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Com	 embarcar-se	 amb	 una	 història	 tan	
inmoral	com	aquesta

«La	 idea	 inicial	 ve	 d'un	 article	
sobre	 una	 persona	 que	 va	 fer	
alguna	 cosa	 semblant	 al	 Canadà.	
Ens	sentíem	indignats	i	fascinats	a	
la	vegada,	per	una	persona	capaç	
d'utilitzar	 la	 malaltia	 del	 càncer	

per	estafar.	Es	tractava	de	furgar	en	la	raó	que	
empenyia	a	algú	a	fer	això.
Volíem	 que	 l'espectador	 oblidi	 que	 el	
personatge	 actua	 malament,	 s'hi	 identiGiqui	 i	
vulgui	que	se'n	surti	amb	la	seva	mentida.	Per	a	
continuació	pensi	que	això	no	és	el	que	hauria	
d'estar	sentint.
Al	 principi	 el	 guió	no	 era	un	 thriller,	 sinó	més	
aviat	una	peça	basada	en	un	personatge,	on	ens	
preguntàvem	 qui	 és	 capaç	 de	 fer	 aquest	 tipus	
de	 coses;	 però	 no	 volíem	 fer	 una	 història	
angoixant	 i	 depriment.	 Sempre	 el	 vèiem	 com	
una	peça	de	cambra,	i	crec	que,	Gins	a	cert	punt,	
ho	 és.	No	 és	 que	 tothom	estigui	 atrapat	 en	 un	
espai,	 però	 normalment	 és	 Katie	 i	 una	 altra	
persona	que	s’ocupen	de	les	seves	mentides	en	
un	 moment	 donat.	 Vam	 trigar	 una	 mica	 a	
esbrinar	 com	 fer-ho	 el	 més	 emocionant	
possible.
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SINOPSI

És	 la	 història	 de	 Katie,	 una	 estudiant	 que	
utilitza	les	xarxes	socials	per	aconseguir	diners.	

UN THRILLER PSICOLÒGIC

FILMOGRAFIA 

Teníem	 en	 ment	 la	 manera	 que	 els	 germans	
Dardenne	i	la	Nova	Ona	Romanesa	estructuren	
els	 Gilms,	 on	 sempre	 hi	 ha	 un	 rellotge	 amb	 el	
temps	que	corre.»

Una	pel·lícula	amb	35	mm

«Va	ser	un	repte	 important	 Gilmar	en	35	mm	 i	
condensar	 la	 trama	 en	 cinc	 dies.	 No	 es	 van	

poder	 fer	 massa	 preses,	 calia	
estalviar	 el	 cel·luloide.	 Vam	 tenir	
l'oportunitat	 de	 treballar	 molt	 els	
assajos	 abans	 de	 començar	 el	
rodatge	 i	 això	 va	 facilitar	 les	 coses.	
No	 sabem	 massa	 del	 passat	 de	 la	

Katie,	 la	 pel·lícula	 comença	 quan	 la	 seva	
història	 ja	 fa	 temps	 que	 va,	 però	 hi	 anem	
introduint	referències	que	la	situen.»

La	resposta	de	la	gent
«Molts	 dels	 comentaris	 que	 ens	 va	 arribar	 en	
les	 lectures	 del	 guió	 ens	 deien	 que	 hi	 havia	

suspens,	 que	 no	 ho	 podien	 deixar.	
Normalment	 escrivim	 molt	 net,	
sense	 massa	 descripcions.	 Hi	 ha	
molt	 de	diàlegs,	 de	manera	que	 es	
poden	 llegir	 els	 nostres	 guions	
sense	 haver-se	 d'aturar	 en	 les	
descripcions	 dels	 sentiments	 dels	

personatges.	 La	 gent	 només	 volia	 bàsicament	
veure	què	passaria	després,	i	això	es	va	traduir	
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a	 la	 pel·lícula	 amb	 força	 facilitat.	 Des	 del	 punt	
de	 vista	 de	 la	 direcció,	 no	 utilitzem	 massa	
recursos	 cinematogràGics	 per	 moure	 les	
emocions	 del	 públic.	 No	 hi	 ha	 "moments	
emotius"	 amb	 Kacey	 asseguda	 sola	 amb	 una	
càmera	 lenta	 que	 ho	 subratlla	 o	 un	 zoom	 per	
crear	 tensió	 psicològica.	 En	 el	 muntatge,	 ens	
vam	allunyar	de	qualsevol	seqüència	pesant.	La	
pel·lícula	no	s’atura	i	volem	que	així	l'audiència	
senti	 l’ofec	 de	 la	 protagonista	 que	 es	 va	
embolicant	amb	l'espiral	que	ha	creat.»

