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CRÍTICA I VERITAT, de Roland 
Barthes. Col·lecció «Sitges», 5. Lli-
bres de Sinera, S. A. Barcelona 
1969.
Roland Barthes (amb Foucault) és 
un dels pontífexs màxims de Fac-
tual estructuralisme literari fran-
cès. Roland Barthes (i Foucault), 
tanmateix, ja no és un estructu-
ralista clàssic. L’aplicació cons-
cient, i conseqüent, de l’anàlisi 
estructural a les obres literàries 
mena la seva actitud mental da-
vant els problemes de la litera-
tura, i de la ideologia, vers ves-
sants que comporten, ja, una acti-
tud filosòfica que comença a en-
trar en contradicció amb el que 
hom esperava de l’estructuralisme 
en la societat burgesa en la qual 
s’ha manifestat com una panacea 
ideològica als problemes que l’afec-
taven.
La societat burgesa, en pugna 
constant amb el marxisme, no 
podia fer front a aquest (les de 
les positures irracionalistes en les 
quals s’havia instal·lat des de 
principis de segle. Li calia una 
ideologia ferma, racional, cohe-
rent, capaç d’explicar-ho tot dins 
de l’immobilisme etem en el qual, 
en contradicció amb el seu ori-
gen, li convé haver-se fixat, per 
evitar evolucions i, sobretot, re-
volucions. L’estructuralisme es va 
presentar a la societat burgesa 
com la solució ideològica capaç 
de fer front al marxisme. Però 
heus ad que alguns estructura-
listes, volent servir l’estructura-
lisme, mètode de recerca, i no la 
societat que l’havia adoptat com 
a ideologia, conseqüents amb els 
condicionaments metodològics que 
l’estructuralisme comporta, han 
començat a descobrir-nos, a tra-
vés dels mots —signes—, de 
llur fundó en el codi —ideologia 
per la qual el mot té un signifi-
cat— i de llurs sèries —la total 
concatenadó i interpenetrabilitat 
indestructible que fa que un sig-
nificant (un mot en acdó) estigui 
estretament lligat amb un altre—, 
que el llenguatge és la gran pre-
só en la qual l’home viu tancat 
i privat de tota llibertat.
Aquest llibre, Crítica i veritat, 
is el fruit d’una de les polèmi-
ques, provocades per l’anàlisi es-
tructural en literatura, amb el 
món que inidalment se l’havia 
feta seva. Que hom no pensi tro-
bar en Crítica i veritat cap ele-
ment radicalment revoludonari,

però sí que hom hi trobarà una 
manera nova, l’adoptada per la 
nova crítica, d’enfrontar-se amb 
les obres clàssiques de la litera-
tura, dellà els convendonalismes 
tradicionals burgesos.
Més interessant que glossar el 
contingut tradicional admès en to-
ta obra clàssica, Roland Barthes 
creu que és interessant de llegir- 
hi el que l’autor va escriure-hi. 
Per assolir això cal començar per 
la lectura crítica, per la lectura 
de l’escrit, per llegir allò que es-
tà escrit Gran i pregona dificul-
tat a la qual s’oposa tot cancer- 
ber del llenguatge, tot mantenidor 
de l’ordre establert.
Aquest llibre és punyent, irònic, 
certament molt difícil de penetrar, 
perquè l’autor escriu no ja des 
del «codi», encara que empri 
mots codificats, sinó «des dels 
baixos fons de la psychés». Tan-
mateix l’autor, de passada, va 
arraconant tot allò que pugui pri-
var de penetrar l’obra. La litera-
tura s’alia ad amb la psicoanà-
lisi, i Yescrit de què parla Ro-
land Barthes ja no és Yescrit de 
què parlaria un estructuralista 
saussurià, sinó un escrit símbol 
de quelcom que el signe del llen-
guatge corrent ja no té.
Farem una observadó marginal 
a l’obra però que en certa ma-
nera condiciona la seva bona 
captadó. Critica i veritat no és 
l’obra adient per a informar-se de 
l’estructuralisme ni de la idea 
que del mateix se n’ha fet, un 
moment, Roland Barthes. Aques-
ta obra és ja una conseqüència 
de l’evoludó, dins l’estructuralis-
me, del seu autor. En aquest sen-
tit creiem que hauria d’haver es-
tat presentada al públic amb un 
extens pròleg situador i orienta-
dor de l’estructuralisme en gene-
ral, del de Roland Barthes en 
particular, i d’aquesta obra en 
el context dels escrits del seu 
autor. A casa nostra anem tan 
endavant que ja no toquem de 
peus a terra. De moment no pas-
sa res, però és la caiguda, que 
pot ésser perillosa. Pot succeir 
que abans d’haver arribat a les 
coses ja n’estiguem de tomada, i 
llavors sí que no se sap res de 
res ni tampoc val el testimoni 
que, aparentment, sembla prove-
nir de l’experiència i, en realitat, 
prové de la desorientació i de la 
ignorància.
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LA REPÚBLICA MODERNA, de 
Pierre Mendès-France. Traducció 
de Ramon Folch i Camarasa. Edi-
torial Andorra, S. L., Andorra la 
Vella 1968.
En un preàmbul aclaridor, l’autor 
precisa, referits a França, els ter-
mes del problema que planteja: 
«Sota la IV República —diu—- 
vaig intentar ben sovint de de-
mostrar que les institucions, i els 
costums més encara, possibilita-
ven qualsevol govern davant uns 
problemes a resoldre. La classe 
dirigent no ho comprenia. Els 
francesos, que només se n’adona-
ven molt a poc a poc, no aporta-

ven gaire suport als qui s’esfor-
çaven per corregir la situació. 
Les coses, ara, han esdevingut 
clares...» I afegeix que, ara 
—1966—, «el país està ben se-
gur d’allò que ha rebut ja: ja no 
vol més parlamentarisme tal com 
l’ha conegut, a no reconeix el po-
der personal (es refereix a De 
Gaulle) com el seu règim defini-
tiu. Vol dir, doncs, que li cal una 
cosa nova». '
Convé molt de posar l’atenció en 
aquestes ratlles. Per molt que el 
llibre pugui tenir un major abast 
—i jo diria que el té—, les so-
lucions hi vénen considerades 
per la situació equívoca i provi-
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