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SINOPSE
a

Unha  película  pseudodocumental
que  trata  sobre  a  vida  de  Harvey
Pekar, o creador dos cómics under-
ground que foron un boom nos anos
80. Unha mestura de ficción e rea-
lidade. Unha historia difícil  e diverti-
da, un tanto conmovedora que trata
o  seu  traballo  e  as  súas  estrañas
perspectivas sobre o futuro. Pekar é
un empregado dun hospital un tanto
pesimista,  sen  ningún  tipo  de  es-
peranza máis aló do seu traballo. Un
día, a súa vida cambia cando el e o
seu  amigo  Robert  Crumb  deciden
probar sorte no mundo dos cómics.

NOTAS DOS DIRECTORES

A  primeira  cousa  que  nos  cativou
para facer unha película autobiográfi-
ca baseada en Harvey Pekar, o em-
pregado de arquivo dun hospital de
Cleveland e creador dos cómics de
American Splendor, foron os momen-
tos  ás  veces  simples  e  mundanos,
outros  poéticos  e  sempre honestos
da vida diaria, a cal Harvey retrataba
nos seus cómics. Este era un mundo
que a miúdo non se vía nas películas
e foi popularizado a través de perso-
naxes  graciosos,  valentes  e  imper-
fectos,  pero  todos  eles  cheos  de
humanidade.  Na nosa opinión,  Har-
vey foi o verdadeiro pioneiro.

Moito antes do auxe da videocámara

doméstica ou os reality shows tele-
visivos, Harvey fixo a crónica de va-
rias décadas da súa peculiar  exis-
tencia diaria nun medio que até ent-
ón estaba reservado para xente ex-
traordinaria: o cómic. Enseguida co-
nectamos co seu desexo de contar
historias  verdadeiras  sobre  xente
real, e sentímonos obrigados a facer
esta película.
a

Como levar a cabo a adaptación de
American  Splendor (unha  serie  de
cómics que se enorgullece  da súa
estética  desaliñada)  era  algo  que
nos  intimidaba.  A  nosa  meta  de
capturar o ritmo errático de vida co-
tiá  complicábase  debido  ao  noso
desexo de incorporar ao verdadeiro
Harvey Pekar dentro da súa propia
biografía novelada. Estabamos con-
vencidos de que a imaxe indeleble
de Harvey engadiría textura á pelí-
cula.  Chegamos a  esta  conclusión
despois de ver os debuxos que fixe-
ran diferentes artistas sobre Harvey
nos seus cómics. Sentimos que isto
nos  daba  licenza  para  xogar  coas
diferentes representacións de Pekar
dentro da película: “o Harvey de fic-
ción”, interpretado por Paul Giama-
tti; o “animado que aparece nas vi-
ñetas do cómic”, debuxado por ar-
tistas como Robert Crumb ou Doug
Allen; “o Harvey real do presente”, a
quen dá vida o mesmo Harvey Pe-
kar;  e  “o  Harvey  real  do  pasado”,
rescatado  das  imaxes  de  arquivo
das súas aparicións no programa de
David Letterman.
aa

Unha vez que tivemos un primeiro
guión  de  rodaxe (que incluía  unha
lista de desexos de momentos do-
cumentais),  centrámonos na estéti-
ca da película.  A nós, o Cleveland
dos cómics de Harvey lembrábanos
ao  naturalismo  de  moitas  grandes
películas dos anos 70 como Fat Ci-
ty,  cidade dourada,  O cazador  e 

Cowboy de medianoite.  Traballando
cunha  gama  de  cores  douradas,
ocres e marróns podiamos recrear a
zona industrial  de Cleveland, a pai-
saxe do peculiar universo de Harvey.
a

A nosa maior preocupación era ato-
par a forma de separar os momentos
documentais da trama narrativa.  En
última  instancia,  decidimos  divertir-
nos coa historia documental de nosa
propia cidade: explorariamos a libre
mirada artificial das viñetas nos mo-
mentos  “de  realidade”,  mentres  si-
multaneamente  permitiriamos  que
fose o corpo dramático da película o
que reflectise a mirada arenosa, va-
lente  e  neo-realista  de  American
Splendor.
a

O noso último desafío xurdiu á hora
de facer o casting. Para converterse
no  noso  heroe  queriamos  un  actor
que ademais de facilitar a transición
co  verdadeiro  Harvey,  non quedara
nunha mera imitación. Ao ver a Paul
Giamatti démonos conta de que en-
caixaba  perfectamente  no  papel.
Confiabamos  en  que  American
Splendor se  convertese  no  seu
Marty e lle servise como un vehículo
harmonioso para desenvolver a súa
vea  cómica  e  as  súas  habilidades
dramáticas.
a

Harvey  é  alguén  que  representa  a
verdadeira integridade. El nunca qui-
xo formar parte  da cultura conven-
cional; nin por elección nin por forza
de vontade adoitaba facer o que po-
dería  axudarlle.  Autorretrátase   cu-
nha humanidade e honradez tremen-
das.  Non  trata  de  ocultar  nada,  e
tampouco se avergoña de dicir o que
pensa. Iso é moi alentador
a

Traballar con tanto talento e calidade
aliviou as nosas restricións orzamen-
tarias, e facer American Splendor foi,
en definitiva, unha aventura que xa-
mais esqueceremos.

Próxima película do ciclo, 25 de outubro: Máscara · Peter Bogdanovich