	 «També	 vam	 rebre	 moltes	 opinions	 que	 ens	
deien	 que	 la	 protagonista	 era	
terrible,	 menyspreable	 i	 que	 no	
agradaria	 a	 ningú.	 Nosaltres	
contestàvem	 que	 hi	 ha	 milers	 de	
Gilms	 que	 ens	 agraden	 amb	 homes	
dolentíssims	 i	 que	 hi	 ha	 lloc	 per	
alguns	on	els	personatges	femenins	

no	 siguin	 tan	 bons.	 Tampoc	 volíem	 que	 Katie	
fos	 tan	 dolenta	 que	 mogués	 al	 rebuig.	 És	
moralment	 reprovable,	 però	 com	 posem	 el	
públic	 en	 la	 seva	pell,	 s'hi	ha	d'identiGicar.	Ens	
ha	 arribat	 que	 la	 reacció	 dels	 espectadors	 ha	
estat	 la	 de	 voler	 que	 ella	 aturés	 l'estafa,	 però	
nosaltres	 pretenem	 provocar	 a	 la	 gent	 uns	
pensaments	 contradictoris:	 per	 una	 banda	 el	
desig	 inconscient	que	se'n	surti,	 i	per	 l'altra,	el	
rebuig	de	les	seves	accions.»

https://www.shockya.com/

«Vaig	treballar	en	la	preparació	del	meu	personatge	
molt	Gísicament,	en	part	perquè	la	Katie	estudia	
dansa	i,	també,	perquè	ella	mostra	el	seu	cos	cansat	
pels	tractaments	que	Gingeix	seguir	i	per	l'estrès	i	la	
tensió	que	implica	representar	la	gran	mentida.	A	la	
vegada	també	em	vaig	concentrar	en	comprendre	les	
seves	motivacions	i	en	sentir	compassió	per	ella.	Per	
altra	banda,	el	fet	d'aparèixer	amb	el	cap	afaitat	em	
va	ajudar	des	del	principi	a	Gixar-ne	la	personalitat.

Generalment	 es	 considera	 el	 meu	 personatge	
com	 una	 mala	 persona.	 Crec	 que	 algunes	 de	 les	
decisions	 que	 pren	 són	 retorçades,	 perjudicials,	
realment	desagradables....	És	complicat	classiGicar	les	
persones	 en	 bones	 o	 dolentes.	 Crec	 que	 tots	 som	
capaços	de	fer-ho	molt	bé	i	molt	malament	o,	com	a	
mínim,	 som	 capaços	 de	 fer	 alguna	 cosa	 bé.	 Jo	 no	 la	
veig	 com	 una	 mala	 persona,	 però,	 és	 clar,	 jo	 me	
l'estimo	molt,	és	una	mica	la	meva	feina:	estimar-la.

LES CRÍTIQUES

«Un	thriller	independent,	inteligent	i	ben	
construït.»	Stephen	dalton	

«Una	història	fascinant	en	els	temps	de	les	
notícies	falses	i	les	xarxes	socials.»	
Erik	Anderson
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El	 pateixen	 aquelles	 persones	 que	
Gingeixen	 malalties	 o	 traumes	 psicològics	
per	 atraure	 l'atenció,	 compassió	 o	 per	
controlar	 els	 altres.	 El	 nom	 prové	 de	 les	
aventures	 fantàstiques	que	 sembla	narrava	
el	 baró	 de	 Münchhausen	 (1720-90)	 i	 que	
han	 estat	 recollides	 en	 diferents	 versions	
novel·lades.	També	se'n	va	fer	una	recreació	
cinematogràGica	 el	 1988	 dirigida	 per	 Terry	
Gilliam.	

