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El díscol Kim Jong-un madura
El líder nord-coreà sembla disposat a moure fitxa i acceptar els canvis que li exigeixen Pequín i Seül

Un focus de tensió a l’Àsia

port de Pyongyang i pa-
ís que suposa el 80% del 
comerç nord-coreà– i uti-
litzar l’armament nucle-
ar i els míssils com a ar-
mes de pressió a la co-
munitat internacional, 
el díscol Kim Jong-un fa 
els seus primers signes 
de maduració. No seria 
estrany que decidís tor-
nar a les converses a sis 
bandes (EUA, Xina, Rús-
sia, Japó i les dues Corees) 
per posar fi al seu progra-
ma atòmic a canvi d’una 
sucosa ajuda econòmica, 
energètica i tècnica i de 
deixar de ser el pària del 
món. Les negociacions, 
que patrocina la Xina, es van tren-
car fa set anys i, per més que Pequín 
hi ha insistit, fins ara no ha aconse-
guit que es reprenguin. 

El malEstar de la Xina 
amb el seu veí era evident. A l’ar-
ribar al poder a finals del 2012, Xi 
Jinping va declarar que no es podia 
permetre a cap país que en benefi-
ci propi desestabilitzés la regió de 
l’Àsia o el món. Això va ser interpre-
tat com una clara advertència a Kim 
Jong-un, que poc després, el febrer 
del 2013, va ignorar les pressions xi-
neses per no fer una tercera prova 
nuclear. En resposta, Pequín va vo-
tar, per primera vegada, a favor que 
l’ONU endurís les sancions a Pyon-
gyang. Fa uns mesos, el règim va dei-
xar entreveure que celebraria l’ani-
versari del partit únic amb un nou 
assaig atòmic i el llançament d’un 
coet, contravenint les ordenances 

D
arrere la parafernàlia 
exhibida en una de les 
desfilades més grans de 
la història de Corea del 
Nord s’obre camí un im-

portant canvi en la política de l’ano-
menat Regne Ermità. El discurs de 
gairebé mitja hora de Kim Jong-un 
–tercer mandatari de la dinastia co-
munista instaurada pel seu avi i pre-
sident etern, Kim Il-sung– no va esca-
timar fanfarronades com que estava 
disposat a «mantenir qualsevol me-
na de guerra» contra els Estats Units, 
però va evitar fer referència a l’arma-
ment nuclear o als míssils balístics.
 En un país on tot és secret, els ges-
tos tenen un alt valor. Per això els 
analistes sud-coreans han destacat 
de la celebració del 70è aniversari 
del Partit dels Treballadors l’encai-
xada de mans de Kim Jong-un a la 
tribuna, davant desenes de milers 
de nord-coreans i dels mitjans inter-
nacionals convidats, amb Liu Yun-
shan, el dirigent xinès de més rang 
que visita Pyongyang des de l’ascens 
al poder del jove Jong-un després 
de la mort del seu pare, Kim Jong-il, 
el desembre del 2011. Liu Yunshan, 
cap del Departament de Propagan-
da, ocupa el cinquè dels set escons 
de la direcció col·legiada xinesa.
 Després d’executar tothom que 
pogués fer-li ombra, inclòs el seu on-
cle Jang Song-thaek, intentar des-
lligar-se de la Xina –principal su-

de l’ONU. Tot apunta que si no ho ha 
fet és perquè manté negociacions 
entre bastidors amb Pequín.
 En el seu discurs, Kim va destacar 
l’amor al seu poble i va ressaltar que 
el seu afany a desenvolupar l’econo-
mia per proporcionar-li una vida 
millor havia topat amb les sancions 
de l’ONU. A més, li va agrair haver-
se mantingut fidel al partit durant 
tantes dècades de bloqueig i sanci-
ons dels EUA. Aquests laments sem-
blen indicar que el dirigent es dispo-
sa a moure fitxa després de prendre 
nota de l’acord nuclear amb l’Iran, 
del restabliment de relacions entre 
Cuba i els EUA, i de la ferma entesa 
entre la Xina i Corea del Sud. 
 Pequín i Seül van firmar el juny 
passat un tractat de lliure comerç 
que suposarà un important impuls 
a les seves economies. Mentrestant, 
Pyongyang té cada dia més dificul-
tats per impedir que els nord-core-
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Higueras
ans s’assabentin dels enormes avan-
ços econòmics, socials i tecnològics 
que es produeixen més enllà de les 
seves fronteres. 

