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En l'antiga mitologia persa sota el terme mantícora es 
definia un seguit de criatures mitològiques, amb cap 
humà, cos de lleó i cua de drac o escorpit. L'animal era 
pervers i perillós capaç de llançar espines verinoses 
per adormir les seves bèsties. Carlos Vermut utilitza 
aquesta vella i oblidada figura per donar nom a una 
pel·lícula d'aparença plàcida que amaga dins seu 
un profund malestar, que genera a l'espectador una 
sensació d'incomoditat, ja que darrere la placidesa 
d'una aparent societat normal s'hi amaguen moltes 
tares possibles i darrere les tares hi ha sempre la 
figura del monstre.
Julián, el protagonista de la història, és un dissenyador 
de còmics que treballa a poder fer efectiu alguns 
dels seus treballs en el territori de la realitat virtual. 
Des d'un vell apartament de Madrid dissenya figures 
monstruoses, es posa un casc de VR i entra en el 
seu món particular i se sent còmode. Quan es troba 
en l'univers virtual teòricament no passa res, és com 
si transités per un altre món possible que no té res a 
veure amb la realitat. Els problemes sorgeixen quan 
ens adonem que Julián amaga alguna cosa rara, molt 
estranya. En els primers moments de la pel·lícula, surt 
a rescatar un nen, el seu veí, que s'ha quedat sol i 
està en perill. Julián actua com el bon veí i més tard 
intentarà ser simpàtic amb la família del costat, portar 
obsequis al nen i continuar vivint la seva vida. Des del 
primer moment alguna cosa pot arribar a entreveure's, 
però com que els monstres estan en el cervell del 
protagonista i es manifesten com a criatures virtuals, 
tot sembla tranquil. Si el mal està en les ficcions, 
teòricament no hi ha res a témer.
Carlos Vermut no li agrada fer res explícit i és capaç 
de donar-nos falses pistes que ens porten per camins 
equivocats. Una part central del metratge explica una 
història d'amor. Julián coneix a una noia anomenada 
Diana. Es troben, surten a passejar, sopen junts, van 
a la casa d'ella. Dormen en un mateix apartament, 
primer separats, després s'acosten, però alguna cosa 

El fora de camp del monstre

estranya fa que aquesta història d'amor romàntic que 
es presenta com a alliberadora en mig de la misèria 
estigui condemnada a no avançar, a fracassar, a 
quedar-se perduda. El desig es troba en una altra 
banda i forma part del fora de camp que la pel·lícula 
no para d'apuntar, però que està allà fent mal, actuant 
de forma perversa.
En la novel·la de Mary Shelley sobre Frankenstein, 
els lectors acabaven preguntant-se sobre què és el 
que havia convertit el monstre en paradigma del mal. 
El monstre era una criatura bona per naturalesa, però 
era vist pels altres com a diferent i en sentir-se sol i 
marginat acabava llançat al mal. El monstre no era una 
criatura malvada, sinó bàsicament diferent. Julián és 
l'antítesi de Frankenstein, no sabem si és bo a ulls de 
la societat i malvat internament. En tot cas, ens queda 
clar que el problema té a veure amb la insatisfacció 
sexual, amb el seu desig i en la dificultat per poder-
lo canalitzar. La societat el condemnarà al foc etern, 
Carlos Vermut calla. No l'acaba de condemnar, ni el 
redimeix. En tot cas ens deixa amb l'amargor de saber 
que aquella criatura empàtica a la qual hem seguit al 
llarg de dues hores pot tenir alguna cosa rebutjable. 
Serem capaços de mirar-lo frontalment?
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