
Filmoteca
Sesión do 21 de outubro de 2019                                                                                     Idénticas

Idénticas. España,  2018.  Cor,  67  min.  Documental |  Dirección,  guión  e  montaxe: Luis  Avilés  Baquero  | 
Participantes:  Cayetana Agraso, Celia Agraso, Loló Suárez, Eduardo Agraso | Produción: Amanita Films

PREMIOS
a

Premios Mestre Mateo 2019
Mellor Documental

SINOPSE
a

Idénticas conta a historia de dúas ir-
más xemelgas de 7 anos, Cayetana e 
Celia, que padecen unha enfermida-
de  ultrarrara,  a  heteroplasia  ósea 
progresiva. Ademais de ser as únicas 
xemelgas idénticas no mundo que a 
teñen, ademais son o único caso en 
que  só  unha  das  irmás,  Cayetana, 
experimenta os síntomaso.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Coñecía as nenas ou sabía delas an-
tes de comezar este proxecto? 
Coñecía as nenas e á familia de velos 
por aí. Sabía que ás nenas lles pasa-
ba algo pero non o que, pensaba que 
non debía ser grave porque aparen-
temente non semellaba que tivesen 
nada especial. Ademais, antes a en-
fermidade non era tan evidente en 
Cayetana.

Un amigo da familia chamouno para 
facer un vídeo, mais vostede quixo 
facer un documental. Por que?
Púxose  en  contacto  comigo  Javier 
Rey, o actor de Noia. Javi preguntou-
me se me importaría facer unha pe-
za onde os pais explicasen que é a 
heteroplasia ósea progresiva. Eu non 
tiven  problema  en  facelo,  todo  o 
contrario. A peza, de 9 minutos, está 
posta polos pais  en Youtube, e con 
ela explican o por que da súa asocia-
ción e en que consiste a súa loita. 
Pero a min sóubome a pouco: pensa-
ba que podía facer algo máis “gran-
de” e así colaborar con eles co que 
eu sei facer. Así naceu Idénticas.

Como deu equilibrado contar a ver-
dade e non caer no drama?
A miña prioridade era non ser invasi-
vo, nin á hora de rodar nin á hora de 
contar. Limiteime a poñer á cámara 
nos sitios máis invisibles e a contar o 
que pasaba diante dela, tentado ser 
fiel ao “día a día”.

O  discurso  das  voces  en  off  sa-
lienta moito a forza e a felicidade 
das nenas, que define como “loi-
tadoras”.  Como  prepararon  eses 
textos que se len en off?
Os textos están sacados de forma li-
teral  de  entrevistas  que  tiña  cos 
pais  ao  final  de  cada  xornada  de 
traballo. Eu preguntaba sobre o que 
viñamos  de  rodar  tentando  ser  o 
máis minucioso, sobre todo no que 
se refire a emocións. O que eles len 
son  transcricións  das  charlas.  De-
cidín que fosen eles os que as le-
sen, porque aínda que se note que 
non son locutores esas palabras per-
téncenlles a eles. Uns locutores non 
transmitirían  o  que  transmiten  os 
pais.

Hai tamén no filme unha denuncia 
da falta de compromiso, por parte 
das administracións, coa investiga-
ción sobre as enfermidades raras. 
Dada a gravidade do problema,  é 
raro que o documental non afonde 
máis niso. Por que acontece?
Este traballo está marcado pola ru-
tina da familia, e o tema da denun-
cia é un atranco que eles xa teñen 
asumido, pasan por riba del con re-
signación  e  poñendo  o  esforzo  no 
que deles depende. Eles están cen-
trados no importante, que é darlles 
un presente o máis “normal” e feliz 
ás súas fillas e tamén a si mesmos. 

O documental pode servir a outras 
persoas  que  se  estean  en  situa-
cións semellantes ao contar o pro-
ceso que viviron os pais de apren-
der  a  convivir  coa  enfermidade, 
sen deixar que mande na casa.
Se o filme se chama Idénticas non é 
só polo feito de que sexan xemel-
gas.  Con este traballo descubrín o 
evidente: que todos somos iguais, e 
que  se  a  elas  lles  están  negando 
unhas axudas para que teñan unha 
oportunidade, tamén mas están ne-
gando a min. Esta historia fala du-
nha administración insensible e du-
nha sociedade permeable á dor, que 
asume de xeito natural que hai que

botar  unha  man.  Por  outro  lado, 
quédome coa superación tranquila e 
inconsciente das nenas: esa foi unha 
das aprendizaxes que levo. 

Como foi o proceso de ir gañando a 
confianza das persoas que filma? 
Foron dous anos nos que fun libre de 
escoller e de facer. Os pais non in-
terviron en ningún proceso do traba-
llo. As nenas afixéronse a terme pre-
to dende o primeiro momento. Son 
nenas  abertas,  que xogan e  se  fan 
querer. Son moi intelixentes, tanteá-
banme para saber se eu era un adul-
to “soso” ou estaba disposto a xogar.

O filme non agocha a dor física da 
nena, como lle afecta á irmá a súa 
enfermidade e como viven o día a 
día  sen  poder  facer  plans  de  fu-
turo... Debeu ser un proceso duro 
para vostede, e á vez gratificante.
Antes de empezar,  penseino moito. 
Teño dous fillos e era consciente de 
que se me metía sería con todas as 
consecuencias. Sabía que o ía pasar 
mal e que me ía implicar. Descubrín 
que a través do meu traballo podía 
botar  unha  man.  Cayetana,  Celia, 
Edu e Loló fixéronme medrar como 
persoa e como cineasta. Estou con-
tento de ter estado coa miña cámara 
seguindo a  esta  familia,  xa  amigos 
para sempre.

O docu ten unha estrutura clásica, 
con  acontecementos  contados  en 
orde cronolóxica e vídeos caseiros 
de arquivo. Semella que o obxecti-
vo era divulgar o tema.
A prioridade era contar, enviar unha 
mensaxe clara. Este tema non admi-
tía demasiados filtros nin moitas me-
táforas,  aínda  que  as  hai.  A miña 
prioridade era non ser invasivo. Esta 
historia é clara e non hai que ador-
nala:  explico  quen son os  persona-
xes,  que lles pasa,  o que fan para 
sobrevivir e cara onde van.

Viron as nenas o documental rema-
tado?
Non o viron. Os pais consideran que 
non o deben ver de momento, e eu 
penso como eles.
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