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Ep, hola! Sóc l’AGUS PIANOLA, aquell amic 

teu que viu en una habitació plena de monstres. 

El pèrFid Dr. Brot els va expulsar del Llibre 

dels monstres i no tenien on viure, pobres! Però 

el pitjor és que el Dr. Brot i el seu ajudant 

Nap també han vingut a fer la guitza. No 

podem ni anar tranquils d’excursió! Ara volen 

fer esclatar una guerra entre les fades i els 

follets de Verdúria per culpa d’una moneda 

d’or de l’any de la picor! Aquest cop en Hole 

podrà demostrar que, a més de ser un as fent 

forats, també és un gran heroi!

Vine a   veure’ns a

agusandmonsters.com

L’AGUS I ELS MONSTRES

GUERRA
DEL

LA

BOSC

JAUME COPONS & 
LILIANA FORTUNY



Marxàvem d’excursió. Tres dies i dues nits! I no cal que us digui 
que, quan ho vaig saber, quasi em desmaio. Per a la gent normal 
anar d’excursió és fantàstic, però... què fas quan vius amb deu 
monstres? Què se suposa que fas amb els monstres?!

Bossa dels llibres

Bossa amb 
monstres

Motxilla



Pujar a aquell autobús va ser fàcil, però abans que arribés aquell 
moment vaig haver de dir i fer tota mena de bestieses. Per això 
us explicaré el que va passar uns dies enrere i així veureu com 
va anar la cosa.



Recordeu que dilluns 
marxem d’excursió a la 

granja escola de Verdúria!

Una excursió? De què? 
Per què? Com?

I què vol dir «granja escola»? 
És com dir «restaurant camp de 
futbol» o «farmàcia discoteca»! 

Agus, anar d’excursió 
és perfecte! 

I què faig amb els monstres?  
I com llegirem a la nit? I com me’ls 

emporto? I si em posés malalt i hagués 
de quedar-me a casa?

EL QUE VA PASSAR UNS DIES ENRERE

Es veu que feia mesos que tothom parlava d’aquella excursió, 
però, inexplicablement, a mi m’havia passat per alt.
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Per si tot plegat no fos ja prou bèstia, durant l’excursió calia fer 
un treball de tot el que veuríem. I la gran desgràcia era que ha-
víem de fer-lo per parelles. I a mi, amb qui em va tocar? És clar! 
Amb la Lídia Lines! 

Farem un gran treball, Agus.  
Amb índex, introducció  

i conclusions. I ben 
estructurat. 

Sí, Lídia, sí.  
El que tu diguis!

Perquè bla, bla, bla, bla... 
No et sembla? 

Sí, sí, és clar que sí! 
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Benvolguts pares, 
Us recordem que és molt important que els 

alumnes assisteixin a l’excursió de tres dies 

que farem a la granja escola de Verdúria. 

Hi faran un treball que complementarà la 

matèria treballada a classe i aprendran a 

conviure amb els seus companys.
Aprofitem per saludar-vos cordialment i us 

agraïm la vostra col·laboració. La Direcció

Així que vaig arribar a casa, vaig parlar amb els pares per dir-los 
que anar a l’excursió em semblava una idea horrible. El proble-
ma va ser que havien rebut una carta de l’escola que deixava les 
coses ben clares. 

Dius que no vols anar a l’excursió? 
Una mica de responsabilitat, fill! Una 

mica de responsabilitat.
Agus, em semblaria monstruós 

que no hi anessis! 

Has dit monstruós? 
Això ha tingut gràcia!
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Els pares m’ho van deixar ben clar: me n’anava d’excursió sí o sí. 
Però què havia de fer amb els monstres? Per sort, ells mateixos 
ho van decidir. 

Digues que tens al·lèrgia 
a dormir amb gent!

Vindrem amb tu!

Com voleu que s’empassin 
que tinc al·lèrgia a dormir 

amb gent?

I a les nits 
què farem? 

Molt fàcil! Amb 
una nota dels 

pares i un informe 
del teu metge! 

Empesca-te-les 
per dormir sol! 
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Aquell vespre el Sr. Flat i la Pintaca van falsificar la nota i l’infor-
me mèdic. I, encara no sé com, a l’escola va colar!

Però encara em quedaven moltes coses per resoldre. Per 
exemple, vaig haver d’anar a la biblioteca a buscar llibres que 
pesessin poc. 

Narrativa breu, novel·la 
curta, contes, potser algun 

àlbum il·lustrat...

Dius que vols llibres que 
pesin poc i siguin bons?

Home, per tres dies de no 
llegir, no et passarà res! 

Mai ningú no m’havia demanat 
llibres que pesin poc!

Bé, és que me’ls vull 
emportar a l’excursió. 
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Sí, sí que passarà, Emma. 
I tant que passarà!

Per cert, saps que la teva 
tutora té la grip? Al final us 
acompanyaré jo a l’excursió!

Vaja...
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