
A la Catalunya Nord arribem a una 
paradoxa horrible. La nostra llengua 
s’està evaporant dia rere dia i mai no 
s’havien publicat tants llibres en català 
a casa nostra. El 1996, el malaguanyat 
Renat Botet va treure un extraordinari 
Vocabulari rossellonès, obra de tota una 
vida on recollia les paraules del català 
rossellonès desconegudes a les altres 
terres de llengua catalana amb un bé 
de Déu de citacions dels millors autors 
de les nostres comarques. Fill d’Orellà, 
poblet de l’Alt Conflent, el professor 
Renat Botet coneixia bé la seua llengua 
i va enriquir-la enraonant amb els pes-
caires, els caçaires, els pagesos fidels 
a les arrels. 

Un any després de la defunció de 
Botet, s’acaba de reeditar aquest dic-
cionari en una versió ampliada gràcies 
al professor Christian Camps. Després 
de l’estudi del lèxic dialectal amb la 
seua traducció francesa i el seu equi-
valent normatiu, la principal innovació 
d’aquest diccionari rau en un quadern 
molt interessant amb una part francesa 
i els seus equivalents dialectals. Si-

guem clars, aquesta part no es presen-
ta pas ben bé com un diccionari bilingüe 
complet (ja l’han fet els dos autors amb 
els millors diccionaris català-francès, 
francès-català al mercat) sinó com una 
eina de recuperació destinada a les ge-
neracions de catalans afrancesats que 
volen dominar la llengua dels avis més 
enllà del català normatiu, als catalans 

del sud enamorats de la llengua i als 
francòfons de bona voluntat (n’hi ha 
molts!) que senten el desig d’integrar-se 
plenament al país on els ha tocat viure. 
Em permetreu aquests records perso-
nals. Aquest diccionari retirava al seu 
autor. Divertit, savi, entranyable, simpà-
tic i rialler. Mai no oblidaré la diada de 
Sant Jordi del 1996. El professor Botet 
i jo signàvem llibres a la plaça d’Europa 
al barri del Molí de Vent de Perpinyà 
quan l’amic Renat va interpel·lar, amb 
el seu francès nasal i tan catalanesc, 
Jean-Paul Alduy, batlle de la vila llavors. 
“Monsieur le maire, connaissez-vous le 
sens de l’expression tocamanetes? Se 
dit d’un homme politique en campagne 
électorale qui a la poignée de mains 
facile”. (“Senyor alcalde, vostè coneix 
el sentit de l’expressió tocamanetes? 
Es diu d’un polític en campanya electo-
ral que sol tocar fàcilment la mà de la 
gent.”) Tocamanetes! Una altra expres-
sió nostrada que no s’hauria de perdre. 
Aquest diccionari que he llegit com una 
novel·la és molt més que un diccionari. 
Hi senti el darrer cant d’un país vell 
que no vol morir. Renat Botet il·lustrava 
aquesta meravellosa citació de Miguel 
de Unanumo: “Cuando me dicen de un 
hombre que habla como un libro, res-
pondo que prefiero los libros que hablan 
como hombres”.

http://mitrophane.vefblog.net/
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Renat Botet i Christian Camps.
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