
Contes per créixer. Contes per a la vida.

L’eruga verda
Transformar-se per alçar el vol

Dins del nostre planeta ens trobem amb 
centenars de miracles de la natura: 
la metamorfosi és un d’ells. 

El terme prové del llatí metamorphosis, que al 
seu torn deriva d’un vocable grec que significa 
transformació. El sentit més precís de la paraula, per 
tant, fa referència a la mutació, l’evolució o el canvi 
d’una cosa que es converteix en una altra diferent. 
Un fenomen que es produeix en la més íntima 
soledat.

La petita eruga molsuda i verda 
voldria jugar amb les papallones, 
però les papallones estan molt enfeinades 
i es queda tota sola.

En aquest conte acompanyarem 
la petita eruga en el seu viatge 
de transformació.
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Sally Cutting va néixer a Londres. 
Es va formar com a il·lustradora a l’Escola 
d’Art Hornsey College of Art de Londres. 
Des de la finalització dels seus estudis 
es va dedicar a viatjar i treballar amb 
nombroses editorials en diferents 
països dissenyant llibres i portades, 
portant la direcció d’art d’algunes 
col·leccions i sobretot il·lustrant.

Especialitzada en aquarel·la realista i 
amb gran experiència en il·lustració 
infantil i juvenil, ha publicat prop de 
cent llibres en nombroses editorials 
(ING Edicions, Santillana, Plaça Jove, 
Màrqueting Editorial, Happy Books, 
etc.) i en diferents països: Espanya, 
Portugal, França, Grècia, Itàlia, 
Eslovènia, Finlàndia, Rússia, Argentina, 
Colòmbia i Veneçuela. 

Actualment resideix a Madrid.
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