda que non se evitaría que Allende se nomease presidente, a CIA observaba 

que xa se comezaban a dar os elementos necesarios para levar a cabo o Track II do 

Proxecto FUBELT, xa que tras o asasinato estableceríase o Estado de Emerxencia e a lei 

marcial, que melloraría a posición dos conspiradores e golpistas, contando con postos de 

poder52. 

4.- O goberno de Salvador Allende. 

 Tras a toma de posesión de Allende o día 3 de novembro, os Estados Unidos non 

tardarían en buscar a súa caída o máis pronto posible, actuando a través de distintos 

métodos desestabilizadores que trataremos neste punto. Ademais disto, tamén veremos 

as liñas xerais das políticas de goberno que levaría a cabo Unidad Popular e Allende, para 

así comprender os métodos dos Estados Unidos para tirar abaixo o goberno.  

4.1.- Políticas de goberno. 

 Antes de continuar coa inxerencia estadounidense no goberno allendista, hai que 

facer mencións ás políticas que este goberno levará a cabo en Chile entre os anos 1970 e 

1973. Tras a toma de posesión o 3 de novembro, unha das principais accións de goberno 

vai a ser a tentativa de nacionalizar o cobre, unha cuestión que xa no anterior goberno de 

Frei Montalva se tratara, como xa comentamos. Xa en decembro do 70 o presidente 

 
50 Telegrama da estación da CIA en Santiago (19 de outubro, 1970). Informe sobre un proxecto para 

secuestrar ao xeneral Schneider e iniciar un golpe militar. Extraído de: Kornbluh, P. (2004). Pinochet: 

Los archivos Secretos. Barcelona: Crítica, pp. 58-59. 
51 Kornbluh, P. (2004). Pinochet: Los archivos Secretos. Barcelona: Crítica, p. 60. 
52 Íbid, pp. 60-61. 
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introduciría unha emenda constitucional para nacionalizar a Gran Minería, que sería 

apoiada unanimemente polo Congreso  en xullo de 1971, isto debido á que a dereita 

todavía resentía á defensa da reforma agraria polos estadounidenses na década pasada53. 

Ademais disto, Allende e UP defendían que a Gran Minería chilena era unha das 

causantes de que o país non se desenvolvese ao estar en mans estranxeiras, sobre todo 

estadounidenses, polo que estaba a favor da nacionalización, que lle brindaría ao Estado 

ás ganancias do cobre, taxadas en máis de 120 millóns de dólares54. 

 Tras a nacionalización, a produción e os beneficios caeron considerablemente, isto 

debido, segundo os allendistas, ao sabotaxe que os Estados Unidos estaban levando a 

cabo ao negar o acceso tanto á maquinaria como aos repostos. Isto será así, pero tamén 

contarán outros factores, como o cambio dos técnicos de alto nivel, que paralizaría a 

produción, sobre todo nas áreas máis técnicas, como a refinería55. Pero, ademais de todo 

isto, a conflitividade laboral dentro das minas aumentará, sobre todo entre os sindicatos 

do PDC e algúns socialistas e comunistas, aínda que tamén hai que ter en conta que a 

forza laboral aumentará, chegando a crecer entre 1967-69 a 1973 ata un 45%. A cuestión 

dos salarios tamén terá importancia, xa que, antes da chegada ao poder de Allende e da 

nacionalización, a esquerda estará a favor de aumentalos, como se demandaba no sector, 

pero, tras a nacionalización, esperábase que estas aspiracións de subir os salarios 

desaparecesen. Isto non será así, e os mineiros, sobre todo os sindicalistas do PDC, 

instigarán un descontento que terá en xaque ao goberno, chegando a ter ata 85 folgas entre 

os anos 1971 e 1972, aínda que a máis coñecida será a que duraría entre abril e xuño de 

1973 en El Teniente56. Por último sobre a Gran Minería, habería que destacar que as 

empresas Kenecott e a Anaconda, xa comentadas, demandarán tanto nos Estados Unidos 

como en Europa ao goberno chileno polas expropiacións, que provocaría a caída das 

inversións, polo bloqueo económico que os Estados Unidos levará a cabo, agravando a 

situación chilena. 

 Outra cuestión de gran importancia durante o goberno de Unidad Popular será a 

reforma agraria, que durante este goberno acelerarase, utilizando os mesmos instrumentos 

legais que se desenvolveron na etapa anterior de Frei Montalva. O fin da intensificación 

desta reforma vai a ser a expropiación de todos os latifundios para traspasalos á 

 
53 Collier, S.; Sater, W. F. (1998). Historia de Chile. 1808-1994. Cambridge University Press, p. 287. 
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administración estatal, para posteriormente crear cooperativas agrícolas ou os chamados 

asentamentos campesiños57. Así, á altura de 1972, os predios de máis de 80 hectáreas 

serían expropiados, para posteriormente fusionarse en novas entidades chamadas Centros 

de Reforma Agraria, ou CERA, que terán a obriga de proporcionar ata o 90% das 

ganancias ao Estado, pero este pagaríalles o salario58. Ademais disto, tamén se crearán os 

Centros de Producción, ou CEPRO, onde os traballadores serán asalariados do Estado. 

