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"Welcome to the New Flesh" -Benvinguts a la nova 
carn, afirmava James Woods al final de Videodrome. 
Aquesta enigmàtica frase va inaugurar moltes coses, 
algunes molt importants dins del cinema contemporani. 
"Good bye to the New Flesh"- Adeu a la nova carn- 
podria ser la frase final de Crimes of the Future, però el 
personatge de Saül Tenser –genial Viggo Mortensen– 
no la pronuncia. Qui estableix el rèquiem de la nova 
carn és el mateix director, David Cronenberg, que 
construeix tota la seva pel·lícula a partir d'un retorn 
a la persistència i la mutació de la vella carn. En els 
cossos que apareixen a la pel·lícula ja no hi ha metall, 
hi ha estranys artefactes que semblen mutacions de 
màquines per fer ressonàncies dels hospitals, hi ha 
connectors que enllacen el cos amb altres formes 
d'alimentació i, sobretot, hi ha la possibilitat de dur 
a terme noves performances del cos, reinventar 
el body art i amb ell crear una nova sexualitat.
A Crimes of the Future hi ha el sentiment que assistim 
a quelcom fortament testamentari. En primer lloc, el 
director esprem el seu desig que per arribar a un final 
és bàsic tornar al principi. Crimes of the Future també va 
ser el títol d'una de les seves primeres pel·lícules de la 
filmografia de Cronenberg, de la qual en la "nova versió" 
només manté com a referència el nom. El camí que 
l'enllaça amb els seus inicis no és cap altre que el de la 
voluntat de tornar a la sèrie B. Crimes of the Future no té 
res a veure amb la pel·lícula que els hype van anunciar 
com una fantasia terrorífica amb una primera mitja hora 
d'escàndol. Cronenberg roda una pel·lícula enigmàtica, 
estranya, poètica, amb pocs personatges i escassos 
decorats. Una sèrie B amb totes les regles, però que en els 
seus diàlegs apunta moltes coses sobre la descomposició 
que pateixen els nostres cossos dins el món actual. 
La performance implica obrir l'interior dels cossos, per 
ensenyar els nous òrgans que han generat les mutacions 
de la vella carn i, a partir d'aquí, reflexionar sobre per 
què hem posat el cos al centre de les nostres vides.
Els cossos de Cronenberg, presidits per la figura de 

La mort de la nova carn

Samuel Tenser, estan lacerats, plens de cicatrius i els 
tatuatges no s'exhibeixen a l'exterior, sinó a l'interior dels 
mateixos òrgans. El cos defineix l'existència a partir d'un 
procés de mutació constant del qual depenen altres les 
formes del plaer i els nous sistemes de subjectivitat.
Cronenberg escriu el seu testament parlant del qual 
sempre ha parlat, connectant les vàlvules d'eXistenZ 
–una de les seves millors i més oblidades pel·lícules–, 
establint vincles amb el plaer de llepar cicatrius de Crash 
i parlant dels perills als quals s'exposa l'exhibició de la 
carn de manera semblant a Videodrome o, fins i tot, 
La mosca -The Fly-. El resultat final és una pel·lícula 
inquietant, molt marciana per a alguns espectadors i 
una obra meravellosa per a tots aquells que gràcies al 
cinema de Cronenberg, hem arribat a comprendre la 
nostra existència com si fos la d'uns eterns mutants. 
"Good bye to the New Flesh, welcome to the Old Flesh".
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