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Oriol Jara
(Barcelona, 1980)

Ha escrit notícies a Ca-
talunya Ràdio i Catalun-
ya Informació, acudits al 
programa Buenafuente de La 
Sexta, sainets al Polònia 
i al Crackòvia de TV3, un 

poema per la boda de sa germana, notes informatives 
per les professores dels seus fills i alguns lli-
bres: Lo que vendría a ser la historia de España, 
Padre el último mono i altres que són menys bons que 
aquests dos. L’Oriol té l’honor de no haver guanyat 
cap dels següents premis:

-Premi Nadal 2011
-Premi Nacional de Literatura 2012
-Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 2014
-Premio Miguel de Cervantes 2015

Actualment resideix amb la seva estimada dona i els 
seus fills en un tipi de pell de búfal al nord de Ca-
talunya. En cap lloc concret i en tots alhora. Ell i 
la seva família es desplacen segons el cicle anual de 
pluges.

El llibre que teniu a les mans és una traducció fi-
del del diari personal de Kim Jong-un, robat durant 
una visita de set dies a Corea del Nord. Per raons de 
seguretat el nom de la persona que va aconseguir el 
diari és un secret. Oriol Jara és responsable NOMÉS de 
posar-lo bonic amb paraules d’escriptor.

KIM JONG-UN
oriol jara

(estimat diari)

Coescrit per amb la col·laboració de
ha fet el pròleg Ferran Torrent

Amb il·lustracions de Nadia Grau

Dietari personal del dictador puto amo
de Corea del Nord la comunista. La bona

Al món n’hi ha hagut molts, 

de dictadors. Jo, en 98 anys, 

n’he vist de tots colors. Bé, 

la majoria morens. De cabells, 

no de pell. Però cap d’ells ha 

executat mai un treball tan pre-

cís i personal. Han estat més 

aviat dictadors dels de tota 

la vida. De matar i oprimir i 

posar gent a la presó amunt i 

avall i aquelles coses. Ja sa-

beu. Però en canvi, aquest... 

Ara no recordo de què parlava. 

Ah, sí! Kim Jong-un.

A tots els nens de classe ens 
va encantar la idea d’anar a la 
frontera.
Els profes ens expliquen sem-

pre que a l’altra banda hi ha 
una mena d’éssers màgics anome-
nats “capitalistes”.
En principi semblen persones 

però no ho són. Els “capitalis-
tes”, per exemple, sempre estan 
comprant i venent de tot. No 
paren. Van amb bitllets a la 
mà i quan veuen una cosa que 
els agrada, la compren. A més, 
tenen una mena de líders anome-
nats “publicistes” que els di-
uen què els ha d’agradar.
També compren els metges. Si 

estan malalts li donen diners 
a un metge i els cura. És for-
ça depriment saber que si tens 
diners, no et moriràs.



Kim Jong-un
(estimat diari)

Dietari personal del dictador

puto amo de Corea del Nord

la comunista. La bona.

Kim Jong-un
(estimat diari)

CoesCrit per
amb la Col·laboraCió de

ha fet el pròleg

Ferran Torrent

Oriol 
Jara

il·lustraCions de nadia grau



#10
ciutat oculta
col·lecció

Kim Jong-un
(estimat diari)

Oriol Jara



estimat diari



- 19 - 

el meu primer petó
(11 d’agost de 1993)

L’amor és la cosa més bonica del món. Quan sigui dic-
tador autoritari i tiranitzi el meu poble l’amor serà obli-
gatori en tots els meus súbdits.

Coses que obligaré a fer al meu poble quan sigui 
líder a saco:
Estimar-se entre ells (una mica menys del que 

m’estimen a mi).
Pensar en mi quan “s’estimin” en privat.
Cremar una bandera americana els diumenges.
Fabricar més banderes americanes perquè ara no 

en tenim prou si hem de fer la tonteria aquesta de cre-
mar-les els diumenges.
Fer-me petonets a la papada abans d’anar a dormir 

(no cal tots alhora, pot ser per torns).
Fer canviar el significat de la paraula “papada” pel 

de la paraula “cul”.

