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El vampir Ladislau
E l vampir L adis lau nec e- s s ita es molar- s e els ullals . H a d’ac ons eguir
trobar un dentis ta, o bé un hos pital d’urgènc ies o algú que el vulgui ajudar.
L a his tòria trans c orre en un mateix dia, c omenç a amb el des pertar del
vampir —i un terrible mal de dents — i dura fins que s e’n torna a dormir,
però s ens e res oldre el s eu problema. A ixí, la narrac ió es devé la s uma de
les petites his tòries i pers onatges que es va trobant el vampir en la
rec erc a d’ajuda. E l fet que el problema plantejat no quedi res olt i que
aques t només s igui el punt de partida de la narrac ió és una mic a
dec ebedor. É s un text humorís tic : un vampir que nec es s ita ajuda d’un
dentis ta, ratpenats que han perdut el s entit de l’orientac ió, humans que
c onfonen el vampir amb una dis fres s a... E l més impac tant s ón les
il·lus trac ions . E l retrat dels pers onatges és molt bo: des c rits amb trets
des mes urats , forç ats a la c aric atura i molt teatrals . L’ambientac ió juga
amb allò que identifiquem fàc ilment c om a trets es s enc ials del món del
terror: c ortinatges de vellut, nit, boira, lluna plena, es pelmes ... que
embolc allen la narrac ió de mis teri s ens e que el relat pers egueixi en c ap
moment aques ta finalitat. L a il·lus trac ió ha fet un pas més del que
demanava el text.
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