Todo isto provocará un importante cambio no agro chileno, pasando os predios de abarcar 

o 55% do terra en 1965 a unicamente o 3% en 197259. 

 A reforma agraria, ao igual que ocorrería coa nacionalización do cobre, traerá 

consigo unha gran cantidade de problemas. O aumento da conflitividade, sumado ás duras 

condicións climáticas, fixo que caese a produción, que levaría á ocupación e toma masiva 

de predios e a un auxe da violencia e o enfrontamento no campo chileno60, ademais da 

necesidade de conxelar os prezos e da importación de produtos básicos, ocupando en 1972 

ata o 56% dos ingresos en concepto de exportacións61. 

 Outro punto importante de actuación do goberno de Allende será a 

nacionalización dos elementos máis básicos da base industrial chilena. O chamado 

“Programa Básico” de Unidad Popular, o programa de goberno, contemplaba unha 

economía con 3 sectores, un co nome de “Área Social”, que serían as compañías en 

propiedade do Estado, outro que sería a “Área Mixta”, onde o Estado era o principal 

accionista, e a “Área Privada” que englobaría aos pequenos negocios62. Así, en outubro 

de 1971 proporíase que se transfiran tódalas empresas cun activo neto de máis de 14 

millóns de escudos, ou 1 millón de dólares, ás dúas primeiras áreas, comprando o Estado 

mediante bonos con intereses equivalentes ao valor contable do seu activo do ano 196963. 

Nun principio, había ata 253 empresas que entraban dentro, pero, debido á gran oposición, 

en xaneiro do 72 este número reduciríase a 90, que non silenciou esta oposición.  

 Así pois, a través dun decreto emitido en 1932 pola República Socialista, o 

chamado “DFL 520”, que permitía a expropiación das empresas consideradas esenciais 

 
57 Memoria Chilena (2018). La Reforma Agraria (1962-1973). Biblioteca Nacional de Chile. Extraído de: 
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59 Íbid, p. 291. 
60 Memoria Chilena (2018). La Reforma Agraria (1962-1973). Biblioteca Nacional de Chile. Extraído de: 
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para a economía se esta infrinxía a lei, e tamén a través dunha medida posta en marcha 

polo Frente Popular que permitía o control de fábricas administradas de forma ineficaz, a 

nacionalización levaríase a cabo sen problemas legais. Con todo isto, en 1973, o Estado 

xa controlaba ata un 80% da produción industrial do país, contando con máis de 400 

empresas e o 60% do PNB64. Con todo, os problemas aparecerían igual, ao igual que 

ocorrería coa minería e coa agricultura, chegando a frecuentes folgas e tensións. 

 Para ir finalizando con este punto, habería que comentar que a inflación do país 

seguiría aumentando durante o goberno de Allende, chegando ao punto que, a mediados 

de 1973, a economía estaba a punto de colapsar, debido a varias razóns, como á 

hostilidade das clases medias e altas da sociedade chilena, ademais do boicot dos Estados 

Unidos e ás decisións económicas do goberno allendista. 

4.2.- O memorando 93. 

 Despois de comentar as principais políticas que tomaría o goberno de Salvador 

Allende, agora centrarémonos de novo na propia intervención dos Estados Unidos, 

remontándonos de novo á 1970, tras a elección de Allende como presidente. Antes de 

nada, hai que destacar que, tras tomar o mando o 3 de novembro, levaríase a cabo o día 5 

de novembro un discurso no Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, onde Salvador 

Allende falará sobre a experiencia chilena e a súa marcha cara o socialismo, ademais de 

dar a entender e advertir que estaba na mira da CIA e da Casa Blanca. 

 Como sabemos, a elección de Allende en Chile non contentou ao dirixentes 

estadounidenses, polo que, aos dous días da investidura de Allende, Richard Nixon 

convocará ao Consello de Seguridade Nacional para conseguir a caída do novo presidente 

chileno, buscando unha nova estratexia tras o fracaso do proxecto FUBELT e o asasinato 

de René Schneider.  Tras dúas reunións do Consello de Seguridade Nacional, ou NSC, o 

día 9 de novembro, Henry Kissinger repartiría o chamado NSC National Security 

Decision Directive 90, “ U.S. Policy Toward Chile”. Top Secret/Sensitive/Eyes Only, é 

dicir, o Memorándum Nº 93, onde unicamente tiñan acceso o secretario de Estado, o 

ministro de Defensa, o director da CIA, Richard Helms, o director da Oficina de 

Preparación de Emerxencias e o propio Richard Nixon65. Este documento será o que 
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expoña a estratexia que os Estados Unidos levará a cabo en Chile, consistente en presionar 

ao goberno de maneira discreta pero en múltiples frontes66.  

