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Posar en una ma-
teixa frase les pa-
raules motel i vo-
yeur de seguida 
conjura en la 
ment del lector la 
cara perversa i 

trastornada d’Anthony Perkins a 
Psicosi. Gerald Foos, el protagonis-
ta d’El motel del voyeur, el nou llibre 
de Gay Talese, no és un assassí com 
Norman Bates, però deunidó com 
n’arriba a ser, de recargolat, grotesc 
i repulsiu. 

Propietari d’un motel de Colora-
do que ell mateix va habilitar per 
donar via lliure a les seves insacia-
bles pulsions voyeurístiques, Foos 
va posar-se en contacte amb Tale-
se el 1980 quan va assabentar-se 
que el periodista estava a punt de 
publicar La mujer de tu prójimo, 
que va ser revolucionari per la se-
va mirada desacomplexada, rigoro-
sa i exhaustiva sobre els usos i cos-
tums sexuals dels nord-americans. 
Foos creia que Talese estaria inte-
ressat en la seva història i, sobretot, 
en les seves aportacions al coneixe-
ment sobre la sexualitat nord-ame-
ricana, un tema que estava conven-
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PERFIL çut de dominar perquè des del 1966 
havia anat consignant tot el que ha-
via vist en un dietari. Talese repro-
dueix nombrosos extractes del di-
etari de Foos, i les pretensions ci-
entífiques del voyeur –parla de “mi 
laboratorio de observación”, com-
para la seva “recerca” amb la dels 
doctors Masters i Johnson– són 
força irritants, perquè en realitat es 
tracta de les sublimacions autojus-
tificatives d’un delinqüent que sis-
temàticament va trair la confiança 
i va violar el dret a la intimitat dels 
seus clients. 

Aquell mateix 1980, Talese va vi-
atjar a Colorado per veure si, en 
efecte, allà hi havia una història. Fo-
os li va explicar la seva vida, marca-
da per uns pares afectuosos però 
puritans i per una tia exuberant que 
ell espiava de petit. Foos també va 
ensenyar a Talese els falsos conduc-
tes de ventilació i la plataforma se-
creta que havia muntat en dotze de 
les vint-i-una habitacions del motel. 
El voyeur i el periodista fins i tot van 
espiar junts en diverses ocasions, 
però com que el codi professional de 
Talese només li permetia escriure 
sobre un tema si podia posar els 
noms autèntics dels implicats, la 
història va quedar a l’aire. Els tren-
ta anys següents els dos homes no es 
van tornar a veure, però van parlar 
per telèfon sovint i el voyeur va anar 
enviant a Talese centenars de pàgi-
nes del dietari. El 2013, finalment, 
un Foos ja en la vuitantena va donar 
permís a Talese per escriure-ho tot 
sense amagar res. 

La publicació del llibre, l’any 
passat, va estar envoltada d’una so-
nora polèmica perquè el Washing-
ton Post va destapar incoherències 
i falsedats en el relat de Foos, fins al 
punt que Talese va renegar de 

l’obra. Al cap de poc, però, va recti-
ficar i va incorporar en una segona 
edició diversos aclariments i cor-
reccions relacionats amb les reve-
lacions del Post. Aquesta segona 
edició és la que ara publica Alfagua-
ra. Tot i algunes llacunes periodís-
tiques importants –s’hi troben a 
faltar les declaracions de les dues 
esposes del voyeur, coneixedores i 
còmplices de la seva activitat–, la 
conclusió és que tot plegat és verí-
dic, si bé Talese expressa sovint 
desconfiança envers la fiabilitat 
narrativa de Foos. 

Literàriament, El motel del voyeur 
és molt sòlid: la prosa és d’una preci-
sió i d’un ritme que empenyen a no 
parar de llegir. Sociohistòricament, 
en canvi, té un interès més aviat re-
latiu: si bé veiem com els canvis so-
cioculturals i polítics dels 60 i 70 van 
afectar l’evolució de la sexualitat, les 
notes del voyeur s’han publicat mas-
sa tard perquè aportin cap novetat. 
I, des del punt de vista moral, el lli-
bre és pantanosament inquietant. Al 
cap i a la fi, Talese és el còmplice d’un 
delinqüent i nosaltres, els lectors, 
d’alguna manera legitimem el delic-
te quan llegim, amb un interès tan 
amoral com si es tractés d’una no-
vel·la, l’obra que se n’ha fet. Si algú 
pensa que exagero, que tingui en 
compte que Foos, al llarg dels anys, 
no tan sols va assistir a actes sexu-
als consentits de tota mena, sinó que 
també va ser testimoni de violaci-
ons, d’abusos a menors i d’un assas-
sinat, i que mai no els va denunciar. 
És un altre retret que pot fer-se a Ta-
lese: que només parli de l’assassinat 
i que es refereixi només de passada a 
tots els altres casos escabrosos. És 
per tot això que El motel del voyeur 
és una lectura fascinant que remou 
l’estómac.✒

