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Ven a   vernos a

AGUS Y LOS MONSTRUOS

¡Hola! Soy Agus Pianola y estoy seguro 

de que debes de haber oído hablar de mí 

aunque no te hayas leído aún ninguna de mis 

aventuras. No es por decirlo pero soy bastante 

famosillo, ¡y mis amigos los monstruos 

también! Nos hemos metido en mil aprietos, pero 

siempre acabamos triunfando por encima del 

mal del Dr. Brot. ¡Vaya par de pájaros, él 

y su ayudante Nap! ¿Queréis saber qué han 

inventado ahora para secuestrar a nuestra 

Emma? ¡Un trampolín hecho con una tela 

mágica que te hace viajar en el tiempo! ¿Quién 

decía que ya estaba todo inventado?



Cada divendres a l’hora del pati la Lídia i jo anem a la biblioteca 
de l’escola per tornar els llibres que hem llegit aquella setmana 
amb els monstres i n’agafem de nous. Potser sona estrany, però 
ens ho passem millor triant llibres amb l’Emma que no pas al 
pati. Un divendres, però, no la vam trobar. I aquí va començar 
una aventura que no ens podíem ni imaginar.

Emma, portem els 
llibres! Emma?

Emma, on ets? 

Em sembla que 
no hi és.

És estrany. 
A aquesta hora 
hi és sempre! 



Com que l’Emma no era a la biblioteca, vam anar a veure si la 
trobàvem a la sala de mestres. Vam pensar que devia haver anat 
a prendre un te, un cafè o a fer el que sigui que facin els adults a 
l’hora d’esmorzar. Però ens van dir que, a primera hora, havia en-
trat a la biblioteca amb un paquet molt gros i ja no n’havia sortit.

Amb un paquet 
molt gros? 

Potser eren 
llibres nous...

 No. Els llibres nous 
sempre arriben el 
primer dilluns de 

cada mes! Ho tinc 
controladíssim! 

7



A la tarda, just quan es van acabar les classes, vam agafar la bos-
sa dels monstres i la dels llibres i vam tornar a la biblioteca. 

Emma, Emma... 
Venim a tornar 

els llibres! On ets, 
Emma? 

Què és allò? 
Que bonic! 

Ni ho 
toqueu!!! 

El que ens 
faltava! 

I aquests dos 
desgraciats, què 

fan aquí? 

A tu què et sembla 
que poden fer? 

Res de bo! 
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No vam entendre per què els monstres havien perdut els ner-
vis en veure aquella mena de trampolí de circ, però, quan vam 
veure que el Dr. Brot i en Nap s’allunyaven rient, vam saber que 
n’estava passant alguna.

A veure, per on 
començo a explicar què 

deu estar passant... 
No serà fàcil ni ràpid 

d’explicar!

Doncs afanya’t, 
Flat, que em sembla 
que hi ha pressa!

No el 
pressionis, 

Ziro! 

No hi ha cap 
dubte, nois, és la 
tela del temps! 



Fa quasi mil anys, hi va haver un cavaller tan cruel i brutal que 
no distingia entre amics i enemics. Tractava malament tothom.

Quan no guerrejava, aquell cavaller es dedicava a robar el poc 
que tenien els pobres camperols. 

M’estàs 
mirant a mi? 

M’emporto la vaca i el 
porc, i volia deixar-vos 

la gallina... 

Però també 
me l’emporto! 
Ahahahahaha! 

Què, què, què? Tu 
què mires? Grrrr! 

L’estranya història de la tela del 
temps, explicada pel Sr. Flat 



Un dia el cavaller va patir un accident. Com que també maltrac-
tava el seu cavall, el pobre animal va decidir frenar en sec en 
plena carrera per escarmentar-lo. 

El cavaller va quedar malferit, però uns camperols se’l van em-
portar a casa i en van tenir cura. I fins i tot van sacrificar l’única 
gallina que tenien per preparar-li un brou que el refés una mica. 

Args... Que 
em mato! 

Sempre he estat un poca-
solta, un desgraciat, una 

mala persona. I ara he tingut 
una sort que no em mereixo. 

Estic perplex! 
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Quan el cavaller va estar recuperat, va ajudar els camperols a 
conrear la terra i fins i tot els va protegir d’altres cavallers. Però 
un dia va començar a obsessionar-se amb tot el mal que havia 
fet en el passat. 

I el cavaller va tenir la sort o la dissort que un mag va sentir el 
que deia, i li va fer una proposta. 

Si pogués tirar el temps 
enrere, arreglaria tot el mal 

que he fet! I llavors... 

No pots tirar enrere el 
temps, però sí que pots 
anar enrere i endavant 

en el temps! 

Molt senzill... Amb aquesta 
tela! L’únic que has de fer 

és tensar-la i saltar-hi 
damunt. Pam! Retrocediràs 
o avançaràs en el temps... 

Com? Digues 
com ho puc 

fer?

Te la canvio per 
l’espasa i el cavall! 

Fet!
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I així, el cavaller va fer que els seus amics camperols tensessin 
aquella tela, va saltar-hi i... pam! 

Pam!

Vaja... Quin 
pam més pam 
que ha fet!

Això és cosa 
de bruixes!

Però «pam» què, 
Sr. Flat!?! 

Molt bé, i què? 
On va anar a 

parar? 

Però el que ens 
importa a nosaltres 

és aquesta tela! 
La tela del salt del 

temps! 

Pam! Va 
desaparèixer!

No se sap. Mai més 
ningú no en va saber 
res, d’aquell cavaller! 




