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Una petita gran pel·lícula, per sentir-se millor al sortir del cinema 



  Després de la mort de la seva germana Kathy i el fill 
de vuit anys Cody viatgen al poble on vivia per recollir-
ho tot i vendre la casa. Mentre Kathy s'enfronta, sola, a 
la feina de la neteja i al dol de la pèrdua; Cody ha de 
trobar el seu lloc al veïnat i estableix una amistat molt 
curiosa amb Del, el vell introvertit que viu a la casa del 
costat. La relació entre mare, fill i el veí, al llarg d'un 
estiu, canviarà els personatges i ningú no serà ja mai 
més el mateix.

Director: Andrew Ahn
Guió: Hannah Bos, Paul Thureen
Fotografia: Ki Jin Kim
Edició: Katherine McQuerrey
Música: Jay Wadley
Productors: Joe Pirro, James Schamus

SINOPSI

El guió
La primera vegada que vaig llegir el guió va ser una 

lectura tan bonica que no volia que s'acabés mai. Em va 
cridar l’atenció el to, la forma subtil que desenvolupa la 
narració. Em van emocionar tots els personatges. Em va 
agradar com Kathy (la mare) descobria detalls sobre la 
germana, com Del (el veí gran) s'obria al noi. Em va 
encantar com Cody (el fill) s'aceptava a si mateix. 
Cadascun d'aquests viatges personals em va fer sentir 
que hi havia quelcom especial en la pel·lícula.

Una de les meves primeres preguntes als productors 
Joe i James va ser: “i si féssim que Kathy i Cody fossin 
asiàtics?”. Entre tots vàrem veure com aquest canvi 
podria afegir una bonica capa de matissos al guió. 
Kathy i Cody ja se sentien forasters al barri, de manera 
que convertir-los en asiàtic-americans, augmentaria els 
sentiments de Kathy i Cody. Va ser molt bonic que la 
productora cregués en el casting inclusiu.

M'agrada que Cody sigui diferent dels altres, que 
mostri un comportament infantil enfront dels altres nens 
veïns que juguen i lluiten. Cody és una ànima sensible i 
el seu futur és obert, pot ser que vulgui explorar altres 
formes d'identitat de gènere. La pel·lícula no és 
explícitament queer, però com jo sóc un cineasta gai, 
els moments i el comportament que m’interessen 
apareixen un poc més a la pel·lícula.

 La selecció dels actors
Per a Kathy necessitàvem una dona que pogués 

encarnar a una mare amb molta força interior. Està 
esgotada per la situació, però també se sent culpable. Fa 
uns anys, vaig veure la sèrie Treme i recordo l’actuació 
de Hong, era tan autèntica que va ser la primera persona 
que em va venir al cap. Vaig veure l'altra pel·lícula seva 
Una vida a lo grande i vaig pensar que era molt 
graciosa, i això em va fer pensar que podria injectar 
humor a la pel·lícula. 

Andrew	 Ahn	 és	 un	 realitzador	 coreà-americà.	
Llicenciat	 en	 Llengua	 Anglesa,	 ha	 fet	 un	màster	 de	
direcció	 cinematogrà;ica	 a	 l'Institute	 of	 the	 Arts	 de	
Califòrnia,	ha	estat	resident	de	la	Film	Independent’s	
Project	 Involve	 (associació	 de	 suport	 dels	
realitzadors	 independents),	 ha	 participat	 en	
diferents	 tal lers	 de	 guionistes	 (Sundance	
Screenwri ters	 Lab ,	 the	 Fi lm	 Independent	
Screenwriting	 Lab)	 	 i	 és	 membre	 de	 Los	 Angeles	
Performance	 Practice	 (plataforma	 d'artistes	
multidisciplinar).
El	 seu	 primer	 llargmetratge	 Spa	 Night	 el	 va	

aconseguir	produir	a	partir	de	subscripció	popular	a	
la	 plataforma	Kickstarter,	 la	 va	 estrenar	 el	 2016	 al	
Festival	 de	 Sundance.	 La	 seva	 segona	 pel·lícula	 és	
L'estiu	de	Cody	 	(Driveways)	 la	va	estrenar	el	2019	
al	Festival	de	Berlín		i	al	Festival	de	Tribeca.

EL DIRECTOR

PRESENTACIÓ DEL DIRECTOR La directora de casting, Avy Kaufman va fer una 
cerca minuciosa d’un actor que pogués encarnar el petit 
i sensible esperit de Cody. Lucas Jaye va ser la nostra 
primera opció. Li vam fer una prova i va estar molt 
centrat i molt professional. Lucas Jaye té una ànima 
d’adult, però encara és un nen vulnerable. És molt bon 
actor i va fer una gran interpretació. Realment va ser 
capaç d'entendre el personatge i de fer-lo evolucionar al 
llarg de la història.

