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Les paraules sense pensament no van al cel.

W. Shakespeare

En veritat, si no fos per la música,
hi hauria més raons per tornar-se boig.

Piotr Ílitx Txaikovski

[pendent ISBN i DL] Cap a les estrelles.indd   3 05/02/16   10:42



A la Rosa Maria
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7Cap a les estrelles

TEMPUS FUGIT

Quants dels nostres ja no hi són! Han marxat per no 
tornar. Sempre els envoltarà el misteri. O potser torna-
ran. Massa difícil per a la ment de l’home. Incògnites i 
absurditats que ens aclaparen el dia a dia. Suposo que és 
inevitable. Per més que vulguem no podem desfer-nos de 
la idea de la mort. Que pot ser una realitat tangible en 
el temps, o no. Una mort que pot ser abans de la mort. 
Quantes vegades passa així sense adonar-nos-en! Per més 
que et costi has d’intentar lluitar contra aquesta idea. Si 
no ho fas, se t’emportarà i ja no hi haurà res a fer. No hi 
podrà haver un camí de retorn. Lluita amb totes les teves 
forces. Segur que tu pots fer-ho. Sempre has estat un 
noi fort, valent, estudiós, responsable, sincer i més i més 
coses, totes positives. De què t’han servit? Ara estàs ben 
sol. Depens només de tu mateix i de la teva capacitat de 
supervivència i d’il·lusió, que segur que et queda en algun 
racó del teu cor. Perquè tu sempre has tingut un gran cor. 
Però, com que no es veu, ningú se n’ha adonat. Has ajudat 
i intentat comprendre a tothom. Però ara estàs sol. No 
s’hi val a fer-se la víctima. Les coses han anat així i ja està. 

Segur que m’estàs escoltant. I espero que les meves pa-
raules serveixin per fer-te adonar que sempre hi ha temps 
per a una segona oportunitat. Ara és el moment de pensar 
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8 Daniel Montañà Buchaca

en tu i de creure que quan estiguis bé podràs viure tot allò 
que les obligacions i la vida quotidiana no t’han deixat 
fer. Segur que l’amor tornarà a tenir el paper de motor de 
supervivència. Com sempre ha estat així en els humans. 

T’estimo. Com sempre ens hem estimat com a amics. 
Però ara t’ho vull recordar. Perquè dins la teva soledat sà-
pigues que pots comptar amb mi. Però no te’n refiïs. Per 
més que vulgui, i vull, puc fer poc per tu. Senzillament, 
puc estar al teu costat i prou. La teva força interior, que 
sempre has tingut, has de deixar-la fluir. Ella sola et portarà 
una altra vegada cap a la normalitat. 

Cada dia quan surti de treballar vindré a veure’t. Fa tant 
de temps que no ens vèiem… Però tenim tants records 
per compartir… Tantes aventures que vàrem viure junts… 
Que segur que recordar-les, d’una manera o altra, ens 
ajudarà a tots dos. Aquest tornar al passat serà la punta de 
llança que ens durà a enfocar de nou el futur. 

* * *

El dia abans havia rebut la trucada de la Maria. Jo pen-
sava que encara era la seva dona. Però es veu que ja feia 
més de deu anys que s’havien separat. Coses que passen.

La Maria era una noia de Barcelona que havia estudiat 
Psicologia. La vàrem conèixer en una d’aquestes festes d’es-
tudiants. En acabar els estudis, en Joan i ella van casar-se.

Les seves paraules van ser: 
—Mira, Pere, m’ha costat trobar el teu telèfon, però al 

final l’he aconseguit. Sóc la Maria. Te’n recordes, de mi?
—Sí, dona, sí. Tu ets la Maria Garcia, la que sempre 

estava més de gresca. Què és de la teva vida?
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9Cap a les estrelles

—Poca cosa. Anar fent la viu-viu i poca cosa més. Et 
trucava per en Joan, que ha tingut una embòlia i està 
ingressat a l’Hospital de Sant Pau. A veure si tu poguessis 
anar a veure’l. 