Només tinc 10 anys però avui he entès que l’amor ho 
és tot a la vida. No hi ha res més important que l’amor. 
Sense comptar coses evidents com el poder, les armes, la 
dominació, la cervesa, l’antiimperialisme, les coreografi-
es molones en un estadi, la música de guitarra, la bande-
ra de Corea del Nord, el meu papà, el record del meu avi, 
l’exèrcit popular de Corea, el meu cotxe dels anys 50, una 
pistola que tinc a casa, la dictadura, Marx, Lenin, un altre 
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comunista que no recordo com es deia però portava bi-
goti, els camps de reeducació, les flors, matar un ianqui 
i les banderes gordes de color vermell. Després d’aques-
tes cosetes, l’amor és el MÉS IMPORTANT DEL MÓN.

Un petó als llavis m’ha canviat la vida. (Crec que eren 
els meus llavis però no puc confirmar-ho perquè ha estat 
tot com un somni). Resulta que avui el cole ens portava 
d’excursió al paral·lel 38, la zona desmilitaritzada que di-
videix les dues corees. La bona i la puta merda fastigosa.

MAPA DE COREA
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A tots els nens de classe ens va encantar la idea d’anar 
a la frontera. Els profes ens expliquen sempre que a l’al-
tra banda hi ha una mena d’éssers màgics anomenats 
“capitalistes”. En principi semblen persones però no ho 
són. Els “capitalistes”, per exemple, sempre estan com-
prant i venent de tot. No paren. Van amb bitllets a la 
mà i quan veuen una cosa que els agrada, la compren. A 
més, tenen una mena de líders anomenats “publicistes” 
que els diuen què els ha d’agradar. També compren els 
metges. Si estan malalts li donen diners a un metge i els 
cura. És força depriment saber que si tens diners, no et 
moriràs. Aquí, a Corea, els ciutadans són TOTS IGUALS. 
Es moren tots, i punt. Només faltaria. Hi ha igualtat ab-
soluta en la mort indiscriminada. Així som els comunis-
tes, no tolerem que la gent sobrevisqui. Menys el papà, 
evidentment, que ha de fer l’esforç d’estar viu per lide-
rar tota la colla d’inútils que composa el país.

Tots els nens de classe teníem por d’acostar-nos 
molt a la frontera per si un “capitalista” ens comprava. 
Imagina’t que un “publicista” els diu que el que mola de 
debò és comprar un nord-coreà. M’han dit que això pas-
sa molt a Occident. Que els capitalistes d’allà compren 
nens xinesos, per exemple, i se’ls porten a viure a Eu-
ropa. M’han dit que els nens pateixen tortures inenar-
rables a mans dels capitalistes. Per exemple, els posen 
noms com “Mariona” o “Gerard”... pobres xinesos. Els 
fan anar a escola sense uniforme militar i els donen 4 
àpats al dia (quan tothom sap que l’organisme dels nens 
obrers no tolera més d’un sol àpat {un sol àpat al mes, 
vull dir}). Però el més terrible de tot és que els pares 
mai no són a casa. Ja veus tu, es compren nens xinesos i 
després els tenen sols tot el dia. No els fan servir, ni fan 
apostes amb els amics sobre quin dels nens guanyarà 
un combat a navalla, ni els fan treballar el camp ni els 
fan portar sacs de ciments a coll. RES del que qualsevol 
bon pare faria amb un nen obrer. En comptes d’això, els 
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deixen amb una mena de mainadera robot que anome-
nen TELE. Us ho juro, n’estic ben informat. Es veu que 
és un robot que cuida els nens quan els pares no són a 
casa. A més és un robot molt llest, aquest tal TELE. Els 
diu el que han de fer, com s’han de vestir, quina música 
escoltar i en què gastar-se els diners quan siguin grans. 
La TELE és la reina de cada casa quan no hi són els pa-
res. Quin gran invent! Li diré al papà que fabriqui TE-
LES, també. Sembla molt més efectiu que les campanyes 
d’adoctrinament que fem nosaltres.
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Avui era el gran dia d’anar a la frontera i tot ha comen-
çat com un dia normal pel fill de l’estimat líder de Corea. 
Una ciutadana m’ha despertat amablement movent el 
meu llit amb suavitat fins que un militar l’ha mort d’un 
tret al cap perquè deixés de molestar-me. El soroll de la 
bala m’ha desvetllat, així que un altre soldat (molt més 
compromès amb mi i amb la causa socialista) ha mort 
al primer soldat d’un tret al cap (amb silenciador, això 
sí). Aquest petit teatret m’ha obert la gana així que he 
esmorzat una abundant ració d’arròs amb llet, gofres, 
xocolata, gofres de xocolata, gofres FETS de xocolata, 
xocolata feta de xocolata i, per acabar, una tassa de xo-
colata feta de gofres fets de xocolata. I un cafè. El cafè no 
m’agrada però me’l prenc perquè sembla xocolata. Sem-
pre m’enganya, el molt cabró. Em sembla xocolata i quan 
me’l prenc, és cafè i em fa fàstic. Cada matí m’enganya. 
És llest, el cafè. Sap mimetitzar-se per semblar xocolata. 
Cafès llestos...

