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La meva setmana
extraordinària amb Tess
CICLE DE CINEMA FAMILIAR
Diumenge 3 d'abril / 17 h / 5 €

Amb la col·laboració de:

Any: 2019
Durada: 82 minuts
Director: Steven Wouterlood
Edat recomanda: A partir dels 8 anys
En Sam té onze anys i coneix la Tess a l’illa on passa les vacances amb la seva
família. Té un germà més gran que s’accidenta d’una cama a la platja, en un
forat enorme que ell havia cavat a la sorra per jugar. Aquest petit episodi li fa
prendre més consciència de la vulnerabilitat i li permet casualment topar-se
amb la Tess. De seguida, tots dos s’entenen prou bé i congenien.
Amb aquest inici de les vacances d’estiu, en Sam s’obsessiona pel perill de
quedar-se sol, ja que és el petit de la família. De seguida, elabora tot un pla per
exercitar-se i anar acostumant-se, de mica en mica, a la soledat. La Tess viu
amb la seva mare, una infermera soltera que mai no li ha donat raó del seu pare.
En plena pubertat, la noia està decidida a fer-s’ho venir bé per conèixer-lo.
Aconsegueix localitzar per les xarxes socials l’home que sospita que ho és i
s’inventa un subterfugi per fer-lo venir a l’illa, sense dir-li res d’entrada.
Mentrestant, la Tess i en Sam van travant una forta amistat que endolceix les
seves respectives soledats.
Una pel·lícula tendra i captivadora per compartir en família, premiada a
múltiples festivals internacionals com la Berlinale o el New York Internacional
Film Festival.

Ho sabies?
El director de la pel·lícula és Steven Wouterlood, un realitzador holandès que des dels inicis de la seva trajectòria
professional s’ha interessat per representar a través del llenguatge audiovisual l’univers juvenil i de la infància. La
meva setmana extraordinària amb la Tess és el seu primer llargmetratge.
La pel·lícula és una adaptació cinematogràfica d’una novel·la juvenil de l’escriptora holandesa Anna Woltz. La
història literària és molt similar a la de la pel·lícula, tot i que hi ha algunes diferències importants entre aquesta i el
llibre.
La pel·lícula ha estat rodada en una illa holandesa anomenada Terschelling, que es troba a la província de Frísia, al
nord dels Països Baixos. El fet que sigui una illa petita és adient per a representar el moment personal que viu en
Sam, que està tancant la seva etapa infantil per endinsar-se en l’adolescència. L’illa funciona com una mena de
món petit, amb uns límits reconeixibles, fet a la seva mida.
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