L’AGUS I ELS MONSTRES

Ep, hola! Soc l’Agus

Pianola! Ja deus saber

que fa temps que comparteixo lectures i moments

SR. FLAT i una bona colla
de MONSTRES. Aquesta vegada el Dr. Brot

extraordinaris amb el

l’ha feta grossa: s’ha dedicat a llançar projectils
a l’espai amb un missatge que diu que la Terra és un
lloc terrible que cal destruir. T’ho imagines? Sort
que els carters de l’espai ens ajudaran a interceptar
els missatges. Ens enlairem en missió espacial!
I en aquesta aventura coneixeràs
els tres monstres guanyadors del
concurs «dibuixa el teu monstre»!

Vine a

veure’ns a

agusandmonsters.com

JAUME COPONS &
LILIANA FORTUNY
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UNA TRANQUIL·LITAT
INTRANQUIL·LA!

Poques coses hi ha més tranquil·les que estar-se al parc el dissabte al matí. Jugues amb els amics, t’estires a l’herba..., i saps
que en les pròximes hores per passar-ho bé no caldrà fer res
d’especial. Si de cas, llegir una mica, parlar amb els altres...

Quina tranquil·litat!

Jo em podria passar
el dia aquí!

Si no existís aquest parc,
ens l’hauríem d’inventar!

Quan no fas res t’adones de
moltes coses, com ara que és
meravellós que el cel sigui blau,
que els arbres siguin verds...

I pensar que hi ha gent
que no ho sap valorar!

Ja ho deia Epicur: qui no
s’acontenta amb poc, mai
no s’acontentarà amb res!

Doncs... Què voleu
que us digui? Tanta
tranquil·litat la trobo
una mica sospitosa.

Sospitosa de què? Per què
ho dius, això, Ziro?

Quants dies fa que no
veiem en Brot? Dues
setmanes? Tres?
Quatre?

Realment feia molts dies que no vèiem el Dr. Brot. I tot i que
això era inquietant, vam seguir tranquil·lament al parc. Aquella
nit, però, en Brex, se la va passar a la finestra. Volia veure què
feia el Dr. Brot a les nits, perquè de dia encara el podíem controlar, però de les nits no en sabíem res. I, de cop, quan els altres
ja dormíem...

Ei!!!! En Brot està
llançant coets!

Potser hauríem d’anar
a buscar la Lídia i baixar
al parc. No trobeu?

Ara mateix faig un forat
fins a la seva habitació!

Sí, val més que anem
a veure què fa aquell
poca-solta!
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Amagats rere d’un matoll, vam estar una bona estona mirant
què feia el Dr. Brot. Utilitzava una mena de canó amb el qual
disparava al cel. I com que ens va semblar que allò no tenia cap
sentit, vam esperar una bona estona per intentar entendre de
què anava la cosa.

Quants n’hem
disparat, Nap?

Jo què sé, Doctor!

Ets un tarat! Et
vaig dir que els
comptessis!!!

Però tant és! Quan
s’acabin aquests d’aquí,
pel cap baix n’haurem
disparat 60.000!
Uaahahahahaha!
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Vam esperar fins que el Dr. Brot i en Nap van acabar de disparar
tots els projectils que tenien i van marxar. Però ni així vam ser
capaços d’entendre res del que vam veure.

Però quin sentit té,
disparar al cel?

El canó es movia, oi?

I tant! Cada projectil prenia un
rumb diferent. He calculat la
velocitat a la qual sortien els
projectils i puc dir que van lluny,
molt lluny. Llunyíssim!

Hole, Brex i Drílocks, em temo
que hauríeu d’anar a fer una
investigació a cal Brot. A veure
què hi trobeu...
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Ens vam quedar al parc a esperar en Brex, en Hole i en Drílocks.
I com que jo havia agafat la bossa dels llibres, perquè no se sap
mai, sortosament vam passar una bona estona llegint!

I si el que passa és que el
Dr. Brot i en Nap simplement
s’estan divertint?

Mireu què tinc aquí! Un
llibre d’en Gianni Rodari,
Contes per telèfon!

