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Emilio vive só, refuxiado no anonimato dunha grande urbe.

Un día ao ir traballar atropélano
e perde a visión do ollo esquerdo.

Os médicos transplántanlle o ollo doutra persoa
e comeza a ver a vida do doador.

SINOPSE

duración 12 min

ano 2011 

idioma Galego

aspect ratio 2.55:1

formato gravación HD

DATOS TÉCNICOS
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DÚAS VIDAS
DÚAS REALIDADES
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¿QUE É
ESTEREOSCOPÍA?

Unha mestura entre ficción e realidade: a nosa vida, a nosa realidade entra na ficción para 
facela funcionar, para que o personaxe interactúe con ela.

Unha fábula sobre a deriva existencialista cara a que nos está levando a sociedade da 
comunicación.
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CAST 

Vicente de Souza Vicente de Souza é director de escena e actor profesional. 
Intérprete con papel protagonista en tele-series como “Rías 
Baixas” (Damián) ou “Avenida de América” (Simón Toubes) e 
con unha extensa nómina de traballos episódicos: “Matalo-
bos”, “Os Atlánticos”, “Los Hombres de Paco”, “Hospital Cen-
tral”, “Cuéntame como Pasó”, “El Comisario”, etc.

Protagoniza producións de longametraxe como “Era Outra 
Vez” ou “La Rosa de Piedra”, e curtas como “O Show de…” 
(2010), “Cores”, “Sen Chumbo”, “Campás” ou “¿Quieres Ser 
Director de Cine?” (Mellor Actor no VI Festival de Cans 09). 
Participa en TV-movies como “Fútbol de Alterne” (2010) ou 
“Chapapote… o no”.

En teatro, foi socio fundador do grupo Chévere con quen 
participou en espectáculos como Rio Bravo (1990). Continúa 
despois como mercenario integrando o elenco de compañías 
como Sarabela Teatro (2010), Centro Dramático Galego, An-
cora Teatro, Teatro do Aquí, Uvegá Teatro, Teatro Bruto ou a 
madrileña Guirigay.
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EQUIPO

ARTÍSTICO

TÉCNICO

Emilio     Vicente de Souza

Médico 1    Alfonso Ramírez
Enfermeira    Paula García
Médico 2    Oliver de Beauvoir
Médica 3    Marta Ferral
Home silla rodas   Frank Euner
Home parada bus   Mariano Aláez

Participaron na vida de Xose:

Uxía, Begoña, Berta Candendo, Adrián e Xosé, 
Javi, Propi, Edu, ”os amigos de lu”, Pepa, Totó, 
María, Paco, Iria, María José...  

Guión e dirección  Xacio Baño

Fotografía   Lucía C. Pan
Cámara 2   Dani Viqueira
Eléctrico   Carlocho Montero

Arte    María Lolo
Vestiario   María Zaragoza
Maquillaxe   Rocío Leal
Axte. Maquillaxe  Alberte Bello

Son    Gilbert Eiche
    Clara Nieto
Montaxe   Julia Casal 
    Xacio Baño

Música    Xesús Valle
    Xacio Baño

Produción   María Zaragoza
    Xacio Baño
Axte. produción  Luis Castro
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Xacio Rodríguez Baño nace en Xove -Lugo- 
en xullo de 1983.  Estuda Cinematografía 
na Universidade de León, especialidade en 
Montaxe.
 
Despois de colaborar en todo tipo de 
curtametraxes, documentais, formatos, 
etc. desempeñando sobre todo tarefas de 
edición e posprodución, decide dar o salto 
á dirección.  Faino programando unha pen-
taloxía de curtametraxes adicados cada un 
a un sentido:

BIO-FILMOGRAFÍA
DE XACIO BAÑO

 · Quentefrío(2009) – o tacto
 · Relación de Acordes(2009) – o oído
 · Estereoscopía(2010) – a vista



9

A curtametraxe é un enfrontamen-
to entre miña vida actual, a vida do 
doador, contra a miña vida do pasado, 
a vida do protagonista nunha especie 
de exorcismo.

Filmamos a nosa realidade, pequenos 
anacos de vida, e metémola na curta-
metraxe para así convertela en ficción 
aos ollos dos demais.

É un homenaxe ao cine, tanto polo 
título coma polo que lle acontece ao 
protagonista, xa que ten un claro pa-
ralelismo coa historia do sétimo arte.

Xacio Baño
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Estereoscopía é unha dualidade. Son 
dúas realidades, dúas paletas de 
cores e texturas convivindo nun só 
fotograma. 

Sen apenas diálogos, a imaxe é o 
narrador.  O que vimos, o que capta-
mos, o que iluminamos e como o fixe-
mos é a extensión do propio persona-
xe, a finalidade última de facer latir 
o corazón de esas dúas personaxes, 
literalmente fora do seu corpo. 

Todo este traballo visual fai que as 
explicacións estean de máis, Este-
reoscopía converte ao espectador 
común nun experto observador da 
vida allea. 

Lucía C. Pan
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CONTACTO
Xacio Baño
606555524
xaciorb@gmail.com
C/Alfredo Brañas nº10 3ºB
15701 - Santiago de Compostela - A Coruña

www.rebordelos.com 

COLABORADORES

Hospital Policlínico La Rosaleda

Multicines Compostela 

Pixel Films

Op Art

Evox - Trabajo en vertical

Librería Estanco Basanta

Cafetería Monte de la Condesa

Asociación cultural Baleiro
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