Després em vesteixo (sí, tot això ho he fet en pilotes) 
amb el meu uniforme de “niño comunista talla 12”. Ho 
comprem a La Industrial Bolsera i ve així: “Niño comu-
nista talla 12”. Sempre comprem els meus uniformes co-
munistes a la Bolsera perquè ho fan molt bé i són barats. 
Un cop es van equivocar i van enviar-nos “Niño Darth 
Vader talla 12”. No va ser greu però vaig haver d’assistir 
a un parell d’actes oficials vestit amb un estrany casc ne-
gre i un bastó de vermell fosforito a les mans.

Un cop vestit, esmorzat i després de fer les meves 
dues flexions diàries (que li faig fer a un militar en el 
meu lloc per evitar-me lesions inoportunes) finalment 
he pujat a l’autocar del cole amb tots els meus amiguets. 
Com sempre, durant el viatge hem anat cantant anima-
des cançons com:

Senyor conductor si ens traeeeeeeix,
si ens traeeeeeix,
si ens traeeeeeix;
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senyor conductor si ens traeeeeeix
l’assassinarem a vostè i a la seva família d’una manera 

terrible en nom de la revolució socialista més o menys ba-
sada en la pròpia tradició coreaaaaana,

coreaaana,
coreaaaaana.
Són cançons que ens agraden als fills de les elits so-

cialistes. L’autocar del meu cole sempre va discretament 
escortat per un petit contingent militar. Dos tancs de fa-
bricació russa al davant, tres tancs més (també russos) 
al darrere, dos mil tres-cents soldats envoltant l’autocar, 
a sobre de l’autocar i a sota de l’autocar (lligats amb go-
mes de pollastre), i trenta mil cent nou estudiants uni-
versitaris fent mosaics humans darrere de l’autocar per 
animar-nos durant els trajectes. Normalment dibuixen 
la cara del meu pare o frases motivacionals com “mata 
americans” o “pots perdre pes si tu vols. Tot és força de 
voluntat”. Avui feien uns dibuixos molt bonics de flors, 
banderes coreanes i noies a qui se’ls veien les tetes quan 
els estudiants giraven la seva cartolina. Llàstima que de-
gut a unes obres públiques la carretera es feia molt es-
treta i no passaven tots els estudiants. Ara, la Universi-
tat de Música i Dansa de Pyongyang té només vint-i-dos 
mil cent cinquanta alumnes. En realitat han sobreviscut 
vint-i-dos mil cent cinquanta-tres, però a les autoritats 
militars els ha semblat molt lleig que el número no fos 
rodó i n’han mort tres més.

L’arribada a la frontera ha estat molt emocionant. 
Estava ple de joves i valerosos soldats vigilant la zona 
desmilitaritzada perquè cap porc capitalista s’infiltri i 
compri nens nord-coreans. Vigilen vint-i-quatre hores al 
dia, cada dia de l’any. M’han informat que, actualment, 
els soldats gaudeixen dels darrers avanços tecnològics 
per fer aquesta feina crucial pel país. Ara tenen prismà-
tics i una mena de dibuix d’un monjo amb un bastó a la 
mà que els avisa si vénen pluges o neu. Pel meu papà, 
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invertir en tecnologia és sagrat i els nostres soldats sem-
pre tenen l’equipament més modern. Evidentment vam 
cridar un expert perquè eduqués els nostres soldats en 
la tècnica de fer servir els prismàtics. Lamentablement 
a Corea del Nord encara no en teníem cap, d’aquests tèc-
nics, així que el vam fer venir de fora. El papà va inves-
tigar quins països del món ja tenien prismàtics des de 
feia temps i va descobrir que TOTS. Així que va ser fàcil 
trobar-ne un expert. Va venir un negre que es deia Da 
Nigga i va explicar, als nostres soldats, com treure els 
taps dels prismàtics abans de fer-los servir. Bàsicament 
això va ser la classe. Pràcticament la meitat dels nostres 
soldats ja saben fer-ho sense problemes.

