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MILLER, Henry: El calós de i de reflexló personal, molt desl- Marussl, I'home grec intimida i t'¿-1-i~/
Morussi. Edhasa, Col, Clásslcs gual en el ritme i la forma, amb empetiteix l' escriptor ccsrnopo-
Moderns, 251 pp, una gran íorca narrativa, I'autor lita que prové del país «que re-

intenta motivar rio només la nos- prosenta elsasp ectes més dege-
tra raó o intel.ligencia, sinó so~ nerats d'Europa», '
bretot els nos tres sentiments, Per a Miller, a mé s, el paisalge
les nostres passions. grec no és un mer escenari o un
Miller es llanca amb generosi- decorat neutre, sinó que és el

tat I admiració a un rnón únic I de veritable protagonista duna so-
ressonancles divines, damufl,t el cletat que, en un moment donar. "',_
qual plana eternament una cons- 'oferl més d'una seixantena .de
ciencia de felicitat permanent, genis a la humanitat. Per coriei-
últim reducte desperanca en, xer Grecia, Miller desconfia
uns moments que ell considera obertament del coneixement lIi.
decadents i en els quals. es ten- bresc i denuncia la «fastiqosa»
deix a regir-se cada cap més pel "erudlctó de catáleq de rnuseu.
cervell que no pas pel coro Concepel viatge com un recor-
La fam inabastable de bellesa i regut de purificació espiritual i

amor, juntament amb el to mora- .de receca de coneixemen! que
lista contra la mesquinesa huma- parteix de la volunta! de saber,
na que emana del narrador, es de la curiositat més primaria, de
veuen agradablement cornpla- la intufció sense prejudicis. In:
guts, en primer lloc, per tipus tenta copsar una contlnurtat en
grecs com Katsimbalis o el poeta .la historia, prava irrefutable d'un
Seferiades. Marussi és un llagar- 'territori que «continua, estant so.
ret grec i Katsimbalis és el' calós, ta la protecció del Creador». I la
Al seu entorn, les vivencies i les lIum .ri'és un elernent essencial,
lrnpressiohs de Miller tindran una ' és la lIum mediterrania que «es'
raó de 'ser. Katsimbalis és colos-' borra tata llet]or». és la lIum que
sal en tots els sentits, flslcarnent : no ha sabut trabar a Nova York,
agegantat, golafre', bevedar l, «aquella odiosa ciutat». És, en
sobretot, un home de cultura im~ defi'nitiva, la lIum que despulla
mensa, un narrador excepcional, I'home i que "I'ama en un extast
un historiador del poble. Katslm- metaflslc».
balis és el millar exemple «dels Aquest no és un !libre de viat-
homes que porten el temps a ,la ges qualsevol. És un reflex inusi-
sang». ~s I'arquetipus de I'home tat de la vida literaria d'un gran
grec, obert i franc, natural" es- seductor.
pontani i generós. És la reunió de
l' home amb I'home en presencia (1) Mi/hu, Henr.y, Corte o a Ano',. Nin.
de Déu, perqus a Grecia uno Ed. Bruguera, 1981,
exlstelx l'odl, ni la susplcácla, ni
I'envela». En un context com

n una carta personal del de-
sembre de I'any 1939
adrecada a I'enlgmatlca i

Interessantlsslma Anars Nln,
~mlga I amant de Henry Mlller, el
mateix escriptor arnerlcá manl-
festava: «La gran vlrtut de Gre-
cia és que, amb ella, no hi ha
cornprornls posslble. No sola-
ment t'encanta, et sedueix o
t' esclavitza, sinó que tarnbé exl-
gelx el máxirn de tu. Grecia re-
flectelx i retorna en la mesura en
que rep. No és un objecte passiu
que pot ésser captat pels nos-
tres ulls. És el mirall vivent de
I' esperit huma. (1 ) .
El colós de Merussi, viatge no-

vel.lat dividit en tres lIargues
parts i un apéndlx, complementa
el carácter autobiogratic que ca-
racterltza les obres de Miller, de
les quals n' és sempre el veritable
i entusiasta protagonista. No
obstant aixo. no ens trobem en
absolut amb el Miller de les aqi-
tades estades a Parls ni el de lIi-
bre corn Tropic de céncer. El
Henry Millor d' El calós de Merus-
si es un home absolutament vi-
tal, discret I Ingenu. Un escriptor
a la recerca d'un contacte huma
insaciable i d'una voluntat de ca-
neixement universal que només
un viatge d'efectes catartlcs
com el que ens presenta aconse-
guf satisfer per obten ir, alxl, la
pau espiritual tan anhelada. En
una obra básicarnent descriptiva
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