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1. L'espai geogràfic de l'Àsia oriental

1.�Delimitació�general�de�l'espai�de�l'Àsia�oriental

Delimitació�de�l'Àsia�oriental

Amb el terme Àsia oriental es fa referència als països següents: la Xina,

el Japó, Corea del Nord, Corea del Sud i Taiwan (pàg.�7).

Dins la llista de països que entren dins la delimitació de l'Àsia oriental hi ha

Taiwan, que té unes característiques força especials. S'ha de tenir en compte

que, quan l'any 1949 va finalitzar la guerra civil xinesa amb la proclamació

per part del Partit Comunista de la República Popular de la Xina, el govern

oponent del Kuomintang es refugià a l'illa de Taiwan, i va mantenir la pròpia

consideració com a govern legítim de la Xina. Des de llavors, la República

Popular considera l'illa una província rebel, i Taiwan defensa la seva legitimitat

i funciona com un país independent, encara que no és reconegut de manera

oficial per cap estat que vulgui mantenir relacions diplomàtiques amb la Xina

continental.

2.�El�relleu�de�l'Àsia�oriental

En el moment de la redacció dels mòduls, la presa de les Tres Gorges (vegeu

pàg.�19) encara era en procés de construcció. S'ha de tenir present que els

primers generadors de la presa de les Tres Gorges van començar a operar l'any

2003 i el projecte inicial es completà al final de 2008. Tanmateix, es calcula

que els treballs que n'han de permetre el funcionament a ple rendiment no

finalitzaran fins a 2011. Per a més informació podeu consultar aquest petit

informe que resumeix l'estat actual de la qüestió:

China's Three Gorges Dam. A Model of the Past (2009): http://

www.internationalrivers.org/files/3Gorges_FINAL.pdf

I, en general, tota la pàgina web de l'International Rivers sobre la presa: http://

www.internationalrivers.org/en/china/three-gorges-dam

Amb referència a l'extracció i explotació de minerals (vegeu pàg.�21), segons

dades de 2008, la Xina és el principal productor mundial d'alumini, antimoni,

baritina, bismut, carbó, fluorita, or, grafit, ferro i acer, plom, roca de fosfat,

terres rares, talc, estany, tungstè i zinc, com també el principal exportador

d'antimoni, baritina, carbó, fluorita, grafit, terres rares i el tungstè. La seva

http://www.internationalrivers.org/files/3Gorges_FINAL.pdf
http://www.internationalrivers.org/files/3Gorges_FINAL.pdf
http://www.internationalrivers.org/en/china/three-gorges-dam
http://www.internationalrivers.org/en/china/three-gorges-dam
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producció anual de carbó supera els 2.500.000 de tones. I en el cas del tungstè,

la seva producció representa el 75% del total mundial i disposa de més de la

meitat de les reserves conegudes.

Podeu actualitzar aquesta informació mitjançant els informes per països

(http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/) i per recursos minerals

(http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/) que apareixen publi-

cats periòdicament en el US Geological Survey.

4.�Vegetació�i�sòls�de�l'Àsia�oriental

La millor font d'informació relativa als boscos, percentatges, tipologies, etc.

la trobareu a Evaluación de los recursos forestales mundiales (Organització de les

Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació): http://www.fao.org/fores-

try/fra/es/.

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

Tal com ja s'explica en la introducció, aquesta guia també planteja fixar un

criteri d'unicitat en els noms referits a indrets geogràfics i noms propis de l'Àsia

oriental. En aquest apartat trobareu referenciats i explicats els criteris que s'han

d'aplicar a mesura que apareguin els termes en els mòduls:

• Junggar s'hauria d'escriure Jungària (pàg.�9, línia 2). Es tracta d'un topònim

amb una forma ortogràfica tradicional i reconeguda en català.

• Huanghe en teoria s'hauria d'escriure riu�Groc (pàg.�9, línia 7). Es tracta

d'un topònim amb una forma ortogràfica tradicional en català, reconegu-

da i utilitzada. Però, atès que també se'n fa un ús freqüent, són totalment

acceptables les formes Huang�He, respectant la separació entre el nom

propi i el nom comú (he), i Huanghe.

