
Copons i Fortuny assegu-
ren que darrere de L’ Agus 
i els monstres han acabat 

vivint ells mateixos en un món 
monstruós, i que no poden dei-
xar de pensar i de projectar jocs, 
música i tota mena de nous 
ginys, idees i formats monstruo-
sos.  El llibre Bon Nadal, esti-
mats monstres! neix d’aquest 
impuls i es concreta en una 
aventura dels monstres molt 
més llarga que les habituals. I cal 
dir que aquesta vegada el repte 
dels protagonistes és immens: 
salvar el Nadal. Per fer-ho, els 
monstres només comptaran 
amb l’ajuda d’un nou monstre, 
l’It, i de l’Unreal Peep Band, una 
banda de rock’n’roll.   

ESPECIAL NADAL

L’AGUS I ELS MONSTRES

Una gran aventura nadalenca, 
amb dues cançons i un bufagus
En tres anys, Copons & Fortuny han creat 10 llibres de la 
sèrie L’ Agus i els monstres, que ja han estat traduïts a dot-
ze llengües. Ara, i com sempre de la mà de l’editorial Com-
bel, ens presenten una nova aventura molt especial, amb el 
doble de pàgines, dues cançons i un bufagus de regal.

L’It és un personatge que surt de la imaginació d’en Lluc Vila. Va ser escollit entre 
els 12.000 dibuixos dels nens i nenes que van participar en la segona edició del 

concurs «Dibuixa el teu monstre». Per contra, la banda de rock s’ins-
pira en els músics reals que han creat i enregistrat les dues cançons 
dels llibres: en Pep Rius, l’Iban Rodríguez, en Joan i en Lluís, de la 
Companyia Elèctrica Dharma, en Valentí Nieto i la Mercè Galí. I, per 
si fos poc, a Bon Nadal, estimats monstres! hi trobareu el tió, els 
Reis d’Orient, el Pare Noel, la Befana i un munt de personatges que 

per Nadal reparteixen regals arreu del món.

L’It és un monstre escollit entre  
12.000 dibuixos de nens i nenes,  
i l’Unreal Peep Band, una banda  
de rock molt real

De Dickens  
al Dr. Seuss  
passant per El  
conte de Nadal  
de l’Auggie Wren,  
de Paul Auster

  Com és habitual en els llibres de 
la sèrie, els personatges llegeixen 
tothora i les seves lectures acaben 
tenint ressò en les aventures que 
viuen. En aquesta ocasió recorren 
a tres contes de Nadal: el conte que 
Paul Auster va publicar el Nadal de 
1997 al New York Times, el Conte de 
Nadal de Charles Dickens i un altre 
clàssic nord-americà, Quan el Grinx 
va robar el Nadal, del Dr. Seuss.  

Un argument  
ben boig...  

  Tots els personatges que repar-
teixen regals per Nadal han decidit 
deixar de fer-ho. El Dr. Brot ha estat 
l’artífex d’una campanya que els ha 
fet creure que no són necessaris i 
que ningú no els estima. L’It, un 
monstre que es dedica a fer les bos-
ses amb què tots aquests perso-
natges reparteixen els regals, 
recorrerà als monstres perquè 
l’ajudin. I a tot això l’Octosol, el 
monstre de la música, està con-
vençut que la mú sica els ajudarà 
a salvar el Nadal.

Tots els  
elements de  
la sèrie multiplicats  
per dos

  En aquest lliurament el lector tro-
barà tots els ingredients propis de la 
sèrie: l’empatia, la companyonia, el 
surrealisme, la rebel·lió, l’aventura i 
la integració d’elements que prove-
nen de l’art, la literatura, la música i 
la vida. I ho trobarà tot a l’engròs, per 
duplicat, juntament amb nous ele-
ments, com ara les cançons.

Literatura de veritat, 
música de veritat.  
I si hi ha so, també  
hi ha imatge

  Copons i Fortuny van tenir molt 
clar que si escrivien i dibuixaven 
L’ Agus i els monstres des de la lli-
bertat i partint del que a ells els 
agrada, la música dels monstres no 
podia ser música per a nens feta 
amb maquinetes i pocs recursos. Per 
aquest motiu es van aliar amb en 
Pep Rius i van entrar a l’Estudi Llu-
erna amb un petit grup de músics 
monstruosos. I, acabades les can-
çons, van triar en Pol Fuentes per 
realitzar els videoclips.

3 anys, 10 llibres, 12 idiomes, 150.000 exemplars venuts, i ara... Bon Nadal, estimats monstres!  

NOTÍCIES MONSTRUOSES



L’ Agus i els monstres, 
llibre a llibre 
Des del setembre de l’any 2014, Com-
bel ha publicat deu títols de la sèrie, 
incloent-hi els extres Sant Jordi de les 
Galàxies, una revisió molt especial de 
la llegenda de Sant Jordi, i els Activi-
jocs monstruosos, un llibre d’activitats. 

