
Es pot dir de dues maneres, perquè el 
cabdell té dos caps: en Nando tenia una 
àvia que es deia Elsa, o també, l’Elsa tenia 
un net que es deia Nando.





Al principi principi, quan l’Elsa va rebre la 
notícia que tindria un net, va decidir que 
tricotaria i va sortir a comprar llana. Li’n van 
oferir de color “blau cel de bebè”, però ella va 
fer que no amb el cap:

—Blau —va dir—, prefereixo blau.

I es va posar a treballar sense pressa.



Però aquella nit va somiar un hotornoaprovar 
i es va despertar amb ganes que potser sí.



Va pensar que li costaria deixar-lo, però va 
decidir que era millor trobar-se per casa el 
jersei que abrigava la seva germana que no 
pas tenir-lo desat en un calaix.

Va pensar que se li faria trist recordar-se de 
l’àvia, però va resultar que més aviat li venia 
una escalforeta a l’esquena cada cop que veia 
passar aquell retall de mar pel seu davant.



Es pot dir de dues maneres, perquè el cabdell 
té dos caps: l’Elsa tenia un net que es deia 
Nando, o també, en Nando tenia una àvia 
que es deia Elsa.
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