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Crash. Canadá, 1996. Cor, 100 min. Thriller | Dirección e guión: David Cronenberg |  Fotografía: Peter Suschitzky |
Música: Howard Shore | Elenco: James Spader (James), Holly Hunter (Helen), Elias Koteas (Vaughan), Deborah Kara
Unger (Catherine), Rosanna Arquette (Gabrielle), Peter MacNeill (Colin) | Produción: Alliance Communications Corp.
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Festival de Cannes 1996
Premio Especial do Xurado

SINOPSE
a

James é un científico prestixioso cu-
xa vida persoal e profesional está en
plena  crise.  Unha  noite  sofre  un
accidente de coche. Desde ese mo-
mento, a súa vida cambiará cando se
establece unha forte relación entre el
e Helen, a outra vítima do choque,  e
a  súa  vida  se  precipite  cara  a  un
mundo de perigo, sexo e morte.

CRÍTICA, EL CONFIDENCIAL

David  Cronenberg  estreou  Crash,  a
súa adaptación da novela homónima
de J.G.  Ballard,  no Festival  de  Ca-
nnes  de  1996.  As  proxeccións  ac-
tuais  da  copia  restaurada  do  filme
veñen acompañadas dunha presen-
tación do director desde dentro dun
Tesla. O canadense lembra como crí-
tica e público masacraron a película
como insultos como “sucia”, “porno-
gráfica”,  “obscena”  e  “subversiva”.
Nalgúns  países  tentouse  prohibir  a
súa estrea; noutros, distribuidores e
exhibidores negábanse a comerciali-
zala. As reaccións por parte dalgúns
espectadores  non  quedaban  atrás.
Como dixerir un filme que desprega
unha experiencia disidente da sexua-
lidade na que a excitación deriva dos
accidentes  de  coche?  E  con  todo,
Crash supuña unha continuación co-
herente na carreira de David Cronen-
berg, cuxa filmografía exploraba des-
de  os  anos  70  a  readaptación  do
corpo humano a unha sociedade ca-
da vez máis tecnificada, e as mani-
festacións  fisiolóxicas  dunhas  psi-
ques, individuais e colectivas, desen-
caixadas  e  reprimidas.  A  través  da
novela de Ballard, Cronenberg ofrece
a culminación lóxica do vínculo entre

automóbil e ser humano que define
a modernización da sociedade nor-
teamericana ao longo do século XX.
a

Porque a cultura popular estadouni-
dense levaba media  centuria  culti-
vando  unha  erótica  do  automóbil,
desde  a  publicidade que relaciona
os  coches  coa  potencia  sexual  a
Andy Warhol, que xa incorpora nos
anos 60 os accidentes de coche na
súa serie  Morte e desastre, que si-
túa as formas de morrer propiamen-
te estadounidenses no mesmo pla-
no que o resto de elementos da so-
ciedade de consumo. Estrelarte no
teu coche é tan pop como Elizabeth
Taylor. Unha idea que recolle Ballard
na súa novela, xa que a fantasía úl-
tima do Vaughan do Crash literario é
morrer nun auto xunto á protagonis-
ta de A gata sobre o tellado de zinc.
a

Aínda que a novela de Ballard pare-
ce  apelar  a  un  mundo  distópico,
Cronenberg ambienta Crash nun To-
ronto contemporáneo, o dos 90, ao
que non lle fan falla indicadores de
ciencia-ficción  para  ofrecer  unha
imaxe case futurista. O filme combi-
na  as  localizacións  exteriores  liga-
das  a  autoestradas,  estradas,  par-
kings  e  aeroportos  cuns  interiores
de  ambientación  fría  e  funcional,
agás no caso da casa-taller de Vau-
ghan.  Como en tantas outras pelí-
culas que transcorren en boa parte
nunha cidade de noite, a fotografía
de Peter Suschitzky, que loce mellor
que nunca en 4K, xera uns ambien-
tes á vez íntimos, clandestinos e in-
quedantes,  que  parecen  situarse
nunha dimensión máis  aló  da vida
normal do resto de mortais.  Son o
escenario  perfecto  para  acoller  o
continuo de encontros sexuais entre
os diversos protagonistas, cuxa libi-
do maniféstase a través dunha pul-
sión de morte automobilística.

Así,  en  Crash,  a  través  dos  acci-
dentes/cópula, as anatomías do co-
che e as do ser humano confúnden-
se e mestúranse na fusión perfecta
entre máquina e corpo: torsos pene-
trando a través do parabrisas, asen-
tos  salpicados  por  fluxos  viscosos,
corpos  distorsionados  en  posturas
propias da éxtase... Algúns dos per-
sonaxes atópanse nunha etapa inter-
media desta fusión, como demostran
as súas cicatrices e próteses (Rosa-
nna Arquette é digna de devoción en
calquera altar fetichista). A secuencia
cumio nesta hibridación de imaxina-
rios é aquela na que tres dos prota-
gonistas se embarcan nun acto se-
xual dentro do coche en pleno túnel
de lavado. Vaughan reivindica os ac-
cidentes  como  sucesos  fertilizado-
res,  e  non destrutores,  desencade-
namentos dunha enerxía sexual du-
nha intensidade imposible de acadar
doutros modos. Esta idea de trans-
misión da libido estrutura  unha pe-
lícula que en ningún caso se desen-
volve  como unha  narrativa  conven-
cional. En  Crash, a unha escena lú-
brica normalmente séguelle outra, e
os protagonistas a miúdo excítanse
explicándose as súas aventuras con
outras persoas ou contemplando co-
mo outros personaxes obteñen pra-
cer.  Sen  dúbida,  a  película  cultiva
unha estética fría coma o capó dun
coche e, por exemplo, a parella pro-
tagonista,  James  e  Catherine,  ape-
nas se miran aos ollos cando practi-
can o sexo. E con todo,  Crash é un
dos  escasos  títulos  da  Historia  do
Cinema en  que a  relación  entre  os
diferentes  personaxes  se  establece
satisfactoriamente a través do sexo,
sen escusas románticas nin  morali-
zadoras.  A  película  constrúe  unha
experiencia non normativa da sexua-
lidade que aínda hoxe resulta plena-
mente perturbadora e revolucionaria.
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