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1. La geografia política de l'Àsia oriental

1.�Origen�i�evolució�dels�sistemes�polítics�actuals

Després d'uns quants anys de govern del Partit Progressista Democràtic a

Taiwan (vegeu la pàg.�10), l'any 2008 el Kuomintang va tornar a guanyar les

eleccions.

Al Japó (vegeu la pàg.�11) les darreres eleccions celebrades l'agost de 2009 van

donar la victòria a Yukio Hatoyama, del Partit Democràtic, que va aconseguir

imposar-se al Partit Demòcrata Liberal i que va ser succeït per Naoto Kan al

juny de 2010. L'any 2006 Koizumi havia renunciat al càrrec i des d'aquell mo-

ment fins a les eleccions de 2009 es van succeir tres governs de curta durada: el

de Shinzō Abe (setembre de 2006 - setembre de 2007), Yasuo Fukuda (setembre

de 2007 - setembre de 2008) i Tarō Asō (setembre de 2008 - setembre de 2009),

tots tres del Partit Demòcrata Liberal.

Pel que fa Corea del Sud (vegeu la pàg.�13), a les darreres presidencials de 2007

Lee Myung-bak, del Partit Gran Nacional, va succeir Roh Moo-hyun i des de

setembre de 2009 el primer ministre és Chung Un-chan, un professor univer-

sitari doctor en Economia sense vinculació directa amb cap partit polític.

2.�Els�sistemes�polítics�de�l'Àsia�oriental:�característiques�i�institucions

L'any 2009 els membres del Partit Comunista Xinès (vegeu la pàg.�15) ascen-

dien a gairebé setanta-sis milions.

L'estructura del Partit continua essent la mateixa, però el Politburó està actu-

alment format pels nou membres del Comitè Permanent i setze líders addici-

onals.

Font: News of the Communist Party of China: http://english.cpc.people.com.cn/

Al Japó, la Cambra de Representants o Sangiin (vegeu la pàg.�18) està formada

en aquests moments per 242 membres. I, el Kukhoe de Corea del Sud (vegeu

la pàg.�19) té actualment 299 escons.

En l'actualitat, el Parlament de Corea del Sud està àmpliament dominat

per dos grans partits: el Partit Uri i el Gran Partit Nacional. En les últimes

eleccions de 2006 el primer va obtenir el 38,3% dels vots, mentre que

el segon va concentrar el 35,8% (pàg.�19).

http://english.cpc.people.com.cn/
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El Partit Uri (ara Partit Democràtic) i el Gran Partit Nacional continuen domi-

nant el parlament de Corea del Sud, però en les darreres eleccions de 2008 la

victòria va ser per al Gran Partit Nacional, amb el 37,4% del vots, mentre que

el Partit Democràtic va concentrar el 25,1% del vots.

Els 687 membres de l'Assemblea Popular Suprema de Corea del Nord (vegeu

la pàg.�20) són elegits cada cinc anys.

A Corea del Nord s'estima que el nombre de militars en actiu (vegeu la pàg.

22) és superior a 1,2 milions. Això suposa que un 20% dels homes entre disset i

cinquanta-quatre anys formen part de l'exèrcit, amb un pressupost que ronda

el 25% del producte interior brut.

Font: US Department of State.: http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2792.htm

3.�Divisions�administratives�dels�països�de�l'Àsia�oriental

Les dades sobre províncies, regions autònomes, municipalitats i regions ad-

ministratives xineses (vegeu les pàgs.�27,�28�i�29) encara són vigents, ja que

l'últim cens amb dades publicades és el de 2000. Qualsevol informació actua-

litzada que aparegui es pot trobar a National Bureau of Statistics of China: http:/

/www.stats.gov.cn/english/

Les dades més actualitzades sobre els districtes, municipis i ciutats

d'administració provincial de Taiwan (vegeu les pàgs.�31�i�32) es poden con-

sultar a Statistical Yearbook of the Republic of China: http://eng.dgbas.gov.tw/

lp.asp?CtNode=2351&CtUnit=1072&BaseDSD=36&mp=2

Les dades més actualitzades sobre les prefectures del Japó (vegeu les pàgs.�35

i�36) es poden consultar a Japan Statistical Yearbook: http://www.stat.go.jp/En-

glish/data/nenkan/index.htm

Les dades més actualitzades sobre les províncies i ciutats especials de Corea

del Nord (vegeu la pàg.� 38) es poden consultar a 2008 Census of Popula-

tion of DPR Korea: http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/

2010_PHC/North_Korea/Final%20national%20census%20report.pdf

Les dades més actualitzades sobre les províncies de Corea del Sud (vegeu la

pàg.� 39) es poden consultar a Korean Statistical Information Service: http://

www.kosis.kr/eng/index.html

Terminologia:�noms�d'indrets�geogràfics,�noms�propis�i�errates

• Les frases "Aquest procés de readaptació [...] no solament ha estat fruit de

l'actuació governamental. Institucions i actors com l'exèrcit [...]" s'haurien

de llegir connectades amb dos punts. "Aquest�procés�de�readaptació�[...]

