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Cronenberguiana 

La historia. En algun indret 
ciutada apocalíptic, dema? 
Saúl Tenser i Caprice, pare

lla d'artistes performatius, rea
litzen espectacles teatrals sobre 
I'extracció d'organs humans del 
cos i intervencions quirúrgiques 
que pertorben fins I'extasi or
gasmic al públic, pero la policia 
de Nous Vicis investiga Saúl per 
les seves practiques ... 
Les formes. Parlar de les for
mes en qualse-
vol de les vint-i-

diqui la súper transcendencia dis
topica que supuren aquests "Crí
menes del futuro". Un futur que, 
com tot fill de ve'ina sap (o ja ha u
ria de saber), no existeix. És aquí i 
ara. El cinema fantastic, via terror, 
via ciencia-ficció, via para bola me
tafísica, no fa res ínés que par
lar del present indicatiu. L'ironic 
i tremendista dramaturg Geor
ge Bernard Shaw ho tenia clarís
sim quan recomanava als col·le-

gues "fes riure o 
tremolar al públic 

dues pel·lícules 
que ha executat 
el canadenc Da
vid Cronenberg 
(Taronto, 79 an
ys), és poc men
ys que insoluble. 
Inclassificáble? 
Tampoc no tant. 
Amb "Crímenes 
del futuro" (Cri
mes of the futu
re) estaríem da
vant per davant 
d'un melodrama 
amorós 'noire', 
empeltat de thri
lIer policíac amb 

'Crímenes 
del futuro' 

quan parlis d'ells, 
sinó et mataran". 
Doncs a aixo es 
dedica el sarcas
tic, lúdic, pertor
bador audiovi
sual, disfressat de 
venerable cineas
ta, de nom David 
Cronenberg, cro
nista . Amb imat
ges clamoroses, 
sagnants, poli
morfes, dignes 
d'un H.P. love
craft trasplantat 
al cinema digital, 
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fantastiques ex-
crescencies tirant a post-gotiques 
(a Frankenstein?). Uf! El cinema de 
David Cronenberg sempre ha u
ria basculat entre el seu sentit vi
sionari i I'olfacte social per po
sar en pantalla pulsiolis i utopies 
propies de I'epoca en que han es
tat realitzats els seus films. Si avui 
la qüestió va de transhumanis
me sintetic, d'enginyeria biogene
tica, creixement tumoral (?) en 
I'art contemporani i altres elucu
bracions híper modernes, no és 
estrany que el Cronenberg més 
que gat vell se n'apropiL Aixo sí, 
amb ganes de fotre-se'n del, mort 
i qui el vetlla, per més que tot in-

"Crímenes del fu-
turo" su posa I'an

tologia del cineasta. Una Cronen
berguiana. 
El fons. Si aixo és possible ¿quins 
serien els límits de la ciencia i la 
tecnologia? 
La imatge. Saúl Tender i Caprice 
alllit del quirOfan en pie deliri se
xual mentre els tele-bisturí pene
tren en els seus cossos. 
La frase. "la cirugía es el nuevo 
sexo", emfasitza Kristen Stewart. 
¿Es tracta d'una de les moltes va
riants del sadomasoquisme im
perant? 
La recomanació. De visionat 
obligat pels fidels a David Cro
nenberg. 


