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SinopSe / synoPsis

Depois da morte da sua mulher, com quem viveu 35 
anos, Lucio enfrenta a solidão cara-a-cara. Com o seu 
computador, única janela para o mundo, Lucio, nos 
seus 86 anos, parte para uma longa viagem: a sua 
mente começa a expandir-se. A sua obra, a última 
das suas estranhas excentricidades começa a ganhar 
forma: uma nave de 20 metros que, de acordo com 
a sua profecia, será o veículo para o futuro. O filme 
sobe a bordo deste objecto voador, acompanhando 
o seu capitão, nesta viagem quixotesca ao planeta 
imaginado 10/7. No caminho, tensão, fricção e mistério 
enterlaçam-se. Lucio esconde-se, multiplica-se, 
escapa. Começa uma busca em labirintos de espelhos, 
uma deriva iniciática, uma carreira espacial.

10/7
Xoel Méndez, Espanha / Spain

Produção / Production: Noveolas Producciones
Orçamento / Estimated Budget: 30.000 €
Financiamento Asseguardo / Acquired Budget: 6.000€
Estado de Desenvolvimento / Project Stage: Pré-Produção / Pre-production

After his wife’s death, with whom he lived for 35 years, 
Lucio fights solitude face to face. With his laptop 
screen as the only window to the world, Lucio, at his 
86 years of age, sets off on a long trip: his mind starts 
expanding. His masterpiece, the last on the list of weird 
inventions and brainwaves, takes shape: a 20- metre- 
long spacecraft that, according to his prophecy, is 
called to be the vehicle of the future. The films gets on 
board the flying saucer to share his captain during the 
quixotic voyage towards the 10/7, his imaginary planet. 
On route, tension, friction and mystery appear. Lucio 
hides, multiplies, escapes. It starts a pursuit inside 
a labyrinth of mirrors, an initiating/tic drift, a space 
career. 
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nota de intençõeS / DiReCToR’s noTe

A construção deste filme decorre paralelamente 
à construção de uma nave espacial de 20 metros. 
Quer isto dizer que estamos perante um argumento 
documental de estrutura aberta, rizomática, um fio 
narrativo que se vai desfiando, um leito que se vai 
dividindo em regatos e sub-tramas até regressar 
ao curso principal. A desembocadura desta história, 
apesar de tudo, é certa: chegaremos ao planeta 10/7, o 
mundo imaginário de Lucio Bellesteros. Recriaremos, 
num exercício de fé cega, aquela paisagem idílica. 
Iremos subir a bordo da sua nave e começaremos 
a subir. Desde lá de cima contemplaremos a sua 
mansão, a última casa habitada na pequena aldeia 
de Xirás, na zona rural da região de Ourense, e 
iremos afastando-nos da realidade, da linguagem 
estritamente documental, para entrarmos no onírico, 
no conceptual, no delírio. 
Estamos perante um documentário atípico, tal 
como atípica é a sua personagem principal, Lucio 
Ballesterros, um homem de 86 anos cuja história de 
vida é mais rocambolesca que a do próprio Rimbaud: 
mercenário, combatente na guerra da Argélia durante 
cinco anos, membro da Legião Francesa, músico 
de banda militar e técnico de radiofrequências na 
televisão pública espanhola desde a sua fundação 
(autodidacta de formação). Membro activo do 
colectivo ocultista Centro de Estudos Intergalácticos 
de Barcelona. Adivinho, arquitecto, ensaísta, inventor, 
guru, sedutor empedernido e aprendiz internauta. 
Este filme é uma espiral fílmica marcada pelo risco, 
pelo mistério, pela liberdade, uma criatura indómita 
e irredutível, um exercício de espeleologia ou psico-
navegação no qual o espectador partilha com o 
realizador a mesma sensação: a de ser criador da 
realidade que está a contemplar. O naturalismo 
guiará o olhar e a narração, despindo, simplificando e 
resolvendo o críptico enigma que o protagonista nos 
propõe. Um homem, um homem velho, um homem 
só na véspera da morte. Uma mente enérgica que se 
rebela ao deterioramento do corpo, à perda do amor, 
à passividade e ao conformismo. Um sobrevivente 
da guerra, quando às guerras nunca se sobrevive. 
Um Narciso da velha escola perdido na moderna 
sala de espelhos da realidade virtual. Um espírito 
anticonformista e iconoclasta que se vai apagando e 
quer deixar um epitáfio, concluir a sua grande ópera, 
gritar ao mundo o antigo provérbio de Calderón de la 
Barca: “A vida é sonho”.