 Centrándonos no propio memorando, o primeiro que se nos exporá será a posición 

que adoptarán os Estados Unidos en Chile, para logo desenvolver as pautas de actuación, 

defendendo a creación dunha especie de cinturón en América Latina contra Chile: 

O presidente decidiu que 1) a postura pública dos Estados Unidos será 

correcta pero fría, para evitar darlle bases ao goberno de Allende que lle 

permitan concitar apoio interno e internacional para a consolidación do 

réxime; pero que 2) os Estados Unidos maximizarán as presións sobre o 

goberno de Allende para impedir a súa consolidación e limitar a súa 

capacidade de implementar políticas contrarias aos intereses de Estados 

Unidos e do hemisferio. 

Especificamente, o Presidente ordenou que dentro do contexto dunha postura 

pública correcta pero fría cara a Chile: 

- Deben emprenderse vigorosos esforzos para asegurar que outros gobernos 

de América Latina entendan a posición de Estados Unidos á consolidación 

dun Estado comunista en Chile, hostil aos intereses de Estados Unidos e 

outras nacións do hemisferio, e empurralos a adoptar unha postura similar. 

- Deben establecerse consultas privadas con gobernos importantes de América 

Latina, particularmente Brasil e Arxentina, para coordinar esforzos en 

contra de iniciativas de Chile que poidan ser contrarias aos nosos intereses 

mutuos. En pos dese obxectivo, deben incrementarse os esforzos por 

establecer e manter estreitas relacións con líderes militares amistosos no 

hemisferio67. 

 Pero neste memorando tamén exporá toda unha serie de medidas económicas que 

estaban deseñadas para soster os esforzos dos EEUU en facer “saltar a economía” chilena, 

como Nixon ordenou68. Así, buscaríase poñer á financiación das exportacións 

estadounidenses e as garantías que se lle deron ás compañías establecidas en Chile, 

ademais de presionar aos inversores para que reducisen a súa actividade no país, influír 

nos bancos para que reducisen os préstamos destinados a Chile, ou en intentar acabar cos 

programas multilaterais de axuda económica, entre outras medidas, como a creación dun 
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informe por parte da Oficina de Preparación de Emerxencias para levar a cabo accións co 

fin de eliminar as reservas de cobre en Chile, moi importante para a súa economía69. 

4.3.- Desestabilización do goberno. 

 Para a desestabilización do goberno chileno levaríase a cabo, grazas ao 

Memorando 93 como acabamos de comentar, o chamado “bloqueo invisible” e a 

desestabilización encuberta, buscando limitar o respaldo económico a este país, que, 

como vimos, era moi dependente tanto das relacións financeiras, como industriais e 

comerciais cos Estados Unidos.  

 Centrándonos en primeiro lugar no “bloqueo invisible”, onde a presión económica 

terá un papel moi importante e que influirá nos propios métodos para a desestabilización 

do país. Como xa comentamos, á altura de 1970 a economía chilena estaba orientada ás 

exportacións, moi dependente das ganancias do cobre, sobre todo a Estados Unidos, polo 

que o goberno de Allende trataría de diversificar o mercado cara Europa occidental, 

Xapón, ou os países do bloque do leste, aínda que seguirá moi dependente dos EEUU. 

Isto debíase a varias razóns, destacando que practicamente o 80% da industria do cobre 

estaba en mans de empresas norteamericanas, sumando tamén que durante o goberno de 

Frei alcanzouse unha alta débeda cos bancos estadounidenses, chegando case aos mil 

millóns de dólares, ademais de ter unha gran dependencia ás inversións estranxeiras e aos 

créditos comerciais dos EEUU70. 

 Con todo isto, os Estados Unidos levarían a cabo unha política económica 

encamiñada polo Track II e que se recolle no Memorando 93. Esta política sería levada a 

cabo a través de distintos métodos, comezando coa paralización da asistencia bilateral 

exterior, utilizando a súa influencia nas institucións financeiras internacionais, véndose 

claramente nas cifras das axudas económicas, que eran de ata 35 millóns de dólares 

durante o goberno de Frei en 1969, a baixar ata unicamente a 1.5 millóns en 197171. Pero 

non só será os Estados Unidos os que recorten as axudas, senón que tamén participarán 

distintos organismos internacionais, como o Banco Mundial, que pasaría de proporcionar 

31 millóns entre 1969 e 1970, a non dar ningún crédito, ou tamén o IDB, o Banco 
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Interamericano de Desenvolvemento72, onde os préstamos dados a Chile antes da chegada 

de Allende ascendían aos 46 millóns de dólares, a baixar a unicamente dous préstamos 

que ían destinados ás universidades cun valor de só 2 millóns de dólares73. Os Estados 

Unidos tamén se porán en contra da nacionalización e a expropiación, que afectaba 

directamente ás empresas estadounidenses, polo que o Presidente Nixon en xaneiro de 

1972 anunciaría que con este tipo de accións se cortarían todas as axudas económicas 

bilaterais e paralizaríanse os préstamos de apoio dos bancos74.  

