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Cassandre, 26 anys, és hostessa d'una companyia de 
baix cost que viu al dia, encadena els vols i les 
festes sense demà. La seva vida és una fugida 
endavant sense lligams, ni compromisos. Però la 
pressió al treball augmenta i comença a perdre peu i 
a retrobar els dolors dels quals fugia. Serà capaç 
d'afrontar la nova situació i retrobar les persones 
que ha deixat en terra?

LA CRITICA DIU

La	 pel·lícula	 neix	 d'una	 imatge,	 una	 imatge	
doble.	 Un	 dia	 em	 vaig	 trobar	 en	 un	 vol	 de	
Ryanair	 a	 la	 primera	 <ila,	 just	 davant	 de	
l'hostessa.	Quan	ens	vam	enlairar,	la	vaig	mirar,	
estava	 clarament	 en	 molt	 mal	 estat,	 com	 si	
lluités	 amb	 una	 ferida	 profunda.	 Era	 una	 visió	
molt	forta.	I	després	del	"ding",	es	va	deslligar	el	
cinturó	 i	 tot	 va	 canviar:	 va	 lluir	 un	 somriure	
enorme	 i	 va	 començar	 a	 treure	 el	 carro	 de	 les	
begudes,	 a	 oferir	 coses	 per	 vendre...	 La	
dicotomia	 entre	 aquestes	 dues	 imatges,	 el	
moment	 de	 la	 introspecció	 i	 l'agitació	
professional	 que	 el	 va	 seguir,	 van	 ser	 molt	
fortes	 i	 em	 van	 fer	 pensar:	 què	 ha	 deixat	
aquesta	noia	a	terra	abans	de	marxar	volant?	
Vam	passar	molt	 de	 temps	 coneixent	 gent	 que	
treballa	per	aerolínies	de	baix	cost.	Malgrat	 les	
condicions	 laborals	 i	 les	 retribucions	
miserables,	és	una	feina	que	sempre	fa	somiar	i	
no	 hi	 falten	 candidatures.	 Hem	 après	 moltes	
coses	 sobre	 les	 condicions	 de	 vida	 de	 les	
hostesses:	 són	 molt	 joves,	 venen	 d'arreu	
d'Europa,	 cada	 cop	 més	 de	 països	 de	 l'Est,	 i	
sovint	viuen	en	petites	comunitats	apàtrides,	en	
pisos	compartits	prop	d'aeroports.	

Vam	rodar	amb	un	equip	molt	petit	 i	amb	molt	
bon	 rotllo.	 Érem	 una	 barreja	 d'amics,	 actors	
professionals	i	gent	que	treballen	en	el	món	del	
baix	cost.	De	fet,	no	té	sentit	parlar	d'actors	no	
professionals,	 a	 la	pel·lícula	 tots	 són	 intèrprets	
que	representen	un	paper	i,	per	algun	d'ells,	és	a	
més	 la	 seva	 feina.	 Al	 plató,	 professionals	 o	 no,	
tothom	està	en	igualtat	de	condicions.
Hem	volgut	mostrar	que	el	personatge	es	perd	
en	 un	 no-temps,	 entre	 no-llocs.	 Quan	 tanca	 la	
porta	de	l'avió,	l'hostessa	es	desconnecta	de	tot.	
Van	a	tres	països	al	dia,	però	no	viatgen.	És	una	
vida	 episòdica.	 De	 la	 mateixa	 manera	 que	

Emmanuel Marre i Julie Lecoustre viuen i 
treballen entre Paris i Brusseles. El 2017, Emmanuel 
Marre va realitzar el curtmetratge Le fin de l'Été. El 
2018, Julie Lecoustre hi comença a col·laborar amb 
un altre curtmetratge, D'un château l'autre. El 2021, 
codirigeixen el seu primer llargmetratge: Generació 
baix cost (Rien a foutre).
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Directors: Emmanuel	Marre	i	Julie	Lecoustre
Guió: Julie	Lecoustre	i	Emmanuel	Marre	
Fotografia: Olivier Boonjing
So: Antoine Bailly
Producció:	Mariette	Desert
Duració: 110 min
Any: 2021
Títol original: Rien a foutre

