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Unha muller afgá con burka visita a tumba dun familiar nun cemiterio en Cabul, Afga-
nistán. A pesar do avance exprimentado nos últimos anos, a economía afgá é desas-
trosa e sumamente dependente da axuda estranxeira, a agricultura e o comercio cos 
países veciños. A maior parte da poboación segue sufrindo a falta de vivenda, auga 
potable, electricidade, asistencia médica e empregos. FOTO: EFE/S. SABAWOON 

A VOZ APAGADA DOS CEMITERIOS AFGÁNS

O escaso e apreciado oso panda sempre é motivo de amizade e sinal de paz. Nes-
te caso vemos como o xigante Xin Xin xoga no Pavillón do Oso Panda Xigante 
de Macao (China). Os dous pandas xigantes chamados Kai Kai e Xin Xin son os 
máis recentes regalos de China a Macao para conmemorar o décimo aniversa-
rio do seu retorno á soberanía chinesa.  FOTO: EFE/YM YIK

PANDAS, SEMPRE EN SINAL DE AMIZADE

CADERNO ABERTO

¿L embran vostedes can-
do o sha do Irán, aquel 
tal Mohammad Reza 

Pahlevi, e o Anastasio Somoza de 
Nicaragua mantiñan excelentes re-
lacións cos EEUU e mesmo partici-
paban nas sesións das Nacións Uni-
das ben situados á sombra do impe-
rio norteamericano? Eran, madia 
leva, os máximos representantes de 
dúas ditaduras amigas. E as ditadu-
ras amigas, tanto onte coma hoxe, 
existir existen. Moitas veces os finos 
demócratas da Unión Europea, por 
exemplo, refírense a elas utilizando 

a camuflaxe técnica do eufemismo, 
e así falan dos reinos de Marrocos, 
Xordania ou Arabia Saudita, can-
do en realidade estamos diante de 
países claramente ditatoriais. ¿E 
que acontecía con Tunisia e a súa 
ditadura? Pois como acontece con 
outras ditaduras amigas das que 
case nunca se fala con transparen-
cia, todo era coser e cantar. ¿Que 
hai sindicalistas que son detidos e 
mesmo torturados? Coser e cantar. 
¿Que hai manifestantes que resul-
tan asasinados pola policía, e hai 
xornalistas no cárcere e a censura é 

cousa habitual? Coser e cantar. Xa 
se sabe para que están as ditaduras 
amigas. Para que caia sobre elas un 
silencio mediático protector e unha 
comprensión política de longos e es-
tablecidos sorrisos.  Ou que alguén 
explique o caso de Marrocos e a súa 
relación con España. Talvez aquí fo-
se moi instrutivo ler o libro de Gi-
lles Perrault titulado Notre ami le roi 
–o título xa o di todo–, un porme-
norizado informe no que se descri-
be o réxime de terror ditatorial que 
existía no Marrocos de Hasan II. ¿E 
que acontece hoxe no Marrocos do 

rei Mohammed VI, ditador amigo? 
¿Cantas ducias de presos políticos 
saharauís, moitos deles torturados, 
hai nos cárceres marroquinos do sé-
culo XXI? Véxanse os informes de 
Amnistía Internacional ao respec-
to. ¿E a quen lle compra armas o rei-
no alauita? As armas amigas que lle 
ten servido España nos últimos tres 
anos suman, con datos oficiais na 
man, máis de 340 millóns de euros. 
E xa se sabe cal é a posición oficial 
de España na actualidade con res-
pecto ao pobo saharauí. A ditadura 
amiga é intocábel..

Ditaduras amigas
MIGUEL ANXO 
FERNÁN
VELLO

¿Cantas ducias de 
presos políticos 
saharauís hai nos 
cárceres marroquinos 
do século XXI?

1%
É o que medrou o sector turístico 
no 2010, pero acumula unas perdas 
de 8.000 millóns desde 2007. O 
vicepresidente executivo de Exceltur, 
José Luis Zoreda, destacou que Galicia 
foi “claramente a gañadora” do ránking 
de 2010 polo tirón do Xacobeo.

Elton John posa co marido e co seu
meniño nunha publicación inglesa

Ó DÍAO DATO

O cantante e compositor británico e o seu 
compañeiro, David Furnish, presentaron o 
fillo, por primeira vez na revista británica 
‘Ok! Magazine’. Zachary Jackson Levon 
naceu grazas a un ventre de aluguer.

Emilio Pérez Touriño
Ex presidente da Xunta
de Galicia

... Nunca encarguei nin solicitei, directa ou 
indirectamente, o mencionado informe” 
(pola presunta espionaxe ó BNG) 
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