 Un papel importante nesta política de bloqueo invisible vai estar en mans do 

chamado Departamento do Tesouro, que serían os que executarían esta política 

económica, xa que este departamento instruiría aos representantes dos EEUU nas 

institucións multilaterais de créditos, como por exemplo a IDB, onde o 40% dos votos 

para aprobar préstamos recaía en mans estadounidenses, capaces de bloquear calquera 

préstamo considerado “brando”, polo que estes créditos non chegaban a Chile75. 

 Para ir finalizando co bloqueo económico, outro punto importante nas políticas 

estadounidenses vai ser nas negociacións da débeda no Club de París entre 1972 e 1973, 

onde os Estados Unidos manteranse nunha posición inflexible, asediando aos acredores, 

sobre todo europeos, para que non se revisase á débeda externa chilena, ademais de 

negarse a re negociar os pagos da débeda chilena de máis de mil millóns de dólares ao 

goberno dos Estados Unidos76. 

 Outro pilar de importancia para tirar abaixo o goberno de Allende será a 

intervención encuberta da CIA. Para a propia CIA era mellor deixar que o goberno de 

Allende se asentase, xa que así habería máis posibilidades de que un golpe de estado fose 

exitoso, debido a que se mostrarían os problemas administrativos e gubernamentais do 

país propiciados pola decadencia económica e o aumento das loitas intestinas77. Así, coa 

intención de provocar un golpe de Estado, a CIA creará numerosas operacións secretas 

que provocarían un gran crecemento de tensións tanto políticas, como económicas, 

gobernamentais e militares, co fin último de dividir e debilitar a Allende e os seus 
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seguidores78. Crearíase así o 17 de novembro de 1970 o “Programa de Acción secreta 

para Chile”, que presentarían a Henry Kissinger, que posteriormente o propio Kissinger 

enviaríalle un resumo a Richard Nixon, onde podemos observar os puntos de acción 

principais do programa da CIA: 

1.- Acción política para dividir e debilitar a coalición de Allende. 

2.- Manter e ampliar contactos con militares chilenos. 

3.- Ofrecer apoio a grupos e partidos políticos opositores non marxistas. 

4.- Axudar a certos periódicos e utilizar outros medios de comunicación en 

Chile que poidan criticar ao goberno de Allende. 

5.- Utilizar medios de comunicación seleccionados (en América Latina, 

Europa e outras partes) para destacar a subversión do proceso democrático 

de parte de Allende e a intervención de Cuba e a Unión Soviética en Chile.79 

 Así, entre 1970 e 1973, levaríase a cabo este proxecto onde a CIA chegaría a 

inverter varios millóns de dólares en distintas cuestións, orientadas aos cinco puntos que 

acabamos de comentar, buscando o derrocamento do goberno democrático en Chile. Un 

dos puntos máis importantes será o primeiro, o da acción política, xa que, máis da metade 

dos fondos aprobados polo Comité 40 darían apoio aos partidos políticos da oposición, 

como por exemplo ao PDC ou ao Partido Nacional.  Estas axudas comezarían tras a 

aprobación o 28 de xaneiro, sumando tamén que se proporcionarán fondos adicionais 

secretos ao PDC e outros partidos opositores ao longo de 1971, para diferentes campañas. 

Por outra banda, a CIA solicitaría tamén unha inxente cantidade de fondos para financiar 

as campañas da oposición, por exemplo o 26 de outubro do ano 1972, que solicitaría 

1.427.666 millóns de dólares para esta cuestión80. Ademais, estas axudas farían posible 

que estes partidos puidesen comprar as súas propias empresas de radio e periódicos, para 

aumentar a campaña de oposición e desprestixio contra o goberno de UP81. 

 Outro punto de acción da CIA estará en financiar as operacións de organizacións 

do sector privado que buscaban debilitar a posición do goberno. Así, a Axencia prestaría 
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axuda aos grupos militantes de dereita, asociacións de grandes e pequenos empresarios, 

organizacións paraugas e grupos de oposición, que darían un gran apoio a importantes 

sectores que fomentarían o malestar económico e social, vendo como exemplo 

paradigmático o caso dos propietarios de camións e os folguistas que paralizarían Chile 

en 197382. Tamén habería que destacar que todas estas organizacións colaboraban con 

grupos encargados de promover a violencia e de construír un escenario que fora propicio 

para o golpe de Estado, e disto a CIA tiña coñecementos, apoiándoos dunha forma 

indirecta. O grupo máis coñecido, e que xa comentamos, é o grupo paramilitar de extrema 

dereita Patria y Libertad, que se formaría tras as eleccións do 4 de setembro e que 

recibiría pequenas axudas da CIA a través de terceiros, acercándose a cifra de 7 mil 

dólares e que finalizaría en 1971, aínda que este grupo seguirá moi presente durante todo 

o goberno allendista83. 