«Un descobr imen t a l t e rna t iu a l c inema 
convencional i un retrat encertat de la joventut del 
nostre temps, amb una Adèle Exarchopoulos 
irradiant.» Olivier Pélisson

«Adèle	 Exarchopoulos	 brilla	 en	 el	 paper	 d'una	
hostessa	de	vol	d'una	companyia	de	baix	cost	en	
un	primer	llargmetratge	original	i	contrastat	dels	
realitzadors	 Julie	Lecoustre	 i	Emmanuel	Marre.»	
Fabien	Lemercier

«Els directors inauguren un nou tipus de ficció 
social que minimitza el drama a favor de la 
dimensió documental.» Vincent Ostria 

«Història d'una noia amb una aparença que amaga 
la seva angoixa íntima. L'actuació d'Adele 
Exarchopoulos és la millor.» Allan Hunter. 

«Exploració íntima i política de la vida quotidiana 
d'una hostessa que fascina per la seva minuciositat.» 
Camille Nevers Liberation
 

passen	 les	 pantalles	 en	 una	 aplicació	 de	 cites	
per	anar	d'un	contacte	a	un	altre.	No	hem	volgut	
caure	en	el	tòpic	de	denunciar	la	vida	moderna	
com	no-vida.	Diuen	que	el	digital	ens	separa	de	
la	vida	real,	però	en	el	digital,	a	les	cites	a	través	
d'aplicacions,	també	hi	ha	espurnes	de	vida,	i	no	
són	 menys	 valuoses	 que	 les	 altres.	 No	 hem	
volgut	 <ilmar	 l'absència	 de	 relacions,	 sinó	 la	
impossibilitat	 de	 relacionar-se.	 El	 personatge	
de	 Cassandre	 veu	 gent	 tot	 el	 temps,	 i	 amb	
tothom	 podria	 passar	 alguna	 cosa.	 Però	 és	
impossible	 per	 la	 seva	 forma	 de	 vida.	 Quan	
tanca	 la	 porta	 de	 l'avió,	 quan	 agafa	 el	 telèfon,	
s'ha	 acabat,	 continua	 endavant.	 Durant	 les	
proves,	 ens	 vam	 adonar	 que	 moltes	 hostesses	
van	 triar	 aquesta	 feina	 per	 escapar	 d'alguna	
cosa,	un	drama,	un	amor	no	correspost...

Pensem	 que	 hi	 havia	 el	 perill	 de	 ser	
moralitzants.	Hi	ha	una	manera	noble	de	portar	
la	 moralitat	 al	 cinema,	 amb	 Ford	 o	 els	
Dardennes,	però	no	vam	sentir	la	legitimitat	de	
portar	 la	pel·lícula	a	aquest	 terreny.	Cassandre	
és	un	personatge	que	està	perdut,	i	el	seguim	en	
la	seva	pèrdua.	No	volíem	pas	que	el	personatge	
trobés	 el	 seu	 camí,	 que	 sabés	 cap	 a	 on	 anava.	
Volíem	quedar-nos	en	el	no	resolt.
La	pel·lícula	que	parla	de	la	solitud	i	també	del	
que	 passa	 en	 el	 món	 laboral,	 on	 s'intenta	
atomitzar	 els	 treballadors,	 trencar	 solidaritats,	
llaços.	 Cassandre	 només	 creua	 multitud	
d'individus,	 però	 cap	 vincle	 real	 és	 possible.	 I	
quan	 torna	 a	 casa,	 troba	 aquest	 vincle	 que	
perdura,	sòlid.	Això	és	el	que	expressa	a	la	seva	
manera	dient	a	la	seva	germana:	"Em	sap	greu".

