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plantejaments de convencions, de 
rebuig de veritats assumides i de re-
núncies a qualsevol temptativa de 
creativitat unívoca, Altaió diu que 
Barthes va ser essencial perquè “ens 
va ensenyar que tot es llegeix i que 
en cada lectura –d’un llibre, d’una 
fotografia...– hi ha el punctum que et 
desplaça i t’allunya del discurs ofi-
cial”. Esmenta dos títols: Fragments 
d’un discurs amorós i La càmera lú-
cida. “Aquest últim va ser fonamen-
tal, perquè aleshores el cinema i la 
fotografia ocupaven cada cop més 
una centralitat en la cultura i, gràci-
es al llibre de Barthes, vam entendre 
que es tractava de mirar-ho i llegir-
ho tot. Això va fer que passéssim 
d’interessar-nos per la narrativitat 
psicològica del cinema nord-ameri-
cà a interessar-nos per la fotografia 
de memòria i d’assaig”. 

Un tèoric fonamental 
Per a Pere Gimferrer la figura cru-
cial és el lingüista i teòric literari 
rus Roman Jakobson, sense el qual 
no es pot entendre Barthes. Segons 
Gimferrer, “Barthes va adaptar 
l’estructuralisme i el formalisme 
rus al món llatí d’una manera bri-
llant i seductora, però la seva obra 
té menys rigor i menys profunditat 
que la de Jakobson. Una altra dife-
rència entre els dos és que Barthes 
era més escriptor, és a dir, tenia 
més voluntat de fer una crítica lite-
rària estilísticament enlluernado-
ra, mentre que Jakobson, d’idees 
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Binet feia arrencar la seva segona 
novel·la amb la mort accidental del 
crític i assagista francès Roland Bar-
thes (1915-1980). A mig camí entre 
el vodevil i el misteri, La setena fun-
ció del llenguatge (Edicions de 1984, 
2016) repassava la constel·lació de 
filòsofs i semiòtics que poblaven les 
universitats i els cercles intel·lectu-
als a banda i banda de l’Atlàntic des 
de 1968. La tria no podia ser més en-
certada, ja que en la figura de Ro-
land Barthes s’entrecreuaven mol-
tes de les biografies, teories i disci-
plines, objecte de la sàtira d’aquest 
exitós escriptor francès. 

Com assenyala Xavier Antich al 
pròleg de Mitologies, “Barthes era el 
més heterodox, inclassificable”, i, 
en aquest sentit, aquest llibre és 
l’evidència d’aquest caràcter fron-
tissa tant de la seva persona com so-
bretot de la seva obra. A partir de la 
“lectura i el desxiframent de la cul-
tura contemporània” basteix cin-
quanta-tres microassaigs que ana-
litzen la pròpia quotidianitat amb 
una mirada a mig camí entre l’etno-
grafia i l’antropologia. Publicats pri-
mer mensualment entre 1954 i 
1956, ja el 1957 van aparèixer aple-
gats en un volum constantment re-
editat, citat i admirat. S’agraeix, per 
tant, disposar avui d’una versió en la 
nostra llengua –amb traducció de 
Cristina Mora– dins d’una col·lecció 
que aposta per acostar el lector ca-
talà a assagistes rellevants. 

Els nostres mites 
La novetat més destacada de Mito-
logies resideix en els objectes d’es-
tudi triats. Superat l’impacte inici-
al, l’originalitat de la tria i de la mi-
rada el convertiren en un clàssic de 
la crítica cultural, capaç d’obrir ca-
mins avui encara transitats. De sob-
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te algú s’acostava al Tour de França, 
al bistec amb patates, a les joguines 
infantils o al darrer model de Ci-
troën amb un aparell crític capaç de 
revelar lectures insospitades per 
l’observador i/o usuari habitual 
d’aquests símbols de la cultura de 
masses. O, dit a la seva manera, de 
signes. Perquè Roland Barthes no 
parla del fenomen concret sinó del 
seu significat social, de la seva sim-
bologia, dels seus trets més mítics.  

En primer lloc s’hi exposava 
com, al marge del nostre nivell de 
desenvolupament, la humanitat 
necessita mites per viure, per orga-
nitzar-se, per explicar i per expli-
car-se a si mateixa. Alguns exem-
ples de Barthes potser han envellit 
o ens resulten massa locals o llu-
nyans, però la majoria mantenen la 
seva vigència o podrien ser actualit-
zats amb un petit esforç (de l’iPho-
ne a les sèries de televisió, de les 
xarxes socials als no-llocs com els 
aeroports). Rere l’objecte més sim-
ple, quan esdevé massiu s’hi ama-
ga quelcom de definidor de la soci-
etat que l’entronitza. 

En segon lloc i més enllà de 
l’acumulació d’exemples, Roland 
Barthes cerca una definició del mi-
te contemporani, no exempta de 
crítica. Per a l’autor, els mites do-
minants en la contemporaneïtat 
francesa del moment sorgeixen i 
expressen un punt de vista petit-
burgès caracteritzat per la medio-
critat (“la guerra contra la intel·li-
gència es fa en nom del sentit co-
mú”) i les aparences (“la llibertat 
a la vitrina, a títol decoratiu, però 
l’ordre a casa seva, a títol constitu-
tiu”). En aquest sentit, la figura del 
mitòleg esdevé cabdal, ja que ne-
cessita pertànyer o conèixer des de 
dins per després separar-se 
d’aquesta mateixa societat i analit-
zar críticament el mite, el símbol, 
el fenomen. És des d’aquesta terra 
de ningú que l’anàlisi aporta valor 
i coneixement i, alhora i paradoxal-
ment, s’arrisca a modificar el signe 
amb el seu desvetllament.✒
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més profundes, va ser sempre més 
acadèmic”. L’autor de L’espai de-
sert recorda que la influència de 
Barthes als 70 va ser molt notable. 
Ell va “parlar-ne una mica” amb els 
companys novísimos mentre que, 
de Jakobson, en va “parlar molt 
amb Ferrater”. 

Les pàgines inicials de la novel·la 
de debut de Biel Mesquida, L’adoles-
cent de sal (1975), ja delaten com de 
cabdal va ser la influència d’aquells 
autors francesos en l’autor mallorquí. 
A la primera pàgina hi ha una cita de 
Barthes i, a la segona, una de Kriste-
va. Diu Mesquida que “Foucault, La-
can, Sollers, Pleynet... eren com els 
gurus de l’època. I el meu guru de gu-
rus era Barthes”. De l’autor d’El grau 
zero de l’escriptura  destaca que li va 
ensenyar que plaer i coneixement 
van de la mà en termes literaris i in-
tel·lectuals. “Una de les meves bíbli-
es –recorda Mesquida– era Le plaisir 
du texte, en què Barthes parla del pla-
er, una paraula recurrent en ell, com 
a gust, joia i felicitat”. Justament una 
altra paraula recurrent en l’obra de 
Barthes és text. “Per a Barthes i els 
seus companys, el text és una cosa 
magmàtica, polifònica, lliurepensa-
dora, una màquina que xucla tots els 
llenguatges i alhora els travessa. En 
aquest sentit –conclou Mesquida– 
m’inculcaren una visió antiromànti-
ca de la literatura, i m’ensenyaren que 
els textos no s’escriuen amb inspira-
ció sinó fent-hi molt feina, amb aten-
ció i precisió”.✒
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