I ben aviat... més monstres! 
  Mentre Bon Nadal, estimats monstres! tot just acaba de sortir del forn, ja 

estem preparant altres llibres de la sèrie. La nit del Dr. Brot arribarà el 
febrer de 2018 i, després de Sant Jordi, doble lliurament: la novel·la La, 
la, la i els Activijocs monstruosos 2.

Agus and Monsters, the forthcoming  
animated series 

  Més enllà de la continuïtat de la sèrie, Copons i Fortuny no paren 
de barrinar més monstruositats. De ben segur que seguiran 
fent música amb els companys de viatge que han anat tro-
bant, però, a més a més, durant aquest curs faran els primers 
passos cap a una sèrie d’animació. En aquest 
sentit ja han establert contactes amb al-
guns monstres de l’audiovisual, un ter-
reny que tots dos coneixen molt bé.

Agus o Tiago? 
  L’arribada de l’Agus a Portugal ens 

ha portat una sorpresa. Allà l’Agus 
no es diu Agus, sinó Tiago! Com es 
dirà a França i als Estats Units? I a 
la Xina? 

L’Agus i els monstres arreu del món
Tres anys després de néixer, els monstres s’han escampat pertot i 
a hores d’ara segueixen tancant-se noves aliances arreu del món.
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La Liliana Fortuny ha aclarit que, tot i ser animadora,  
no ha portat mai ni pompons ni faldilla curta ni vambes. En realitat,  

durant molt de temps, Fortuny ha animat sèries de dibuixos. 

Fortuny, animadora   

  No som parella, no som pare i filla,  
no som cap tàndem ni cap altra mena de 
bicicleta. Som més aviat els dos motoristes 
d’Easy Rider, Thelma i Louise, Simon  
i Garfunkel, l’Athos i en Porthos,  

l’Astèrix i l’Obèlix i, en el millor dels  
casos, en Harpo i en Chico Marx.” 

    copons & fortuny 

Els idiomes  
de L’Agus  
i els monstres

Anglès (EUA & Canadà)  

Català  |  Coreà
Eslovac | Espanyol  

Francès (França & Canadà)

Grec  |  Letó   
Lituà  |  Persa
Portuguès (Portugal)

Turc  |  Txec
Xinès simplificat

3 anys,
10 títols,

12 idiomes!



«La màquina  
de fer monstres» 

PER JORDI CERVERA

 Jaume Copons i Liliana Fortuny 
s’han convertit en una sòlida i per-
fecta màquina de fabricar monstres. 
La gran efectivitat del seu treball i la 
qualitat i la imaginació que demos-
tren els han convertit en una mena 
de dualitat, en una doble personali-

«L’èxit de L’Agus  
i els monstres»

PER COPONS I FORTUNY 

Fragment d’«Al Baloo de veritat no el voldríeu ni 
veure», de Copons & Fortuny. Llibre inèdit i rebutjat per 
més de 130 editorials d’arreu del món.

  Quan ens demanen on rau l’èxit 
de L’Agus i els monstres, sempre diem 
el mateix: no ho sabem! Ens agrada 
tenir molts lectors i que els nostres 
llibres agradin, és clar. Però no sabem 
res de l’èxit. I ens sembla que, en rea-
litat, ningú no sap per què alguns 
llibres, cançons, pel·lícules i les pro-
postes artístiques més diverses tenen 
èxit o no. No ho saben els productors 
musicals, ni els editors, ni els progra-
madors ni els marxants ni els matei-
xos autors. Keith Richards no volia 
gravar «Satisfaction» perquè no li 
semblava bé ni com a cara B d’un 
disc, Méliès va dir que el seu invent 
en realitat no tenia cap mena de pos-
sibilitat comercial, i John Kennedy 
Toole va decidir marxar d’aquest 
món perquè va pensar que Una con-
fabulació d’imbècils ja no tindria cap 
possibilitat d’èxit. A casa nostra cal 
fer menció especial al jurat del Premi 
Crexells que va deixar passar sense 
premi La plaça del Diamant, de Rodo-
reda, a favor d’un llibre que ningú no 
recorda.  

L’èxit es veu a posteriori, quan 
l’editor o el productor es lamenta de 
no haver fet la compra, quan el crític 
es voldria empassar la crítica, quan 
el membre d’algun jurat voldria que 
la terra se l’empassés a ell o quan algú 
diu «jo ja ho vaig dir» fent cara de 
«com volíeu que ho sabés?».    

despistado, algo caradura, cuya vida cambia 
cuando un monstruo se instala en su habita-
ción. Los últimos títulos, publicados este año, 
son La carta más alta y El salto del tiempo. A 
partir de 8 años.

