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 NOMS: Cadascun de i *Qualsevol de com a 
descriptors 
Definicio  
 

En la definició de termes i de mots hi ha dues fórmules usades amb una certa freqüència per a 
expressar que el definit forma part d’un conjunt: Cadascun de i Qualsevol de. A més d’avisar d’un ús 
plural habitual, aquestes fórmules permeten donar informació suplementària, com ara de quina 
entitat forma part el definit, quants elements la componen, etc.1 
 

Entre totes dues fórmules, el TERMCAT opta per Cadascun de. (Vegeu més avall.) 
 

Els usos atribuïts a Cadascun de són els següents: 
 

(1) Expressar que el definit és part d’un conjunt amb un nombre fixat d’elements amb funcions 
similars. 

 

- Exemple 

- alfil n m Cadascuna de les quatre peces de joc, dues de blanques i dues de negres, que es 
mouen […] seguint les diagonals. 

 

(2) Expressar que el definit és part d’un conjunt organitzat en què cada element desenvolupa 
una funció específica, sovint amb una denominació pròpia. 

 

- Exemple 

- estat de la matèria n f Cadascuna de les quatre formes en què es pot presentar la matèria.. 
 

(3) Expressar que el definit forma part d’un conjunt d’elements que solen aparèixer junts 
confusament, amb un aspecte conjunt similar a una massa. 

 

- Exemple 

- barba n f Cadascuna de les làmines còrnies que els cetacis misticets tenen implantades als 
maxil·lars […], les quals utilitzen com a filtre per a retenir el plàncton de què s’alimenten.. 

 

 
 
La tria que fa el TERMCAT de Cadascun de enfront de *Qualsevol de es basa en els arguments següents: 
 

(a) D’acord amb el criteri d’evitar la riquesa lèxica,2 convé triar una sol forma per a les definicions en cas de 
sinonímia. 

 

(b) Hi ha poca diferència semàntica entre aquestes dues fórmules. Tot i això, Cadascun de indica amb 
precisió la pertinença a un conjunt finit o organitzat d’elements, mentre que Qualsevol de expressa 
sobretot la referència a un de diversos elements indistints i, per tant, no organitzat ni necessàriament 
finit.3  

 
 

 
1 Tanmateix, no és un ús unànime. Per exemple, el diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans evita totes dues fórmules. 
 

2 Vegeu el criteri GENERAL: Redacció inequívoca, en l’apartat Definició. 
 

3 Al diccionari normatiu, cadascun és “Tota persona o tota cosa de les que formen part d’un grup o d’una col·lectivitat”, i 
qualsevol, “Una d’entre diferents persones o coses, sigui la que sigui, no importa quina”. 
 
 