“LITERÀRIA-
MENT, ‘EL 
MOTEL DEL 
VOYEUR’ ÉS 
MOLT SÒLID: 
LA PROSA  
ÉS D’UNA 
PRECISIÓ I  
D’UN RITME 
QUE 
EMPENYEN  
A NO PARAR 
DE LLEGIR”

PERE 
ANTONI 
PONS

EL MOTEL  
DEL VOYEUR 
GAY TALESE 
ALFAGUARA 
TRADUCCIÓ DE 
DAMIÀ ALOU 
232 PÀG. / 19,90 €

PACO CAMPOS / EFE 

Un dels poemes 
d’aquest llibre es 
diu Mediterrània 
(“la nostra antiga 
pàtria”, com vol-
dria Màrius Tor-
res). En el primer 

dels seus fragments el poeta, des-
prés d’explicar-nos com “respira el 
món en el batec del mar”, assegura 
que voldria “collir la nit”, vestir “la 
pell d’estels” i, finalment, convertir 
cada gest efímer en un “instant 
etern”. 

Fixem-nos en aquest oxímoron. 
El panteisme de l’autor s’hi calca bé, 
com un tatuatge sobre la pell. Des-
conec qui és el primer que va crear 
aquest incitant compost verbal, pe-
rò el vaig caçar amb plaer en El can-
tó de Guermantes, el tercer llibre d’A 

L’instant etern
la recerca del temps perdut, de Mar-
cel Proust. El narrador hi feia una 
llarga visita al saló de la senyora de 
Villeparisis. El temps narratiu, de 
sobte, es detenia, en una formidable 
amplificació narrativa. Els perso-
natges, després, assistien a la repre-
sentació de l’òpera Fedra i llavors 
tot –el moment congelat– era com 
un “instant éternel”… 

Amb posterioritat a 
Proust autors d’àmbits 
molt diferents (de 
Howard Nemerov a 
Enric Sòria) han 
usat aquest concep-
te per als seus arte-
factes poètics. Ara 
Carles Duarte hi torna 
convençut que res al 
nostre voltant té sentit si 

amb l’explosió semàntica que va su-
posar la llengua de Ramon Llull. En 
realitat, quan es vol capturar una 
imatge del món que no siga fugisse-
ra, es necessita amarrar la realitat 
amb un vocabulari selecte. Tot allò 
que no hi siga substantiu podrà re-
sultar prescindible, és el fet: no ca-
brà en l’arca de Noè. Per això Car-
les Duarte, que vol salvar el món, sap 
que primer necessita definir-lo. 
Després, llegir-lo en veu alta. I així, 
tot el que no siga retòrica, serà futur 
estricte: “Pressentir la sang sota la 
pell, / La saba dins les branques, / 
Rere l’escorça, grisa i càlida, / Be-
vent-se a poc a poc / Des de l’arrel / 
La terra”. És així talment, amb tota 
l’energia màgicament concentrada 
en un sol punt: com en un instant 
etern.✒
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no hi podem aprehendre miques 
d’alguna cosa que ens transcendeix. 
Per això cal la referència al “Déu 
que ens ha somiat” (com en un po-
ema d’Espriu) o als mots substan-
tius d’una natura tant incitant com 
reveladora. 

El meu bon amic Robert Archer 
explica, a la introducció d’aquest 

llibre, que cal parar molta 
atenció a la selecció lè-

xica de Duarte. Els 
seus són mots ele-
mentals (pell, mira-
da, veu, silenci, lla-
vis, ulls, batec, sor-
ra, set…) que l’autor 

de The pervasive 
image. The role of 

analogy in the poetry of 
Ausiàs March relaciona 


