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E
ncara estan poc estu-
diats les tendències i
els personatges con-
traculturals, margi-
nals o underground

que van anar sorgint a l’Estat
espanyol entre els anys setanta
i que, en algun cas, van popu-
laritzar-se als vuitanta. Existei-
xen des d’un notable estudi bi-
ogràfic de Mariscal a càrrec de
Llàtzer Moix (Anagrama, 1992)
fins a una completa anàlisi his-
tòrica de Pablo Dopico sobre el
còmic underground (Cátedra,
2005), passant per un recull
d’imatges i textos recopilats
per Nazario (Ediciones Ellago,
2004) o un d’articles de Pau
Malvido escrits als mateixos
anys setanta que retraten (Ana-
grama, 2004); però, en general,
l’aficionat ha de conformar-se
amb catàlegs –com el de l’ex-
posició antològica de Nazario
a la Virreina del 2002– o prò-
legs –com el d’Onliyú a la ja in-

trobable antologia del còmic
underground espanyol publi-
cada per La Cúpula a principis
dels 80–. Si, per un cantó, apa-
reixen símptomes d’un cert re-
vival de l’època, per l’altre hi ha
una resistència a parlar-ne per
motius diversos: per exemple,
la gran quantitat de morts que
s’hi van produir, o el fet que al-
guns dels seus antics protago-
nistes no volen ni sentir parlar
d’uns ideals que després han
contradit.

El present llibre de J. Benito
Fernández va quedar finalista
de l’últim premi Anagrama

d’assaig, i és la biografia d’un
dels personatges més emble-
màtics i maleïts d’aquells anys:
Eduardo Haro Ibars (Madrid,
1948-1988), poeta, narrador i
autor de nombrosos articles,
autor també de lletres de can-
çons –sobretot de l’Orquesta
Mondragón–, bisexual, alco-
hòlic i drogoaddicte, fill del pe-
riodista Eduardo Haro Tecglen
i de la també escriptora Pilar
Yvars, i radical en tot fins al
final.

Personatge mític per a alguns
i incòmode per a molts, va
morir de sida després d’una vida

el 1982, garcía alix va retratar eugenio, alberto i eduardo haro ibars, els tres morts

Quan Roma fou cristiana
M . V E L O Y P L A N A S

A S S A I G

Romà el Melode, Himnes.
Traducció de Sebastià Janeras,

Montserrat Camps i Sergi Grau.
PROA. Barcelona, 2005.

Isaac de Nínive, Centúries sobre
el coneixement. Traducció de
Manel Nin. PROA. Barcelona,

2005.

A
bans de vèncer defi-
nitivament Mejenci
en la batalla de Pont
Milvi i proclamar-se
emperador de Roma,

Constantí va sentir com una di-
vinitat representada per una
creu pronunciava les paraules
“In hic signo vinces”. Segons la lle-
genda, això el va decidir a pro-
mulgar la llibertat de culte
entre els seus súbdits en l’Edic-

te de Milà (313), i a fer pública
la seva fe en la mateixa secta ju-
daica que havia professat la
seva mare Helena, el cristianis-
me.

No sembla, però, que la lle-
genda sigui verídica, ni tampoc
que Constantí fos un creient fer-
vorós (de fet, ni tant sols estava
batejat). Més exacte seria dir
que, així, el nou emperador es
va recolzar en una fe que es pro-
mulgava com l’única vertade-
ra. I és que aquest pensament
excloent va permetre Constan-
tí d’imposar una unitat religi-
osa a una societat que, deses-
tabilitzada per les contínues
guerres civils i l’amenaça que
suposaven els bàrbars, havia
perdut una visió espiritual
capaç d’aglutinar la identitat
dels seus ciutadans i garantir,
així, el poder imperial.

Per la seva banda, l’emergent
secta cristiana, en sentir-se re-
fermada pel poder civil, va

Romà el Melode. I és que hem
de tenir en compte que, al segle
VII, Roma estava immersa en la
cristianització dels regnes bàr-
bars que l’havien envaïda (i que
culmina amb la coronació de
Carlemany), mentre que Cons-
tantinoble havia perdut la força
que li havia atorgat Justinià i es
veia amenaçada pel perill que
suposava la nova religió islà-
mica.

