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- Sinopse:

Inocencio é un rapaz coitadiño que vive nunha vila galega sometida por un cacique. 
Unha noite, xogando unha partida ó tute con Damián, un dos subordinados do 
cacique; mata a éste por accidente. Desesperado, pídelle axuda a Romualdo, un dos 
homes máis respetados e influíntes da vila; para deshacerse do cadáver no medio do 
monte.

Mentres buscan un sitio onde enterra-lo cadáver, Romualdo e máis Inocencio crúzanse 
con Iria, unha moza coñecida de Romualdo que descubre o que ambos teñen entre 
máns. Irremediablemente, Iria vese implicada na situación e decide acompañalos ata o 
final.

Cando os tres atopan un bo sitio para facer o burato, aparece en escena o cacique, ó 
que todos chaman o “Americano” polo seu pasado de inmigrante. Éste, enfadado pola 
situación, asesina a Romualdo e máis a Inocencio, deixándo coa carga moral a Iria e 
terminando unha mala coincidencia nunha terrible traxedia.

- Story-Line:

Inocencio mata a Damián por accidente e pídelle axuda a Romualdo, un amigo seu. 
Xuntos buscan un lugar no que agochar o cadáver e polo camiño atópanse a Iria, que 
se une a eles. Cando atopan o lugar aparece “O Americano”, o cacique da vila que 
remata coa vida de Inocencio e Romualdo deixando a Iria coa carga moral do asunto.

- Valores de Producción:

“O burato” e unha historia moi galega, que busca afondar nas xentes e nas costumes, 
¿quen no oiu algunha vez unha historia deste estilo cando de cativo pasaba os veráns 
na aldea?.
E poder aproveitar os escearios naturais que esta terra nos ofrece, como son os 
incrible montes e vistas da parroquia de Ardán (Marín), este e o noso burato, un crime 
“made in Galiza”
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- Ficha técnico-artistica:

Título: O BURATO
Xénero: Curtametraxe Ficción. Drama
Formato gravación: HD-Cam. 16:9
Idioma gravación: Galego
Duración: 10´ aprox
Ano de produción: 2009
Productora: Escuela de Imagen y Sonido de Vigo (EISV)

EQUIPO ARTíSTICO
Romualdo: Juanma Buituron
Inocencio: Rubén Prieto
Iria: Paloma Saavedra
O Americano: Pepe Barreira
Damián: Nani Matos

EQUIPO TÉCNICO
Director e Guionista: Germán Pérez Iglesias
Música orixinal: Sergio Rodríguez
Xefe de Produción: Gustavo Agulla
Axud. de Producción: Sergio Rivas e Sandra Pastoriza
Axud. de Dirección: Sergio Rivas
Script: Alejandra Quintas
Montaxe e Postproducción: Sergio Rivas
Dir. Fotografía: Diego Barreiro
Op. Cámara: Carlota Añón
Xefe eléctricos e Foquista: Brais González
Electricos: Sandra Rostro
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Diseñadora de Son: Sandra Pastoriza 
Axud. Son e Microfonista: Rubén Troitiño
Postproducción de Audio: Sandra Pastoriza
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Maquillaxe e caracterización: Ramón Casiñeiras
Foto fixa: Noelia Souto
Making Off: Sandra Rostro
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