
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’actor Jordi Saladrigas i els directors Jordi Ràfols i Toni Forteza 
durant la presentació. 
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Memòria de la presentació del curtmetratge guanyador de 
la 6a. edició de La Llanterna Digital Lo luènh deman el 28 
de setembre de 2012. 

L’acte va començar a les set del vespre. Omplien la sala 
gairebé trenta persones.  

En primer lloc, es va fer una breu presentació dels convidats a 
l’esdeveniment: l’actor principal del curt Jordi Saladrigas, el 
director Toni Forteza i l’altre director Jordi Ràfols, els quals 
ens van acompanyar per parlar del seu film Lo luènh deman. 

Tot seguit es va passar el curtmetratge que durava dos minuts 
i quaranta-set segons. Gràcies a la versió que va portar en 
Jordi Ràfols, vam veure l’original subtitulat en català. 

Després, els convidats ens van explicar el per què d’aquest 
curtmetratge, com va ser el rodatge, tot el que ha significat 
guanyar el premi, les repercussions que ha tingut a Occitània i 
a Catalunya, el missatge que volien donar i altres anècdotes. 
El públic també va fer algunes preguntes sobre la pel·lícula, 
sobre l’occità i sobre la situació de la llengua a Occitània en el 
passat i en el present.  

Per acabar es va tornar a passar el curtmetratge, el qual 
després de les explicacions i comentaris fets, vam mirar des 
d’un altre vessant i hi vam copsar detalls que el primer cop no 
havíem vist. 

L’acte va tenir una durada d’una hora i per agrair als convidats 
la seva presència, la presidenta del CAOC Núria Bayó els va 
fer entrega d’un modest però sentit obsequi. 
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