Agus, encara no els
coneixes? El Dr. Brot
només es diverteix
fent maldats!

Visca Rodari!
Com m’agrada
retrobar-lo!

A mi el que m’entusiasma
dels seus textos és que
en el fons sempre hi
batega la llibertat!

Què? Llegim o no?
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Vam llegir uns quants contes de Gianni Rodari i em van agradar
molt, però el que em va sorprendre és que totes les històries
del llibre representava que eren els contes que el Sr. Bianchi, un
pare viatger, explicava a la seva filla per telèfon cada nit. Eren
contes breus, molt bojos i divertits! Contes sorprenents!

A mi m’agrada el del nen
despistat que va perdent
les parts del seu cos!

A mi m’agrada el conte en
què els adults aixequen un
edifici perquè els nens el
destrossin!

Jo, per qüestions
professionals, em
quedo amb el del
castell de gelat!

Jo em pensava que
el teu era el del camí
de xocolata!

Doncs jo he de dir que m’agrada
molt el del país on posen el
«des» davant de cada paraula.
Em fa molta gràcia!

I tu què fas, plores?

Sí, m’emocionen els
contes de Rodari. A
vegades penso que és
un monstre!

I què me’n dieu, del conte d’inventar
nombres? És clar que el del
semàfor blau també m’agrada...
I el de la rata que es menjava els
gats... I el de l’autobús 75... Jo què
sé, m’agraden tots!
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Just quan vam acabar la lectura, van arribar en Hole, en Drílocks i en Brex. I no van tornar amb les mans buides: portaven
un projectil com els que havíem vist llançar al Dr. Brot i una
mena de dibuix fet amb puntets de color vermell i daurat.

Només hem
trobat això...

Un dels projectils
d’en Brot...

I també hem trobat
aquest dibuix!
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Com passa sovint, que les coses no són el que semblen, aquell
projectil i aquell dibuix tampoc no eren el que semblaven. De
cop, en Brex, que sostenia el projectil, va veure que el podia desmuntar. I mentre això passava, en Ziro i en Flat es miraven el
dibuix atentament.

Ei, un moment, que
això es pot obrir! I em
sembla que hi ha alguna
cosa a dins.

A tu això no et
recorda...?

Ara que ho dius...
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Pel que fa al projectil, va resultar que en realitat era una càpsula
que contenia un missatge enregistrat en quatre-centes llengües
conegudes i set-centes de desconegudes. I el contingut d’aquell
missatge era horrible!

SI REBEU AQUEST MISSATGE, HEU DE SABER
QUE LA TERRA ÉS UN LLOC TERRIBLE, QUE
REPRESENTA UNA AMENAÇA PER A TOT L’UNIVERS.
CAL QUE LA DESTRUÏU IMMEDIATAMENT! NI SE
US ACUDEIXI ACOSTAR-VOS-HI. PODRIA SER MOLT
PERILLÓS! DESTRUÏU LA TERRA!

Només al Dr. Brot se li
pot acudir una bestiesa
com aquesta!
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Ara sí que
s’embolicarà
la troca!

Per si aquella crida a destruir la Terra no era ja prou brutal, el que
van descobrir el Sr. Flat i en Ziro ens va acabar d’alarmar. Aquelles càpsules havien estat repartides per l’univers. 60.000 càpsules repartides per tot l’univers!

Fixeu-vos en aquests
punts més lluminosos...
Són les estrelles i els
planetes! No veieu
l’Ossa Major?!

I els punts vermells marquen
els llocs exactes on han anat
a parar les càpsules amb els
missatges d’en Brot!
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No cal dir que ens vam posar una mica nerviosos. Hi va haver
un moment de descontrol que només es va acabar perquè en
Ziro i el Sr. Flat ens van cridar a l’ordre.

I ara què?
Això... Què?
Què? Què?

Potser ho troba algú que
ja veu que és obra d’un
pertorbat amb ganes
d’embolicar la troca!

Sí, o potser ho troba una
civilització molt guerrera
que converteix la Terra
en un gruyère i l’envia als
confins de l’univers!
Un moment, però
l’univers no era infinit?
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Sí, aquest dibuix
només és una part
de l’univers!
Finit? Infinit?
Args...

