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LÈXIC

Abús del mot intercanvi
Lluís Marquet

Actualment veiem el mot inter-
canvi emprat abusivament en 

millor bescanvi escanvi, mots 

intercanvi, a imi-
tació del castellà, que fa servir sempre 
intercambio com a terme universal.

intercanvi

Efectivament, el català disposa del mot 
bescanvi i també de escanvi, més antic 
i avui desusat però que, segons Fabra, 
convindria restablir (Converses filolò-
giques -
ditaris que no necessiten cap substitut 

del verb bescanviar del Fabra, va man-
bescanvi 

enfront de intercanvi

intercanvi

estranyes a la llengua, abandonar un mot 
tradicional per preferir-ne un de culte 
modern sense cap tradició, manllevat al 
llatí o creat per via culta. Cap llengua no 

-
litat que anar duplicant els mots patrimo-

Els cultismes només calen quan la llen-
gua té unes determinades mancances i 

-

-

caldria–, aquestes mancances no sem-

-

bastant generals, com es pot comprovar 
-

bles que no podem ignorar sinó que cal 

terme culte que pot semblar sinònim 

mai estrictament sinònims, sinó que es 

remarcar un punt molt important: un cop 
-

gua per a un determinat concepte –per 
al qual no sembla prou adequat cap mot 

-
-

donar el mot tradicional considerant-lo 
antiquat i fer servir només el mot nou. I 

un cas més de calc (més pròpiament, un 
desplaçament semàntic per calc), i res-

intercanvi i bescanvi
un mot tradicional en català amb uns 
usos ben genuïns, mentre que inter-
canvi és un terme culte modern, creat 

inter-, a imitació 

Però resulta que el castellà, que no té 
bescanvi/escanvi, estén 

intercam-
bio
vàlid per a tot. I aquesta és la causa que 

-
tat intercanvi com a mot universal, cal-

intercan-
vis, mentre que bescanvi és considerat 
com un mot antiquat que cal arraconar. 

intercanvi
-

bescanvi

sinó en casos molt concrets, tal com fan 

modern intercanvi
bescanvi i escanvi són mots 

antics (i el primer encara viu en la llen-

-
vat del castellà, que no té el mot cor-
responent: fr. échange, it. scambio, occ. 
escambi, port. escâmbio, ang. exchange. 

-
gar excambiare: fr. échanger, it. scam-
biare, occ. escambiar, etc. En català la 
forma inicial escanviar va donar lloc a 
bescanviar bes- 

intercanvi
estat introduït modernament (o més 

intercanviable) 

els termes anteriors no eren prou aptes 

tenen les peces reemplaçables o substitu-

noves, de característiques anàlogues. En 
aquest cas diem que aquestes peces són 
intercanviables
adjectiu emmena a la del verb intercan-
viar i del substantiu intercanvi.

-
cat diferent de cada terme. Un intercanvi 
implica indefectiblement «una substitu-

bescanvi

-

intercanvi i bescanvi, resulta evident 
que cal dir bescanvi de mercaderies (i 
no intercanvi
dóna i rep coses ben diferents malgrat 
que puguin ser, en algun aspecte, equi-

de bescanvi de presoners, de moneda, 