—No et preocupis. Demà mateix hi faré cap. 
Aquella nit, pràcticament, no vaig aclucar ull. No 

parava de pensar en en Joan. Fins i tot, m’impregnava 
un sentiment de culpa per no haver-li trucat feia tant de 
temps. Però, malauradament, ara ja no s’hi podia fer res. 
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11Cap a les estrelles

Feia molt temps que no tenia notícies d’en Joan. Quan 
érem joves havíem estat molt amics. Sempre junts a tot 
arreu. Inseparables en tot. Anàvem a col·legi junts, a fer 
trapelleries pels carrers, a jugar a futbol, a banyar-nos al 
riu. Quan vàrem ser una mica més grandets, els caps de 
setmana anàvem a ballar i empaitar alguna mossa. Ens ho 
passàvem d’allò més bé. 

En Joan era molt jovial i despreocupat. Tenia aquella 
mena d’alegria o felicitat innata, digues-li com vulguis. 
Encara que no volguessis, se t’emportava. Si algun dia no 
estaves gaire content o passaves un mal moment, el que 
fos, ell sempre t’ajudava a superar-ho.

En Joan i tota la colla, de petitots, vàrem anar als boy 
scouts del poble. Els dissabtes a la tarda ens trobàvem al 
cau, que era un local on ens reuníem i parlàvem d’excursi-
ons i les preparàvem. També ens formàvem en història de 
Catalunya i comentàvem la situació política del moment, 
sobretot de la manca de llibertat política que hi havia 
aleshores. 

Realment, el cau era un lloc d’esbarjo i de companyo-
nia, que de ben segur ens va servir, més endavant, per 
formar-nos com a persones. Practicàvem activitats lúdiques 
a través de les quals ens impregnàvem de valors universals 

RECORDS
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12 Daniel Montañà Buchaca

de solidaritat i de diàleg, alhora que ens ho passàvem bé. 
També vam prendre consciència de la importància de la 
natura i de la pertinença al poble català. 

Després, tots dos vàrem anar a Barcelona, a estudiar a 
la universitat. Per a nosaltres, uns nois de poble, més aviat 
temorencs, que pràcticament no havíem sortit de casa, allò 
era una gran aventura i el camí definitiu a la llibertat. Ja 
no hauríem de donar explicacions als pares del que fèiem 
o deixàvem de fer. 

A Barcelona, sobretot el primer any, la nostra vida va 
ser com quan obres una ampolla de xampany sacsejada. 
Sortien bombolles i escuma pertot arreu. Era un moment, 
aquell, que semblava que ens haguéssim de menjar el món. 
Anàvem a fer un volt per les Rambles, freqüentàvem bars 
musicals i discoteques, fèiem tombs fins a les tantes de 
la nit, per aquí i per allà. També acudíem, de vegades, a 
algun míting o arenga política, que en aquell moment 
eren molt habituals arreu. Feia ben poc que s’havia mort 
el general Franco. 

Encara recordo el dia de la mort del dictador. Aleshores 
fèiem el primer curs de carrera. Vivíem a l’Hostal Carde-
nal, que estava situat a la cantonada del carrer Aragó amb 
el carrer Aribau. De la vida en aquell lloc, se’n podrien 
explicar de l’alçada d’un campanar. Òbviament, de bones 
i de dolentes, i fins i tot de còmiques. Però ara no és el 
moment. Recordo com si fos avui mateix, devien ser les 
deu del matí, aproximadament, que en Joan va entrar 
sobtadament a l’habitació i va dir: “S’ha mort el Franco!” 
Encara érem al llit mig endormiscats. Però la notícia ens 
va despertar de cop. De seguida, vam ficar quatre coses a 
dins una bossa-maleta i cap a la plaça Universitat, que era 
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13Cap a les estrelles

allà mateix, a agafar el primer cotxe de línia que marxés 
cap al poble. 

La societat estava en plena ebullició. Aquells concerts 
de la Nova Cançó ens emocionaven i ens donaven espe-
rances de llibertat. 

Aquell primer any a ciutat va ser una mica caòtic. 
Vàrem salvar el curs pels pèls. L’any següent ja ens vàrem 
asserenar una mica. Ja pensàvem més a estudiar i menys 
a voltar-la. D’una manera o altra, la realitat s’imposava 
i potser anàvem, ni que fos lentament, madurant. Ens 
fèiem grans. 