És horrorós!
Horrorós
i horrible!
¡Horrorós,
horrible
i terrible!

Voleu parar
i pensar una
mica?!

A veure si posem
una mica de seny!
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ELS CARTERS
DE L’ESPAI,
UNA ESPERANÇA

Quan el Sr. Flat va aconseguir que ens calméssim, va deixar anar
una idea que va fer que tots els monstres se l’escoltessin atentament, perquè sabien de què els parlava. I nosaltres, la Lídia
i jo, com que no teníem ni la més remota idea de què parlava,
encara vam estar més atents.

Potser tenim una
possibilitat...

Recordeu els
carters de l’espai?

Sí!

És clar!
Els carters ens
poden ajudar!!!

Quina gran idea,
Flat!
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Però qui són, els
carters de l’espai?

Doncs ja ho diu el seu
nom: són carters... Vaja,
o ho eren.

En què quedem, són
carters o no ho són?
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Passada l’alegria que va provocar la idea del Sr. Flat, mentre en
Brex i l’Emmo se les empescaven per contactar amb els carters
de l’espai, en Ziro ens va explicar qui eren.
ELS CARTERS DE L’ESPAI
EXPLICATS PER EN ZIRO

Fa més anys dels que ningú recorda, hi havia el SCI, el Servei
de Correu Interplanetari, que recorria l’univers incansablement
repartint les cartes i els paquets que la gent s’enviava.

I

SC
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No hi havia missió que els carters de l’espai es neguessin a fer.
Tant hi feia si el que s’havia de portar era una simple carta, un
paquet o qualsevol altra bestiesa.
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Els carters van estar treballant sense parar durant anys i anys,
fins que en un planeta llunyà van fer una descoberta que va
convertir la seva feina en una inutilitat. Era un nou invent, la
màquina teletransportadora.

Aquesta màquina pot portar
qualsevol objecte o ésser d’una
punta a l’altra de l’univers en
dècimes de segon. Només cal
programar-la, prémer el botó i ja
està: de Júpiter a Saturn en una
microdècima de segon, i de la Terra
a la Lluna en un no res... Au!

I ara a què ens
dedicarem?

Vaja, doncs que bé!
Acabem de quedarnos sense feina!

Uf! Jo no em veig
fent una altra cosa!
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Tots els carters van anar abandonant el seu ofici, però n’hi va
haver tres que van decidir seguir navegant per l’espai. I, si tot va
bé, encara hi deuen ser. I com que no han deixat mai de navegar
per l’espai, coneixen tots els racons de l’univers. Si algú ens pot
ajudar, són ells!

I

SC
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Aquella història dels carters de l’espai ens va impressionar
molt, tant que ni ens vam adonar que mentre en Ziro ens l’havia estat explicant, en Brex i l’Emmo havien enllestit la seva feina. Havien aconseguit posar en marxa un aparell per contactar
amb els carters.

Aquí Brex, des de la
Terra. Carters de l’espai,
si capteu el senyal,
contesteu... Necessitem
la vostra ajuda!
Com m’he de veure!
Convertit en ràdio!

Hi ha una possibilitat remota
que els carters de l’espai
siguin capaços de recollir
tots els missatges d’en Brot!
Antigament havien fet tota
mena d’heroïcitats!
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En Brex va passar una bona estona intentant contactar amb els
carters, però va ser just en el moment en què es va aturar per
descansar una mica que va arribar un senyal.

Brex? Brex? Aquí els carters
de l’espai! Què se suposa que hi
fas, a la Terra? Trobo que no
fa gens per a tu! Dona’ns les
teves coordenades. Ara venim!
I quan dic ara és ara!

Mai! No fallen mai, els
carters de l’espai!
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El carter que va parlar amb en Brex va dir «ara!», i la veritat és
que no havien passat ni cinc minuts que va aparèixer una nau
al cel i se’ns va acostar a tota velocitat.

SCI

Són ells!
Són ells!

Però si no han
trigat gens!

Menys que gens!
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