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“Què estava fent, quan li van notificar que havia rebut el Premi Nobel de Química?”, li 
van preguntar  a Ada Yonath (Jerusalem, 1939), quan va rebre aquest guardó l’any 
2009. “Estava fent la bugada”, respongué la flamant Nobel. Vet-ho ací: una cosa no 
treu l’altra. Potser s’havia passat tot el dia al laboratori, investigant, analitzant, 
aprofundint; potser no, potser ja no hi passava tantes hores i havia tornat a casa, el 
cas és que la van pescar fent la bugada i no es va estar de dir-ho.  Ara imaginem per 
uns moments que ho haguessin preguntat a en Mario Vargas Llosa, o a en Gabriel 
García Márquez, com segur que els ho devien  preguntar, i ells, en lloc de dir que 
estaven escrivint, o dormint, o passejant el gos, haguessin dit que feien la 
bugada…Possiblement, hi hauria hagut molts més comentaris i interpretacions!   
 
Però tornem als premis  Nobel. El  2011, el premi Nobel de la Pau es va concedir a 
tres dones: Ellen Johnson-Sirleaf, presidenta de Libèria des del 2006, “la primera 
dona elegida democràticament per a la Presidència en la història d’Àfrica”; Leymah 
Gbowee, “qui va  mobilitzar i va organitzar les dones de tots els grups ètnics i 
religiosos a fi de garantir la participació de la dona en les eleccions”, i Tawakkul 
Karman, “qui, en les circumstàncies més difícils, tant abans com durant la “Primavera 
àrab”, va jugar un paper destacat en la lluita pels drets de les dones i per la 
democràcia i la pau al Iemen”. El Comitè Nobel noruec va declarar la seva esperança 
“que el premi ajudi a posar fi a la repressió de les dones, que encara persisteix a molts 
països, i a fer realitat el gran potencial que les dones representen per a la democràcia i 
per a la pau”.  
 
Deixant a part la singularitat d’aquesta concessió triple, com si hi la comissió de 
Noruega tingués pressa per accelerar els lliuraments a dones, essent  que un 80% 
dels premis Nobel han estat concedits a homes, s’ha de reconèixer que el Comitè va 
ser valent i voluntariós. Certament, la repressió de les dones encara clama al cel en 
molts àmbits, no massa lluny de casa nostra (quantes futures Nobel, o Nobel 
frustrades,  deuen estar a hores d’ara fent la bugada?), i és una realitat sagnant quan 
s’enumeren els casos de maltractaments, violència masclista, avortaments selectius a 
favor dels nens, a l’Àsia, o  violacions i assassinats tolerats i àdhuc ben vistos per les 
autoritats, com en el cas emblemàtic de Ciudad Juárez i molts d’altres que 
desconeixem.  
 
Tanmateix, pel que fa al “gran potencial que les dones representen per a la 
democràcia i per a la pau”, em penso que el Comitè noruec va pecar d’optimisme. 
Començant per la mateixa Ellen Johnson-Sirleaf, de qui es va comentar que, com a 
presidenta de Libèria, podia haver estat relacionada amb el tràfic d’armes (d’altra 
banda, la mateixa acusació podria formular-se a l’entorn de molts presidents d’altres 
potències, incloent les europees i les nord-americanes), em sembla qüestionable que 
les dones, només pel fet de ser-ho,  siguem més democràtiques i pacífiques que els 
homes.  Certament, la majoria de declaracions de guerra estan signades per homes i 
una gran part dels exèrcits són, encara, masculins, però em fa l’efecte que el dia que 
les dones accedeixin al poder en condicions d’igualtat i s’avesin, també, a fer servir les 
armes, ho faran quan ho creguin convenient, de la mateixa manera que Margaret 
Thatcher va mobilitzar l’exèrcit durant la Guerra de les Malvines, que Carme Chacón 
va exercir de ministra de Defensa o que, en un altre ordre de coses, vam veure una 
soldat americana turmentant els presoners d’Abu Graib amb la mateixa crueltat que ho 
feien els seus col·legues homes. 
 
La lluita per la democràcia i la pau no és exclusiva de cap gènere, com tampoc la 
bugada!                                                                                                             
 


