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Ep, hola! Soc l’Agus Pianola! Comparteixo 

habitació i aventures amb una colla de 

monstres. Ei, però també tinc pares, eh? Per 

cert, que fa poc se’n van anar a París i em van 

enviar uns dies a casa de l’avi. Quin desastre, 

com estava tot! I l’avi, no l’havia vist mai tan 

trist i desanimat. Normal: li volien enderrocar  

la casa! La culpa, del tresor perdut del besavi!

I en aquesta aventura coneixeràs els  

tres monstres guanyadors del concurs  

«Dibuixa el teu monstre»!

Vine a   veure’ns a

agusandmonsters.com
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ELS PARES TAMBÉ 

SÓN PERSONES



Resulta que els pares també són persones i, a vegades, els agra-
da estar sols. Això ho vaig descobrir un vespre mentre sopàvem.

Agus, et volíem dir 
que... La setmana que 

ve marxem a París!

Visca!!! Anirem 
a París!!!

És perfecte perquè la 
setmana que ve tenim 

festa de l’escola!
No, no, no…  

A París hi anirem  
la mare i jo!
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Va resultar que el pare li havia regalat un viatge a París a la mare 
pel seu aniversari i se n’hi anaven tots dos. I així va ser com, de 
passada, vaig saber que jo passaria aquells dies a casa de l’avi.

Seran pocs dies...
I a casa de l’avi 

sempre t’ho 
passes bé, oi?

Ah, m’esteu dient 
que jo me’n vaig a 

casa de l’avi?

Exacte!!!
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Anar a casa de l’avi ja m’estava bé, perquè realment era veritat 
que amb l’avi sempre m’ho passava bé. Evidentment, pensava 
emportar-me els monstres, però de cop i volta se’m va acudir 
una gran idea...

I la Lídia?!? La Lídia pot 
venir a casa de l’avi?

Home, hauríem de 
parlar amb l’avi, però 

suposo que no hi haurà 
cap problema.

I de passada, Agus, 
pregunta-li a la Lídia si li 

ve de gust anar-hi!
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El pare va parlar amb el seu pare, l’avi. I jo vaig parlar amb la 
Lídia. I la Lídia va parlar amb el seu pare. Tots vam parlar amb 
tots, i al final va quedar clar que la setmana que els pares ana-
ven a París, la Lídia, els monstres i jo la passaríem a casa de l’avi.

Perfecte! Perfecte!

Perfecte!

Perfecte!

Està claríssim: tot és 
perfecte! Tot quadra!



Em vaig passar tota la setmana explicant-li a la Lídia com era la 
casa de l’avi i el munt de coses que hi podríem fer: anar al bosc 
i a l’hort; cuinar, jugar a cartes, escoltar aventures i històries.

La casa de l’avi és als afores 
de Galerna, a tocar d’un bosc 
preciós, i té un hort i un pou, 
i una bassa amb capgrossos, 
i un xiprer i, i, i, més enllà, hi 

ha una muntanya!



...I l’avi sempre està de 
bon humor. Li agrada 
jugar, cantar, llegir, 
escoltar música...

Ual·la! Ja m’ho 
imagino! Serà 

genial!!!



Els monstres també van estar encantats de saber que aniríem 
uns quants dies a casa de l’avi. Ells encara no el coneixien, però 
com que jo ja els n’havia parlat, estaven segurs que ens ho pas-
saríem bé!

Aquests dies a 
casa de l’avi sigueu 

responsables!
Quina mania que té el 

teu pare amb això de la 
responsabilitat!

Sí, als Pianola això de la 
responsabilitat ens ve 

de família!



Ens anirà bé 
respirar una mica 

d’aire pur!

Sí, ja era hora d’anar 
a passar uns dies a un 

lloc tranquil.



Aquella setmana va costar molt de passar, però finalment va ar-
ribar el dia. El divendres, tal com havíem quedat, els pares ens 
van recollir a l’escola per portar-nos a casa de l’avi.

Va, va..., que tenim el 
temps just per deixar-vos 
a casa de l’avi i arribar a 

l’aeroport!



Aquí teniu els llibres 
d’aquesta setmana! 

Us he posat una 
mica de tot! Au, passeu-

vos-ho bé!




