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Rafel Nadal no les ha trepitjat to-
tes, ni molt menys, però les ha 
trepitjat bé. Des de les Eòlies 

–amb Stromboli com a joia de la coro-
na– fins a Creta i Xipre, passant per les 
Cíclades –Naxos!–, per Patmos, Sa-
mos –pàtria de Pitàgores–, Icària i 
tantes altres. Hi ha anat a la recerca de 
la nostra cultura clàssica comuna, 
com els viatgers europeus d’antany, 
els del grand tour. Ha trescat pels mo-
numents, n’ha assaborit els peixos i 
les verdures, ha furgat en els noms i 
els topònims, ha olorat i admirat la na-
tura de les coses, s’ha emmirallat en la 
història, ha parlat amb la gent que té 
memòria. És molt difícil avui dia in-
tentar no fer de turista convencional, 
viatjar d’una altra manera, fugir de la 
postal i el col·leccionisme fotogràfic. 
Cal anar llegit i amb la ment oberta. 

Aquesta és la manera de viatjar 
que Rafel Nadal, sense pedanteria, 
amb la naturalitat de qui conserva ca-
da record com un tresor, plasma al lli-
bre Mar d’estiu, una memòria medi-
terrània (Ed. Univers). He gaudit 
molt, llegint-lo. M’he sentit secreta-
ment agermanat amb la sensibilitat 
de l’autor. La seva Mediterrània és la 
meva, la nostra. La dels banys d’estiu, 
la de la gran literatura (els Durrell, Ri-
ba, Kavafis, Ritsos i tants d’altres), la 
de les ermites i els teatres que miren 
al mar, els ports venecians i els horts 
amagats, els cànons clàssics de belle-
sa, la salabror amarada a les arrugues 
de la pell, la vida lliure, esforçada i in-
dòmita. Amb el punt just d’idealitza-
ció que ens proporciona la dosi neces-
sària per fer volar la imaginació.  
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Estem deixant que ‘cadascú’ 
envaeixi l’espai de ‘cadascun’

Fent de corrector constato com 
cadascú va desplaçant cadas-
cun en l’ús modern del català. 

Llegeixo “Va saludar els alumnes i 
va donar un llibre a cadascú” o bé 
“La llibertat comença en cadascú 
de nosaltres”. De fet, al cercador 
de Google hi trobo més “cadascú 
de nosaltres/vosaltres/ells” que 
“cadascun de...” I fins i tot a la Bíblia 
interconfessional (un dels textos 
més ben corregits penjats a inter-
net) Moisès diu als jutges d’Israel: 
“Que cadascú de vosaltres mati 
aquells dels seus que s’hagin sotmès 
al déu Baal de Peor”.  

Costa dir si la pèrdua d’intuïció 
per distingir les dues formes respon 
a processos interns del català o és 
fruit de la interferència (el castellà 
utilitza en tots dos casos cada uno), 
però la norma ara com ara és clara: 

són dues paraules substancialment 
diferents. Cadascú (o cada u) és un 
pronom indefinit de gènere invari-
able referit sempre a persones i de 
sentit universal. No es pot, per 
tant, vincular a un grup concret. 
Cadascun (o cada un) és un quanti-
ficador que té forma femenina (ca-
dascuna, cada una) i fa referència 
a totes les persones o coses d’un 
grup concret. El grup sol aparèixer 
a la seva dreta precedit de la prepo-
sició de, però pot ser sobreentès si 
ja forma part de la frase. 

No sembla que cada u desplaci 
amb la mateixa força cada un, i és 
que els parlants som molt consci-
ents del caràcter no quantitatiu de la 
forma u. Ningú contesta “U” quan 
algú li pregunta “Quants en tens?” 
Per contra, als parlants no valencians 
se’ns fa molt estrany que u es pu-
gui utilitzar com a pronom indefinit. 
“U no sap com actuar” o “Les coses 
que u pensa” són frases possibles en 
valencià que a Catalunya resulten 
xocants. Tanmateix, la distinció 
valenciana entre u pronom i un quan-
tificador és coherent i simètrica amb 
la de cadascú i cadascun. I no deixa 
de ser curiós que en els parlars no 
valencians un s’hagi menjat u (i per 
això diem “Un no sap com actuar”, 
que és correcte i normatiu) i, en can-
vi, de manera no normativa cadascú 
s’estigui menjant cadascun.!

ALBERT PLA 
NUALART

UN TAST  
DE CATALÀ

L’ÚS  VALENCIÀ D’‘U’ COM 
A PRONOM INDEFINIT 
ÉS COHERENT AMB 
LA DISTINCIÓ ENTRE 
‘CADASCÚ’ I ‘CADASCUN’

De les moltes històries que con-
ta, n’hi ha una que t’arriba directa-
ment al cor. La dels dos germans pe-
tits, un nen i una nena, que des del 
vaixell, al final de les vacances, de 
retorn a Atenes després de passar 
l’estiu amb els avis en un poblet per-
dut d’Icària, s’acomiaden. Primer, 
com totes les famílies, movent els 
braços des de popa. I al cap de for-
ça estona de no moure’s de la bara-
na del vaixell, quan ja es veu la pun-
ta de l’illa, es treuen cada un de la 
butxaca un tros de mirall trencat i 
l’encaren al sol buscant els reflexos, 
fent la rateta, fins que de cop, exci-
tats, veuen com des de mitja munta-
nya, d’una taca blanca que deu ser 
un poblet, un reflex de llum els res-
pon. L’avi! Al cap dels anys, en Rafel 
i l’Anna, la seva companya de vida i 
de viatges, tornen a aquest poble, 
Karkinagri, a localitzar la família...   

La Mediterrània ja ho té, això. 
T’atrau com un imant, t’obliga a tor-
nar-hi i retornar-hi. Cada racó és 
únic i alhora et transporta als llocs 
que ja has tastat. És el plaer de la re-
petició. Igual que no et canses mai 
de menjar un bon arròs o de con-
templar una posta de sol, tampoc et 
canses mai de la Mediterrània, de 
les seves cales, les ciutats, la gent, 
el passat ruïnós, el present conflic-
tiu, inclòs el drama dels refugiats, 
esclar. Un drama que t’avergonyeix. 
Com més estimes i admires aquest 
mar de tots, mar de cultura i plaer, 
més impotència et fa sentir la nega-
ció de l’hospitalitat, aquesta cara 
fosca de la mar nostra.!
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