«Monstruos  
al rescate»

PER GERMÁN MACHADO 

  En la lógica evolutiva de los re-
corridos lectores, hay una edad en 
la que las transiciones se frustran y 
se pierden lectores literarios, lo que 
coincidirá con la llegada por parte 
de niños y niñas a la lectura inde-
pendiente, justo cuando la cultura 
audiovisual –cine, televisión, video-
juegos– parece desplazar la cultura 
literaria en las preferencias infanti-
les. Para revertir estas situaciones la 
industria editorial ofrece libros que 
combinan relato gráfico con relato 
textual. Dentro de esa oferta hay 
pocos títulos con una cuidada cali-
dad. Uno de ellos es la serie Agus y 
los monstruos. 

La colección española Agus y los monstruos 
es ideal para que los niños se aficionen a leer 
libros más largos, con capítulos, aunque con 
ilustraciones para vencer el miedo al texto 
corrido. Su protagonista, Agus, es un chico 

tat, en un subjecte global que perd 
les identitats personals per gua-
nyar-ne una de conjunta que es ma-
nifesta amb tota la seva magnitud i a 
un ritme endimoniat. 

 Després de llegir qualsevol 
dels llibres de la sèrie, s’entén a 
la perfecció que s’hagin 
convertit en un èxit. 

Les històries que ens expliquen són 
divertides, emocionants, enriquido-
res, simpàtiques, amb picades d’ullet 
a la literatura, a la música, a la vida, 
sense dogmatismes, amb gresca i 
aquell necessari punt de bogeria 
rebel absolutament imprescindible. 

Hi ha una cosa certa: si coneixes 
personalment un o els dos integrants 
d’aquest pack, quan llegeixes les 

 La gran virtud de esta serie 
es la compenetración entre el 
lenguaje literario y el lenguaje 
gráfico. 

La ilustración de Liliana Fortuny cui-
da mucho la composición de las esce-
nas y los detalles. Su trabajo muestra 
una gran solvencia en la dis posición 
dinámica de los personajes y los obje-
tos del escenario, logrando con ella una 
importante carga narrativa y una alta 
dosis de humor.  

Es de destacar que las 
lecturas realizadas por los 
protagonistas tienen una 
presencia central y permanente 
en la serie.

De hecho podemos leer la serie como 
si se tratara de una novela de forma-
ción lectora. Los episodios de lectura 
que se intercalan en la trama, tal 
como están narrados, asumen una 
actitud proliferante: motiva para la 
lectura de esos otros libros que bien 
podrían conformar, de manera tran-
sitoria y transitiva, un canon «mons-
truoso» de la literatura. O, dicho de 
otro modo, un canon «lijero».

aventures de l’Agus, els veus. La seva 
personalitat, els gustos, els tics. És la 
personalitat aplicada a la creativitat 
i, qui sap, potser aquesta és una de 
les raons (o la raó) de l’èxit, l’auten-
ticitat, la passió i l’emoció sense ar-
tificis, tal com raja.

 El projecte va creixent llibre 
a llibre i es va fent cada vegada 
més compacte, més sòlid, amb 
més ramificacions. 

És obvi que el treball continuat, la 
confiança i, per què no dir-ho, l’èxit, 
ajuden força a construir aquest uni-
vers on la personalitat i allò que en 
podríem dir «marca de la casa» és 
fonamental a l’hora d’establir i de 
marcar les complicitats entre autors 
i lectors.

El que han dit dels monstres 
Un acostament a L’Agus i els monstres a partir de fragments 
d’articles d’en Jordi Cervera, en Germán Machado i els autors.   
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  Un tàndem formidable: 
dibuixos de la Liliana més frases 
enginyoses del Copons,  
i ja teniu una de les formes més 
divertides de llegir, que  
no és poca cosa!!!” 

GEMMA BARRUFET 
(A PEU DE PÀGINA)

  Quan l’humor i la bona 
literatura van de la mà, es 
produeixen fenòmens 
imparables. Visca l’Agus  
i els monstres!” 

FE FERNÁNDEZ  
(L’ESPOLSADA)

  Amb l’Agus, el Sr. Flat, la 
colla dels monstres i la meva 
estimada Lídia, una fornada de 
bons lectors recordaran que, amb 
algun dels títols d’aquesta sèrie, 
es van fer lectors. I això no té 
preu.” 

PAULA JARRÍN  
(AL·LOTS)

  Quan arriba un nou  
llibre de l’Agus, una alegria 
monstruosa s’apodera de tota la 
llibreria!” 

IRENE TORTÓS-SALA  
(L’ALTELL)

  A Pebre Negre els vam cedir 
un raconet i s’hi han posat bé: ara 
ja ocupen el doble d’espai. No et 
fiïs mai d’un grapat de 
monstres!” 