la tEnsió entre el Nord i el 
Sud es va tornar a disparar aquest 
estiu amb la mort d’un soldat sud-
coreà per una mina a l’eufemísti-
cament anomenada «zona desmi-
litaritzada» tot i ser una de les més 
militaritzades del món. Seül va rei-
niciar llavors la seva guerra de pro-
paganda amb potents altaveus que 
criticaven Kim Jong-un. Les amena-
ces del règim no van acovardir la 
presidenta sud-coreana, Park Ge-
un-hye, que va exigir al Nord que 
demanés perdó si volia que apagués 
els altaveus. Hi va haver acord. 
 «El nostre país s’ha convertit en 
una impenetrable fortalesa i una 
potència militar global», va decla-
rar el líder davant molts dels joves 
que han sobreviscut al terrible epi-
sodi de fam del 1998, que va tenir 
unes catastròfiques conseqüències 
que van portar Kim Jong-il a accep-
tar l’ajuda internacional. El com-
promís de posar en marxa projec-
tes –des de vivendes fins a una plan-
ta hidroelèctrica– que impulsin el 
benestar del país va ser el gest a una 
societat que suporta des de fa dèca-
des que un terç del pressupost es de-
diqui a l’Exèrcit i l’armament.
 Ni Pequín ni Seül busquen l’en-
fonsament del règim nord-coreà, 
però estan cansats dels seus estrata-
gemes. Afermada l’autoritat de Kim 
Jong-un, volen que el país es desen-
volupi i s’integri en la comunitat 
internacional. H
Periodista.
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H
e anat a fer una gestió 
en un banc i m’ha atès, 
molt amablement, una 
noia. ¿O he de dir una 
senyora? En altres 

temps, les dones que atenien els cli-
ents eren, en general, poques, dei-
xant de banda totes les que tenien 
relació amb el món de l’alimenta-
ció i les merceries. Aquest contacte 
les convertia en figures populars 
del barri. Ara ha augmentat la pre-
sència femenina com a venedora 
en general i s’han anat imposant 
en les oficines bancàries. Jo sóc cli-
ent de dos bancs que tinc a prop de 
casa, i en les dues oficines m’atén 
una dona. Totes dues són eficaces i 
somrients. Com que no sóc aficio-
nat a endinsar-me en detalls banca-
ris, els agraeixo la seva dedicació.
 En l’última visita que he fet a 
una d’aquestes oficines se m’ha 
acudit preguntar a la simpàtica 
persona que m’atenia: «Perdoni, 
però tinc una curiositat. Voldria sa-
ber com la tracten els clients. ¿De 
vostè o de tu?» Una pregunta gens 
professional, ho reconec. Però ha 
estat acceptada amb un somriure: 
«Diria que el 60% em tracta de tu».

 Ho suposava. La familiaritat 
pot ser molt agradable, però no 
sempre és adequada al lloc i a la 
persona. No dubto que sóc un an-
tiquat, perquè veig que el tracta-
ment en funció de l’edat ha pas-
sat a la història. Ara és freqüent 
l’ús de la paraula noia, una parau-
la bonica, però que en molts ca-
sos no seria aconsellable, tenint 
en compte les definicions del dic-
cionari. Una: «Persona arribada a 
la pubertat». Però mai se m’acu-
diria preguntar a una persona jo-
ve del sexe femení: «Per tractar-te 
correctament, ¿podries dir-me si 
ja has arribat a la pubertat?» Una 
altra definició: «Persona jove en 
edat de casar-se». Seria imperti-
nent preguntar si està casada o 
no. Tercera definició: «Dona que, 
després de la pubertat, es verge». 
Per no errar el tractament, ¿he de 
preguntar si és verge o no? No és 
fàcil mantenir un diàleg sense uti-
litzar un tractament. Com que ja 
sóc vell, els periodistes que m’en-
trevisten, habituats al tu, veig que 
dubten. Jo els dic: «El que et sigui 
més còmode». H

