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Juno. Estados Unidos, 2007. Cor, 92 min. Comedia dramática |  Dirección: Jason Reitman |  Guión: Diablo Cody |
Fotografía: Eric Steelberg | Música: Matt Messina | Elenco: Ellen Page (Juno), Michael Cera (Paulie), Jennifer Garner
(Vanessa), Jason Bateman (Mark), Allison Janney (Bren), J.K. Simmons (Mac) | Produción: Fox Searchlight Pictures
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SINOPSE
a

Juno Macguff ten 16 anos e é, segun-
do os adultos, máis intelixente e sar-
cástica do que lle convén. Ao quedar
embarazada dun compañeiro de cla-
se que se desentende do problema,
Juno toma unha decisión que conta
coa aprobación da súa familia: terá o
neno e o dará en adopción. Para iso
debe atopar os pais axeitados.

ENTREVISTA A ELLEN PAGE 

Como reaccionou ao ler o guión? 
Namorei inmediatamente do papel e
quixen participar no proxecto cando
apenas lera 4 páxinas. Era divertido,
único e cun humor intelixente, pero
sobre todo era un guión moi xenuíno
e honesto: explica unha historia sen
utilizar estereotipos. 

Como conseguíu o papel?
Protagonicei a película Hard Candy e
despois  do  seu  paso  por  Sundance
empecei a recibir varios guións. Este
foi un deles, un dos mellores. Pasou
un tempo para que todo se formali-
zase e cando Jason Reitman se apun-
tou, pensou en min. Entón coñecé-
monos e levámonos moi  ben. Fixen
unha proba con Michael  Cera e  así
foi como conseguín o papel.

Como preparou o  papel?  Parécese
en algo a Juno? 
Penso  que  cando  interpretas  a  al-
guén que é honesto e e ben definido,
sempre es quen de identificarte por-
que todos estamos feitos do mesmo.
Claro  que me identificaba con ela,
seguramente porque estaba tan con-
tenta de que esta persoa fose a exis-

tir,  no  sentido de que houbese un
personaxe destas características no
instituto.  Identifícome  moito  con
ela e non só pola idea tan atafegan-
te que atopas por alí sobre o que se
supón que é unha moza nova.

Foi  decisión  súa  que  Juno  fose
máis vulnerable segundo avanza o
embarazo? 
Non. Foi algo lóxico. Creo que unha
das características de ser nova é ter
certa arrogancia inconsciente. Por-
que estás a desenvolver a túa men-
te de forma independente, e apren-
dendo  moitísimas  cousas  durante
todo o tempo. Juno embárcase nu-
nha viaxe moi intensa,  moi difícil.
Paréceme que a película non se ex-
cede na intensidade desa viaxe, e
esta  é  unha  das  razóns  polas  que
me gusta tanto. Pero a protagonista
crece moito como persoa pola gra-
vidade da situación. 

Como foi traballar con tal  elenco
de actores?
Incrible.  Para  min  foi  unha  das
mellores experiencias cinematográ-
ficas  que  tiven  nunca.  Talvez  soe
predicible,  pero  é  que  todos  son
marabillosos  e  todos  nos  levamos
fenomenal.  Notábase  que  todos
criamos moitísimo na película e en-
vorcámonos con ela. Non había na-
da de egos, era un ambiente no que
todo o mundo se sentía parte da pe-
lícula. Foi algo moi bonito.

Antes da rodaxe comentou que lle
asustaba filmar  Juno, pero vendo
o filme parece que non lle custou
nada. Como o conseguíu?
Creo que pasa con todas as pelícu-
las. Tentas ignorar os nervios e pos-
te  en  mans  das  persoas  coas  que
traballas. Jason Reitman é incrible
así  que mo facilitou moito. Guiou-
me todo o tempo. É tan bo e estou
tan contenta pola  súa candidatura
aos Oscar porque creo que a xente
non fala tanto sobre el. Quero dicir
que Diablo obtivo o recoñecemento
e o meu nome mencionouse, o cal é

moi  agradable.  E logo cando anun-
ciaron o seu nome, creo que é cando
me alegrei máis. Son unha persoa tí-
mida  así  que  me amola  cando  me
preguntan “Non estás contenta?”. Si
que  o  estou!  Que  non  me  poña  a
gritar  non  significa  que  non  estea
agradecida.

Seica vostede ten algo que ver coa
fantástica banda sonora do filme.
Si. A terceira vez que quedei con Ja-
son preguntoume que grupos cría eu
que escoitaría Juno. Eu contesteille
que Moldy Peaches. Jason non os co-
ñecía  así  que  lle  puxen  algunhas
cancións e gustáronlle e usou varias
delas no filme. Foi xenial. Tamén lle
descubrín a Cat Power. Encántame a
música, así que para min é xenial.

Que cre que faría de estar no lugar
de Juno?
Non teño nin idea. É unha desas si-
tuacións nas que non sabes que fa-
cer ata que realmente che pasan a
ti. Espero que polo menos tivera as
opcións para escoller libremente.

Está Juno en contra do aborto? 
Non, tal e como eu o vexo o filme
toca  o  tema dunha  forma moi  de-
mocrática. Diablo Cody non estaba a
escribir  un  guión  sobre  unha  moza
de 16 anos que quere abortar, senón
sobre  unha moza que decide ter  o
bebé e entregarllo a unha parella de
yuppies para que o adopten. Ela vai
á  clínica  e como non a tratan ben
decide marchar. 

Os temas que aborda Juno son tan
delicados que, en función do trata-
mento,  o  resultado  podía  ser  o
contrario. 
Claro. Todos sabíamos que era cru-
cial  atopar  un  equilibrio  nun  filme
coma este,  do contrario  a  película
podía ser moi forzada. Eu xa vira co-
mo ocorre iso neste tipo de pelícu-
las. Creo que o resultado débese ao
estilo de Jason coma director e ao
elenco que logrou reunir. Todo pasou
por facer as cosas con honestidade.
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