 Outro dos métodos máis importantes que a CIA levaría a cabo, como se ve no 

resumo que Kissinger lle trasladaría a Nixon, é a mellorar as relacións cos militares 

chilenos, que serían a base do novo Chile que se pretendía levar a cabo dende Washington. 

A CIA durante o primeiro ano de goberno de Allende, reorganizaría a súa rede de 

contactos, e, xa en outono do ano 1971 a base da CIA en Santiago de Chile estaba 

dirixindo unha “operación do engano”, consistente en persuadir aos militares e xenerais 

de que o presidente estaba conspirando con Fidel Castro para derrubar o poder do alto 

mando do exército84. Esta operación de penetración militar tamén buscará recoller 

información sobre os distintos militares, chegando ata Augusto Pinochet, ademais de 

recompilar información sobre as distintas aspiracións golpistas, pero non será ata finais 

de 1971 e comezos do 72 cando a CIA adopte unha postura máis activa nesta cuestión, 

tendo o seu momento cumio no verán de 1973, durante os meses anteriores ao golpe de 

Estado do 11 de setembro85. 

 Ademais dos militares, outro punto importante de actuación da CIA estará na 

propaganda e no apoio aos medios de comunicación opositores a Allende, destacando ó 

diario El Mercurio, onde a CIA chegará a inverter ata 1.5 millóns de dólares no apoio a 

este diario, o máis grande do país e con maior influencia para a propaganda contra o 

 
82 Kornbluh, P. (2004). Pinochet: Los archivos Secretos. Barcelona: Crítica, pp. 82-83. 
83 Comisión Church (1975). Cover Action in Chile 1963-1975. Washington D.C.: U.S. Government Printing 

Office, p. 31. 
84 Kornbluh, P. (2004). Pinochet: Los archivos Secretos. Barcelona: Crítica, p. 87. 
85 Comisión Church (1975). Cover Action in Chile 1963-1975. Washington D.C.: U.S. Government Printing 

Office, pp. 38-39. 



 

29 

 

goberno. Este diario xa contará con axudas na década dos 60, e durante o Proxecto 

FUBELT, como vimos, Nixon utilizará este medio como campaña propagandística. 

 Agora, durante o goberno de Salvador Allende este periódico seguirá unha 

importante campaña de desprestixio contra o goberno, incitando en varias ocasións ao seu 

derrocamento. En canto ás relacións cos Estados Unidos, en setembro de 1971, un 

membro de El Mercurio solicitará a CIA unha partida de 1 millón de dólares para seguir 

coa súa labor, que daría lugar a un importante debate, de onde sairían dúas opcións, 

expostas no memorando do CSN que lle enviaría a Kissinger tras a reunión do 8 de 

setembro, onde a opción “a” era a de apoiar a financiación, cunha partida básica de 

700.000 dólares, e a “b” era a de deixar que se afundise86, algo que podería conlevar, 

segundo a propia CIA, un contraataque de Allende defendendo a idea de que os dirixentes 

deste periódico eran ineptos. Finalmente, aprobarase polo propio Nixon o 14 de setembro 

a partida deses 700 mil dólares, que poderían ser ampliables.  

 Xa en 1972 a CIA proporía que se destinasen outros 965.000 dólares a El 

Mercurio, facendo que se destinasen de forma secreta case 2 millóns de dólares en menos 

dun ano, ademais de que tamén recibiría axudas por mediación do principal colaborador 

empresarial da CIA, a ITT87 e que agora comentaremos. Por último, sobre este diario, hai 

que destacar que a CIA, tras a caída de Allende, admitiría que este diario desempeñaría 

un importante papel para crear o clima e o escenario máis proclive a un posible golpe 

militar88. 

 Para finalizar con este bloque e coa desestabilización do goberno, hai que facer 

mención á ITT, ou International Telephone & Telegraph, un conglomerado que en 1970 

compraría o 70% da CTC (Compañía de Teléfonos de Chile), e participaría activamente 

no programa da CIA para derrocar o goberno de Allende. Todo isto sairía á luz o 21 de 

marzo de 1972, cando o periodista Jack Anderson publicou unha serie de documentos 

secretos que mostraban que a ITT tiña tratos regulares coa CIA e que contemplaría a 

posibilidade dun golpe militar en Chile89. Todo isto daría lugar a unha gran indignación 

en Chile, que daría lugar a que o goberno de Allende decidise expropiar as accións da 

ITT a través dunha votación no Congreso, mentres que nos Estados Unidos levaríase a 
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cabo unha das primeiras investigacións no Congreso sobre a intervención encuberta en 

Chile90. Todo isto desataría nos Estados Unidos unha importante investigación, onde 

tanto a CIA como a ITT buscarán ocultar a verdade, pero que terminará saíndo a luz e 

dando lugar a un gran número de investigacións, destacando á Comisión Church, xa 

comentada neste traballo. 

5.- Final do goberno de Salvador Allende. 