La llista d’actors que podien interpretar el 
personatge de Del i que podien realitzar un monòleg de 
dotze pàgines era bastant reduït. Vam comentar un 
parell de noms, i tot l’equip tenia la sensació que Brian 
Dennehy era ideal per interpretar a aquest home ocult 
darrere d’un mur, però que encara té un cor sensible i 
vulnerable. Li vam enviar l'oferta i ens va sorprendre i 
alegrar que volgués fer la pel·lícula.

El personatge de Del al principi de la pel·lícula està 
completament tancat i a poc a poc es mostra vulnerable 
a través de la seva amistat amb Cody. Crec que el que 
va fer Brian amb el paper va ser tan extraordinari, va 
aconseguir que el seu viatge personal no es veiés com a 
unidimensional, sinó amb moltes capes. Al final de la 
pel·lícula, m’encanta com Brian ens dóna accés a Del, 
però encara podem veure que reté alguna cosa que el fa 
més tràgic. És una interpretació molt bonica i 
modulada. Mereixia papers com aquest i no sempre n'ha 
tingut l’oportunitat. Va ser un veritable honor treballar 
amb ell.

Les seqüències memorables
Una de les meves seqüències preferides és quan 

Cody vomita i Del va al seu rescat. En aquest punt de la 
història es coneixen, però encara no són amics. Veure 
florir la seva amistat en una tarda, de forma orgànica i 
reconfortant, és un caramel cinematogràfic. 

LA CRÍTICA DIU

«Una	 petita	 gran	 pel·lícula	 que	 parla	 de	 com	
l'amistat	no	entén	de	races,	cultures	o	edats.»	Martín	
León

	
	 «Una	 petita	 joia.	 La	 història	 transcorre	 amb	 gran	
delicadesa	i	elegància.	Els	petits	detalls,	que	ho	diuen	
tot,	 van	 construint	 cada	 personatge	 ;ins	 a	 fer-los	
completament	vius.»	Elsa	Fernández-Santos	

«Amb	 unes	 grans	 actuacions,	 la	 pel·lícula	 tracta	
diversos	 temes	 sensibles,	 sense	 caure	 en	 el	
comentari	social	fàcil.»	Stephen	Farber

«Parla	d'allò	que	molts	de	nosaltres	necessitem	ara	
en	 aquest	 temps	 de	 descon;inament:	 les	 relacions	
humanes.»	Deana	Bianco				
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Un trio d’asos: la mare sola, el fill que busca el seu lloc i el veí que amaga un cor d'or
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«Estic	 molt	 orgullosa	 de	 la	
pel·lícula.	 El	 dia	 que	 la	 vaig	
veure	 acabada,	 vaig	 enviar	 un	
correu	al	nostre	director	i	li	vaig	
dir	que	era	com	un	bombonet	de	
xocolata.	 No	 sé	 com	 s'ho	 va	 fer,	
perquè	tot	sortís	tan	rodat.
Quan	vaig	 llegir	el	guió,	sabia	

que	la	pel·lícula	tindria	una	gran	
qualitat,	 que	 seria	 tranquil·la	 i	
re;lexiva.	 Un	 exemple	 és	 que	 hi	
havia	 un	 apunt	 quan	 érem	 a	 la	
ferreteria	 que	 deia:	 "Cody	 està	
mirant	 un	 adhesiu	 al	 taulell".	
S a b i a	 q u e	 l a	 c àme r a	 h o	
registraria	 i	 que	 l’espectador	
veuria	 petits	 detalls	 com	 aquest.	 Sens	 dubte	 sabia	
que	tindríem	una	història	tendra	i	re;lexiva.
Lucas	Jaye	ha	estat	l’únic	actor	infantil	amb	qui	he	

treballat.	Va	ser	una	agradable	sorpresa	perquè	vaig	
pensar	que	hauria	de	reunir-me	amb	un	petit	grapat	
de	 nens	 i	 no	 sabia	 com	 aniria.	 Avy	 Kaufman,	 la	
nostra	directora	de	càsting,	va	fer	una	gran	tasca	de	
selecció	 i	 Andrew	 Ahn	 em	 va	 dir	 que	 Lucas	 era	
l’adequat	i	que	volia	veure	com	connectàvem.
Primer	 de	 tot	 jo	 havia	 de	 veure	 com	 aniria	

;ísicament.	 Es	 deixaria	 tocar	 o	 abraçar?	 Es	 posaria	
tens	 i	 se	 sentiria	 incòmode?	 Va	 ser	 tot	 molt	 fàcil	 i	
natural.	 Vaig	 tenir	 sort.	 Era	 la	 primera	 vegada	 que	

actecambrils@gmail.com

M'encantava veure'ls. Es capta aquest vincle especial, 
es un dels moments bonics de la película.

