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En la seva segona pel·lícula, el director francès Eric 
Gravel, torna a agafar a una dona com a protagonista 
per una història sobre el treball i com s'ha d'acceptar 
el que sigui per mantenir el lloc de treball. Ho va fer en 
la seva primera pel·lícula Aglaé: a prueba de choque 
(2017), on vèiem com la protagonista decidia anar a 
viure a l'Índia per mantenir la seva feina, i ho torna a 
fer ara amb A tiempo completo.
Aquesta vegada, també és una dona la protagonista 
d'aquesta història angoixant i trepidant. Amb ritme 
accelerat viurem la pressió de la protagonista buscant 
tornar a treballar del que realment vol, ja que l'empresa 
per a la qual exercia com a investigadora de mercats 
ha tancat.
Julie, és una dona separada, amb un fill per a cuidar i 
amb poques hores per estar amb ell. Ha de recuperar 
la feina i el seu estatus. Mentre no arriba a tenir-la i 
havent d'acudir a moltes entrevistes per a un procés 
de selecció que la faran anar amunt i avall, desplaçant-
se com pot per arribar a l'hora a lloc tant en el treball, 
en les entrevistes o a casa seva per cuidar el fill, 
s'haurà de conformar de treballar (provisionalment) 
de cambrera d'habitacions en un hotel.
Viurem amb la protagonista tota aquesta angoixa. 
D’anar sempre tard. D’haver de demanar favors a 
la veïna i a les companyes de treball. Haver de fer 
malifetes per poder sobreviure i, tot sense perdre 
les bones maneres, l’elegància i el somriure. A més 
a més, la fatalitat li té preparat un temible repte, ja 
que ha d'acudir a aquesta sèrie d'entrevistes just la 
setmana en què s'ha desfermat una onada de vagues 
de transport públic, cosa que l'afecta especialment 
perquè depèn del tren que uneix el poblet on viu amb 
París.
Laura Calamy, l'actriu que interpreta a Julie, aquesta 
dona desesperada que lluita contra aquesta societat 
agressiva, plena d'impediments, ho fa d'una manera 
creïble, amb una interpretació magistral.
Una vegada més el cinema ens ofereix una història 

Una història angoixant

on la dona és la protagonista dels errors de la societat 
de consum. Aquesta societat que exigeix més a 
les dones que els homes. Aquestes dones que han 
d'estar pensant amb el treball, pensant amb la família, 
pensant que no es poden equivocar, pensant sempre 
amb el demà i havent de demostrar que són persones 
capacitades per això i el que calgui.
Són vuitanta-cinc minuts de metratge plens de vida, 
de tensió que fa tenir a l'espectador aspectant de com 
se'n sortirà de cada parany que li posa la vida a la Julie.
Us aconsello que els viviu i en traieu les vostres 
pròpies conclusions. El director que també n'és el 
guionista, només ens mostra un fragment de la vida 
d'una dona, que en aquest cas és de classe mitjana, 
que busca desesperadament retrobar la seva feina i 
el seu lloc a la vida.
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