Però tornem a la frontera. Tots els nens estàvem TAN 
EMOCIONATS, aquest matí... Per nosaltres era com una 
d’aquelles aventures militars que vèiem al cinema els 
diumenges a la tarda. Pel·lícules bèl·liques sobre valents 
coreans que lluiten contra els americans per fer-los fora 
del nostre sagrat país. O que lluiten contra els americans 
per fer-los fora del nostre mar. O que lluiten contra els 
americans perquè és l’únic gènere cinematogràfic del 
país. L’autocar s’ha aturat en un turó i hem baixat xino-
xano cap a una zona boscosa just al costat de les prime-
res trinxeres. No hi vèiem cap capitalista així que hem 
caminat una mica amb certa curiositat infantil. De cop, i 
després de sentir un lleuger cruixir de formigó, m’he en-
fonsat com si el terra s’obrís sota els meus peus (de fet, 
es podria dir literalment que el terra s’ha obert sota els 
meus peus). El meu cos ha baixat rodolant per una ram-
pa dura i freda fins caure en un túnel il·luminat per pe-
tites bombetes. Quan he aconseguit aixecar-me (penseu 
que només el meu Estimat Cul ja pesa com una vedella 
petita), he cridat intentant que algú vingués a socorre’m.

—Ajut! —deia jo.— Ajut o us faré afusellar a tots, fills 
de puta! Però el que vingui a ajudar-me no serà afuse-
llat! A menys que tardi molt, llavors serà afusellat.
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I vaig sentir la veu d’un soldat que, des de la boca del 
forat, cridava:

—Quant és “molt” exactament, estimat fill de l’esti-
mat líder?

La pregunta era lògica perquè un petit error de càlcul 
l’hauria portat a la mort.

De cop i volta, (i quan ja m’estava plantejant alimen-
tar-me de parts mutilades del meu cos després de 8 
minuts sense poder menjar) he sentit unes passes que 
s’acostaven caminant per sobre d’un bassal. Un xip-xop 
llunyà que s’aproximava poc a poc, des del final del tú-
nel. Llavors he entès on nassos estava: un túnel secret 
que connectava les dues corees per sota dels soldats. Un 
túnel secret entre el nord i el sud i, ai collons, des del sud 
venien unes passes cap a mi. I si eren capitalistes que 
volien segrestar-me? I si tot era una trampa d’aquells 
porcs? I si hi havia caigut de quatre potes? Ràpidament 
m’he amagat darrera d’un xiclet que algú havia deixat 
enganxat al terra. Val a dir que quasi no em tapava res 
però podria ocultar el meu pin amb la cara del papà i de 
l’avi, que era el més delicat.

Quina sorpresa quan darrere del so de les passes no 
ha aparegut un soldat ni un capitalista amb els seus fei-
xos de bitllets i la seva considerable esperança de vida. 
Res d’això. Ni un dimoni amb cua ni un soldat americà. 
Una noia. Una noia de la meva edat, vestida amb uni-
forme escolar. Una nena preciosa. Me l’hauria menjat 
de tan guapa que era (i perquè els seus 100 quilos de 
pes m’haurien anat de perles en aquella situació deses-
perada). Afortunadament no me l’he menjada i se m’ha 
acostat lentament. Somrient. Sorpresa de trobar un nen 
del nord en aquell forat. Els nostres ulls s’han creuat. Un 
somriure. Una sensació de pau. La nena s’ha acostat una 
mica més i, just en el moment que semblava que anava 
a obrir la boca per dir-me alguna cosa, un soldat ha co-
mençat a baixar pel forat per rescatar-me.
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—Escolti fill de l’estimat líder, a veure, tard què és? 
Entenem tard com a 10 minuts o com a 20?

El soroll d’aquell destraler ha espantat automàtica-
ment la nena del sud. Els seus ulls s’han obert com a 
plats (a veure, entenent que era una nena asiàtica i l’ex-
pressió “com a plats” és un pèl exagerada. S’han obert 
com a plats de sopa vistos des d’un costat) i sense dir 
res m’ha fet un petó als llavis i ha marxat corrent. Ma-
leït sigui el soldat! El meu primer petó i ha fugit cames 
ajudeu-me. I quin petó. QUIN PETÓ! Què dolç i quin gust 
a xoriç de l’esmorzar de la nena. Encara puc recordar 
l’oli que m’ha deixat als llavis. Ai... mai, mai, mai obli-
daré aquest primer petó i juro per la sagrada memòria 
del meu avi que no pararé fins que torni a creuar-me 
amb aquella nena del sud. La buscaré, costi el que costi 
(sempre que no hagi de fer molt exercici físic) i la troba-
ré com sigui (sempre que no hagi de passar molta gana 
o pensar o fer càlcul mental per aconseguir-ho).