El monòleg final de Del al final va ser tot un repte. 
El vam filmar al començament de tot. Sobre el paper ja 
era bestial i representava molt de treball per a Brian. Va 
ser un testimoni del seu talent que pogués expressar el 
poder, l’humor, la tristesa i l’esperança. Va sortir 
perfecte. I que Lucas absorbís el seu discurs era un altre 
repte. Ho va aconseguir. Cody aprèn alguna cosa de Del 
i, gràcies a ell, viurà una vida millor. Vaig poder seguir 
endavant amb el rodatge sabent que teníem el moment 
final de la història.

La pel·lícula està feta amb el cor a la mà. Volia que 
fos humana i respectuosa, i crec que tocarà l'ànima de 
les persones. Crec que emocionarà. Altres pel·lícules 
poden entretenir superficialment, però L'estiu de Cody 
us ressonarà en els vostres pensaments quan torneu cap 
a casa.

Andrew Ahn

PARLA HONG CHAU

feia	el	paper	de	mare	i	no	havia	treballat	mai	amb	
nens.	Els	pares	de	Lucas	van	estar	 fantàstics,	 eren	
al	 set	 i	 eren	 molt	 encoratjadors,	 però	 no	 van	
participar	 en	 el	 procés	 de	 tenir	 la	 meva	 pròpia	
relació	 amb	 ell.	 Era	 molt	 important	 per	 nosaltres	
passar	el	temps	junts	i	per	a	mi	mantenir	converses	
amb	 ell	 i	 poder	 fer	 broma	 amb	 ell	 sense	 que	 els	
seus	 pares	 hi	 fossin.	 Crec	 que	 això	 va	 ajudar	
realment	a	la	química	que	es	veu	a	la	pantalla.
La	 dinàmica	 entre	 tots	 els	 actors	 va	 ser	 genial.	

Quan	vaig	arribar	al	plató,	Lucas	i	Brian	Dennehy	ja	
havien	 rodat	 uns	 dies	 i	 ja	 eren	 amics.	 A	 Brian	 li	
agradava	molt	 parlar	 dels	 seus	 néts.	 Li	 encantava	
estar	al	voltant	dels	joves	i	adorava	Lucas.	Brian	i	jo	
també	 parlàvem	 del	 treball	 d'actor.	 Em	 va	 parlar	
dela	 seva	 infantesa	 a	Nova	 York.	 Recordo	 que	 em	
va	dir:	 “Sempre	que	condueixo	per	Nova	York	ara,	
el	que	em	molesta	és	que	no	hi	hagi	nens	al	carrer.	
Abans	hi	havia	nens	a	tot	arreu	i	ara	és	que	no	se'n	
veu	cap".
Tenia	un	esperit	molt	juvenil.	Quan	vàrem	rodar,	

a	 l'estiu	 del	 2018,	 tenia	 vuitanta	 anys.	 A	
Poughkeepsie	 fa	molta	 calor	 a	 l’estiu.	 La	pel·lícula	
tenia	un	pressupost	molt	reduït	i	ni	tan	sols	teníem	
la	nostra	caravana.	Només	teníem	petits	espais	a	la	
casa	 on	 deixar	 les	 nostres	 coses	 i	 seure.	 Brian	
s’asseia	a	la	sala	d’estar	just	al	costat	de	la	taula	del	

càtering	 i	 parlava	 amb	 tothom.	
Tenia	 una	 energia	 de	 jove.	 Segur	
que	 jo	 no	 tant	 com	 ell,	 que	 a	
vegades	 sento	 que	m'he	 d'allunyar	
de	la	gent	 i	necessito	estar	sola.	En	
canvi	 Brian	 podia	 estar	 parlant	
durant	 tot	 el	 dia,	 i	 això	 em	 va	
impressionar	molt.
La	sensibilitat	i	 la	tendresa	de	la	

pel·lícula	 serà	 el	 que	 realment	 el	
públic	 gaudirà.	 No	 li	 passa	 res	
dolent	a	ningú.	No	patiu	per	això,	 i	
no	hi	ha	girs	ni	ni	res	semblant	en	el	
guió.	 És	 només	 una	 pel·lícula	
s e n z i l l a	 q u e	 e t	 p e r m e t	
desconnectar	 i	 viure	 amb	 els	

personatges.
A	 mi	 em	 fa	 sentir	 com	 si	 estigués	 asseguda	 al	

porxo	de	casa	prenent	una	mica	de	 te	gelat.	No	sé	
què	veu	 la	gent	aquests	dies,	però	 crec	L'estiu	del	
Cody	 és	 una	 pel·licula	 entranyable	 en	 aquests	
temps	de	con;inaments.

(Editat	de	l'entrevista	de	Deana	Bianco	a:
	https://observer.com)


