
Can ViesSocietat

E
l març del 1998,  EL TEMPS publi-
cava un reportatge sobre Can Vies, 
“La Kasa i els qui la treballen”, on 
apareixia una jove estudiant d’an-

tropologia que es presentava “amb el 
nom fals de Maria Ribalta” però accedia 
a ser fotografiada. Setze anys després 
ens retrobem per entrevistar-la. Arriba 
al que anomena la “zona zero” de Can 
Vies acompanyada de la seva mare i el 
seu fill Guiu, que acaba de complir un 
any i dos mesos.  

—Fins quan vau viure a Can Vies?
—Hi vaig viure des de l’okupació –jo 

vaig ser una de les persones que van 
entrar al començament i hi vaig viure 
tres anys. Tres anys molt intensos, molt 
enriquidors. Tinc molts bons records 
però també tinc el record de molt de 

sacrifici, de no tenir temps per a res, 
abduïda pel context d’okupacions arreu 
dels Països Catalans, però a Barcelona 
sobretot. Desallotjaments, repressió, de-
tencions, gent que venia a casa perquè 
ja els havien fet fora i no tenien on dor-
mir, assemblees d’okupes de Barcelona, 
molta agitació. 

—Estudiàveu antropologia. Vau 
acabar?

—Sí, ho vaig deixar just després que 
fessis el reportatge.

—Per què?
—Perquè jo estava fent un màster a 

Can Vies. Anava a classe i m’era tan 
llunyana la història de l’antropologia... 
Pensava: “Però si el meu camp és aquí; 
si cap treball etnogràfic que pugui llegir 
pot millorar l’aprenentatge directe que 
estic fent aquí de debats, de preguntes, 

d’enriquiment... I ho vaig deixar. Uns 
cinc anys més tard ho vaig reprendre i 
sóc llicenciada en antropologia. Havia 
fet educació social i després vaig fer 
antropologia. 

—De què treballeu?
—D’educadora social. D’antropòloga 

no he vist mai cap anunci d’oferta de 
feina. 

—Si us distancieu una mica i us ho 
mireu amb ulls d’antropòloga, com 
descriuríeu aquella experiència?

—Ho recordo, com a joves que érem 
–molt joves–, com un acte de desobe-
diència, desobediència conscient, deso-
bediència polititzada i com un exercici 
molt evident de posar sobre la taula un 
debat i una contradicció sobre el dret a 
la propietat privada i el dret a l’habitat-
ge. Un debat que ara és ben viu. Si faig 
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Elisenda Barrera va ser una dels cinc joves que van ‘okupar’ Can Vies el 
1997. Ella era també la protagonista d’un reportatge d’EL TEMPS de 1998 
sobre la casa. Setze anys després l’entrevistem i repassem la seva història. 

“Als ‘okupes’, 
el temps ens 
ha donat la raó”

Elisenda Barrera va okupar Can Vies el 1997. A la foto, observa l’interior de la casa després de l’enderrocament parcial, fa dues setmanes.
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