Quan he tornat a sortir a la superfície m’esperaven 
els meus companys, que m’han rebut amb crits d’entu-
siasme, abraçades, petons i plors d’emoció. Més que res 
perquè els soldats els havien començat a matar, un a un, 
per si un cas algun dels meus companys estava implicat 
en aquest contratemps tan terrible.

Ràpidament hem tornat a l’autocar (els 8 que seguíem 
vius) i hem viatjat fins a Pyongyang en silenci. Els altres 
nens perquè enyoraven els companys morts en aquella 
escabetxina innecessària i jo recordant aquell primer 
petó d’amor. Qui ets, gordeta coreana? Qui ets, nena dels 
meus amors? Qui ets tu, que m’has robat el cor i ja mai 
podré respirar, pensar, parlar, escoltar o menjar sense 
que estiguis clavada a la meva ànima. Recordo un poema 
nord-coreà que vull dedicar al meu amor etern:

Menja’m la polla.
Oh, polla. Oh, menja-me-la.
Oh, Corea. Plena de blat i riquesa (dada no verificada).
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Besa’m el gland.
No sé què volen dir la majoria de paraules però el 

meu cor les entén. Oh, nena sud-coreana. Sóc teu. Per 
sempre. (Frase metafòrica que no serveix davant de cap 
tribunal coreà).
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Oriol Jara
(Barcelona, 1980)

Ha escrit notícies a Ca-
talunya Ràdio i Catalun-
ya Informació, acudits al 
programa Buenafuente de La 
Sexta, sainets al Polònia 
i al Crackòvia de TV3, un 

poema per la boda de sa germana, notes informatives 
per les professores dels seus fills i alguns lli-
bres: Lo que vendría a ser la historia de España, 
Padre el último mono i altres que són menys bons que 
aquests dos. L’Oriol té l’honor de no haver guanyat 
cap dels següents premis:

-Premi Nadal 2011
-Premi Nacional de Literatura 2012
-Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 2014
-Premio Miguel de Cervantes 2015

Actualment resideix amb la seva estimada dona i els 
seus fills en un tipi de pell de búfal al nord de Ca-
talunya. En cap lloc concret i en tots alhora. Ell i 
la seva família es desplacen segons el cicle anual de 
pluges.

El llibre que teniu a les mans és una traducció fi-
del del diari personal de Kim Jong-un, robat durant 
una visita de set dies a Corea del Nord. Per raons de 
seguretat el nom de la persona que va aconseguir el 
diari és un secret. Oriol Jara és responsable NOMÉS de 
posar-lo bonic amb paraules d’escriptor.

KIM JONG-UN
oriol jara

(estimat diari)

Coescrit per amb la col·laboració de
ha fet el pròleg Ferran Torrent

Amb il·lustracions de Nadia Grau

Dietari personal del dictador puto amo
de Corea del Nord la comunista. La bona

Al món n’hi ha hagut molts, 

de dictadors. Jo, en 98 anys, 

n’he vist de tots colors. Bé, 

la majoria morens. De cabells, 

no de pell. Però cap d’ells ha 

executat mai un treball tan pre-

cís i personal. Han estat més 

aviat dictadors dels de tota 

la vida. De matar i oprimir i 

posar gent a la presó amunt i 

avall i aquelles coses. Ja sa-

beu. Però en canvi, aquest... 

Ara no recordo de què parlava. 

Ah, sí! Kim Jong-un.

A tots els nens de classe ens 
va encantar la idea d’anar a la 
frontera.
Els profes ens expliquen sem-

pre que a l’altra banda hi ha 
una mena d’éssers màgics anome-
nats “capitalistes”.
En principi semblen persones 

però no ho són. Els “capitalis-
tes”, per exemple, sempre estan 
comprant i venent de tot. No 
paren. Van amb bitllets a la 
mà i quan veuen una cosa que 
els agrada, la compren. A més, 
tenen una mena de líders anome-
nats “publicistes” que els di-
uen què els ha d’agradar.
També compren els metges. Si 

estan malalts li donen diners 
a un metge i els cura. És for-
ça depriment saber que si tens 
diners, no et moriràs.


