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PRESENTACIÓ DOCUMENTAL HARPITANYA AMB LA 
DIRECTORA CHRISTIANE DUNOYER. Divendres, 19 
d’octubre de 2012. 

 
El divendres 19 d’octubre de 2012 va tenir lloc a la sala d’actes del 
CAOC la presentació i estrena a Catalunya del documental 
Harpitanya, la ferveur d’une idée, de Christiane Dunoyer.  
 
L’esdeveniment va començar a les set del vespre i en primer lloc es 
va projectar el documental. La directora i l’actor principal del film 
havien de ser allà, però com que arribaven aquella mateixa tarda de 
la Vall d’Aosta, quan va començar la projecció al CAOC, ells encara 
es trobaven de camí des de l’aeroport del Prat. 
 
Omplien la sala uns vint espectadors. La pel·lícula va ser molt 
interessant. Tractava dels anys 70 quan un moviment de tendència 
maoista de la Vall d’Aosta anomenat Harpitanya va iniciar una lluita 
per l’alliberament del poble arpità. El film mostrava el combat 
d’aquest moviment contra la classe dirigent de l’època, contra la 
burgesia, contra l’opressió del poble entès com a classe dominada, i 
la seva evolució fins als nostres dies. Lluita en la qual la llengua 
arpitana va esdevenir una de les principals eines de resistència. Es 
va passar en la seva versió original en la qual es parla arpità, italià i 
castellà amb subtítols en francès. Aquest documental és una 
producció de la Région autonome Vallée d’Aoste i l’Assessorat de 
l’Éducacion et de la Culture 
 
Cap a les vuit del vespre, el documental es va acabar i els convidats 
encara no havien arribat. Alguns assistents no van poder esperar-
los i van marxar. Altres es van esperar mentre Raquel Olivella del 
CAOC els donava algunes explicacions sobre Arpitània. 
  



També hi havia uns periodistes de Televisió de Barcelona BTV, els 
quals esperaven els arpitans per entrevistar-los per al programa 
Infòc. 
 
No vam haver d’esperar gaire. Cap a un quart de nou el taxi va 
arribar amb els dos arpitans. Mentre la directora Christiane Dunoyer 
era entrevistada per a la televisió, Luca Tillier responia els dubtes 
dels assistents a l’acte. Després Luca Tillier va ser entrevistat i 
Christiane Dunoyer parlava als seguidors del CAOC sobre la seva 
pel·lícula.  
 
En acabar, Raquel Olivella del CAOC els va fer entrega, en nom de 
l’entitat, d’uns llibres i vídeos per agrair-los la seva visita. 
  
El públic va quedar amb un bon record i amb la sensació d’haver 
assistit  a un acte únic i original, ja que no és habitual que a 
Catalunya es parli, de primera mà, de la llengua i la cultura 
arpitanes. 
 
Cap a les nou tocades l’acte es va donar per finalitzat. Uns quans 
membres del CAOC van anar a sopar amb els arpitans a la taverna 
occitana Jan Petit del carrer Guilleries. 
   
 
Va ser una tarda molt completa i pels arpitans va ser molt cansada, 
però estaven contents perquè havien pogut explicar la seva realitat 
als catalans que érem allà. Entre els assistents a la presentació hi 
havia Xavier Moral de la Direcció General de Política Lingüística de 
la Generalitat de Catalunya, i també David Forniés un dels autors 
del Mapa de les Identitats Nacionals d’Europa i una de les persones 
més ben informades avui dia sobre les nacions sense estat.  
 
Aquest acte va ser organitzat per Amics d’Arpitània, una de les 
seccions del CAOC. 
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