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Allà on el salze arriba a l’aigua,
un capgròs va conèixer una eruga.
Les seves mirades es van creuar i es van enamorar.
«M’agrades tal com ets —va dir l’eruga—,
em promets que no canviaràs mai?»
Però tothom sap que els capgrossos es transformen,
i les erugues, també.
Aquest àlbum tracta del cicle de la vida, de l'amor i del
pas del temps. Ens sorprèn amb un final inesperat, que
es desmarca dels «happy end» dels contes tradicionals. El
format original del llibre ens brinda una lectura en
vertical on podem apreciar, a cada doble pàgina, el món
de l'eruga i el món aquàtic del capgròs.
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