Julie	Lecoustre	i	Emmanuel	Marre	
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Adèle Exarchopoulos i Léa Seydoux a La vida d’Adèle 
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RETRAT D’UNA GENERACIÓ

Eduargil

club de cinema

Viure al dia
L'actriu que es va donar a conèixer gràcies a La vida 
d'Adèle (2013) d'Abdellatif Kechiche, ara es posa a la 
pell de Cassandre, una hostessa que treballa per a una 
aerolínia de baix cost. La seva filosofia és viure el dia 
a dia. Viatja, surt de festa, es relaciona a partir d'una 
aplicació de cites. El seu lema (i pseudònim en línia) 
ho diu tot: Carpe Diem.
Aquesta existència frenètica sense lligams, però, no 
l'omple. Mentre es narcotitza a si mateixa, un 
esdeveniment inesperat l'obliga a reconnectar-se amb 
el món, confrontar traumes passats i considerar com 
pot millorar el que ha de venir.

Metàfora generacional
Els mileuristes són els que més es veuen afectats per 
la desil·lusió buida de l'era actual. Si la revolució 
digital ha brindat oportunitats en crear noves 
professions que mai abans no existien, al mateix 
temps ha fet que la precarietat s'estengui per tots els 
camps. Els treballs se'n poden anar tan fàcilment com 
venen, igual que les connexions humanes. La joventut 
actual existeix sense previsibilitat ni seguretat tant des 
del punt de vista material com psicològic.
Les imatges no es queixen ni expliquen les causes de 
l'estat de coses de la societat, simplement 
proporcionen una autèntica instantània de la 
generació de baix cost, atrapada entre el frenesí de la 
globalització i l'alienació de la interacció social. Tots 
ens hem convertit en col·leccionistes d'experiències, 
viatgem incessantment, compartim fotos a les xarxes 
socials, participem en relats ràpids i, al final del dia, 
tot allò que queda són esperances trencades i una 
sensació de buit.
Cinéma-verité
La fotografia és tan granulosa i indefinida com 
l'actitud de Cassandre. Les imatges amb abundància 

Fabrizio	Gifuni	

ACTE club de cinema funciona gràcies a les persones 
associades i amb les subvencions de l'ajuntament i de la 
diputació. Si ens vols ajudar i col·laborar, fes-te sòcia. 
Tothom és benvingut.

actecambrils@gmail.com
https://www.facebook.com/actecambrils

de primers plans apareixen com una barreja d'obra 
artística de videoart i una història de xarxes socials 
amb toc de documental. Julie Lecoustre i Emmanuel 
Marre adopten l'enfocament cinéma-vérité per 
transmetre un estat d'ànim, entrellaçant-lo amb 
l'al·legoria de l'hostessa que vaga d'un país a un altre 
a la recerca de si mateixa.

El director de fotografia Olivier Boonjing sobresurt 
amb les imatges fredes de l'aeroport que contrasten 
els colors més càlids de la ciutat natal de Cassandre. 
Va ser f i lmat com un documental , sense 
enregistraments d'estudi i durant vols reals. L'equip és 
petit i, a part d'Adèle Exarchopoulos, amb prou feines 
hi ha un sol actor professional.
Cal destacar certa hipnosi visual, quan Cassandre i 
diverses altres hostesses estan sent preparades per ser 
caps de cabina. Una presa estàtica de quatre minuts se 
les mostra mirant directament a la càmera, recitant 
una salutació als seus passatgers i després mirant, 
somrient durant 30 segons ininterromputs. Si alguns 
dels gestos de les dones es consideren mediocres i no 
transmeten simpatia, aleshores són interrogats pel seu 
gerent. Tot i tenir l'estètica d'un vídeo d'entrenament, 
aquestes escenes tenen la seva qualitat fascinant que 
t'obliga a observar els detalls més fins.
Conclusió 
Generació low cost és una pel·lícula sobre la solitud, 
la sensació de pèrdua i el dolor. És un retrat amarg i 
perfecte d'una generació i de certa part –gran, 
malauradament– del món del treball. Però també ens 
transmet esperança perquè una sortida és possible i 
passa inevitablement per l'acceptació de la realitat. 
Extravagant, divertida, fresca, commovedora, ens 
emociona al final amb la seva malenconia i gran 
humanitat.


