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Xile està ferit. La terra ha tornat a rugir amb fúria en aquest estret i llarg 

país de 4.000 quilòmetres acostumat a patir moviments sísmics i 

amenaçat sempre per la possibilitat que es produeixi el gran terratrèmol 

devastador. La xifra de morts segueix creixent i l’escenari de la 

catàstrofe per als que han aconseguit sobreviure és aclaparador. Les 

rèpliques no han deixat de succeir-se, algunes han arribat fins al grau 6; 

el terror a una nova sacsejada violenta ataca l’inconscient dels que han 

aconseguit salvar-se. 

 

La destrucció s’ha fet molt aparent aquests últims terribles tres dies. La 

reconstrucció de tot el que està danyat serà una immensa tasca de 

molts i molts anys que suposarà una hipoteca de futur –es parla de més 

de 22.000 milions d’euros– amb un canvi evident de les prioritats en la 

gestió d’un país que està considerat com el més pròsper i modern de 

l’Amèrica Llatina. 

 

La immensa majoria de les morts s’han produït de matinada, mentre la 

gent dormia. Com gairebé sempre en aquesta mena de tragèdies, les 

víctimes són d’origen humil, les més vulnerables davant una contingència 

dramàtica com aquesta. Xile és un país amb prop de 2.000 volcans que 

registra més de la meitat del conjunt de l’activitat sísmica que es 

produeix a tot el món. Els fantasmes del passat han tornat a aparèixer, 

com si el temps no hagués transcorregut, amb la memòria fixada en les 

dues grans sacsejades del 1960 i el 1985; la de fa mig segle, amb més 

de 3.000 morts, dos milions de persones damnificades i 9,6 graus en 



l’escala de Richter, el més fort dels registrats en la història 

contemporània. 

 

El país es prepara per a un canvi de Govern històric el pròxim 11 de 

març. Michelle Bachelet, amb més del 80% d’acceptació popular, 

traspassarà el poder al ric empresari de la dreta Sebastián Piñera. Ara, 

tot serà diferent per a tots dos. Junts, el Govern sortint i l’entrant, 

hauran de fer front a la gestió d’una tragèdia en la qual només és 

possible la coordinació i la unitat per poder evitar la desesperança dels 

que han pogut salvar la vida davant d’aquest nou capritx de la 

naturalesa. No serà gens fàcil poder despertar-se d’aquest terrible 

malson.  

 