• Yangzi (pàg.�9, línia 9). La forma més correcta és la que apareix en totes

les unitats didàctiques. Davant la gran varietat de transcripcions que es

poden trobar en català per a aquest riu (Iang-Tsé, Iang-Tse, Iangtsé, Iang-tsé),

és més apropiat mantenir la forma original del nom en la transcripció en

pinyin, acceptada internacionalment i respectuosa amb la denominació

autòctona.

• Tianshan s'hauria d'escriure Tian�Shan (pàg.�9, línia 20). Literalment en

xinès significa 'muntanyes celestials'. Cal respectar la separació entre el

nom propi i el nom comú.

• Hokkaido s'hauria d'escriure Hokkaido (pàg.�11, línia 19). La transcripció

que reflecteix més fidelment el nom original japonès i la seva conversió al

romaji exigeix una pronúncia allargada de la o final (o).

http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/
http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/
http://www.fao.org/forestry/fra/es/
http://www.fao.org/forestry/fra/es/
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• Honshu s'hauria d'escriure Honshu: (pàg.�11, línia 19). La transcripció que

reflecteix més fidelment el nom original japonès i la seva conversió al ro-

maji exigeix una pronúncia allargada de la u (u).

• Kyushu s'hauria d'escriure Kyushu (pàg.�11, línia 20). La transcripció que

reflecteix més fidelment el nom original japonès i la seva conversió al ro-

maji exigeix una pronúncia allargada de les us (u).

• Tokyo s'hauria d'escriure Tòquio (pàg.�12, línia 18). Es tracta d'un topònim

amb una forma ortogràfica tradicional en català, àmpliament reconeguda,

acceptada i utilitzada.

• Osaka s'hauria d'escriure Osaka: (pàg.�12, requadre inferior dret). La trans-

cripció que reflecteix més fidelment el nom original japonès i la seva con-

versió al romaji exigeix una pronúncia allargada de la o (o).

• Kyoto s'hauria d'escriure Kyoto (pàg.�12, requadre lateral dret). Tot i que

aquesta és la transcripció que reflecteix més fidelment el nom original ja-

ponès, ja que la seva conversió al romaji exigeix una pronúncia allargada

de la o inicial (o), normalment està plenament acceptat Kyoto.

• Taebaek-sanmae s'hauria d'escriure serralada�de�Taebaek (pàg.�14, línia 4).

Tal com s'explica en la presentació, és recomanable, tot i que no obligatori,

utilitzar el nom comú de l'accident geogràfic en català (sanmaek, és a dir,

'serralada') i preservar només el nom propi en la forma original.

• Ryukyu s'hauria d'escriure Ryukyu: (pàg.�22, línia 26). La transcripció que

reflecteix més fidelment el nom original japonès i la seva conversió al ro-

maji exigeix una pronúncia allargada de les us (u).

• Asama s'hauria d'escriure volcà�Asama (pàg.�24, línia 5). Si bé Asama�Ya-

ma també podria ser acceptable, la inexistència d'un ús habitual en català

d'aquest nom (a diferència del que passa amb el volcà Fuji o Fuji Yama) fa

recomanable utilitzar el nom comú de l'accident geogràfic en català (volcà)

i preservar només el seu nom propi en la forma original.

• Kanto s'hauria d'escriure Kanto (pàg.�23, línia 6). La transcripció que re-

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

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

• Pusan s'hauria d'escriure Busan (pàg.�38, línia 7). La transcripció recone-

guda internacionalment en romaja és amb B, per tant, és recomanable con-

servar el nom original.

• Kwangju s'hauria d'escriure Gwanju (pàg.�38, línia 10). La forma Kwangju

prové de la forma anterior de transliteració del coreà, el sistema McCune

Reischauer. En romaja, el sistema de transcripció adoptat oficialment per
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Corea del Sud l'any 2000, cal transcriure el nom en caràcters llatins, com

en el cas de Gwanju.

• Tohoku s'hauria d'escriure Tohoku (pàg.�44, línia 23). La transcripció que

reflecteix més fidelment el nom original japonès i la seva conversió al ro-

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