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Cadascú o cadascun?

Cadascú (o cada u) i cadascun (o cada un, i cadascuna o cada una) tenen significats similars, però s’utilitzen en contextos diferents. En aquesta nota de llengua expliquem
quan cal utilitzar cada forma.
Cadascun, cadascuna
Cada un, cada una
Són adjectius que, seguits per la preposició de i un nom, fan referència a totes les persones o coses d’un grup concret. O dit d’una altra manera: designen els membres del
conjunt com a entitats individuals.
Han donat un exemplar del llibre a cadascun (o cada un) dels presents.
Saben el contingut de cadascuna (o cada una) de les matèries.

Amb aquest mateix sentit, però amb un valor emfàtic, també es poden fer servir les
expressions tots i cadascun (o totes i cadascuna) i tots i cada un (o totes i cada una), que
equivalen a tots o totes sense excepció.
Això depèn de tots i cadascun (o tots i cada un) de nosaltres.

Sabries dir el nom de totes i cadascuna (o totes i cada una) d’aquestes plantes?

Si el context ens diu molt clarament a quin element es refereix l’adjectiu, és possible
ometre la preposició de i el nom.
S’han presentat trenta-dues noies en aquest concurs. Cadascuna (o cada una) serà
entrevistada per la presidenta del jurat.
Hi ha dues nenes. Dona una pilota a cadascuna (o cada una).
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Cadascú, cada u
Són pronoms que tenen un sentit universal i no es poden vincular a un grup concret,
i sempre fan referència a persones i són invariables. Per exemple:
Cadascú (o Cada u) és lliure de tenir el seu parer.
Aquí cadascú (o cada u) fa el que vol.
Cadascú (o Cada u) sap què li convé.

Sempre precedeixen un verb, que a vegades es pot sobreentendre.
A cadascú el que és seu (A cadascú correspon el que és seu)
Cadascú a casa seva (Cadascú que estigui a casa seva)

Una manera ràpida i fàcil de saber quan hem de fer servir una forma o l’altra
és la següent:
•

cadascun és un adjectiu, i, per tant, sempre ha d’acompanyar un nom (o
pressuposar-lo):
cadascun + de + nom

		Cadascun de nosaltres.

		

•

Els arquitectes portaven una maqueta cadascun (d’ells).

cadascú és un pronom, i, per tant, no acompanya mai un nom, sinó un
verb:
cadascú + verb (o conjunció que + verb)

		Cadascú fa el que vol.

		Cadascú que carregui el mort.

Unitat Lingüística. Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General

llengua.diba.cat 2

