
	  

	  

	  

	  

	  



	  

 

FICHA TÉCNICA: 

 

XÉNERO: DOCUMENTAL DE CREACIÓN     DURACIÓN: 55′-80′ 

FORMATO DE GRAVACIÓN: HD LINGUA ORIXINAL DE GRAVACIÓN: 
GALEGO-CASTELÁN 

PRODUCIÓN: 

 

EAF Producións 

DIRECCIÓN: Xosé Abad  GUIÓN: Xosé Abad e Sandra García Rey 

COA COLABORACIÓN DE: 

 
 

www.apegadadosavos.eafproducciones.com 
 
 

SINOPSE: 

Un grupo de rapaces percorren, 75 anos despois, un particular camiño 

tratando de investigar a historia da xeración que viviu o golpe do 36. Elas e 

eles, en primeira persona, terán que se enfrontar á dureza dos seus 

descubrimentos e explicar as implicacións que poda ter esta decisión nas 

suas vidas. 

QUEN SOMOS… 

EAF Producións somos unha pequena produtora independente 

especializada en contidos de interese social e abordamos proxectos 



	  

comprometidos coa defensa dos dereitos humanos. 

“O Segredo dá Frouxeira” www.osegredodafrouxeira.com é a nosa última 

longa documental sobre memoria histórica, anteriormente levamos a cabo 

“Isaac”, que retrata o pensamento e a influencia do fundador de Sargadelos: 

Isaac Díaz Pardo e, moito máis lonxe das nosas fronteiras :“Asháninkas, en 

defensa do seu territorio” ou “Monte Alén, Paraíso Salvado” son outros 

traballos que merece a pena destacar. 

“A PEGADA DOS AVÓS” 

“A Pegada dos Avós” É unha película documental que aborda a memoria 

histórica dende un punto de vista moi pouco tratado, quenes buscan 

respostas son un grupo de adolescentes estudantes do último curso de 

bacharelato artístico. 

Eles escollen as historias de José Villaverde e de Amada García para 

afondar nun tema sobre o que non tiñan case información. 

Dende a súa mirada intentarán comprender o drama da guerra civil 

española,a  dictadura, a represión e, como din eles “coñecer de primeira man 

o que non ven nos libros. A suas reflexións personais  asimesmo quedan 

reflectidas no videoblog de cada un. 

Ademáis os protagonistas logran falar con dous dos principais expertos neste 

tema: o escritor Manuel Rivas e o xuíz Baltasar Garzón. 

       

 



	  

 

FOTOS DA RODAXE: 

 

 



	  

 

 

 

 



	  

 

 



	  

 
 
 
 
 

	  