 Neste último bloque trataremos os momentos finais do goberno de Salvador 

Allende, centrándonos no que será a preparación do golpe, que, como xa vimos, se virá 

alentando dende os propios comezos do mandato de Unidad Popular. Así pois, trataremos 

nun primeiro momento o que será a participación estadounidense no golpe, coa CIA e a 

DIA como os principais promotores, para posteriormente mencionar o propio golpe do 

11 de setembro e finalizar coa figura de Augusto Pinochet, figura moi importante en Chile 

a partir deste momento. 

5.1.- A preparación da CIA e a DIA. 

 Para a altura de 1973, os Estados Unidos só contemplaban como única saída 

posible un golpe cruento que instaurase unha ditadura que buscase refundar o propio país, 

evitando que o socialismo fose unha vía nun futuro. Na recta final entrará a esta 

elaboración do golpe a Deffense Intelligence Agency, tamén coñecida como DIA, que 

formaba parte do Pentágono. Así pois, nos meses anteriores ao golpe, tanto a CIA como 

o Pentágono manterán unha estreita relación cos conspiradores, a través de axentes e 

informantes, para así saber a data na que os militares se farían co poder91. 

 Hai que comentar que o centro de operacións en Santiago de Chile terá un novo 

director, Ray Warren, quen presentará o 14 de marzo de 1973 un cablegrama onde exporá 

unha serie de plans de acción onde o poder militar tería un importante papel en Chile, que 

levará o título de Eleccións lexislativas Post-Mortem: 

Cremos que, nun futuro próximo, a base de Santiago debería facer fincapé 

nas actividades destinadas a ampliar os contactos, a información e a 

capacidade para poder provocar unha das seguintes situacións: 

a) Un consenso entre os dirixentes das forzas armadas (aínda que se manteñan 

ou non no goberno) acerca da necesidade de sublevarse contra o réxime. A 

 
90 Íbid, pp. 90-91. 
91 Kornbluh, P. (2004). Pinochet: Los archivos Secretos. Barcelona: Crítica, p. 100. 
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base de Santiago opina que deberíamos tratar de introducir ao maior número 

posible de militares, se non a todos, a facerse co poder e desbancar o goberno 

de Allende.  

b) Unha relación segura e estreita do posto de operacións de Santiago cun 

grupo serio de militares golpistas.92 

 Ademais disto, tamén se defenderá a idea de necesidade de continuar coa creación 

do clima propicio para o golpe de Estado, que, como xa vimos, será un punto moi 

importante da política estadounidense en Chile nos primeiros anos da década dos 70. Así 

pois, estas ideas e plantexamentos serán apoiados polo sector duro da división Hemisferio 

Occidental. En cambio, o Departamento de Estado e os altos cargos da CIA non 

compartían as mesmas ideas que a base de operacións de Santiago, xa que pensaban que 

unha acción precipitada podía ser catastrófico, defendendo a actuación con prudencia93. 

Así, o 1 de maio, enviarase un telegrama a Ray Warren para informarlle de que o cuartel 

xeral tiña a intención de pospor accións relativas ao programa de intervención militar ata 

que tivesen os suficientes apoios e informes que avalasen o golpe94. 

 O día 10 de abril, a división Hemisferio Occidental proporá  aumentar os esforzos 

acelerados contra o obxectivo militar, onde o director da CIA aprobará aumentar os 

esforzos para a consecución da caída de Allende. Pero a situación propicia para o golpe 

todavía non se daría a 29 de xuño, xa que haberá varias unidades independentes das forzas 

armadas chilenas que se desplegarían coa intención de tomar o palacio presidencial de 

“La Moneda”, pero que fracasará, dándolle a razón aos que se opoñían a que a CIA 

participase dun modo máis directo e activo no golpe95. 

 A mediados de 1973 a CIA xa dispoñería dun gran número de informes que 

avalarían as conspiracións golpistas prometedoras, chegando o director do Hemisferio 

Occidental, David Atlee Philips a enviar a un veterano a Chile a avaliar a situación, onde, 

a través dun cablegrama se comentará que existen numerosos plans golpistas e varias 

fechas posibles96. 

 
92 Base de Santiago a Cuartel Xeral (14 de marzo, 1973). Cablegrama relativo aos resultados dos comicios 

e o período post-electoral. Extraído de: Verdugo, Patricia (2004). La Casa Blanca contra Salvador Allende. 

Los orígenes de la guerra preventiva. Madrid: Tabla Rasa, p 154. 
93 Kornbluh, P. (2004). Pinochet: Los archivos Secretos. Barcelona: Crítica, p. 101. 
94 Íbid, p. 103. 
95 Íbid, p. 104. 
96 Íbid, p. 105. 
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 Pero será cara finais de xullo cando a CIA informará da existencia dun plan 

golpista que estaba case finalizado e a punto de culminar, pero contaba cun problema, a 

oposición do xeneral Carlos Prats, polo que a solución estaba en eliminalo secuestrándoo 

ou matándoo, se ben aínda estaba moi presente o asasinato de René Schneider. Pero Prats 

renunciará o día 23 de agosto, tras varios episodios, entre os que cabería destacar o 

asasinato por parte de Patria y Libertad do edecán naval do presidente, Arturo Arayam, 

aínda que a propaganda dereitista defenderá que os autores foran cubanos e o propio xefe 

da GAP, a garda persoal do presidente97. Aínda que isto terá importancia, a razón 

principal da súa renuncia será unha forte campaña contra a súa persoa a través dos medios 

dereitistas, onde á cabeza estará El Mercurio. Así, eliminábase o único problema para 

levar a cabo o golpe de Estado. 

