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És possible portar una 
vida de luxe a Nova 
York sense ni un dò-

lar a la butxaca? La història 
d’Anna Sorokin, coneguda 
com a Anna Delvey, indica 
que sí, encara que el preu és 
alt i passa per anar a la pre-
só. Shondaland i Netflix han 
produït una sèrie biogràfica 
en la qual s’explica la història 
real d’Anna Delvey i com va 
estafar a l’alta societat i a l’elit 
financera de Nova York.
El passat 11 de febrer Netflix 
va estrenar ¿Quién es Anna? 
una sèrie basada en fets reals 
que protagonitza Julia Gar-
ner (Ozark) en el paper d’An-
na Sorokin, o més coneguda 
com a Anna Delvey, el perso-
natge que es va inventar quan 
el 2013 va arribar a Nova 
York. Abans d’això, Anna So-
rokin va viure a Alemanya 
després que la seva humil 
família es mudés allà des de 
Rússia. Filla d’un camioner i 
una mestressa de casa, va vi-
atjar a Londres i París per es-
tudiar Disseny i Moda, i així 
va ser com va acabar a Nova 
York. 
A la gran ciutat americana va 
ser on es va crear una falsa 

“¿Quién es Anna?” la dona que va estafar a l’alta 
societat de New York 

identitat com una rica hereva 
i va començar a crear llaços 
d’amistat amb el més granat 
de l’elit novaiorquesa, a més 
ajudada per les aparences a 
les xarxes socials, es va in-
troduir en un món de luxe, 
festes i viatges aconseguint 
fins i tot convèncer als qui li 
envoltaven perquè paguessin 
les seves factures. S’allotja-
va en els millors hotels fins 
que les quantioses propines 
en efectiu deixaven de servir 
com a amagatall de la seva 
insolvència. Alguns dels par-
ticulars estafats no arribaven 
a denunciar si no eren grans 
quantitats, i a vegades Delvey 
acabava pagant alguns dels 
deutes.
La jove va intentar aconseguir 
inversors per al seu projecte 
de crear la Fundació Anna 
Delvey, una espècie de club 
privat i fundació d’art. Sense 
sort entre inversors privats, 
Delvey va trucar a les portes 
de bancs i grups d’inversió. 

No obstant això, els comp-
tes falsificats que presentava 
com a aval van fer sospitar a 
les entitats que es van negar a 
concedir-li els 22 milions de 
dòlars que sol·licitava, però 
Delvey sí que va aconseguir 
disposar desenes de milers 
d’euros que es va gastar en 
roba de luxe i hotels i a més va 
estafar centenars de milers de 
dòlars a través de xecs falsifi-
cats.
Després de nombrosos impa-
gaments, van començar a arri-
bar les primeres denúncies. La 
jove va acabar sent detinguda 
el 2017 i condemnada a presó 
en un judici el 2019. Malgrat 

la sentència, Anna Sorokin va 
quedar lliure el 2021 per bona 
conducta després de passar 
dos anys a la presó i, a l’espera 
de ser deportada, viu sota les 
normes de la llibertat condi-
cional, encara que segueix a 
Nova York portant una vida 
de celebrity que mostra en Ins-
tagram.
La sèrie ¿Quién es Anna? 
compta amb el segell de Shon-
daland (Los Bridgerton i Ana-
tomia de Grey) dona a conèi-
xer la història d’Anna Delvey 
a través de Vivian (Anna 
Chlumsky), una periodista 
que investiga la seva història 
i que la visita en la presó. Vi-
vian vol donar a conèixer la 
seva història i esbrinar si la 
jove, que es va fer passar per 
una hereva alemanya i que va 
utilitzar Instagram per estafar 
a l’alta societat de Nova York, 
és una estafadora o la repre-
sentació del somni americà en 
versió moderna.
Les dues dones establiran una 
fosca i divertida relació men-
tre la detinguda està a l’espera 
de judici. 
Aquesta història està inspira-

da en el treball de la periodis-
ta Jessica Pressler -que a més 
exerceix com a productora 
executiva- que va publicar 
l’article al Nova York Magazine 
“How Anna Delvey tricked 
Nova York’s party people”.
A més de Julia Garner (The 
Assistant) i Anna Chlumsky 
(Veep), componen el reparti-
ment Arian Moayed (Succes-
sion), Alexis Floyd (The bold 
type), Anders Holm (Champi-
ons), Terry Kinney (Billions), 
Katie Lowes (Scandal), Jeff 
Perry (Dirty John), Anna De-
avere Smith (Black-ish) i La-
verne Coix (Orange is the new 
black).
Shonda Rhimes, creadora de 
la sèrie, va adquirir en 2018 
els drets per a convertir l’arti-
cle de la Nova York Magazine 
en una sèrie de deu episodis 
per a Netflix. 
¿Quién es Anna? està dirigida 
per David Frankel, Tom Veri-
ca i Nzingha Stewart.
Rhimes va explicar als mit-
jans que pel fet de ser una 
dona fa que sorprenguin més 
els seus actes: “No hi havia 
massa diferència entre ella i 
qualsevol altre d’aquests ge-
nis que s’apoderen de Man-
hattan, excepte pel fet que era 
una dona. Si hagués estat un 
home, estic segura que ha-
gués causat tant d’escàndol”.

La jove va acabar sent 
detinguda en 2017 i 

condemnada a presó en 
un judici en 2019 

Es va crear una falsa 
identitat com una rica 
hereva i va començar a 
crear llaços d’amistat 

amb l’elit novaiorquesa

A l’esquerra, imatge real d’Anna Sorokin, a la dreta l’actriu Julia Garner, Anna en la ficció / NETFLIX
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