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Amb la pandèmia i la crisi cli-
màtica, ja ningú no hauria de 
dubtar que els éssers humans 

estem lligats a l’aire que respirem, a 
tot el que ens envolta, estem lligats 
els uns als altres d’una manera molt 
estreta, molt física. El món ens és do-
nat a través dels sentits: “Les nostres 
vides estan nuades, entrellaçades”, 
la individualitat és un concepte cre-
at, no la podem donar per descomp-
tada. Tota individualitat està marca-
da per una dependència. Així ho veu 
Judith Butler, Premi Internacional 
Catalunya, al seu darrer assaig, ¿Qui-
na mena de món és aquest? (Arcàdia), 
traduït per Josefina Caball. 

Hi ha, en aquesta visió, un sugge-
rent deix eròtic: la vida és tacte. “No 
podem tocar l’altre sense que l’altre 
ens toqui a nosaltres”. “En l’acte de 
ser tocat, la passivitat no arriba a ser 
absoluta”. El tocat també toca: som 
objecte i subjecte alhora. No podem 
arribar a ser sense que ens toquin, ens 
palpin, ens sostinguin, diu Butler se-
guint l’obra pòstuma El que és visible 
i el que és invisible, de Maurice Mer-
leau-Ponty. Això és evident quan som 
nadons, però també d’adults. Assu-
mir aquest erotisme essencial ens pot 
ajudar a salvar el món. 

La qüestió no és defensar-nos del 
que és forà (el virus del covid, per 
exemple), sinó transformar la inter-
acció necessària perquè el cos pugui 
viure amb el que és nou. Cada dia in-
corporem coses noves al cos. Ingerim 
aliments, bevem aigua, ens toquem 
amb altres cossos. Per tant, vivim en 
la interdependència, amb una vulne-

rabilitat compartida. I jo afegeixo: 
amb un plaer compartit. “Ser un cos 
és estar lligat als altres, als objectes, 
a les superfícies i als elements”, in-
clòs l’aire que respirem, que no és de 
ningú i pertany a tothom. 

Amb la pandèmia ens hem ado-
nat de la duresa de l’aïllament: no 
podem viure sense l’alè compartit, 
sense ser tocats. Acceptem que el jo 
sempre està poblat pels altres, diu 
Butler. És veritat que “ningú no pot 
morir en el meu lloc. Ni tan sols pot 
anar al vàter per mi!”, però una vi-
da vivible no és possible sense els al-
tres, sense el món, “la vida que vivim 
no és mai exclusivament nostra”. 

Aquesta és, segons Butler, la gran 
lliçó de la pandèmia. L’hem apresa? 
“El jo que soc també és, fins a cert 
punt, un nosaltres”. 

Per això Butler ens adverteix 
contra la resposta nacionalista. 
Pan-demos vol dir “tota la població, 
la gent d’arreu”. El virus no és un 
immigrant sense documents. La 
nostra vida no és mai del tot i exclu-
sivament nostra: la Terra hi era 
abans que arribéssim, molts altres 
éssers (humans i no humans) ens 
acompanyen. Som “éssers units per 
vincles complexos en un món viu 
que ens demana que lluitem col·lec-
tivament i amb fermesa contra la 
seva destrucció”. 

I de la mateixa manera, ens ad-
verteix contra els càlculs econòmics 
basats en el caràcter prescindible 
dels més vulnerables, uns càlculs 
que en la resposta al covid han sacri-
ficat, sovint sense el dret ni a ser 
plorats, gent gran i gent pobra: 
“Massa sovint, en nom d’una lliber-
tat personal i un imperatiu produc-
tiu” fem que el món sigui per a molts 
inhabitable, i la vida invivible. “Per 
descomptat, no estic en contra de la 
llibertat personal. La llibertat des-
tructiva no té tant a veure amb la 
persona o l’individu com amb el 
sentit nacional de pertinença i, fins 
i tot, amb un sentit mercantil de 
guanys i beneficis”. I llavors es pre-
gunta: “¿És possible rescatar el món 
de l’economia?” El compromís, diu, 
ha de ser planetari i humanitari. Ha 
de ser tàctil, eròtic. Al capdavall, 
senzillament humà.!
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¿Diries que se me’n 
fot o que se m’enfot?

En altres tastos he explicat la di-
ferència entre verbs tipus (1), 
com enrecordar-se o enriure’s 

(avui no entrats als diccionaris i 
admesos només en un registre 
col·loquial) i verbs tipus (2), com 
anar-se’n o sortir-se’n. Tots quatre 
regeixen complements introduïts 
per de (“S’enrecorda de mi”, “S’en-
riu de tu”, “Se’n va del país”, “Se’n 
surt de tot”), i això ha fet que 
aquest en que apareix obligatòria-
ment quan el complement està eli-
dit o avançat acabi (o pugui acabar) 
apareixent sempre. En els tipus (1), 
però, s’ha soldat al verb com a fals 
prefix i no sempre apareix al costat 
dels seus altres pronoms febles. En 
els tipus (2), no s’ha soldat i sempre 
s’integra al grup de pronoms febles.  
Cal esperar que aquests verbs tipus 
(1) entrin algun dia al diccionari 

com ja hi han entrat emportar-se o 
endur-se. Dels verbs tipus (2) tam-
bé n’hi ha avui de no acceptats com 
a pronominals, com adonar-se’n o 
penedir-se’n, que potser algun dia 
seran com anar-se’n o sortir-se’n. 
L’ús més general, i no pas la lògica 
gramatical, ho hauria de determinar.  

El versàtil i irreverent verb fotre 
planteja, però, dubtes importants. 
Com a sinònim de enriure’s o em-
burlar-se és un clar tipus (1) que, 
pel seu caràcter molt col·loquial, 
em sembla que hauria d’adoptar 

sempre la forma enfotre’s (“S’enfot 
de tu” i no pas “Es fot de tu”, que és 
l’única forma que entra el DIEC2), 
però quan expressa màxima indife-
rència podem dubtar entre escriu-
re “Se me’n fot que em critiquin” 
(l’única forma beneïda per la nor-
ma) o “Se m’enfot que em critiquin”. 
Cal anar a formes perifràstiques 
per decidir si diríem (a) “En aquell 
moment se li va enfotre que el cri-
tiquessin” o (b) “En aquell moment 
se li’n va fotre que el critiquessin”. 
Jo crec que diem (a) i, per tant, tam-
bé escriuria que el que pensi certa 
gent se m’enfot (i no que se me’n fot). 
I acabo reiterant que les formes 
d’aquest tast en què en se solda com 
a prefix al verb (excepte endur-se i 
emportar-se) no han entrat als dic-
cionaris tot i que hi ha raons de pes 
perquè algunes hi entrin.!
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