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“N
o m’han doblat la mà a-

quests fills de puta”; amb

aquesta frase, el llavors

president del Senat xilè Sergio

Romero es va referir a un grup de

parlamentaris que protestaven da-

vant l’arribada de l’exdictador Pino-

chet al Congrés com a senador vita-

lici. Aquest és un exemple que

Romero ha estat sempre un pinoche-

tista reconegut i, per tant, la seva

designació com a ambaixador xilè a

l’Estat espanyol contradiu l’afirma-

ció del president conservador Sebas-

tián Piñera de no nomenar càrrecs

d’importància que fossin antics

col·laboradors de Pinochet. Quines

haurien estat les raons per la desig-

nació de Romero com a ambaixador?

Quina és la seva rellevància dins les

files de la dreta?

Segons les biografies publica-

des a Internet, crida l’atenció l’es-

cassa menció al seu càrrec com a

sotssecretari d’Agricultura (1973-

1976) durant el règim de Pinochet,

període en el qual es van concentrar

la majoria de les violacions dels

drets humans. Aquesta vinculació

amb el règim militar el va portar a

participar a les eleccions de l’any

1989 com a independent a la llista

de dretes de Democràcia i Progrés i

va obtenir el càrrec de senador. Fins

aleshores, Romero no havia figurat

com un polític rellevant. No obstant

això, ràpidament va escalar posi-

cions dins la dreta.

Trajectòria com a senador

El senador electe va ingressar al par-

tit Renovación Nacional, on es va ali-

near amb els sectors partidaris de la

manutenció dels enclavaments au-

toritaris, terme amb què es va ano-

menar una sèrie d’institucions i lle-

is que protegien el sistema polític

heretat de la dictadura. Aquesta pos-

tura defensiva de la dreta també es

va expressar en el suport a la Colò-

nia Dignitat, un enclavament ale-

many liderat per l’exnazi Paul Schä-

fer, sobre el qual recauen greus acu-

sacions per abusos a menors i per

col·laboració amb organismes de

seguretat de la dictadura, entre d’al-

tres delictes. El govern de Patricio

Aylwin va resoldre cancel·lar la per-

sonalitat jurídica a la Colonia Digni-

dad el 1991. No obstant això, un grup

de disset membres de dretes del par-

lament –entre ells Romero– va fer

una presentació davant el Tribunal

Constitucional per anul·lar la me-

sura del govern. Romero va declarar

que els tribunals havien dut a terme

nombroses investigacions sobre la

colònia, però “cap no va aconseguir

constatar algun grau de veracitat en

les denúncies en contra de membres

de la Colonia Dignidad”. L’any 2005,

Schäfer va ser detingut a l’Argen-

tina i condemnat posteriorment a

Xile. Malgrat la condemna, no es va

sentir cap acte de penediment per

part de Romero.

Un altre episodi conflictiu de la

seva trajectòria va ser el rebuig a l’a-

provació de les reformes constitu-

cionals que apuntaven al final dels

enclavaments autoritaris. Romero

va ser conegut com a dur pel seu

rebuig a les reformes constitucio-

nals. En unes declaracions a La É-

poca, el 5 de desembre de 1995, va

assenyalar que l’agenda política del

govern d’Eduardo Frei Ruiz-Tagle

(1994-2000) estava esgotada “amb

els temes insistents i repetits de les

reformes constitucionals i els drets

humans, quan hi ha moltes matèries

que haurien de ser preferents i en

benefici de tot el país”.

La defensa a Pinochet

La lleialtat de Romero a Pinochet es

va reflectir en el moment en què el

dictador va assumir el càrrec de se-

nador vitalici. L’actual ambaixador

sempre va defensar Pinochet empa-

rant-se en el seu càrrec de president

del Senat. No obstant això, l’adhesió

de Romero a Pinochet es va expres-

sar en la seva plenitud quan l’exdic-

tador va caure detingut a Londres

per ordre de la justícia de l’Estat

espanyol. Aquest fet va provocar la

protesta del govern xilè i la indigna-

ció de la dreta. Romero, entre altres,

va fer diverses gestions per aconse-

guir el retorn de l’exdictador a Xile.

Malgrat els judicis a què es va veure

sotmès Pinochet després del seu

retorn a Xile, Romero va mantenir la

lleialtat cap al dictador –com es des-

prèn de les declaracions fetes al

diari El Mercurio el 5 de juliol del

2002–, on va criticar “els que han

assenyalat que la renúncia de l’ex-

president al seu càrrec de senador

vitalici podria correspondre més a-

viat a una estratègia judicial” i va

afirmar que aquestes insinuacions

demostraven el grau de petitesa al

qual podien arribar els detractors de

Pinochet.

Un desterrament a Madrid?

El gener de 2009, Sergio Romero va

decidir no tornar a postular com a

senador adduint raons personals,

segons declaracions fetes a ràdio

Cooperativa. No obstant això, el

mitjà va informar que, en el fons, Ro-

mero no tornava a presentar-se per

“evitar una competència electoral

amb el diputat Marcelo Forni” o per

“incorporar-se al possible govern de

Sebastián Piñera”. El 17 gener de

2010, Sebastián Piñera va guanyar

les eleccions presidencials a Xile, fet

que va marcar el retorn de la dreta al

poder de manera democràtica des-

prés de 52 anys. En aquest nou esce-

nari, Romero no va obtenir cap càr-

rec a l’administració central, però se

li va lliurar l’ambaixada a l’Estat

espanyol, una de les més importants

per la política exterior xilena. A-

quest càrrec pot ser considerat com

un premi a la trajectòria política de

l’exsenador, però –considerant la

rellevància que tenia dins l’ala con-

servadora del partit RN i les diferèn-

cies amb Piñera– també es pot infe-

rir que la destinació de Romero a

Madrid obeeix a l’antiga política d’a-

llunyar els adversaris existents o

possibles del centre de decisions, tot

esperant alguna acció que ho faci

caure. Recordem el cas de l’exsena-

dor Miguel Otero, nomenat ambai-

xador a l’Argentina, que va haver de

renunciar al seu càrrec després de

fer unes declaracions que justifica-

ven el cop d’Estat de l’11 de setembre

de 1973. Fins ara, Romero no ha fet

declaracions políticament incorrec-

tes, però no es pot descartar un pas

en fals futur que li faci perdre el

càrrec. Només el temps ho dirà.
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Sergio Romero, un defensor 
de Pinochet a Madrid
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Un grup d’activistes es manifesta contra Romero, col·laborador de la dictadura de Pinochet
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Juan Carlos I i Sergio Romero se saluden