http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2792.htm
http://www.stats.gov.cn/english/
http://www.stats.gov.cn/english/
http://eng.dgbas.gov.tw/lp.asp?CtNode=2351&CtUnit=1072&BaseDSD=36&mp=2
http://eng.dgbas.gov.tw/lp.asp?CtNode=2351&CtUnit=1072&BaseDSD=36&mp=2
http://www.stat.go.jp/English/data/nenkan/index.htm
http://www.stat.go.jp/English/data/nenkan/index.htm
http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/2010_PHC/North_Korea/Final%20national%20census%20report.pdf
http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/2010_PHC/North_Korea/Final%20national%20census%20report.pdf
http://www.kosis.kr/eng/index.html
http://www.kosis.kr/eng/index.html
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no�solament�ha�estat�fruit�de�l'actuació�governamental:�institucions�i

actors�com�l'exèrcit�[...]" (introducció, pàg.�5, paràgraf 3).

• Kim Il-Sung s'hauria d'escriure Kim�Il-sung (pàg.�12, línia 21). Segons el

llibre d'estil de la UPF i d'El País, quan es tracta de noms propis de tres

paraules, les dues últimes s'escriuen unides per un guió i amb majúscula

inicial només en la primera.

• Han Myeong Sook s'hauria d'escriure Han�Myeong-sook (pàg.�13, línia 16).

Segons el llibre d'estil de la UPF i d'El País, quan es tracti de noms pro-

pis de tres paraules, les dues últimes s'escriuran unides per un guió i amb

majúscula inicial només en la primera.

• Song Chol Yang s'hauria d'escriure Sung� Chul� Yang (pàg.� 19, re-

quadre a la dreta). Malgrat que la transcripció pugui ser correcta,

el llibre recomanat en aquest requadre, segons l'editorial Hollim, és

obra de Sung Chul Yang. http://www.amazon.com/gp/product/images/

1565911059/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=283155&s=books.

• Chung-hsing-shin-tsun s'hauria d'escriure Chung-hsing�Shin-tsun (pàg.�31,

línia 1). Constitueixen dues paraules / conceptes diferents.

• Utsonomiya s'hauria d'escriure Utsunomiya (pàg.�36, línia 30). És la forma

acceptada en la conversió oficial al romaji.

• Kofu s'hauria d'escriure Kofu (pàg.�36, línia 38). La transcripció que reflec-

teix més fidelment el nom original japonès i la seva conversió al romaji

exigeix una pronúncia allargada de la o inicial (o).

• Chungchong i Ch'ungch'ong s'haurien d'escriure Chungcheong (pàg.�39, lí-

nies 24 i 25). Les formes Chungchong i Ch'ungch'ong provenen de la for-

ma anterior de transliteració del coreà, el sistema McCune Reischauer. En

Romaja, el sistema de transcripció adoptat oficialment per Corea del Sud

l'any 2000, cal transcriure el nom en caràcters llatins com a Chungcheong.

• I per la mateixa raó, Chunchon s'hauria d'escriure Chuncheon (pàg.�39,

línia 26).

• Falungong s'hauria d'escriure Falun�Gong (pàg.�48, línia 23). La paraula

conté dues idees (pràctica i roda de la llei: fa, 'llei'; lun, 'roda'; gong, 'pràc-

tica'), per tant, cal escriure-ho separat.

• Koizumi Junichiro s'hauria d'escriure Jun'ichiro�Koizumi (pàg.�51, requadre

a la dreta). Els japonesos posen el cognom davant del nom de pila.

http://www.amazon.com/gp/product/images/1565911059/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=283155&s=books
http://www.amazon.com/gp/product/images/1565911059/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=283155&s=books
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http://www.electionguide.org/
http://www.electionguide.org/
http://www.asiasociety.org/
http://www.globalasia.org/
http://www.eastasiaforum.org/
http://www.eastasiaforum.org/
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