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SinopSe / SynopSiS

No dia em que o meu avô morreu, depois de anos 
de silêncio, a minha família deu-me um texto que ele 
escreveu, onde diz ter sido preso em vários campos 
de concentração franquistas, transformados depois 
em campos de trabalho forçado. Tomando este relato 
como ponto de partida, o filme segue o percurso que 
teria feito o meu avô, visitando o presente destes 
lugares, para entender o silêncio e construir o 
imaginário que ele me negou.

nota de intençõeS / DiReCToR’S noTe

O dia em que a história do meu avô me chegou, 
apercebi-me que, na minha família, não contávamos 
histórias. Na minha cabeça, não existia sequer uma 
imagem do meu avô, inspirada nalguma história 
que me tivesse contado. No entanto, ao começar a 
desenvolver este projecto, as primeiras imagens que 
tive dele nasceram em mim: enquanto jovem, neste ou 
naquele lugar. Nesta ou naquela situação. TInha já um 
lugar na minha memória. Esta descoberta pareceu-

The day my grandfather died, after years of silence, my 
family gave me a paper written by him. In this paper, 
he tells that he was imprisoned in several Francoist 
concentration camps, and then transferred to a forced 
labor camp. Taking this discovery as a starting point, 
the film follows the journey made by my grandfather, 
visiting the present of these places, to understand 
the silence and to build the imaginary that this silence 
denied me. 

The day that my grandfather’s narration came to me, 
I realized that in my family we didn’t tell each other 
stories. In my mind, was not even one image of my 
grandfather, inspired by a story or tale that he would 
have told me. However, as I started to develop this 
project, the firsts images of him were born in me: 
as a young man, in this or that place. In this or that 
situation. He already had a place in my memory. This 
finding seemed to me very powerful: he has more 
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me muito poderosa: o meu avô está mais presente 
em mim depois de ter morrido do que quando estava 
vivo. Encontrar os seus manuscritos foi o que me 
levou a seguir esta viagem, uma viagem que o meu 
avô foi forçado a fazer, naqueles anos, e a lugares de 
horror a que foi forçado a visitar e a viver.  A minha 
viagem e a minha aprendizagem irão guiar a narração 
do filme, a descobrir o caminho do meu avô na minha 
própria caminhada. Este é um road movie documental, 
que me permite explorar o que ficou, hoje, desta 
história, desses lugares e dessas pessoas que vivem lá 
hoje;que me permite perguntar a mim mesma sobre a 
consciência do passado. A minha intenção é criar um 
diálogo entre o meu desconhecimento da história da 
minha família, o silêncio do meu avô e o esquecimento 
do passado. Explorar e reflectir sobre tudo isto. 
Pensar na importância das imagens na construção 
do que somos, porque quem cria imagens, escreve 
a história: o que permanece na memória e o que é 
esquecido.
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Trabalhou na produtora Black Factory Cinema (2017).

Director, producer. Master in Documentary Creation 
(Pompeu Fabra University, Barcelona). She worked as 
director assistant of Neus Ballús in the webdoc Amb 
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presence in me after he died than when he was alive.  
Finding my grandfather’s manuscript is the trigger to 
go through the journey that he made in a forced way 
during those years and visit those spaces of horror 
that he inhabited. My journey and my learn, will guide 
the narration of the film, to discover my grandfather 
transit from my own wander. A documentary road 
movie, which allows me to explore what remains about 
this story in the present of those places and in the 
people who live there today, to ask myself about the 
consciousness of the past.  My intention is to create 
a dialogue between my ignorance about the history of 
my own family, the silence of my grandfather and the 
oblivion in the present. Explore and reflect about them. 
Think about the importance of the images to build 
what we are, because who creates the images, creates 
the history: what is remembered and what is forgotten.

ContaCtoS / ConTaCTS:

Lucía Dapena González, 
(+34) 638252929 
luciadapenagonzalez@gmail.com
Espanha / Spain