Alguna vegada ho comentàvem. Passat el xarampió 
del primer any —en què t’ho vols menjar tot—, trobes a 
faltar el poble i la família. Així, els caps de setmana mar-
xàvem cap a casa. Plegàvem de la universitat el divendres 
al migdia i corrents a agafar el tren i cap a casa falta gent. 
Ens mancava aquella escalfor de la llar, que a Barcelona no 
teníem, i aquells menjars de la mare. Hi havia setmanes 
que no acabaven de passar mai més i somiàvem poder 
marxar cap al poble. 

Al matí anàvem a la facultat i a la tarda habitualment 
estudiàvem. No era gaire divertit. Però s’havia de fer. Si 
volíem aprendre i treure’ns el títol, no hi havia més remei 
que fer colzes. 

Cada vegada més vèiem la ciutat com el lloc de treball 
i el poble com el lloc de lleure i esbarjo. Els caps de set-
mana voltàvem sales de ball i discoteques de la comarca. 
Deixàvem els llibres i ens dedicàvem de ple a passar-ho 
bé. Voltar, fer amics, conèixer noies, ballar i gaudir de la 
joventut. Ja n’havíem fet, de bestieses! Res d’importància, 
cosa de jovent, com deien aleshores la gent gran. 
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14 Daniel Montañà Buchaca

Segur que érem uns idealistes i uns romàntics. Mirat 
des de la perspectiva actual, no n’hi ha cap dubte. Ales-
hores no ho vèiem així. Érem tan il·lusos que ens crèiem 
importants i, fins i tot, pensàvem que les nostres decisions 
i actuacions polítiques podien ajudar a canviar la societat. 
Ara ben segur que diríem: “Que n’érem, de rucs!” Però ens 
ho vàrem passar bé i això és el que val. I és el record que 
queda d’aquells moments. 

A les manifestacions polítiques, no hi solíem anar per 
por que no ens detinguessin els grisos. Encara no havíem 
anat a la mili i si ens enxampaven ja hauríem llepat. Els 
nostres pares ens pagaven els estudis a Barcelona amb gran 
sacrifici i no ens la podíem jugar. 
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15Cap a les estrelles

Dimarts, 1 d’agost de 2006

Fa una calor sufocant. La roba se t’enganxa a la pell. 
Voltar per la ciutat aquests dies té, com diria, l’ambiva-
lència de l’acalorament i a la vegada de la tranquil·litat. 
La ciutat està mig morta. Comerços tancats i menys gent 
i cotxes del que és habitual.

Pujo les escales de l’entrada de l’Hospital de Sant Pau i 
em vénen al cap aquells anys d’estudiant. Aquella manera 
de viure i de fer que ja formen part d’un passat que no 
tornarà mai més. 

Els records d’aquells anys d’estudiant de medicina 
no són del tot lineals. De vegades, es barregen i fan que 
siguin més proclius a la invenció que a la realitat com a 
tal. Segurament aquest aiguabarreig fa que la mitificació 
sigui més fàcil. La realitat va ser una altra cosa. Però als 
homes ens és més fàcil quedar-nos amb els bons records, 
amb la bellesa i, fins i tot, amb una certa idealització de les 
vivències del temps passat. I així esborrar de forma natural 
el que no ha estat tan bo. Això, com moltes altres coses dels 
humans, no deixa de ser un mecanisme de supervivència. 

Ja arribo al pavelló Sant Rafael, on hi ha ingressat en 
Joan. No sé com deu estar avui. Però suposo que com 
ahir, inconscient. 

CANÍCULA
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16 Daniel Montañà Buchaca

Està sol en una habitació d’aquestes antigues. Connec-
tat pertot. Porta l’oxigen, sèrums, l’han motoritzat, porta 
la sonda. Està immòbil. M’hi acosto lentament i li faig 
dos petons a la cara i li dic a cau d’orella que sóc en Pere. 
“Sí, en Pere Salarich, el teu amic.” Ell no fa cap expressió 
facial, ni fa cap moviment de res. Està tot ell immòbil, 
d’una peça. Com si hagués sentit ploure. 

M’assec en una cadira i li agafo la mà. Ell està com 
absent de tot. Com si ja no pertanyés al món dels vius. Té 
la mirada perduda i no mou ni peu ni cama. Em quedo 
una bona estona al seu costat. 

