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SINOPSE
a

Jane é unha graduada universitaria e
aspirante a produtora de cinema que
consegue un traballo aparentemente
ideal  como  asistente  dun  poderoso
executivo  da  industria  do  entrete-
mento. O seu día é coma o de cal-
quera outro asistente: preparar café,
cambiar  o  papel  na  fotocopiadora,
pedir comidas, organizar viaxes, reci-
bir  mensaxes  telefónicas...  Pero  na
súa  rutina  diaria  Jane  é  cada  vez
máis consciente do abuso que enche
cada aspecto da súa xornada labo-
ral,  unha  acumulación  de  degrada-
cións ante as cales decide plantarse,
só para descubrir  a verdadeira pro-
fundidade do sistema no que entrou.
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Esta é a súa primeira longametra-
xe. Que lle levou a escribila? Está
só baseada no caso Weinstein ou
hai elementos autobiográficos?
O  proxecto  inspirouse  inicialmente
en casos que presenciara e en histo-
rias  que  escoitara  tanto  no  circuíto
de festivais como na industria cine-
matográfica. Nese momento, as mu-
lleres que traballaban no cinema eran
remisas  a  falar  publicamente  sobre
esas  experiencias.  Así  que  era  moi
complicado sacar  adiante  unha pe-
lícula así  e  cambiei  o  enfoque cara
aos  campus  universitarios  e  a  súa
xestión das violacións e o acoso se-
xual. Cando o caso Weinstein estalou
e as mulleres decidiron compartir as
súas  historias  publicamente  centrei
de novo o proxecto na industria do
cine. Falei con asistentes e executi-
vos de estudios,  empresas  e  axen-
cias, empregados de Miramax e The
Weinstein Company. O guión creouse
a partir desas entrevistas.
a

Cre que é máis fácil que se produ-
zan casos de acoso sexual na in-
dustria do cinema que noutras?

Aínda  que  está  ambientada  nese
sector,  sempre  crin  que  a  historia
era transferible a case calquera lu-
gar  de traballo.  Desgraciadamente,
o abuso sexual  e a cultura laboral
tóxica son un problema global.  Os
silencios  son  realmente  importan-
tes, din moito máis do que escoita-
mos na película.
a

Como traballou este aspecto con
Julia Garner, unha actriz capaz de
transmitir de forma contida unha
ampla gama de emocións?
A película explora a cultura do silen-
cio.  Había  moita  xente  traballando
nesas empresas que tiñan medo de
falar e que non sabían a quen acudir
nin  en  quen  confiar.  O  deseño  de
son foi unha gran parte deste pro-
ceso. Traballei cun deseñador para
ter  gravacións  dos  ruídos  que  se
producen nunha oficina e utilizamos
esa paisaxe sonora para crear ten-
sión. Vira a Julia en  The Americans
hai anos e chamoume a atención de
inmediato a súa presenza.  Estaba-
mos a buscar unha actriz que tivese
a combinación perfecta de forza e
vulnerabilidade. Queriamos abordar
este tema tan difícil con delicadeza
e sensibilidade e Julia  foi  quen de
achegar unha enorme profundidade
e humanidade ao papel de Jane.
a

Por que cre que Jane soporta esa
situación de abuso?
Estaba a buscar crear unha perso-
naxe coa que todas as mulleres pui-
desen identificarse. Así  que ao es-
cribir o guión, puxen especial aten-
ción en non darlle demasiados tra-
zos identificativos. A personaxe non
tiña nome nos primeiros borradores
e ao crear un, elixín só o de Jane. É
unha moza de actitude tranquila que
está interiorizando moitas cousas. O
filme vai sobre a percepción e fago
que os espectadores ollen o mundo
a través dos ollos dunha moza que

acaba de entrar nun lugar de traballo
e dáse conta de que non é o que ela
pensou que sería. Tamén quería de-
mostrar  que  os  departamentos  de
RR.HH. non están para protexer aos
empregados, senón a unhas empre-
sas capaces de manipular aos seus
empregados máis  novos  á  hora  de
facerlles pensar que as súas preocu-
pacións  son  infundadas  e  que  son
persoas totalmente prescindibles se
non están de acordo na forma coa
que se fan as cousas.
a

A  fotografía  escura  e  o  feito  de
que  se  rodaxe  practicamente  en
interiores  salientan  unha  sensa-
ción de incomodidade.
Tiñamos claro que a fotografía debía
transmitir  a  sensación  de  claustro-
fobia tanto da oficina de Jane como
do seu estado psicolóxico. Ela vaise
afundindo  nese  ambiente  tóxico  a
medida que avanza a película e con-
vértese en parte desa poderosa má-
quina.
a

Cre que co movemento #MeToo os
xefes  das  empresas  están  máis
concienciados  sobre  o  seu  com-
portamento coas mulleres ou é al-
go que nunca vai cambiar?
Penso que se avanzou moito desde
a aparición do movemento #MeToo.
Agora temos máis espazos seguros
para falar das nosas preocupacións
e dos temas inxustos. Pero creo que
aínda  temos  un  longo  camiño  por
percorrer para garantir que os nosos
lugares  de  traballo  sexan  seguros
para  todos.  É  moi  necesario  falar
destes temas. Todos temos o deber
de examinar tanto o noso papel nes-
te sistema como o que podemos fa-
cer para melloralo se queremos que
haxa cambios.
a

Que lle diría a Harvey Weinstein se
o tivese cara a cara?
Espero non estar nunca cara a cara
con Harvey Weinstein.