LA SÍNDROME DE  MÜNCHHAUSEN

De	 la	 pel·lícula	 jo	 destacaria	 dues	 seqüències	
que	 estan	 molt	 carregades	 emocionalment.	 La	
primera	és	quan	la	Katie	demana	ajuda	al	seu	pare	i	
ell	 no	 la	 creu.	 Sí	 que	 està	mentint,	 però	 és	 aquest	
sentiment	de	quan	estem	demanant	ajuda	a	algú	 i	
volem	desesperadament	que	se'ns	cregui.	El	pare	se	

la	mira,	sense	creure	en	ella,	és	terrible.
La	segona	és	quan	la	seva	companya,	al	Ginal	de	

la	 pel·lícula	 quan	 intenta	 explicar-li	 indirectament	
el	que	ha	passat	 i	el	que	 farà	per	corregir	els	seus	
errors.	Penso	que	aquesta	escena	 junt	amb	la	seva	
discussió	la	nit	d'abans	i	la	de	l'entrevista	a	la	ràdio	
són	moments	amb	molta	tensió	emocional.

Jo	 espero	 que	 la	 gent	 després	 de	 veure	 la	
pel·lícula	pensin	en	les	"petites	mentides"	que	tots	
diem,	en	quines	són	les	caretes	que	ens	posem	i	que	
hi	 ha	 darrere	 de	 la	 necessitat	 de	 manipular	 els	
altres,	encara	que	sigui	per	Gi	de	bé.»

https://fangirlish.com/

AMBER ANDERSONS ÉS  JENNIFER

«Jo	 no	 havia	 llegit	 mai	 un	 guió	 tan	 bo	 com	
aquest.	 La	 pel·lícula	 es	 basa	 en	 una	 premissa	
molt	clara:	Saps	des	del	començament	que	ella	
està	 mentint,	 construeix	 una	 mentida	 damunt	
de	 l'altra	 i	 estàs	 en	 tensió	perquè	 esperes	que	
tot	esclati	en	qualsevol	moment.	És	com	veure	
un	 accident	 de	 cotxe	 en	 càmera	 lenta,	 ja	
coneixes	el	Ginal.

És	 interessant	 pensar	 com	moltes	 relacions	
poden	 ser	 destructives	 emocionalment.	 Vam	
par lar	 mol t ,	 abans	 de l	 rodatge ,	 de l	
paral·lelisme	 entre	 la	 compulsió	 a	 mentir	 de	
Katie	 i	 dependència	 a	 l'alcohol	 o	 a	 una	 droga.	
És	 la	 mateixa	 energia	 d'una	 addicció.	 Vaig	
pensar	molt,	 també,	 en	 quan	 tens	 una	 relació	
que	 saps	 que	 és	 tòxica,	 però	 que	 no	 la	 pots	
deixar.	Estimes	a	 l'altra	persona	 i	creus	que	 la	
situació	millorarà,	però	no.
El	 fet	 que	 la	 nostra	 sigui	 una	 relació	 entre	

dues	dones	no	és	el	que	deGineix	la	pel·lícula.	És	
una	 relació	 d'amor	 com	 qualsevol	 altra.	
Tothom	s'hi	pot	identiGicar.	Penso	que	totes	les	
històries	 són	 vàlides	 i	 que	 totes	 les	
combinacions	 de	 persones	 han	 de	 tenir	
visibilitat	en	el	cinema.
Una	 de	 les	 meves	 escenes	 preferides	 és	 la	

discussió	 al	 Ginal	 entre	 Katie	 i	 Jennifer.	 No	 la	
vaig	haver	de	preparar	massa,	va	ser	un	treball	
molt	 interessant	i	molt	 intuïtiu,	perquè	el	guió	
era	 tan	 bo,	 que	 només	 en	 llegir-ho,	 ja	 vaig	
entrar	 en	 el	 personatge.	 Es	 nota	 que	 jo	 estic	
completament	 trastornada,	 moltes	 vegades	 és	
millor	deixar	que	tot	Glueixi	naturalment	sense	
pensar-s'hi	massa.
Ens	 portem	 molt	 bé	 amb	 la	 Kacey,	 vàrem	

connectar	des	del	primer	moment.	Ella	és	una	
actriu	 molt	 col·laborativa	 i	 generosa,	 sempre	
ho	 dona	 tot	 quan	 actua,	 Gins	 i	 tot	 en	 els	
moments	que	la	càmera	m'està	enfocant	a	mi.»

https://fangirlish.com/