Al cap d’una bona estonassa, per no estar-me al seu costat 
com un enze o explicar-li aventures passades, decideixo fer 
una altra cosa. Unes aventures que potser d’aquí a un temps 
li explicaré. He portat un MP3 amb cançons del Leonard 
Cohen. A en Joan li agradava molt aquest cantant canadenc, 
fill d’una família jueva. Aquella manera de cantar i aquelles 
lletres plenes d’emotivitat sempre l’havien captivat. Ell ma-
teix, més d’una vegada, em comentava que quan escoltava 
aquelles cançons era com si es traslladés a un altre món. 
Li encantava Cohen, no com un fan irracional sinó, tot al 
contrari, a través de la racionalitat, la bellesa, la suggestió i la 
sensualitat que despertaven en ell aquelles melodies. Perquè 
aquest cantant era un tot. Cançons, estètica personal, visió 
del món, delicatessen, amor, religió i relacions de parella feien 
com un tot indestriable. 

Aquells primers paràgrafs de la cançó Suzanne, que diuen 
així: “Suzanne et fa baixar a la seva casa al costat del riu. / 
Pot sentir com baixen els vaixells. / Pots passar la nit al seu 
costat / i saps que està mig boja, / però és per això que et 
vols quedar...”, que canta Leonard Cohen, acompanyat de 
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17Cap a les estrelles

la cantant nord-americana Judy Collins, no deixen de ser 
una icona per a molts que ara passen de la cinquantena. 

Li engego l’MP3 i d’una manera fluida van sortint 
d’aquell estri les cançons de Leonard Cohen: Suzanne, 
Dance me to the end of love, I’m your man, Tower of Son, 
First we take Manhattan, Everybody knows. 

Mentre vaig escoltant al costat d’en Joan aquelles can-
çons, quedo com mig abaltit. Em vénen al cap imatges 
inconnexes de joventut. Persones que vaig conèixer i amb 
qui vaig compartir coses. Després dels anys he perdut la 
seva pista i fins i tot el seu record em queda del tot desdi-
buixat. Ara sembla que, d’una manera o una altra, vulguin 
tornar-me a aparèixer. Unes aparicions fugaces i una mica 
borroses envoltades com d’una nebulosa que les cobreix. 
Vull intentar recordar millor, però no puc. 

Un cop de porta em fa sortir d’aquell endormiscament 
i veig en Joan totalment immòbil i l’MP3. Aleshores co-
mença a sonar la cançó Tower of Son. Les primeres notes 
diuen així: “Doncs els meus amics se n’han anat / i els 
meus cabells són grisos. / Em fa mal en els llocs on solia 
jugar / i estic boig per l’amor.” Quina realitat tan dura! 

Les infermeres li canvien el sèrum. Dues infermeres 
en un tres i no res li han tret el que estava buit i n’hi han 
posat un altre. Van vestides amb un pijama de color verd, 
són joves i tenen les faccions de la cara agradables i una 
mirada dolça. De seguida em recorden aquelles infermeres 
que empaitàvem quan érem estudiants. En Joan sempre 
hi havia tingut molt èxit. 

Comença a sonar Dance me to the end of love (Balla amb 
mi fins al final de l’amor). Una cançó que sempre em re-
corda aquell videoclip en què surt Leonard Cohen cantant 
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18 Daniel Montañà Buchaca

i aquella noia tan bonica ballant. És d’una sensibilitat ex-
quisida i d’una bellesa sublim. No es pot demanar res més. 

Comences escoltant, en anglès, unes paraules que se 
t’emporten no se sap ben bé cap a on. Cohen, en aquesta 
cançó, diu: “Balla amb mi a través de la teva bellesa amb 
un violí en flames. / Balla amb mi a través del pànic / fins 
que estigui completament segur. / Aixeca’t com una branca 
d’oliva i sigues el meu colom missatger. / Balla amb mi 
fins al final de l’amor [...]” Aleshores hom creu que un 
altre món és possible. 

—Joan, t’han agradat aquestes cançons? Segur que sí. 
El que passa és que de moment no m’ho pots dir.

Intento abraçar-lo, li faig un petó i me’n vaig cap a casa. 
No he pogut parlar amb ell i no sé ni si m’ha conegut. 

