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El vampir Ladislau

E l  vampir  Ladis lau  nece-ss ita  esmolar-se  els  ullals .  Ha  d’aconseguir

trobar un dentis ta, o bé un hospital d’urgènc ies  o algú que el vulgui ajudar.

La  his tòria  transcorre  en un mateix  dia, comença  amb el  despertar del

vampir —i  un terrible  mal  de  dents— i  dura  fins  que  se’n torna  a  dormir,

però sense resoldre el seu problema. A ixí, la narrac ió esdevé la suma de

les  petites  his tòries  i  personatges  que  es  va  trobant  el  vampir  en  la

recerca  d’ajuda. E l  fet  que  el  problema  plantejat  no  quedi  resolt  i  que

aques t  només  s igui  el  punt  de  partida  de  la  narrac ió  és  una  mica

decebedor. És  un  text  humorís tic :  un  vampir  que  necess ita  ajuda  d’un

dentis ta, ratpenats  que  han perdut  el  sentit  de  l’orientac ió, humans  que

confonen  el  vampir  amb  una  dis fressa...  E l  més  impac tant  són  les

il·lus trac ions . E l  retrat  dels  personatges  és  molt  bo: desc rits  amb trets

desmesurats , forçats  a  la  caricatura  i  molt  teatrals . L’ambientac ió  juga

amb allò  que  identifiquem fàc ilment  com a  trets  essenc ials  del  món del

terror:  cortinatges  de  vellut,  nit,  boira,  lluna  plena,  espelmes ...  que

embolcallen la narrac ió de mis teri  sense que el  relat persegueixi  en cap

moment  aques ta  finalitat.  La  il·lus trac ió  ha  fet  un  pas  més  del  que

demanava el text.
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