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Es pot donar un premi a les bones intencions? Per una part de l’opinió 

publica, el Nobel de la pau a Obama arriba de manera prematura, quan la 

llista d’assumptes a la seva cartera vessa i els èxits, de moment, no 

arriben. No obstant, hi ha alguna cosa en aquest premi que il·lusiona 

tant com la seva arribada a la Casa Blanca.  

 

Obama a penes fa nou mesos que és president, el temps d’una gestació, 

i encara que no ha aconseguit resultats, no hi ha racó on no hagi deixat 

empremta. En aquest període tan curt, en què la majoria de líders 

gairebé no tindrien temps per identificar reptes i apuntar tendències, 

Obama ha hagut de decidir en assumptes tan complexos com el 

terrorisme i l’economia, guerres com les de l’Iraq o l’Afganistan, a més 

d’afrontar conflictes com el Pròxim Orient, que en el millor dels casos els 

seus predecessors deixaven per al final del mandat. És cert que cap 

d’aquests fronts s’ha tancat, alguns fins i tot plantegen dilemes més 

grans. D’aquí ve la sorpresa. Una sorpresa fins i tot més gran quan, a 

tenor dels sondejos al seu propi país, la il·lusió ha començat a amainar i 

les campanyes de desprestigi es multipliquen, especialment entre els 

conservadors més recalcitrants, que consideren que posa en perill la seva 

idea de llibertat i el paper central dels EUA al món.  

 

El referent global 

 

¿Es mereix el premi? Probablement la resposta la trobem en aquesta 



llista d’assumptes contradictoris. La conspiració i la conjura dels que han 

començat a criticar-lo és un bon símptoma, perquè és el recurs dels que 

només entenen el món passat, convenientment dividit en amics i 

enemics. Aquest és el gran canvi respecte als últims anys. Encara que 

moderem les expectatives immediates, Obama ha obert les portes a un 

món nou, liderant amb el diàleg i el respecte el que altres van intentar 

per la força. Avui el món mira Obama, no com un catàleg de bones 

intencions, sinó com el referent global. Això és el que ha premiat el 

Nobel, que encara que Obama no ha canviat el món, de moment ja ha 

canviat radicalment el paisatge.  

 