Era estrany, estava ben sol. No tenia ningú que l’acompa-
nyés. Fa tants anys que no ens vèiem… No sé, pràctica-
ment, res de la seva vida dels últims vint-i-cinc anys llargs. 
No sé si els seus pares són vius o no. Ni quina situació 
sentimental té actualment. Ni si té fills o no. Tampoc sé 
si treballava o no. Quins amics té. Quines afeccions tenia 
actualment. Res de res. 

A uns amics íntims com nosaltres, el temps, sense 
adornar-nos-en, ens ha fet uns estranys. Per tant, hi ha 
molta feina per fer. 

Segur que quan estigui bé podrem recordar moltes coses 
de les viscudes al poble, quan anàvem a col·legi, quan vol-
tàvem pels carrers, quan anàvem a jugar a cartes o al billar, 
quan intentàvem lligar-nos les noies. De tot això i de molt 
més, n’haurem de parlar, i de ben segur que quan anirem ti-
bant del fil els records aniran apareixent un darrere de l’altre. 

* * *

[pendent ISBN i DL] Cap a les estrelles.indd   18 05/02/16   10:42



19Cap a les estrelles

Avui és el meu primer dia de vacances. Per això he pogut 
anar al matí a veure en Joan. Surto de l’hospital quan deuen 
ser prop de les dues. No sé gaire on anar a dinar. Al final, 
decideixo agafar un taxi que em porti cap al port. El dia és 
calorós i menjar a l’aire lliure en una terrassa on no toqui 
gaire el ressol pot ser el millor. Agafo taula en un restaurant 
que hi ha prop del Museu d’Història de Catalunya que es 
diu Restaurant Mar, al Palau de Mar. 

Un cop estic assegut, penso: però si tu en fas tot l’any, 
de vacances, què t’empatolles? El que passa és que no ho 
dius a ningú, que estàs jubilat, o sigui, que tens una in-
validesa. Per això, segueixes amb el teu paper de sempre. 
Que treballes els matins i punt. Ara, com que és el mes 
d’agost, pots dir tranquil·lament que estàs de vacances i 
santes pasqües. Tothom s’ho creurà. És el mes en què la 
majoria de mortals que treballen fan les vacances. 

Ja fa anys que va passar-me una cosa inexplicable. 
Estava treballant precisament a l’Hospital de Sant Pau, 
al servei de medicina interna, i vaig començar a tenir al-
lucinacions. Em van passar unes coses molt inquietants. 
Jo les vaig viure com si fossin reals. Per una part, m’ho 
vaig passar malament, perquè em feien patir. Però, per 
l’altra, eren molt divertides i excitants, em donaven com 
descàrregues d’adrenalina. 

Ara prenc una medicació que fa que ja no em passin 
aquestes coses tan estranyes. Però, dient-ho sense embuts, 
és com si m’haguessin capat la imaginació i, fins i tot, 
l’alegria o la felicitat. Digues-li com vulguis. 

Resulta que un dia vaig començar a veure una dona 
rossa, que se m’apareixia i desapareixia. Quan la veia, 
anava per encalçar-la i se’m feia fonedissa. Allò va durar 
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20 Daniel Montañà Buchaca

dies. Fins i tot, aquesta dona se m’apareixia en somnis. 
Eren uns somnis, per a mi, impressionants. Aquesta dona 
se m’emportava com en una espècie de paradís. Com en 
un lloc idíl·lic, ple d’arbres fruiters i d’éssers estranys, però 
simpàtics. Encara que l’endemà al matí em llevava molt 
cansat, perquè m’havia despertat moltes vegades durant la 
nit, havia estat molt divertit.

Un dia vaig associar la dona que se m’apareixia i em 
desapareixia amb una que vaig visitar als Pirineus, devia 
fer uns quatre o cinc anys. Aleshores ja va ser massa. Vaig 
començar a obsessionar-me per ella d’una manera fora 
mida. Es va ensenyorir de la meva vida. Tot voltava a través 
de les seves aparicions espontànies arreu i dels somnis que 
tenia d’ella. Quina temporada, aquella! 