MAITE  
(LLIBRERIA PEBRE NEGRE)

  Divertit, emocionant, molt 
guai!, amb intriga, fantàstic, 
sorprenent, especial, ple 
d’històries dins d’una història, 
amb molta aventura, interessant 
i fantasiós.” 

NOIS I NOIES DEL CLUB DE LECTURA  
DE PATI DE LLIBRES

Fragments dels articles 
«Agus i els monstres» i 
«La màquina de fer 
monstres», del Blog  
de Jordi Cervera. 

Fragments de 
«Monstruos al 
rescate», de Germán 
Machado, a Fuera de 
Margen, núm. 1, 2017.

«Agus y los monstruos»
CECILIA JAN, El País. Babelia

L’OPINIÓ  
DE LLIBRETERS  
I LECTORS



Sense trampa
 Una tarda vas amb la Liliana For-

tuny a fer un xou en una llibreria i 
una mare diu: «Vosaltres sou el 
rock’n’roll de la literatura infantil»; 
i veus que ho diu perquè la im-
postura és zero, perquè l’actitud hi 
és tota i no fem veuetes ni tractem 
els nens com si fossin coses petites. 
I llavors tot canvia i t’adones que si 
vols fer sonar els monstres ja no 
podràs fer trampa, ni recórrer a 
trucs fàcils ni a maquinetes i sinte-

titzadors o caixes de ritme. De cop 
et paralitzen les veus dels ninots i 
les veus de senyores de quaranta 
anys que es fan passar per nens. 
T’adones que la música haurà de 
ser com el llenguatge escrit i plàstic 
que has plantejat: de veritat. I se-
gueixes aturat i bloquejat fins que 
un dia trobes un guitarrista esquer-
rà, en Pep Rius, amb aquell punt 
boig i genial dels bons guitarristes 
esquerrans. 

L’Unreal Peep 
Band o la Real Pep 
Rius Band 

 En Pep Rius (guitarrista de la 
Dharma i Raydibaum, ara de ple 
embolicat en el seu projecte Galli-
na), a més de compondre la música 
dels monstres i de fer la producció 
amb l’Iban Rodríguez, ha posat 
guitarres, teclats i les línies de baix. 
Però no només això: va ser a partir 
d’ell que vam anar muntant una 
banda tan irreal com pràcticament 
impossible (d’aquí que en el llibre 
es diguin UNREAL PEEP BAND), 
en què han acabant convergint en 
Valen Nieto, l’Iban Rodríguez, la 
Mercè Galí i també, al saxo i a la 
trompeta, en Joan i en Lluís de la 
Companyia Elèctrica Dharma. Cal 
dir que després d’un munt de feina, 
però abans de l’enregistrament, 
vam fer dues sessions a l’estudi per 
tal que fos possible fer el que pre-

teníem. I què preteníem? El mateix 
que quan dibuixem i escrivim les 
novel·les: fer-ho tot de veritat, per-
què ens agrada desar els egos a la 
butxaca, assumir riscos, treballar 
amb llibertat i gaudint de cada mo-
ment. Dit en paraules soltes: amor, 
llibertat, diversió, respecte. I ho vam 
aconseguir. Per això ara l’Unreal Peep 
Band ja és indestriable de L’Agus i els 
monstres. 

Tots junts aquí
  Des de l’intro (com si els The Who haguessin nas-

cut al Bronx) fins a la tornada  (arranjaments propis 
de la Motown), i amb una melodia que se’t cla-

va al cervell com si fos la cançó de l’estiu, 
aquest tema és tot un hit. Lluny de plan-

tejaments inorgànics, la cançó traspua 
frescor i energia pels quatre costats. Re-
alment l’Unreal Peep Band ens enlaira des 
del segon zero. Soul-Rock sense fissures.

Per Nadal
 Agafeu l’Elvis Costello de l’any 1977, afegiu-hi els Beatles del Revolver i 

un guitarrista de nu-metal, tanqueu-los en un estudi a la Califòrnia del 69 
amb la missió impossible d’escriure una nadala per al segle 
XXI. El resultat no s’allunyarà gens d’aquest tema, que és 
més que una nadala, més que una cançó. Estem davant 
d’una celebració de la música! L’Unreal Peep Band la 
torna a clavar. Rock amb totes les lletres.

La música  
dels monstres

Les cançons de Bon 
Nadal, estimats monstres! 

Quan arriba el fred, no hi ha res 
com un bufagus per protegir el coll 
i evitar els refredats. L’Agus i la 
Lídia en fan servir en el nou llibre. I 
si ells en fan servir, per què no 
haurien de fer-ho els lectors?  

Que què dius  
que és un  
bufagus? 

  COM ES POSA UN BUFAGUS ?  Per Copons i Fortuny

Escolteu i mireu les cançons 
i baixeu-vos-les! 
agusandmonsters.com  •  combeleditorial.com

Segueix-nos a:

#agusandmonsters combeleditorial.com
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