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És una comèdia negra i sentimental, un thriller de revenja, un 
drama i també una pel·lícula de terror. No te la pots perdre



 Emerald Fennell (1985) és actriu, guionista, 
productora, directora i autora anglesa.  Com actriu 
té ja una llarga carrera, és coneguda pels seus 
treballs a Albert Nobbs (2011), Anna Karenina 
(2012), La chica danesa (2015) i Vita & Virginia 
(2018).  A la televisió ha actuat a dues sèries The 
Crown (Netflix, 2019-20) Calling the midwife 
(BBC, 2013-17) i ha dirigit la sèrie nord-americana 
Killing Eve (2019). Amb Promising young woman 
(2020) passarà a la història per ser la primera 
directora britànica que aconsegueix l'Oscar amb el 
seu llargmetratge de debut.

Directora: Emerald Fennell
Guió: Emerald Fennell
Fotografia: Benjamin Kracun
Música: Anthony B. Willis

SINOPSI

Carey Mulligan 
(1985) és una actriu 
britànica de cinema, 
teatre i televisió amb 
n o m b r o s o s 
reconeixements i una 
filmografia extensa. 
Té una gran versalitat,  
pot fer qualsevol tipus 
de paper i en un 
mateix personatge 
passa del to còmic al 

dràmatic amb una gran facilitat. Va debutar a 
Orgullo y prejuicio (2005), ha participat en 
nombroses sèries de la televisió britànica, però el 
seu gran paper de protagonista va arribar el 2009 
amb An Education. 

És coneguda pel seus treballs a Nunca me 
abandones (2010), Drive (2011), Shame (2011), 
The Great Gatsby (2013), Inside Llewyn Davis 
(2013), Wildlife (2018) i La excavación (2021).

Cassie	era	una	brillant	estudiant	de	medicina	
amb	un	"futur	prometedor"	 4ins	que	 la	mort	de	
la	seva	millor	amiga	li	 	fa	abandonar	la	carrera	i	
a	 portar	 una	 doble	 vida:	 els	matins	 treballa	 en	
una	cafeteria	i	les	nits	es	dedica	a	arreglar	el	que	
no	va	sortir	bé	en	el	passat.

LA DIRECTORA

LA PROTAGONISTA

LA CRÍTICA DIU

«Un	 atreviment	 tan	 alegre,	 dramàtic	 i	 brutal	
que	només	pots	caure-hi	rendit.	La	comèdia	més	
cruelment	intel·ligent	de	l'any.»	Luis	Martínez

«Si	 només	 fos	 una	 història	 de	 revenja,	 no	
arribaria	 ser	 una	 pel·lícula	 tan	 admirable.	 Toca	
tots	 el	 pals:	 comèdia	 negra,	 romàntica,	 thriller	
de	 revenja,	 drama...	 i	 amb	 una	 broma	 4inal	 que	
descobreix	 el	 seu	 fons	 obscur.	 La	 protagonista,	
Carey	Mulligan	representa,	amb	un	talent	genial,		
la	 bogeria	 i	 l'estranyesa	 4ísica	 i	 emocional	 d'un	
personatge	 estancat	 en	 un	 falsa	 inocència	 i	 un	
trauma	del	passat.	»	Elsa	Fernández-Santos

«He	volgut	 fer	una	pel·lícula	sobre	dol,	 amor	 i	
l'amistat,	 	 que	 també	 ho	 és	 de	 revenja,	 però	
centrada	 amb	 una	 dona	 real.	 M'interessa	 que	
l'audiència	es	pregunti	quina	és	la	motivació	que	
pot	 portar	 a	 algú	 a	 exposar-se	 en	 aquestes	
situacions	tan	perilloses.	
Sovint	en	aquestes	pel·lícules	les	víctimes	són	

4illes	 o	 germanes.	 però,	 segons	 la	 meva	
experiència,	les	relacions	més	profundes	són	les	
d'amistats	 femenines.	 	 Si	 has	 tingut	 una	 amiga	
des	de	petita	pot	ser	la	relació	més	important	en	
la	 teva	vida	 i,	 si	 la	perds,	 el	 dolor	que	 sents	no	
te'l	pots	acabar.
En	el	cas	de	la	protagonista	com	la	pèrdua	ha	

tingut	 lloc	 temps	enrere,	el	dolor	 i	 la	 ràbia	s'ha	
enquistat	 en	 la	 seva	 ànima.	 La	 protagonista	
Cassi	 intenta	venjar	a	 la	 seva	amiga,	Nina,	però	
també	ho	fa	pel	sentit	de	culpa,	perquè	no	va	ser	