Petit observatori

La familiaritat pot ser 
molt agradable, però
no sempre és adequada
al lloc i a la persona

Els anglesos 
ho tenen fàcil:
sempre ‘you’
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Espinàs

Dues mirades

Fang i llança

que fa servir un determinat llen-
guatge com a «mode de produc-
ció de la realitat», la cuirassa del 
seu interior desballestat, valora 
el que és sec, és a dir, erecte, or-
denat i polit, enfront del que re-
presenta la humitat: el desordre, 
el fang, la putrefacció. La con-
frontació d’aquests contraris és 
el que dóna sentit a la seva ideo-
logia. No sé si Cañizares va conèi-
xer Degrelle (podria ben ser), pe-
rò resulta que diuen el mateix: la 
netedat versus la brutícia; el que 
és dur contra el que és tou; el sò-
lid contra el líquid. Tanmateix, 
la brutícia generada per la guer-
ra, el feble que prové del mar in-
hòspit, l’efervescència de la vida, 
en definitiva, acaben guanyant 
la batalla final. El fang s’imposa 
a la llança. H

L
a carta que la meva amiga 
Emma adreça al cardenal 
Cañizares afegeix a la re-
pugnància que provoca el 

seu discurs el pecat d’anar en con-
tra de la moral que el mateix Cañi-
zares diu que representa. Pensar 
que rere l’aparença feble de l’exili-
at s’amaga el dimoni de l’enemic 
que és a l’aguait és no solament un 
exercici ben poc honorable sinó, i 
sobretot, no gens cristià. Cañiza-
res practica allò que l’escriptor 
Jonathan Littell va descriure fa uns 
anys per referir-se al llenguatge 
del feixisme, tot analitzant textos 
de Léon Degrelle, el nazi belga que 
es va retirar a Benalmádena sota la 
protecció de Franco.
 Ara, el dramaturg Guy Cassiers 
ha escenificat aquell assaig amb el 
títol de Le sec et l’humide. El feixista, 

JOSEP MARIA Fonalleras

car recer als budells d’un cavall de 
Troia.
 Vas dir una cosa més, et pregun-
taves si tot en la invasió de refugiats 
era «trigo limpio». Sens dubte, la te-
va referència a la paràbola del blat 
i la zitzània no deixa de ser parado-
xal. Segons l’Evangeli, donada la 
gran similitud entre aquestes du-
es plantes és millor deixar-les créi-
xer juntes, i quan donen el seu fruit 
es pot distingir l’una de l’altra. Una 
manera de dir moltes coses: no jut-
jar a priori, acceptar la possibilitat 
humana d’errar i encertar, reconèi-
xer que en cadascú  habiten les du-
es llavors… Qui presumeix de ser tri-
go limpio –o acusa els altres de no ser-
ho– és un ignorant o un impostor o 
un cínic. Un paràsit que corromp 
el cos que habita. Quanta zitzània, 
Cañizares. H

M
ira, Cañizares –si per-
mets que m’estalviï ai-
xò de monsenyor–, el 
mar ha tornat a escopir 

nens morts. Aquesta vegada no 
han ocupat les portades perquè, 
tristament, ja no són una novetat. 
Segueixen arribant. I segueixen 
morint. Aquí tens el teu cavall de 
Troia. Així vas definir l’èxode de re-
fugiats que s’arrosseguen cap a Eu-
ropa. Les teves paraules resultari-
en igualment repugnants si fossis 
forner, taxista o comercial, però el 
cas és que representes una religió 
que té la compassió, la solidaritat, 
l’amor i la generositat entre la seva 
raó de ser, i això no s’adiu gens amb 
el teu discurs. És més, podríem tit-
llar-lo de traïció. En una empresa 
seria motiu d’acomiadament pro-
cedent. Puntada i al carrer. A bus-

Zitzània Cañizares
EMMA Riverola


