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Susan George: "Treballar amb les idees és un símptoma de vida"

Toni Vall

Les reflexions antiglobalització de 'L'informe Lugano', de Susan George, han penetrat a fons en
el públic lector espanyol. Ara el Fòrum acull una versió teatral d'aquest exitós text.
Ahir es va fer la segona representació de L'informe Lugano, el muntatge teatral que la companyia La
Trilateral amb la col·laboració de la Universitat Ramon Llull posa en escena aquests dies al Fòrum de
les Cultures. El muntatge es va estrenar el passat dia 24 i es representarà durant la celebració de
l'esdeveniment coincidint amb la celebració de diversos diàlegs. La dramatúrgia és de Miquel
Casamayor i la direcció de Teresa Vilardell.

L'informe Lugano és un dels llibres bàsics sobre el tema de l'antiglobalització. En el seu llibre, l'autora
carrega les tintes contra els governs, les institucions oficials i les grans corporacions. En el seu discurs
final, George obre una porta a l'esperança i crida a la mobilització del ciutadà. Susan George és aquests
dies a Barcelona i ahir va assistir a la funció de l'espectacle: "Estic molt agraïda a la companyia perquè
han confiat en mi. Treballar amb les idees és símptoma de vida". I afegeix: "Molts crítics han odiat el
llibre però no s'ha pogut dir que la seva lògica és errònia".

Sobre l'èxit de L'informe Lugano a Espanya, George explica que "els llibres són molt misteriosos, com
els nens. Tu els poses al món i ells s'espavilen i creixen sols". En aquest sentit, George reflexiona que el
seu llibre ha estat un èxit a Espanya i un fracàs a Alemanya. George tampoc pot evitar parlar sobre la
conjuntura internacional del moment: "Ara les institucions i els governs són tan dolents com abans però
tinc esperances perquè els moviments socials estan funcionant". L'autora, però, no pot evitar un punt de
pessimisme: "El que ara em preocupa més és el medi ambient. No s'estan fent accions efectives i
necessitem un pla de xoc que ens permeti accedir a una energia neta". George explica que un
moviment contrari al Fòrum li va demanar que no hi participés: "Respecto totes les idees però volia
complir el meu compromís".

Susan George visita aquests dies el Fòrum
Jordi Play
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