PARLA LA DIRECTORA

capaç	d'evitar	 la	seva	mort.	És	una	pulsió	
anclada	en	el	subsconscient.
A	 l'escriure	 el	 guió,	 una	 part	 del	 repte	

ha	 estat	 que	 no	 s'interpreti	 com	 una	
pel·lícula	 amb	 missatge	 per	 discutir	
després.	 Tampoc	 és	 	 una	 pel·lícula	 de	
terror	 convencional,	 encara	que	de	 fet,	 el	
gènere	 de	 terror	 sempre	 ha	 portat	 a	
d i s c u t i r	 c o s e s	 m é s	 f o s q u e s	 i	
problemàtiques.	 Estic	 pensant	 en	Déjame	
salir	(2017),	un	4ilm	de	terror	agradable	i	
divertit	 que	 fa	 que	 els	 espectadors	 no	
sortin	de	la	sala	sentint	i	pensant	igual	que	
quan	 van	 entrar.	 És	 una	 experiència	
ex t raord inàr ia .	 Ten im	 e l	 cas	 de	
Frankenstein	 que	 mou	 a	 la	 gent	 a	
plantejar-se	 els	 límits	 de	 la	 ciència	 que	
substitueix	a	Déu	o	Dràcula	a	questionar-
se	el	sexe.	Crec	que	el	plaer	 i	divertiment	
poden	 ser	 una	 eina	 realment	 important	
per	 tractar	 temes	 di4ícils.	 I	 sobretot	 si	
voleu	atraure	persones	que	potser	no	s'hi	
han	 parat	 a	 pensar.	 No	 tothom	 parla	
obertament	 de	 totes	 aquestes	 questions	
de	 la	pel·lícula	 i	si	després	de	veure-la	us	
fa	 parlar	 serà	 meravellós.	 També	 he	
intentat	 en	 el	 desenvolupament	 de	 la	
trama	 endivinar	 el	 que	 els	 espectadors	
podríen	 esperar	 i	 donar-li	 el	 tomb	 i	
presentant	allò	que	no	haurien	anticipat	 i	
jugar	amb	la	sorpresa.
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Carey	Mulligan	és	Cassie

El	personatge	de	Cassie	està	caracteritzat	
amb	 una	 estètica	 "hiper	 femenina",	 es	
presenta	 com	 a	 inofensiva,	 super4icial	 i	
desenfadada,	 com	 per	 no	 ser	 presa	
seriosament,	 però	 que	 amaga	 una	 ràbia	
assessina.	Carey	Mulligan	sap	transmetre	tot	
això,	 no	 sobreactua,	 no	 senyala	 les	 coses,	
p e rò	 t o t hom	 po t	 s en t i r	 que	 e s t à	
traumatitzada,	adolorida	i	que	no	pot	trobar	
una	sortida	a	la	seva	ràbia.

El	paper	de	l'alcohol

Per	 què	 veiem	 tant	 sovint	 al	 cinema	 que	
una	 noia	 beguda	 és	 objecte	 de	 burla	 o	
d'oportunitat?	 El	 cinema	 no	 fa	 res	més	 que	
representar	 la	 vida	 real	 i	 encara	 queda	 la	
idea	 de	 "ho	 està	 buscant".	 	 L'alcohol	 és	
l'excusa	per	molts	de	fer	allò	que	no	gosarien	
fer	 si	 estiguessin	 sobris.Vaig	 tenir	 una	
conversa	 molt	 di4ícil	 amb	 un	 periodista	
home	 que	 deia	 que	 les	 dones	 es	 feien	
vulnerables	quan	bebien.		Però	en	realitat	les	
dones	 som	 vulnerables	 sempre.	 Som	
vulnerables	quan	seiem,	per	tenir	mans,	pell	
o	 per	 portar	 faldilla	 o	 bikini.	 	 Les	 dones	
existeixen	 perquè	 els	 homes	 les	 deixen	
existir.	 Tenim	 sort	 si	 en	 el	 nostre	 entorn	
tenim	homes	bons	i	amables.

Les	respostes	a	la	pel·lícula

Quan	fas	una	pel·lícula	sobre	un	tema	com	
aquest,	 no	 és	 possible	 que	 pugui	 re4lectir	
l'experiència	de	tothom.	I	també,	per	a	molts	
de	nosaltres,	són	temes	molt	personals	i,	per	
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descomptat,	 el	 rerafons	 vital	 de	 cadascú	
condicionarà	 	la	manera	d’interactuar	amb	
la	pel·lícula.	Com	a	directora,	i	com	a	dona,	
he	 fet	 allò	 que	 he	 cregut	 veritable	 i	
correcte,	 però	 el	 públic	 no	 tha	 d'estar	
d'acord	 amb	 mi	 per	 força.	 Totes	 les	
opinions	són	respectables.
Per	 a	 mi.	 el	 4ilm	 no	 és	 sobre	 els	

predadors	 tradicionals,	 sinó	 sobre	 gent	
bona	 a	 qui	 la	 cultura	 dominant	 els	 ha	
deixat	una	certa	laxitud	moral	i	no	se'n	fan	
cap	problema.	Va,	sobretot,		del	viatge	vital	
d'una	dona.	Per	moltes	persones	el	4inal	és	
la	 part	 millor,	 per	 moltes	 d'altres	 no.	 He	
volgut	 fer	una	pel·lícula	que	faci	sorgir	 les	
converses	que	puc	tenir	amb	la	meva	gent	
sobre	aquests	temes.	És	di4ícil	que	tothom	
hi	 estigui	 d'acord,	 perquè	 tots	 parlem	 a	
partir	de	les	nostres	experiències	i	mai	són	
les	mateixes.	Quan	parlem	i	re4lexionem	no	
trobem	sempre	les	respostes.»	


