
50 anys de la primera edició de  

L’Erugueta goluda 
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A la biblioteca trobareu: 

La pequeña oruga glotona 

La Luciérnaga solitaria   

Don caballito de mar  

Diez patitos de goma 

Vols jugar amb mi?  

El camaleón camaleónico  

al Vermell 146 

1,2,3...al zoo a la Bebeteca 

També trobareu molts títols en anglès a: 

Anglès 1 CAR i Anglès 2 CAR 

Qui és l’Erugueta? 
 

Quan vaig néixer era molt, molt petitona 
però, sabeu què? Jo sempre tinc gana! No 
només menjo fulles com la majoria d’eru-
gues, no... he tastat coses tan dolces com 
les llaminadures i el gelat. El gust salat 
també m’agrada, m’he menjat fins i tot 
una botifarra! És així com em vaig fent 
gran. Després, m’embolico amb les capes 
d’un llençol que jo mateixa em construei-
xo per a fer una bona becaina. És com una 
mena de niu que s’anomena crisàlide. No 
se’m veu ni la punta del nas! 

        

Maig 2019 

SENYALS D’IDENTITAT:  
 

· Sempre tinc molta gana i m’agrada tastar sa-
bors nous.  
 

· Els meus colors són molt bonics i llampants 
potser quan sigui més gran em convertiré en una 
preciositat i fins i tot tindré ales. 

Nom: Eric Carle 
Vaig néixer a Nova York, l’any 1929. tinc 84 anys 

Ofici: il·lustrador i escriptor 

Sóc el creador... de molts llibres infantils com l’Eru-
gueta  goluda, 1,2,3...al zoo, Vols jugar amb mi?, Diez 
patitos de goma... La meva font d’inspiració és la natu-
ralesa i a meva passió és l’art. Tinc un museu a Nova 
York on faig tallers amb els nens i nenes que com jo, 

estimem el dibuix i la pintura. 
 

Una curiositat... un dia estava fent forats amb una perforadora a una pila de papers, i 
se'm va ocórrer la idea d'un cuc de biblioteca. Així neix la història de L’Erugueta goluda. 
Després, el meu editor em va dir que no li agradava la idea d'un cuc i em va proposar una 
eruga. De seguida vaig pensar en una papallona... i ja vaig tenir la història!  

ERIC CARLE 


