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In Search of a Midnight Kiss. Estados Unidos, 2007. Cor, 90 min. Xénero: 
Comedia romántica | Dirección e guión: Alex Holdridge | Produción: Seth 
Caplan, Scoot McNairy  (IFC Films) | Fotografía: Robert Murphy | Montaxe: 
Jacob  Vaughn,  Frank  Reynolds |  Música: Phillip  Roebuck,  Okkervil  River, 
Shearwater | Intérpretes: Scoot McNairy (Wilson), Sara Simmonds (Vivian), 
Brian  McGuire  (Jacob),  Katy  Luong  (Min),  Robert  Murphy  (Jack),  Twink 
Caplan (madre de Wilson) | V.O. con subtítulos en castelán

SINOPSE
a

Wilson,  un  mozo  de  29  anos  que 
acaba de pasar o peor ano da súa 
vida,  é novo en Os Ánxeles e non 
ten ningunha cita para  Noitevella, 
tan  só  desexa  pecharse  en  casa 
para esquecer o pasado. Ata que o 
seu mellor amigo Jacob convénceo 
para colgar  un anuncio  clasificado 
en  Internet,  baixo  o  alcume  de 
Misántropo.  Contéstalle  Vivian, 
unha  muller  tenaz  empeñada  en 
estar  co  home  ideal  ao  soar  as 
badaladas. Xuntos vivirán as últimas 
horas  dun  ano  que  termina  e  as 
primeiras  dunha  historia  que 
comeza.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Por  que  decidiu  facerse  director 
de cine?
A cantidade de tempo e cartos que 
un dedica a ver e facer películas é 
máis unha adicción ca unha decisión 
consciente.  Una  vez  que  namoras 
do cinema, tes un problema. Para 
min,  o  primeiro  filme  que  me 
obsesionou foi  O graduado. Tiña 19 
años cando o vin, e quedei pampo. 
Non  sabía  que as  películas  podían 
ser tan divertidas, pervertidas e ao 
mesmo tempo conmovedoras. Estou 
obsesionado  dende  aquela,  paso 
polos  videoclubs  buscando  filmes 
que ver e escribo guións. Creo que 
a miña amiga Jessica Bendinger tiña 
razón ao dicirme que era adicto á 
droga máis cara do mundo, o cine. 

Que o inspirou a facer o filme?
Deixárame a miña moza, estaba sen 
un peso e tiña que traballar o día 
de aninovo nun videoclub cando me 
veu a idea.  Quería facer un filme 
cínico  pero  divertido  sobre  ese 
deprimente momento en Nadal  no 
que  avaliamos  a  nosa  vida  e 
pensamos en que queremos cambiar 
o  ano  que  vén.  Sara  Simmonds 
(Vivian)  e  eu  paseabamos  polo 
centro d'Os Ánxeles e descubrimos 
unha chea de sitios de beleza post-
apocalíptica que queriamos filmar. 

Pero o verdadeiro detonante foi que 
un  estudio  cancelase  un  proxecto 
ao mesmo tempo que o meu amigo 
Robert  Murphy  (o  director  de 
fotografía) me dixese que mercara 
unha  cámara  HD  e  que  ía  vir 
visitarme.   Púxenme  a  escribir  o 
guión  un  26  de  decembro,  e 
empezamos a rodalo o 8 de xaneiro. 
Robert  pensaba que ía  facer  unha 
curta, xa que só tiñamos 8 días para 
facelo,  e logo viu  o  guión de 130 
páxinas. Non cría que fósemos quen 
de  conseguilo,  pero  estabamos 
motivados  por  volver  traballar  e 
desesperados, e fixémolo.

Como escolleu aos protagonistas? 
Non  fixen  audicións.  Coñecía  aos 
actores cos  que quería traballar  e 
escribín  os  papeis  con  eles  en 
mente.  Os secundarios eran todos 
colegas  dos  actores  que  se  ían 
sumando  á  aventura.  Os  Ánxeles 
ten  tantos  bos  actores  cos  que 
traballar, é o soño dun director.
Son máis un director de actores que 
un  cineasta  técnico.  Conteilles  a 
historia e gustoulles. Traballáramos 
xuntos  e  coñeciámonos,  sabiamos 
que poderíamos explorar un amplo 
abano de emocións, que era o que 
eles querían. 

Rodar  en  branco  e  negro  era 
intencionado ou foi para abaratar 
custos?
Sempre queixen rodar en branco e 
negro para que o filme tivese ese 
look  antigo,  esa  sensación  de 
atemporalidade.  Unha  posta  en 
escena  romántica  era  necesaria, 
pois a pesar do humor perverso, no 
fondo  é  unha  historia  de  amor. 
Tamén era unha reacción contra o 
estilo  de  falso  documental  que 
empregan moitos directores indies. 

Como foi a rodaxe en exteriores?
Non tiñamos permisos; foi un filme 
de guerrilla total. É xenial rodar en 
Os  Ánxeles  porque  grazas  aos 
reality shows, hai moita xente con 
cámaras pola rúa e ninguén te para 
xa. Saiamos do metro e puñámonos 

a filmar. Parabamos nunha esquina 
e  comezabamos  a  rodar.  Rara  vez 
tivemos problemas, e coa diminuta 
cámara  HD que  usamos,  podiamos 
dicir  que  estabamos  a  facer  un 
vídeo  doméstico  e  todo  o  mundo 
nos crería. 
O único problema que tivemos foi 
que  rompeu  unha  pata  do  meu 
trípode,  e  aínda  que  tentamos 
solucionalo  con  cinta  adhesiva, 
houbo  que  mercar  un  novo.  Iso 
comeuse un 20% do orzamento.
a

Hai  elementos  autobiográficos  na 
película? 
Creo que ás veces hai relacións que 
son intencionadamente transitorias, 
ou fodidas e terribles de todo, pero 
un as precisa. Sinceramente, coido 
que estiven a piques de suicidarme 
de  non  ter  unha  relación  nun 
momento preciso da miña vida. Foi 
un  erro  e  fixémonos  moito  dano, 
pero sinto que esa muller salvoume 
a  vida.  Ela  non  o  sabe,  pero 
necesitaba  saber  que  o  amor  era 
posible de novo nese punto, e ela 
fíxoo  por  min.  Quería  falar  da 
importancia  dese  tipo  de 
experiencias,  e  facelo  desde  un 
punto  de  vista  cómico  pero 
brutalmente honesto. 
a

Que lle diría a outros aspirantes a 
cineastas  que queren facer unha 
película de éxito como esta?
Que non escoiten a ninguén que lles 
quite a ilusión. De ter escoitado ás 
persoas  que  me  cuestionaban, 
nunca  tería  feito  nada.  Que  se 
rodeen  de  xente  obsesionada  co 
cinema cos que queiran traballar e 
que  lles  axuden  a  seguir  adiante. 
Que  sempre  fagan  unha  toma  de 
máis, mesmo se están cansos. Que 
dean marcha atrás e volvan rodar as 
escenas  que  pensan  que  poderían 
quedar  un  pouco  mellor.  Que 
lembren que o filme é para sempre 
e  que  paga  a  pena  o   esforzo. 
Woody Allen volve rodar o 30% do 
seu  material.  É  preciso  volver  a 
traballar sobre o mesmo ata que o 
resultado sexa realmente honesto.
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