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ser un míssil hipersònic, míssils
balístics preparats per ser llan
çats des de submarins i un nou
míssilbalístic intercontinentalno
provat que va ser mostrat en pú
blic per primera vegada en una
desfilada militar l’octubre de
l’anypassat.

El líder deCorea
delNord adverteix
queno renunciarà
a l’“autodefensa”
Kim exhibeix armes “invencibles” i titlla
d’“hipòcrita” els EUA per ajudar el Sud

ISMAEL ARANA
Hong Kong. Corresponsal

CoreadelNordvamostrardilluns
el creixent arsenal de míssils en
una de les exposicions d’equipa
ment militar més grans organit
zades fins ara. Durant la inaugu
ració, el dictadorKimJongunva
prometre reforçar l’exèrcit per
fer front a les polítiques “hostils”
deWashington. “Els EstatsUnits
sovint han dit que no són hostils
cap al nostre Estat, però no hi ha
proves basades en fets que facin
que ens els creguem”, va recollir
l’agènciaestatalKCNA.
Pealmandatari, la superpotèn

cia nordamericana continua
sent “font” d’inestabilitat i ten
sionsa la regió,per laqual cosava
dir que l’objectiu més important
és tenir “una capacitatmilitar in
vencible” que ningú no pugui
atrevirseadesafiar.
La mostra va tenir lloc un dia

després que Pyongyang celebrés
el 76è aniversari del governant
Partit dels Treballadors. Sovint,

aquesta data és commemorada
amb una gran desfilada militar,
peròaquestanyhanoptatperuna
exposició amb el més granat del
seunouarmament.
Kimtambévatitllard’“hipòcri

ta”Washingtonper ajudarCorea
del Sud a desenvolupar el seu ar
senal en nom de la “dissuasió”
contraelNordmentrequalificael
desenvolupament i les proves de
míssils nordcoreans de “provo
cacions”. A més, va assenyalar
que elsmíssils són per a l’autode
fensa i la pau, i va afegir que no té
intencióderenunciarhi.
“El nostre enemic és la guerra

en si mateixa, no un determinat
país o forces com lesdeCoreadel
SudoelsEUA.Peròelsnostreses
forçosexternsper lapaunosigni
fiquen de cap manera renunciar
al nostre dret a l’autodefensa”, va
advertir.
A les fotos publicades de l’ex

posició s’hi inclouen una sèrie de
nous míssils que Pyongyang ha
provat o presentat en públic du
rant els últims cinc anys. Entre
aquests ginys hi ha el que sembla

s’ha produït un petit acostament
enlesúltimessetmanes, incloent
hi el recent restabliment de les lí
nies de comunicació tallades a
l’agost.
La mostra es produeix en un

moment delicat per a l’economia
nordcoreana, molt maltractada
per les sancions econòmiques i el
tancament de fronteres decretat
per contenir el coronavirus. Un
dia abans, Kim va apel∙lar a la
“ideologiadelpartit”perresoldre
l’escassetat d’aliments i pro
ductes bàsics de la població. “El
socialisme es considera com la
nostra vida i futur”, va emfatitzar
el líder.c

El dictador
substitueix una
tradicional desfilada
militar per una
exposició d’armament

Lamostra d’armes va ser inaugurada dilluns perKimJongun (al centre) amb una exhibició aèria
STR / AFP

Encaraquenohaestat testat, el
projectil semblava ser més gran
que els tres míssils de llarg abast
que va llançar Corea del Nord el
2017 abans que Kim comencés a
dialogar amb el llavors president
delsEUA,DonaldTrump.
Des del fracàs de la cimera de

Hanoi el 2018, les converses amb
els EUAestan estancades. LaCa
saBlancadeJoeBidenhamostrat
intenció de tornar a dialogar sen
secondicionsprèvies,peròPyon
gyang s’hinegamentreWashing
ton no demostri amb accions que
noéshostil.
Una mica millor semblen anar

les relacions amb Seül, amb qui

Descobreix tot el que la fisioteràpia
pot fer pel teu benestar.

Jo trio salut.
Trio

fisioteràpia.

Torredembarra
Tortosa

Vic
Palamós

La Seu d’Urgell
Balaguer

Celebra amb nosaltres
el Dia de la Fisioteràpia!

Apunta-t'hi!

Més informació a
www.fisioterapeutes.cat