 Formarase entre os militares chilenos un equipo de coordinación especial, que 

estaría formado por tres representantes de cada un dos exércitos e civís da dereita elixidos 

con coidado para preparar o golpe, tendo reunións entre o 1 e o 2 de setembro. En canto 

aos Estados Unidos, tanto a CIA como a DIA informarán a Washington o 8 de setembro 

de que o golpe estaría preparado para o día 10 deste mesmo mes, advertindo de que será 

a Mariña quen se porá en marcha para derrocar ao goberno ás 8:30 dese mesmo día98. 

 Finalmente, o 9 de setembro, a base de operacións de Santiago de Chile 

actualizaría a fecha, que se retrasaría un día, ao 11 de setembro, onde se observa 

claramente nun informe de Jack Devine que se remitirá ao Cuartel Xeral da Axencia o 

día 10 de setembro99. 

5.2.- Golpe de Estado do 11 de setembro e ascenso de Augusto Pinochet. 

 O golpe de Estado estará liderado polo vicealmirante da Armada, José Toribio 

Merino e polo comandante das Forzas Aéreas, Gustavo Leigh. Tamén se buscará a 

participación nos días anteriores ao golpe de Augusto Pinochet, pero non dará unha 

 
97 Verdugo, P. (2004). La Casa Blanca contra Salvador Allende. Los orígenes de la guerra preventiva. 

Madrid: Tabla Rasa, pp. 165-166. 
98 DIA Intelligence Summary (8 setembro, 1973). Chile: The military may attempt a Coup against the 

Allende Government on 10 september... Top Secret UMBRA. Extraído de: 

https://nsarchive.gwu.edu/dc.html?doc=3106833-Document-03. 
99 Kornbluh, P. (2004). Pinochet: Los archivos Secretos. Barcelona: Crítica, p. 108. 
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resposta definitiva, polo que estará ao marxe nun principio e será o último en sumarse á 

conspiración golpista o propio 11 de setembro100. 

 Na noite do 10 de setembro, mentres os golpistas preparábanse para tomar as 

posicións para facerse co poder, un importante oficial do grupo de militares chilenos 

responsable da planificación do derrocamento de Allende, como defendía a propia CIA, 

poñeríase en contacto cun axente dos Estados Unidos, aínda que non está claro se foi da 

CIA, do Departamento de Defensa ou da propia Embaixada101, para preguntar se o 

goberno dos Estados Unidos axudaría aos militares chilenos en caso de que o golpe de 

Estado fracasase. Así, levaríase a cabo o propio día do golpe unha serie de plans de 

continxencia en caso de que o golpe non fose exitoso, elaborado tanto polo Departamento 

de Estado como pola CIA102. 

 A elaboración destes plans resultou non ser necesaria, xa que o golpe sería todo 

un éxito. O golpe comezaría ás 8 da mañá do día 11 de setembro, cando a Mariña tomaría 

a cidade portuaria de Valparaíso. En Santiago de Chile o corpo de carabineiros tiña a 

misión de reter a Allende na súa casa, pero este será capaz de chegar ao palacio de La 

Moneda, onde enviará mensaxes ao pobo a través de mensaxes radiofónicas en emisoras 

simpatizantes co goberno103. 

 Así pois, levaríase a cabo un asedio contra La Moneda, onde a mediodía un ataque 

cos cohetes de precisión dos avións reactores Hawker Hunter acabaría coa vida de moitos 

gardas de Allende, e que ás 13:30 se levará a cabo outra acometida con metralladoras para 

que as forzas terrestres entrasen no palacio. Os militares non deron opción a Allende a 

renderse nin lle ofreceron saír de forma segura do país, polo que, tras a entrada dos 

militares, sobre as dúas da tarde, encontrarían a Salvador Allende no seu despacho morto 

a causa dun arma de fogo104, é dicir, que se suicidaría. 

