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Perquè,Tania?
El ‘New York Times’ ha enxampat la impostora.
La presidenta i portaveu dels supervivents de l’11-S
ha enredat a tothom durant sis anys. Què ha dut
Alicia Esteve a inventar-se una vida nova?

Ni era a les Torres Bessones
l’11-S de 2001, ni la va res-
catar cap bomber quan ella
estava en flames al pis 78,
ni cap moribund li va donar
un anell perquè el lliurés a
la seva futura vídua, ni la
seva parella va morir a la
Torre Nord. De fet, ni tan
sols tenia parella. Però el
seu drama era tan enorme, i
la història un guió tan bo
per a un telefilm de diumen-
ge a la tarda, que ningú no
havia gosat posar en qües-
tió la versemblança d’allò
que explicava la Tania. Tot
plegat era una mentida rere
l’altra. Ni tan sols es deia
Tania Head, sinó Alicia Es-

teve. I, per a vergonya nos-
tra, és catalana.
El Times estava preparant
un reportatge laudatori de
qui havia arribat a ser pre-
sidenta de la Xarxa de Su-
pervivents del World Trade
Center i van descobrir que
res no era veritat. Ni en
Dave havia estat mai la
seva parella, ni tampoc tre-
ballava a les oficines de
Merrill Lynch de les torres
atacades per Bin Laden.
Però per què s’arriben a dir,
i mantenir, mentides tan
gruixudes com les de Tania
Head? Un dels psicòlegs
que la va tractar a Manhat-
tan ho explicava ahir a

l’AVUI: sovint són persones
que menteixen a la recerca
d’afecte. Les mentides són,
de fet, una forma d’eludir la
realitat. Si una persona ho
fa durant molt temps, la
mentida s’acaba convertint
en hàbit fins al punt que es-
devé un trastorn psicològic
seriós que impedeix contro-
lar el seu comportament.
La fantasia acaba domi-
nant l’individu.
D’entre els tipus de menti-
des, els manuals de psicolo-
gia en descriuen una mena
que s’adiu prou a aquest cas
o el d’Enric Marco, que va
arribar a ser president de
l’Amical de Mauthausen

després d’estar mig segle
explicant les seves vivènci-
es al camp d’extermini de
Flossenburg, on no va ser
mai. És la mentida del
pseudòleg, la persona que
per cridar l’atenció crea un
fals personatge que el fa
brillar i li permet millorar
l’autoestima, inventant
fites i mèrits. La seva inse-
guretat i la desconfiança de
ser acceptat tal com és, el
fa caure en la temptació
d’adornar o inventar histò-
ries per causar una impres-
sió favorable als altres. Es
tracta d’un trastorn com-
pulsiu de personalitat que
busca ser admirat per agra-
dar-se una mica i poder ai-
xecar una autoestima que
és arran de terra. La secre-
tària va fugir de Barcelona i
se’n va anar a Nova York a
crear-se un món nou. No
volia ser Alicia al país de les
meravelles. Li calia ser
Tania, una heroïna en el pa-
radís de les desgràcies.

Alicia Esteve
ho ha
aconseguit.
Les teles
americanes
obren els
informatius
parlant d’ella.
Una altra gran
farsant que ha
acabat sent
descoberta.
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Dissabte vaig anar a veure El
llibertí al Poliorama. Llegeixo

dos cops el nom del seu autor
per assegurar-me que no és

una dona. Es diu Enric-Emma-
nuel Schmitt i no només no és

una dona sinó que, encara
que no ho sembli, és francès.
El que estic segura és que ha
tingut amigues molt intel·li-

gents que li han sabut explicar
la diferència bàsica entre

homes i dones. S’hi esplaia i
ho fa amb gràcia. Deixa en ri-
dícul la prepotència del mas-

cle i posa en relleu la capacitat
de les dones per mofar-se’n,

però, sobretot, el que eviden-
cia l’autor és la impossibilitat

de ser coherents, de seguir
una moral única per a tots, de
ser conseqüents amb les nos-

tres idees.
Surto del teatre amb el cap

ben sacsejat per començar a
donar voltes sobre la impossi-

bilitat de la moral i patatim i
patatam, i topo amb la mani-

festació en solidaritat amb els
arrestats per cremar fotos del
rei. És com si de cop i volta la

terra hagués començat a
donar voltes al revés i esti-

guéssim altre cop als anys se-
tanta. El teatre és ple, la funció

és interessant, estem tots
afrancesats, i la Rambla és a

vessar de policia. Hi ha carrers
tallats i furgonetes que al final
s’enduran un detingut. Aquí és
on falla la cosa perquè fa anys

n’haurien estat més. De tota
manera, el motiu de la mani-

festació també sembla d’un
altre temps. Com pot ser que

hi hagi arrestats per una baja-
nada com aquesta? Encara
ens hem de preocupar per

aquestes bestieses de la mo-
narquia, una institució que és
evidentment obsoleta? L’únic

que s’aconsegueix arrestant
gent és fer créixer el movi-

ment independentista. De fet,
haurien d’estar agraïts a les

forces de l’ordre, si no fos que
els detinguts les deuen estar

passant magres.
M’allunyo encara amb el cap
embotit per les paraules de

Madaula fent de Diderot, sem-
bla que en matèria de doble

moral no hem progressat
gens. Ens diuen que podem

ser lliures, però, ai carai, hi ha
excepcions. En què quedem?

✂

CUPÓ 1
PORCA MISÈRIA

1 octubre

2 
¤

de
sc

om
pt

e




