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El acto (1989). És el seu únic llargmetratge de ficció. Pel·licula arriscada per la seva

forma de narrar. Música de Lito Vitale. Joaquín (Pedro Díez del Corral) i Andrés

(Juanjo Puigcorbé) són dos amics que es coneixen des de petits. Un d'ells desapareix i

l'altre el busca en les coses que ha deixat, havent de reconstruir la persona que ha

esdevingut amb el pas dels anys.

Participa al Chicago International Film Festival, al Nice International Film Festival (Premi

Especial del Jurat a la Millor Realització), i al Festival de Cartagena de Indias.

La memoria del agua (1991) es considerada un documental que inicia la trilogia que

acaba amb "Lesa Humanitat" però també és una ficció, una historia d’amor entre

Joseph Gruferman i la seva mare, entre Joseph Gruferman i la seva dona. Poètica,

tendre i amarga. Rodada en negre i blanc. Una història elaborada a partir de la

profanació de tombes jueves a Carpentras, de la pròpia memòria familiar del

realitzador, de la llegenda de Rolando i Oger i de un estudi científic sobre l'aigua que

la mostra capaç de mantenir la memòria de les coses amb la que ha estat en

contacte. Sota aquest punt de vista fins i tot les imatges documentals dels camps de

concentració nazis adquireixen una poesia, que de cap manera les trivialitza, sinó que

més aviat les dignifica, individualitzant cada una de les víctimes, cadascun dels

cadàvers.

Secció Oficial del Festival de Cannes; rep el premi Joris Ivens a l’International

Documentary Film Festival d'Àmsterdam; menció especial del jurat al Festival du Film

Juif et Israelien de Montpellier; va a competició al Stockholm Film Festival; i participa

també al Human Rights Watch Film Festival de Nova York.

Invocación (2000). Un altre documental entrellaçat amb una història de ficció; a

Buenos Aires, el 1973, tres nens de uns dotze anys (l'edat que tindria Fáver llavors)

estan filmant una pel·lícula en súper 8. La part documental és el cop d'estat de 1976 i

l'atemptat contra una associació israelita, l'AMIA.

LVII Biennale di Venezia; Festival Internacional de Cine Donostia; Premi al Millor Guió i

Premi Especial del Jurat al Festival de Cine d'Alcalà d'Henares; Premi Especial Placa

de Plata al Festival Internacional de Figueira do Foz
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No us podeu perdre "Lesa Humanitat". És una obra d'art. I a més, és una lliçó d'història.

És una obra d'art perquè el director, Héctor Fáver, és un mestre en la utilització del llenguatge

cinematogràfic. No podia ser de cap altra manera, ja l'ha estat ensenyant durant 28 anys. L'encaix

a "Lesa Humanitat" dels silencis, de la música, dels enquadraments, del negre... no és habitual en

els documentals. Tampoc és habitual que un tema tan cru sigui tractat amb tanta delicadesa,

deixant a l'espectador la llibertat de pensar.

Com a lliçó d'història, "Lesa Humanitat" ens ajuda a veure el què s’ha silenciat durant molts anys i

tot allò que els testimonis del franquisme mai han tingut l’oportunitat d’expressar i reivindicar. Un

dels encerts de la pel·lícula és que no és queda en l'historia d'aquest país, sinó que té un discurs

més universal. Tampoc parla d'una història passada, sinó que ens està mostrant el present. En els

moments d'’incertesa que ens està tocant viure, aquesta mirada és més necessària que mai.

Tindrem el luxe que Héctor Fáver ens acompanyi en el sopar de cinema.

SOBRE EL DOCUMENTAL

Des de la perspectiva de l’anàlisi de diversos

conflictes mundials en els quals s’han violat els drets

humans, "Lesa Humanitat" dóna veu i dignifica les

víctimes del franquisme i esdevé el testimoni d’uns

fets sense resoldre que comencen amb la Guerra

Civil espanyola i arriben fins els nostres dies. Analitza

per què a Espanya encara hi ha fets sense resoldre i

víctimes oblidades des de la Guerra Civil.

