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Basat en una història real de....Delphine de Vigan  

    
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

L’AUTORA:  
 
Delphine de Vigan és una novel·lista i realitzadora francesa nascuda l'1 de març de 1966 a Boulogne-
Billancourt. És l'autora de vuit novel·les de les  quals  Basat en una historia real  (2015) ha estat 
guardonada amb el premi Renaudot i el premi  Goncourt dels lycéens ( un premi que atorguen els 
estudiants de batxillerat dins un projecte de foment de la lectura). 
 
Després d'una formació al CELSA ( Escola d’Alts Estudis en Ciències de la Informació i la Comunicació), 
esdevé directora d'estudis en un institut de sondejos Sota el pseudònim  Lou Delvig, escriu la seva primera 
novel·la, d'inspiració autobiográfica : Dies sense fam (2001) que explica el combat d'una jove contra 
l’anorèxia. Un recull de contes i una segona novel·la (2005) ja són publicats sota el seu verdader nom. 
 
El 2007, Delphine de Vigan és distingida amb el premi Rotary per la novel.la “No i Jo” que va ser adaptada 
al cinema En Les hores subterrànies, publicada l'any següent i nomenada al Goncourt, denuncia 
l’assetjament moral en el món del treball. El 2011, apareix Res no s'oposa a la nit, també finalista al 
Goncourt que explica el patiment de la seva mare a causa del trastorn bipolar. Obté el premi de la Novel·la 
Fnac, el gran premi de les lectores d'Elle, el premi de Novel·la de les televisions franceses  i el premi 
Renaudot dels lycéens. El 2015 publica Basat en una historia real  
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L’OBRA: 
 
A Basat en una història real, Premi Renaudot i 
Premi Goncourt des Lycéens, Delphine de Vigan 
s’aventura en un thriller psicològic, protagonitzat 
per dues dones, tot fent d’equilibrista per la fina 
línia que separa la realitat de la ficció. 
 
La narradora és una novel·lista anomenada 
Delphine de Vigan. L’èxit del seu llibre anterior, 
una obra autobiogràfica sobre la seva mare, l’ha 
immers en un estat de dubtes i d’inseguretat que 
li impedeix escriure una sola línia. 
 
Una tarda, la novel·lista es troba amb una dona 
inquietant que treballa de negre, escrivint 
biografies de personatges cèlebres. Mentre que 
Delphine rep cartes anònimes amenaçadores, L. 
desenvolupa una relació obsessiva amb 
l’escriptora. A mesura que avancem, la tensió 
s’intensifica fins a un maquiavel·lisme psicològic 
digne d’Stephen King.  
 
La novel·la ha estat adaptada al cinema el 2017 

per Roman Polanski amb les actrius Emmanuelle Seigner i Eva Green en els papers principals. 
 

 

Per saber-ne més 
 
Una interessant entrevista pel programa Página 2 
 
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20161018/entrevista-delphine-de-vigan-basada-en-
hechos-reales-5467819 
 
Una altra entrevista.... 
 
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/del
phine-de-vigan-un-llibre-es-mes-interessant-
perque-sigui-veritat/video/5629817/ 
 


