
El parlar
rossellonès
al segle XXI
Crònica d’un enregistrament
singular a la Catalunya del
Nord. El professor Joan Lluís
Mas i l’escriptor Joan-Lluís
Lluís posen veu als mots

ener. Un estudi de gravació a primerís-
sima hora del matí. Dos homes del

Rosselló s’escuren la gola: Joan Lluís Mas,
d’Elna, i Joan-Lluís Lluís, nascut a Perpinyà i
resident a Terrats. Tres persones fan de pú-
blic, tots amb auriculars i amb unes llistes
llargues a les mans. Què contenen les llis-
tes? Paraules. Gairebé tres mil paraules!

Algunes surten al Diccionari del rossello-
nès, de Pere Verdaguer (2002), i moltes no
són exclusives del rossellonès sinó de tot el
domini lingüístic de la llengua catalana.
Joan Lluís Mas és professor de llengua i guia
cultural per les terres de la Catalunya del
Nord. Joan-Lluís Lluís és escriptor i dirigeix
el servei de difusió de la llengua catalana de
la Casa de la Generalitat a Perpinyà, i és col-

laborador setmanal de Presència.
Preparats? La missió és prou seriosa. No es

tracta d’imitar l’humor de Gerard Jacquet,
que durant els anys 2006-2007 va crear unes
magnífiques càpsules radiofòniques a tra-
vés de France Bleu Roussillon en què pre-
sentava «le petit dico d’aquí» (és a dir, el pe-
tit diccionari d’aquí, de la Catalunya del
Nord). Al contrari! Els dos locutors han de
fer un diccionari sonor, seriós i del segle
XXI; no de les catalanades del francès sinó
del català amb accent rossellonès. Sense hu-
mor, llamp te ferigui!

Què hi ha, fins ara, del rossellonès estàn-
dard? Gairebé res que hagi passat la prova
d’un enregistrament, llevat d’alguns textos
que llegeix Pere Codonyan en el casset del
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Manual de pronunciació del 1994 (quan
aquesta obra es va reeditar el 2004, ja amb
CD, la veu rossellonesa va saltar). Gairebé
res que tingui una voluntat pluriestàndard i
didàctica, d’ensenyar com sona el lèxic co-
mú també en rossellonès. Preparats?

Comença la A amb abadejo, abadessa,
abaixar, ABC, abella... Un dels locutors, dues
hores més tard, sospira: «Tantes paraules a
mi me fan venir basca». Som-hi, parlants:
tenim tres dies per endavant i sou vinguts
plens de paciència. Col·loquialment, ho sé,
vosaltres sempre direu pacienci.

La descripció del parlar rossellonès té
tres noms històrics, dedicats a la presenta-
ció de vocals i de consonants, de la morfo-
sintaxi característica, del lèxic més genuí:
Pierre Fouché, que el 1924 va publicar a To-
losa Phonétique historique du roussillonnais;
Henri Guiter, que el 1984 va publicar El ca-
talà del nord, i Joan Veny, el mestre de la dia-
lectologia catalana, que el 2001, a l’Enciclo-
pèdia de la llengua catalana, estén el rossello-
nès o català septentrional pel Rosselló, el Va-
llespir, el Conflent i el Capcir, i «aquest,
fins al nord de Matamala, constitueix un

Els dos locutors han de fer un
diccionari sonor, seriós i del se-
gle XXI; no de les catalanades
del francès sinó del català amb
accent rossellonès. Sense hu-
mor, ‘llamp te ferigui!’

26 • PRESÈNCIA • Del 8 al 14 de juny del 2012

PAÏSOS CATALANS



Joan Lluís Mas, professor i guia cultural, a
l’esquerra; i l’escriptor Joan-Lluís Lluís a
l’estudi de gravació. / DAVID PALOMA

subdialecte de transició cap al llenguado-
cià». El veïnatge amb l’occità és, de fet, el
que explica la conversió dels mots esdrúi-

xols en plans. Joan Lluís Mas no en diu ni’
una, d’esdrúixola: cèl·lula? No!: ha de ser

cel·lula, plana. Eròtica? No!: ha de ser erotica,
plana. Parèntesi? No!: ha de ser parentesi,
plana. Joan-Lluís Lluís puntualitza: «Però la
gent rossellonesa culta a qui agrada Rossini
no dirà pas que va a sentir-lo a l’operà (agu-
da, com en francès) ni a l’opera, aquí estra-
nyament plana». En alguns casos, potser
caldrà admetre alguna forma esdrúixola...
En llengua estàndard, de fet, es faran es-
drúixols els mots acabats en -ia: ciència, his-
tòria, paciència, que perden la -a també col-
loquialment en mallorquí.

Els dubtes augmenten tant com les actua-

litzacions d’un parlar que també evolucio-
na. El grup ble, d’estable, impecable, increïble
(pronunciació contínua, en llengua col·lo-
quial), les agudes amb o (que sonen amb u,
com a la cançú del Canigú), la realització de
la p inicial de pneumàtic i pneumònia, el des-
coneixement de la hac aspirada (com en
francès, un rossellonès diu Ong Kong, no
*Hong Kong, Ítler, no *Hitler). Un tret que
destaca i és ben pertinent del rossellonès és
el ieisme, que l’Institut d’Estudis Catalans
situa en el registre informal. Què és el ieis-
me? La pronúncia de i en comptes de ll.
Quants d’esforços que han de fer, els dos lo-
cutors, per marcar aquest so, després que
l’atzar volgués que tots dos tinguessin Lluís
en el nom i fins i tot un dels dos, Lluís en el
cognom!

Les paraules corren com el temps, i no
dormen. Aleixandre va escriure «Perdonad-
me: he dormido. / Y dormir no es vivir». Mas i
Lluís, desperts i vius, graven amb constàn-

cia i bona dicció, i tornen a enregistrar quan
la veu s’encalla, quan s’embarbussa, quan
es tracta d’enregistrar també textos impeca-
bles, ben llegits, al costat de textos amb er-
rors de pronunciació. Aquí ha dit prendre i
no pendre, aquí xicolata i no xocolata, amb u.
«Molt bé», diuen els lingüistes, «has fet els
errors perfectes».

Al final, ja no cal esperar el resultat en can-
deleta: des de fa pocs mesos, està penjat a la
xarxa, gratuït, el Diccionari de dubtes del ca-
talà oral, amb les veus dels cinc accents es-
tàndard de la llengua catalana, incloent-hi
el rossellonès. Aneu a http://www.lecturan-
da.cat/www/lecturanda/ca i cliqueu el botó
Diccionari Oral. Hi sentireu l’accent estàn-
dard dels nord-catalans a vegades injusta-
ment aïllat. Donem l’enhorabona a les veus
que l’han fet audible i als autors que l’han
fet possible.

«Però la gent rossellonesa culta
a qui agrada Rossini no dirà
pas que va a sentir-lo a l’‘ope-
rà’ (aguda, com en francès)...»

Un tret destaca i és ben perti-
nent del rossellonès: el ieisme,
que l’Institut d’Estudis Cata-
lans situa en el registre infor-
mal. Què és el ieisme? La pro-
núncia de «i» en comptes de
«ll».
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