L’essència d’aquest documental és barrejar un

seguit de veus diverses que col·laboren de manera

plena i activa per mostrar totes les arestes possibles

d’una realitat en la qual juguen moltes variables.

També mostra iniciatives valentes que pretenen

actuar allà on va fallar la justícia local i que fan

palesa una necessitat urgent, definir les bases d’una

jurisdicció universal.

JOAN TARDÀ: Polític i professor de secundària,

militant d’ERC. Llicenciat en Filosofia i Lletres.

Diputat al Congrés des del 2004 per la

província de Barcelona. Actualment és

portaveu del Grup d’ERC-RI-CATSÍ.

BALTASAR GARZÓN: Jurista i magistrat de

l’Audiència Nacional del 1998 al 2012.

Assessor del Tribunal Penal Internacional de La

Haia. Va instruir la causa dels crims del

franquisme.

GERARDO PISARELLO: Primer Tinent d’Alcalde

de l’Ajuntament de Barcelona, on dirigeix

l’àrea de Treball, Economia i Planificació

Estratègica. Autor de diversos llibres sobre

constitucionalisme i drets humans.

CARLOS SLEPOY: Advocat argentí impulsor

d’una jurisdicció universal que instruïa a

l’Argentina la querella de les víctimes del

franquisme. Va ser segrestat i torturat pel grup

parapolicial de la Triple A.

EMILIO SILVA: Fundador de la Asociación para

la Recuperación de la Memoria Històrica

(ARMH). Autor del llibre 'Las Fosas de Franco:

los republicanos que el dictador dejó en las

cunetas'.

SOLEDAD LUQUE: Presidenta de l’Associació

'Todos los niños robados son mis niños'.

Portaveu de la Coordinadora Estatal de

Apoyo a la Querella Argentina Contra los

Crímenes del Franquismo.

JOSÉ MARÍA “CHATO” GALANTE: Membre de

La Comuna Presos del Franquismo. Va ser

torturat a la presó de Carabanchel durant el

franquisme.

EL DIRECTOR

Héctor Fáver

(Buenos Aires, 1960)

Director, guionista i productor de cinema. Membre de l'Academia de las Artes y las Ciencias

Cinematográficas de España, de l'Acadèmia del Cinema Català i de The European Film

Academy.

Fundador, director i professor del Centre d'Estudis Cinematogràfics de Catalunya, durant 28 anys.

En aquest període va produir a través de la seva pròpia productora, 11 llargmetratges i més de

270 curtmetratges en format cinematogràfic. Tots ells realitzats íntegrament pels alumnes i els

professors del centre, un dels quals va guanyar el Goya a millor curtmetratge documental.

L'omnipresent veu en off d’Eduard Fernández

és el fil conductor i el narrador d'aquest

documental que mostra, a través d'imatges i

testimonis, diferents veus implicades en la

recuperació de la memòria:

FITXA TÈCNICA

Guió i Direcció: HÉCTOR FÁVER

Producció: RAMON TÉRMENS i LLUÍS SERRA

Imatge: GERARDO GORMEZANO

Música: LITO VITALE

Muntatge: TOMÁS SUÁREZ GÓMEZ i HÉCTOR FÁVER.

Textos Literaris: JEAN AMERY, PAUL CELAN, IZAKKATSENELSON,

LLUIS LLACH i NORA STREJILEVICH.

Veus

Addicionals: VARDA FISZBEIN, DIETRICH GROSSE,

BLANCA LLUM, ARNAU PONS i LUCILA TESTE.

Idiomes: CATALÀ, CASTELLÀ, YIDDISH, FRANCÈS.

LESA HUMANITAT a la RAMBLA DE L’ART

“[…] Héctor Fáver logra 

realizar un documento 

maravilloso que debería 

ser de obligado visionado 

en las clases de historia de 

los institutos de este país 

[…]”

-Nosolocine

“Lesa Humanidad habla sobre 

el fascismo, sobre la guerra, 

sobre el franquismo, sobre las 

víctimas. Da voz a todos 

aquellos que lucharon de 

alguna forma por enfrentar 

todos esos crímenes atroces, y 

da visibilidad a unas víctimas 

que no serán olvidadas”

– Moobys