Així, no és estrany que Isaac,
tot i que és conegut com de Ní-
nive perquè va ser consagrat
bisbe d’aquesta ciutat síria, es
retirés al monestir de Rabban
Shabur per tal de desenvolupar,
lluny de les convulses ciutats de
l’època, un pensament molt
preocupat per les qüestions mo-
rals de la vida asceticomonacal
i que, malgrat no haver estat
traduït a Occident fins al segle
XIV hagi arribat a interessar
personatges moderns de l’alça-
da del gran clàssic rus Fiodr
Dostoievski –si bé sospitem que
els motius que portaren al mes-
tre rus a llegir l’asceta sirià te-
nien més a veure amb la ines-
tabilitat psicològica del primer
que amb el consol espiritual
que pot oferir el segon.
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veure la possibilitat d’expandir
el seu missatge evangelitzador
“a tots els homes”, com volia el
seu Crist; i, encara, va caure en
la temptació d’imposar la seva
fe sobre la resta d’eclèctiques
sectes que havien nascut a l’ai-
xopluc dels temps convulsos
que vivia un imperi decadent.

DOS EVANGELITZADORS
A canvi, els bisbes cristians

van oferir a l’emperador la uni-
ficació de la seva doctrina. Tal
unificació es va desenvolupar
en un procés llarg, complex i
ric, que s’inicià després que
Constantí fundés una nova ca-
pital per a l’Imperi, Constan-
tinoble. Aleshores, l’Església
cristiana va començar a em-
bastar, seguint el model del
dret romà, un corpus doctrinal
que, malgrat quedar allunyat
de l’esperit dels camperols i mi-
litars, va tenir bona acceptació
en les grans metròpolis.

És en aquesta nova capital de
l’Imperi, Contanstinoble, que
sota el govern de Justinià vivia
el seu moment màxim d’es-
plendor cultural i optimisme
religiós, on hem de situar la
composició dels Himnes de
Romà el Melode (vers 485 -
abans de 562). L’ambient en què
Romà escriví aquests Himnes
pensats per celebrar en comu-
nitat les festes religioses era,
doncs, propici perquè prospe-
rés una de les poques dades que
en conservem: la llegenda se-
gons la qual a aquest diaca de
la capital se li havia aparegut la
Verge Maria i li havia atorgat el
do de la composició musical i
poètica que li va permetre d’es-
criure unes composicions que
avui els especialistes conside-
ren una dels cims de l’himno-
grafia bizantina.

Isaac de Nínive (segle VII), en
canvi, va viure una situació més
complexa que no pas la de

d’excessos i és rescatat ara amb
una minuciositat gairebé ma-
laltissa pel seu biògraf, perquè,
d’entrada, cal aclarir que, tot i
ser finalista d’un premi d’assaig,
el llibre és una biografia.

Això no treu que de l’extens
llistat d’excessos i provocaci-
ons que l’autor va consignant
no se’n puguin treure conclu-
sions; però la feina queda per
al lector. Com en el llibre de
Pablo Dopico sobre el còmic
underground espanyol, assistim
més a una recopilació exhaus-
tiva de dades que no pas a una
anàlisi pròpiament dita. Que-

den clars, això sí, uns quants
trets del personatge manifes-
tats fins a la sacietat: la vida er-
rant, la insolència, el nihilis-
me, l’extraversió, l’agressivitat,
l’anarquia vital més absoluta,
els problemes econòmics, el
gust per l’excés i l’abisme, la
inestabilitat emocional i, com
a rerefons, una relació sempre
difícil amb el pare. També hi
apareixen aspectes com ara el
gust pel rock i pel surrealisme;
el menyspreu pel hippisme i
els conformismes de dretes i
esquerres; l’atracció pel suïci-
di; la fascinació per autors
com Aleister Crowley, William
S. Burroughs, Oscar Wilde o H.
P. Lovecraft; les relacions con-
tradictòries amb personatges
com, entre molts d’altres, Luis
Antonio de Villena, Leopoldo
María Panero, Fernando Sán-
chez Dragó o Javier Gur-
ruchaga; o l’atracció constant
per l’anarquisme, la més pun-
tual pel comunisme o l’ambi-
güitat en la utilització ocasio-
nal dels símbols feixistes com
a provocació.

A banda, però, de consignar
reiteradament aquestes cons-
tants, que es repeteixen sovint
en episodis concrets –i, això sí,
de situar-les amb encert en el
context de l’època–, el llibre no
generalitza ni furga, doncs, en
les contradiccions del personat-
ge. Valuosíssima com a recopi-
lació, apassionant a estones,
faltada d’alguna correcció
d’estil ocasional, aquesta obra,
necessària i, en alguns aspec-
tes, imprescindible, acaba sent
la possible i molt completa
intro- ducció per a l’assaig es-
peculatiu que alguns hauríem
volgut que fos.

Eduardo Haro
Ibars (1948-
1988) va ser
poeta, narrador i
autor de
nombrosos
articles, autor
també de lletres
de cançons,
sobretot de
l’Orquesta
Mondragón