The construction of this film elapses side by side with 
the construction of the spacecraft. It means we are in 
front of a documentary film with an opened structure, 
rhizomatic, a thematic thread that will fray, a waterway 
hat will split into little streams and subplots, and will 
returns to the main riverbed. The mouth of this story, 
anyway, it’s sure: we will reach the 10/7 planet, the 
imaginary world of Lucio Ballesteros. We’ll recreate, 
in a blind faith exercise, that idyllic landscape. We will 
get on board his spacecraft and we’ll start getting 
height. From up there, we will observe his mansion, 
the last inhabited house of the little village of Xirás, 
in the middle of the deep countryside of Ourense 
province. We’ll start getting further from reality, 
from strictly documentary style, and we’ll dive into 
dreams, into concepts, into delirium. We are facing 
an unusual film, as unusual as its protagonist, Lucio 
Ballesteros, an 86 years old man whose life course 
is more fanciful than Rimbaud’s one: mercenary, 
soldier at Algery’s war during five years, member of 
the French Legion, musician of the military band and 
radio-frequency technician at the Spanish Public Tv 
channel since it’s origins, always as a self-taught. He 
takes part actively at the occultist collective The 
Center of Intergalactic Studies of Barcelona. Water 
diviner, architect, essayist, inventor, guru, inveterate 
seducer and internaut apprentice. This film is a spiral 
marked by risk, by mystery, by freedom, an indomitable 
/untamed and implacable creature, a speleology 
trip or psychonavigation in which spectator shares 
the same sensation with the author: the suspicion 
of being participant or creator of the facts that he 
is observing. Naturalism will guide our look and the 
narration, undressing, simplifying and resolving the 
cryptic aenigma that its protagonist poses. A man, 
an old man, a lonely man at the vespers of death. An 
energetic mind that rebels against the deterioration 
of the body, against the loss of love, against passivity 
and conformism. A survivor of a war, but no one can 
survive a war. An old fashioned Narcisus who is lost in 
the modern mirror’s room of virtual reality. A maverick 
and iconoclastic mind that starts fading out and wants 
to leave an epitaph, to finish its masterpiece and shout 
at the world the old proverb of Calderon de la Barca: 
“life is a dream”.
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RealizadoR / DiReCToR

Xoel Méndez 

(Ourense, 1981). Licenciado em Jornalismo pela USC 
e em Antropologia Social e Cultural pela UNED. 
Frequentou também o Mestrado em Documental 
Creativo da Universidade Autónoma de Barcelona, 
com especialização em escrita de guião. A sua 
experiência profissional abrange áreas diferentes: 
realizador, editor, jornalista, músico, escritor, poeta, 
ator, artista gráfico… Trabalha como guionista 
e realizador para diferentes produtoras galegas 
como Ficción Producciones, Saga TV e Danga Dabga 
Audiovisuais. 

(Ourense, 1981), a graduate of Journalism at the 
USC and of Social and Cultural Anthropology at the 
UNED. Between both degreed he does a Master 
of Creative Documentary Film at the  Universitat 
Autónoma de Barcelona, specializing in script-writing. 
His professional career includes a variety of areas: 
director, editor, journalist, musician, writer, poet, 
actor, graphic artist... He works as a script writer and 
documentary filmmaker for many galician companies 
as Ficción Producciones,  Saga Tv and  Danga Danga 
Audiovisuais.

pRodução / PRoDuCTion

Simone Saibene

Nasceu em Itália em 1977. Licenciou-se na 
Universidade IULM, em Milão. Entre 2006 e 2010 
trabalhou como programador e editor de publicações 
na Fundação Cultural San Fedele, em Milão. 
Coordenador de ciclos de cinema, jornalista, colabora 
com vários meios institucionais tais como o Instituto 
Cervantes de Milão, o CGAI da Coruña a Esap do 
Porto, a Universidade de Vigo e a Radio Onda Cero 
Ourense. Desde 2010 vive em Ourense, onde fundou 
a produtora e distribuidora Noveolas Producciones. 

Realizou e produziu filmes como Regreso a San 
Andrés (2007), 9 Ondas (2013), Kuthi Khanti (2014) e 
Pelerinaxes (2016).

Simone Saibene was born in Italy in 1977. He graduated 
at the IULM University of Milan. From 2006 to 2010 he 
worked as programmer and editor of publications at 
the Cultural Center San Fedele in Milano. Coordinator 
of cycles of cinema, journalist and critic audiovisual, 
collaborates with various media and institutions, 
among others, the Instituto Cervantes Milan, CGAI of 
A Coruña, the Esap of Porto and University of Vigo and 
radio Onda Cero Ourense. He lives in Ourense where he 
formed his own production and distribution company 
Noveolas Producciones. He has produced and directed, 
among others, Regreso a San Andrés (2007), 9 Ondas 
(2013), Kuthi Khanti (2014) and Pelerinaxes (2016). 

Noveolas Producciones 

Fundada em 2012 em Ourense (Espanha), Noveolas 
desenvolve, produz e distribui projectos audiovisuais. 
Entre eles, as longas 9 Ondas e Pelerinaxes (Prémio 
de Melhor documentário no 21º Avanca Film Festival) 
e a curta Kuthi Khanti, todos eles realizados por 
Simone Saibene e seleccionados em vários festivais 
internacionais. É distribuidora nacional do filme 
Frankenstein-04155 (2015), de Aitor Rei (filme que 
recebeu o prémio no Cineuropa 2015 e uma menção 
especial no Seminci, em Valladolid, em 2015). Neste 
momento trabalha na produção do filme 10/7, de Xoel 
Méndez.

Noveolas Producciones appears in 2012 in Ourense. It 
takes the production, distribution and development 
of audiovisual projects. Among his projects we find 
the feature films 9 Ondas and Pelerinaxes (Best 
Documentary Prize at 21º Avanca Film Festival) and 
the short movie Kuthi Khanti, all directed by Simone 
Saibene and who participated in many international 
festivals. As a distribution company Noveolas was 
in charge of the distribution of Frankenstein-04155 
(2015) by Aitor Rei (Prize at the Cineuropa 2015 and 
Special Mention at the Seminci de Valladolid 2015). 
At the present Noveolas is pre-producing of feature 
length film 10/7, by Xoel Méndez. 

ContaCtoS / ConTaCTs:

Noveolas Producciones 
Rúa San Francisco 13, 3D - 32005 Ourense 
Espanha / Spain 
(+34) 662012994
www.facebook.com/noveolas
www.twitter.com/noveolas


