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e les frases següents quina di-
ríeu que és correcta: “Per so-
par, portarà un plat cadas-

cun”, “Per sopar, portarà un plat ca-
dascú”, o “Per sopar, portarà un plat
cada u”, o “un plat cada un”? Les ora-
cions correctes són la segona i la ter-
cera. Vegem per què.

Cadascun/a i cada un/cada una són
dos adjectius indefinits sinònims, és a
dir, que podem fer servir l’un o l’altre
indistintament. Tenen formes per al
masculí i el femení però sempre
s’usen en singular. Acompanyen un
nom de persona o de cosa i van se-
guits de la preposició de (“Han repar-
tit una medalla a cadascun (o “cada
un”) dels premiats” o “Cadascun (o
“cada un”) dels problemes té una so-
lució”). Ara bé, aquest nom es pot eli-
dir sempre que pel context quedi clar
quin és el referent: “A l’assemblea hi
havia un miler d’assistents. Han rega-
lat un adhesiu a cadascun (cada un).”
S’entén que és a “cadascun dels assis-
tents”.

Per contra, les formes sinònimes
cadascú i cada u designen tota perso-
na sense distinció. Tenen un sentit
semblant a tothom, però tenen més a
veure amb la individualitat que no
pas en la col·lectivitat. Van sempre en
singular, perquè són invariables, tant
pel que fa al gènere com al nombre, i
els elements que hi fan referència
sempre van en masculí singular: “Ca-
dascú és lliure de pensar el que vul-
gui.” Una altra de les característiques
que els diferencia és que cadascú sem-
pre es refereix a persones (“Cadascú
és lliure de pensar el que vulgui” o
“Cadascú fa el que pot”), mentre que
els indefinits cadascun i cada un po-
den tenir com a referent una cosa o
una persona (“Han cosit una butxaca
a cadascun dels pantalons” o “He
anat de rebaixes i m’he comprat dos
jerseis. M’han costat deu euros cadas-
cun”). ❋
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Sabíeu que...
L’adjectiu cadascú és invariable
mentre que cadascun/a té forma
masculina i femenina, però sempre
s’escriu en singular.
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Motius per escriure
e llibres dins de llibres n’hi ha
molts exemples, de clàssics
universals com El Quixot a al-

guns de tan recents con Victus, d’Al-
bert Sánchez Piñol (també ho era Pan-
dora al Congo). Novel·les en què el
protagonista escriu les memòries, fal-
ses o reals, com Tristam Shandy, de
Laurence Sterne, El dit de l’Àngel,
d’Ada Castells, i d’altres amb inten-
cions metaliteràries en què podem as-
sistir a l’autòpsia d’una obra, com Nie-
bla, d’Unamuno, o una d’un autor
molt proper a mi, La imperfecció de les
bombolles, i encara la recent La veritat
sobre el cas Harry Quebert, de Joël Dic-
ker, per fer una breu repassada.

Fa poques setmanes em va caure a
les mans un llibre reeditat fa un any,
Tres noches, d’Austin Wright (Nova
York, 1922-2003). L’original, Tony and
Susan, és del 1993 i Destino ja el va pu-
blicar en català i castellà el 1994. L’any
passat ho van fer Salamandra i Proa.

Susan, una dona feliçment casada
amb un cardiòleg i mare de tres fills,
rep l’original d’una novel·la escrita pel
seu anterior marit, Edward, de qui es
va separar fa vint-i-cinc anys. En
aquells temps de joventut ell ja prete-
nia ser escriptor i ella, més preparada
pel que fa als estudis i amb un criteri
literari més esmolat, havia de triar en-
tre dir la veritat i enfonsar-lo o men-
tir-li. Sempre triava l’opció A.

150 pàgines addictives
Fins aquí res d’especial. El que ho va
ser per a mi és que l’inici de la novel·la
d’Edward, la novel·la dins la novel·la,
Animals nocturns, és potent i em va
atrapar durant 150 pàgines. L’obra de
Wright mostra la novel·la diguem-ne
fictícia sencera, que és un noranta per
cent de la que llegim. A banda de la
trama d’Animals nocturns, assistim a
les reflexions que Susan va fent sobre
la millora de l’estil d’Edward, sobre la
relació que van tenir, sobre com ho
van deixar per la infidelitat d’ella amb
el seu marit actual...

I de què va la novel·la dins
la novel·la? Tony, un profes-
sor de matemàtiques més
aviat anodí, condueix de nit
cap a la caseta on passen les
vacances ell, la seva dona i
una filla adolescent. D’una
manera estúpida discuteix
amb els ocupants d’un altre
cotxe. El resultat serà que els
tres homes de l’altre vehicle
segresten la dona i la filla i
abandonen Tony enmig del
bosc. Al matí, després de de-
ambular tota la nit entre la
foscor, l’angoixa i pensa-
ments de tota mena, sabrà
que la dona i la filla són
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mortes i van ser violades. Fins aquí un
argument que en cinema molts cops
permet la típica trama amb la llei del
Talió de fons: la venjança. No anirà
ben bé per aquí...

Wright, com a professor de literatu-
ra que era a la Universitat de Cincin-
nati, escampa amb mestria les anàlisis
literàries que fa Susan, perquè tot i que
ha quedat relegada a mestressa de casa
va estudiar literatura a la universitat.
Ens planteja punts d’inflexió alhora
que se’ls planteja ella mateixa. Es pre-
gunta fins a quin punt Tony, el prota-
gonista de l’obra,
representa el ma-
teix Edward, un
qüestionament
clàssic: l’autor es
mostra ell mateix
en el que escriu?
Hi ha autors cla-
rament o inevita-
blement autobio-
gràfics, d’altres
que no ho són
gens o ho són poc
i de manera in-
conscient.

El professor
Wright inclou uns
quants fragments
de teoria literària.
Els més sucosos
potser són quan
Susan recorda
quan li demanava
a Edward per què
escrivia: “Escrius
perquè tot mor,
per salvar el que
mor”; “escrius
perquè el món és un caos en què no-
més es pot veure quan fas un mapa
amb paraules”; “escrius perquè llegei-
xes, per refer d’alguna manera les his-
tòries que hi ha a la teva vida”; “escrius
perquè la teva ment és una confusió de
sorolls i hi obres una via per orientar-
te sobre tu mateix”. Bones frases, oi?

    Llàstima que després de
les fulgurants primeres 150
pàgines, a les 200 llargues
que continuen el ritme bai-
xa i el contingut resulta una
mica reiteratiu i allargassat.
Amb tot, és una novel·la en
què el joc de novel·la dins
de novel·la està justificat i
ben utilitzat i ens permet
meditar sobre la capacitat
d’influència de la literatura,
de la bona literatura, i, na-
turalment, de la condició
humana, dels seus racons
més foscos. En molts ins-
tants brillants, aquesta no-
vel·la de Wright et reconci-
lia amb la lectura. ❋

El professor
Austin Wright no
va ser gaire prolífic
com a autor de
ficció ARXIU
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