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Entrevista a Esther Vivas, cap de llista per ‘Anticapitalistes’ a les Eleccions
Generals

"Cada cop
som més les
persones
que creiem
que cal
canviar
aquest
sistema"
Jordi Molina

Foto: Laura

Roca

L’Esther Vivas (Sabadell, 1975) arriba amb presses i s’asseu al meu costat. Li

pregunto com se sent després d'haver estat imputada per violació de domicili

públic arran de l'acció a la seu de CatalunyaCaixa per denunciar els rescats

bancaris. Ella em somriu. Sap que la imputació per part dels Mossos

d'Esquadra, tot i que li pot sortir cara, fa d’altaveu de la coalició

'Anticapitalistes' i està en sintonia amb la causa que representa: “canviar-ho

tot”. Enderrocar la feixuga carrega que –considera– és el capitalisme i posar

el centre de gravetat de la política al carrer i les persones són els

plantejaments de base de l’activista que veu el 15-M com l'espurna que calia

per vèncer l'apatia col·lectiva.

Com et sents després que dues-centes persones et donessin

suport, entre elles, els teus incondicionals, com ara l'Arcadi

Oliveres o l’actor Willy Toledo?

Es tracta d’una imputació col·lectiva i política, però que s’ha fet a la meva
persona. Les mostres de suport van destinades a un projecte col·lectiu
anticapitalista. Cada cop som més les persones que creiem que cal canviar
aquest sistema.

Les accions van començar a la seu de CiU, la Borsa de Barcelona i

després CatalunyaCaixa. Com portes, més personalment, una
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campanya com ‘Desobeeix’, tan agressiva?

La gent que participem en aquesta campanya venim de les lluites populars i
dels moviments socials. Estem acostumats a la mobilització i sabem les coses
només canviaran si ens organitzem al carrer. Els que estan a les institucions
no renunciaran als seus privilegis per art de màgia.

Qui sou?

A la nostra candidatura hi ha sindicalistes, feministes, pagesos, estudiants,
treballadors precaris, immigrants, joves en situació d’atur, com és el meu cas.

Vinculeu la lluita al carrer amb les urnes. Una altra formació de

base, com la CUP, ha demanat l’abstenció. Què et sembla?

Totes les opcions són legítimes. Ara bé, pensem que l’abstenció, per més
activa que sigui, acaba diluïda en l’abstenció resignada... Cal presentar una
alternativa que sorgeixi des de baix per unir la lluita al carrer amb una opció
política.

Quines serien les primeres mesures que prendria un hipotètic

govern anticapitalista?

La primera, la nacionalització del sistema bancari i financer. La banca ha de
ser un servei per a la gent i no un negoci per uns pocs. Avui tenim uns
dirigents supeditats al poder dels mercats. Per tant, caldria una fiscalitat
progressiva i perseguir el frau fiscal i les Sicav. En segon lloc, caldria un pla de
xoc d’urgència per crear llocs de treball. I, tercer, prohibir l’especulació amb
l’habitatge i el territori i crear un Parc Públic d’Habitatges.

Com es genera feina des de l’òptica de l’esquerra popular?

Disminuint la jornada laboral a 35 hores sense rebaixar els salaris dels
treballadors. D’aquesta manera es pot repartir el treball a qui no en té. A més
a més, avui en dia cal invertir en sectors clau, econòmicament sostenibles,
com les energies renovables i l’agricultura ecològica.

Com hauria de ser una societat en la què el vostre missatge

tingués més permeabilitat?

Viuríem en un model de societat molt diferent. La gent donaria molt de pes a
l'autoorganització, a l’autogestió, a la implicació en la política quotidiana.

El problema de fons és de valors?

El model capitalista es fonamenta en uns valors que es basen en la
competència, la competitivitat, i l’individualisme. En general, no tenim una
educació basada en valors de solidaritat o de cooperació. Encara avui els
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nostres governants aposten per una escola privada al servei dels interessos
empresarials. Això va en detriment de d’una societat més justa en el futur.

Ens dutxem amb Aigües de Barcelona, tenim llum amb Fecsa

Endesa, ens truquem amb Telefònica, Vodafone, Orange... Es pot

ser un activista coherent en un món tan marcat pel capitalisme?