 Tras o éxito do golpe de Estado, as reaccións non tardarían en aparecer, onde 

numeroso gobernos denunciaron o golpe militar e haberá protestas por toda América 

Latina, ademais de que se porá o foco na implicación dos Estados Unidos no golpe. A 

 
100 Memoria Chilena (2018). Golpe de Estado. Biblioteca Nacional de Chile. Extraído de: 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-92405.html. 
101 Kornbluh, P. (2004). Pinochet: Los archivos Secretos. Barcelona: Crítica, p. 108. 
102 Íbid, p. 108. 
103 Memoria Chilena (2018). Golpe de Estado. Biblioteca Nacional de Chile. Extraído de: 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-92405.html. 
104 Kornbluh, P. (2004). Pinochet: Los archivos Secretos. Barcelona: Crítica, p. 109. 
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http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-92405.html


 

34 

 

raíz disto, ao día seguinte do golpe, Henry Kissinger faría unha comparecencia, onde 

admitiría que a CIA estaría envolta minimamente en Chile en 1970, pero que a partir de 

alí non terá nada que ver cos intentos golpistas105. Pero, nos anos posteriores, diversas 

investigacións, como a da Comisión Church, irá desvelando todo o papel que xogou 

Estados Unidos en Chile. 

 En canto á figura de Pinochet, como xa vimos, será un dos últimos xenerais en 

unirse ao golpe do 11 de setembro, pero non tardará en situarse como o dirixente supremo 

de Chile, sendo nomeado pola Xunta Militar, o membro de mais idade e cabeza do 

exército, como o primeiro presidente da mesma, e que se fará co poder total xa en 1974 

grazas a presións sobre os demais membros da Xunta, obrigándoos a firmar o Decreto Lei 

527, polo que se nomeaba a Pinochet como o “xefe supremo da Nación”, tomando o 18 

de decembro dese ano a dignidade de presidente da República, título que ostentará ata 

xaneiro de 1990, cando caia a súa ditadura106. 

6.- Conclusións. 

 Tras a realización deste traballo sobre a intervención estadounidense en Chile no 

goberno de Allende, a idea principal que podemos destacar é que o goberno 

estadounidense conseguiría en setembro de 1973 o que se propuxo coa vitoria de Allende 

nas eleccións do 4 de setembro de 1970, que era o de derrocar o seu goberno a través do 

golpe de Estado. 

 Hai que ter en conta tamén que a década dos 60 nos mostrará o precedente do que 

ocorrerá durante o goberno de Allende, grazas ao comezo da reforma agraria ou a 

nacionalización do cobre, ademais de ver que se arrastran diferentes problemas, tanto 

económicos como sociais. Por último, sobre estas conclusións de contido, habería que 

destacar que Estados Unidos xogará un papel moi importante á hora do desenvolvemento 

do goberno de Allende, creando un clima de crispación e división na sociedade a través 

de varios métodos, ademais de bloquear ao país economicamente, co fin de evitar que o 

socialismo e o comunismo se asentasen en América Latina, xa que nos atopamos dentro 

do contexto da Guerra Fría. 

 En canto aos problemas que enfrontou este traballo, o principal foi a gran 

abundancia de bibliografía que podemos atopar sobre a cuestión chilena, o que quixemos 
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resolver orientándoo cara o aspecto da inxerencia estadounidense. Tamén tivemos o 

problema da gran abundancia de información, xa que tiñamos acceso a máis de 20.000 

documentos desclasificados da CIA, polo que seleccionar os documentos foi unha 

cuestión bastante ardua e complicada. Outra das dificultades que enfrontamos será a de 

ler os documentos orixinais desclasificados, xa que, ademais de estar en inglés, moitos 

están censurados, polo que é complicado seguir o fío do que está a comentar. 

 Con todo, respecto ás fontes utilizadas para a elaboración deste traballo, consultar 

estes documentos desclasificados foi unha labor bastante interesante, xa que ao longo do 

grao non soemos utilizar moitas fontes deste tipo, polo que utilizalas para este TFG creo 

que foi un acerto que nos permitiu indagar máis na base deste traballo, sumando tamén 

que con isto puidemos coñecer a visión estadounidense da cuestión chilena, diferente á 

que os propios chilenos teñen. 

 Por último, a modo de conclusión persoal, gustaríame dicir que a elaboración deste 

traballo pareceume moi agradable e didáctica, ampliando en gran medida os meus 

coñecementos sobre este tema, xa que, aínda que coñecía os acontecementos principais 

sobre o goberno allendista e o golpe de estado do 11 de setembro, non tiña os 

coñecementos sobre a importante implicación que tiveron os Estados Unidos, ademais da 

propia evolución de Chile nos anos 60.   

 Tamén me gustaría mencionar que este tipo de accións dos Estados Unidos 

durante o século XX, que non só se daría en Chile, senón en moitos outros países, tanto 

de Latinoamérica como en outros territorios, hoxe en día sería impensable, aínda que 

veremos como utilizarán outros métodos para seguir mantendo a súa hexemonía 

económica no mundo. No século pasado, este tipo de accións estaban lexitimadas grazas 

á Guerra Fría e a evitar que o bloque soviético se fixese con máis poder, pero, tras a súa 

caída, os Estados Unidos tiveron vía libre para ampliar a súa hexemonía e o seu mercado 

libremente, aínda que agora saíulle un novo competidor, China, polo que loitará de novo 

polo posto de primeira potencia mundial a través de distintos medios, como a guerra 

comercial, deixando de lado os golpes de Estado moi característicos na segunda metade 

do século XX. 
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