La coherència total és impossible. Però cal prendre consciència de com estan
les coses. De qui és el que se’n beneficia. Moltes persones estan d’acord en
què el sistema no funciona. La gran victòria del capitalisme és que genera el
pensament erroni de que contra aquest model no hi ha alternatives. El 15-M,
inspirat en les revoltes del món àrab, trenca amb aquesta resignació i apatia.

Aquest capítol el guardava pel final. Què representa el 15-M?

El 15-M ha marcat un punt d’inflexió i ha recordat que podem canviar les
coses. Se’ns diu que potser som pocs, però si mirem la darrera enquesta d’El
País, més del 70% de la població de l’estat està d’acord amb els plantejaments
del moviment.

Quin paper juga el 15-M en el 20-N?

El més important és que el moviment marqui l’agenda política. Però no hi pot
haver una consigna de vot. Estem davant d’una corrent que engloba
sensibilitats molt diverses. Hi pot haver vot útil, en blanc, vot a forces
alternatives... Però els moviments socials han de mantenir la seva
independència.

Hi ha partits, però, més propers al que proposen als indignats que

d’altres...

Sí, però cap organització política pot representar el moviment. Seria deslleial
part de les formacions. El 15-M es representa a si mateix. Es important la
independència del moviment dels partits polítics.

El PP guanyarà per una majoria molt important. Això contradiu el

clam d’indignació de la societat?

No. Si tothom votés, el PP també seria un partit minoritari. Si comptéssim
tota la gent que podria anar a votar i no ho fa, tota la gent que vota en blanc o
partits alternatius i sumem, a més a més, gent que no vota PP veuríem que el
Partit Popular és una minoria sobre els que tenen dret a vot. Més encara si
tenim present que moltes persones que fa anys que són en aquest paísencara
tenen problemes per poder exercir aquest dret.

La fragmentació de l’esquerra et preocupa? Una gran part del

vostre projecte s’assimila molt al de formacions “gestionaries”

–com has dit en alguna ocasió– com ara ICV-EUiA.

‘Anticapitalistes’ és un primer pas per unir esforços entre diferents
organitzacions d’esquerres. I si bé es cert que en els programes hi pot haver
similituds amb l'esquerra gestionària, no n'hi ha en la pràctica. ICV-EUiA ha
traït el seu electorat. No hauria d'haver assumit la conselleria d’Interior i no
hauria d'haver entrat en un Govern com amb el PSC, un partit social-liberal.

I què faria IA si tingués suficient suport per entrar en un hipotètic

Govern?

Les institucions han de servir per fer d'altaveu dels moviments socials. El dia
dels fets al Parlament, per exemple, hauríem estat al carrer perquè és el que
sempre hem fet.
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Qüestionari de perfil

Quin diari llegeixes?

Público.

En una paraula el 15-M és...

Ens torna la il·lusió de que col·lectivament podem canviar les coses.

En quin dels 5 partits catalans amb representació al Congrés

tens més amics?

En cap.

Què és un “perro-flauta”?

Un adjectiu que s’utilitza des de les institucions per estigmatitzar un col·lectiu

plural.

El teu sindicat?

La Intersindical Alternativa de Catalunya.

Internacional o Segadors?

Una cosa està intrínsecament lligada a l’altre.

Bandera republicana, senyera o estelada?

Hem d’avançar cap a una República catalana sobirana. Per tant, totes tres

banderes tenen el seu sentit.

Dret a decidir?

Evidentment.

Si depengués de tu, qui hauria de dimitir abans, Puig per les

agressions a plaça Catalunya o Boi Ruiz, per la retallada

sanitària?

Tots dos.

L’esquerra abertzale...

El cessament definitiu de l'activitat d'ETA ha estat una notícia altament

esperada. Ara li toca moure fitxa al govern espanyol.

I el paper de les víctimes?

De respecte, però a totes. Hi ha unes víctimes que han estat invisibilitzades. I

són les que formen part de l’independentisme basc. Cal tenir-les, també, en

compte.

5

Miralles:pasbort (18 10:39:00/11/2011) INDEPENDENCIA o SUICIDI...

VALGA... pasbort:ULTIMA APORTACIO.-- QUE VOSTE ESCULLI BÉ.---IN-

DE-PEN-DEN-CI-A ...
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