Això devia durar ben bé uns quatre o cinc mesos. 
Fins i tot, al mes de juliol d’aquell any me’n vaig anar 
a la seva recerca als Pirineus. El que va passar allà va ser 
terriblement decebedor. La dona, realment, no existia. 
I si realment havia existit, ho havia fet feia més de cin-
quanta anys. 

Aquell estiu i aquella recerca de la noia que en un altre 
temps havia existit, però que jo realment no podia haver 
conegut de cap manera, per un problema de temps i res 
més... Que senzill i que complicat a la vegada! Es deia 
Kitten. Un diminutiu del nom rus de dona Ekaterina. Va 
ser potser l’estiu més intens de la meva vida. Estava tan 
il·lusionat de trobar-la, conèixer-la, parlar-hi i poder-li 
dir com m’agradava! Però no va poder ser de cap manera, 
perquè tot plegat era una irrealitat que existia dintre el 
meu cap o la meva ment, digues-li com vulguis. Però, en 
la realitat temps-espai, no podia ser. 
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21Cap a les estrelles

Aleshores, quan vaig tornar a Barcelona, molt dema-
crat d’aquells dies d’angoixa, il·lusió, felicitat i decepció 
viscuts als Pirineus, els meus pares em van portar a veure 
un psiquiatre amic de la família. Em va diagnosticar una 
paranoia. Des d’aleshores que no treballo. Prenc medicació, 
faig control al psiquiatre i vagarejo. 

Però no ho digueu a ningú, perquè, si ho feu, ho sabrà 
tothom i no podré sortir al carrer. Aquí a Barcelona tot és 
més anònim i ningú fa gaires preguntes. Ara bé, al poble 
és diferent. Tot són xafarderies. Val més no comentar gaire 
res. Allà creuen tots que continuo treballant de metge a 
l’Hospital de Sant Pau. Millor. De totes maneres, des de 
fa anys, hi pujo ben poc, al poble. 

Malauradament, des de fa més de vint anys faig una 
vida molt austera i de poca relació social. Abans anava molt 
amb els meus pares. Però ara deu fer un parell d’anys que 
van morir tots dos. Primer, va morir el pare, de manera 
fulminant. El van trobar mort, estirat al quarto de bany. La 
mare ho va passar molt malament. El disgust de la mort del 
pare, li va costar molt superar-lo. Jo crec que la tristor la va 
envair i no se’n va sortir mai més del tot. Per altra banda, 
la meva germana, Maria, ja feia molts anys que era morta. 
Va morir en un accident de cotxe quan tenia dinou anys. 

Des d’aleshores, la soledat s’ha apoderat de mi. Per 
una part, ja estic bé sol, però, per l’altra, penso que estaria 
millor amb una dona. Ara, la vida m’ha portat a aquesta 
situació. De vegades, crec que em falta valentia. No ho sé. 
Estic fet un garbuix. 

Els dies de cada dia, habitualment, vaig pels voltants de 
les deu a fer un cafè amb llet al bar de sota casa i llegeixo 
els diaris. Després vaig a fer un tomb per un parc que hi 
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ha per allà a prop, fins a la una. Llavors, acostumo a anar 
a dinar en un bar-restaurant de mala mort que hi ha a la 
cantonada de casa. Allà ja em coneixen de fa molts anys. 
M’hi sento bé. El menjar no és res de l’altre món, però la 
Lluïsa, la cuinera, fa coses saludables. 

Havent dinat, vaig a fer una mica de migdiada. De 
vegades, l’allargo una estona i no m’aixeco fins quasi a 
tocar les sis de la tarda. 

Després, vaig a la biblioteca La Fraternitat. Conec la 
bibliotecària i estic apuntat a un club de lectura. Allà co-
mentem llibres. Som una bona colla, entre deu i quinze, 
depèn del dia. 

Els dissabtes al matí m’agrada molt baixar a les Rambles 
i fer un tomb pel mercat de la Boqueria. Aquelles parades 
de fruita tan ben posades i de tanta diversitat! A l’època 
dels bolets, aquella quantitat i varietat d’espècies que hi ha! 
De seguida em ve al cap quan amb el pare anàvem a buscar 
bolets el dissabte i el diumenge, quan se’n feien. Ens agra-
dava molt i ens ho passàvem d’allò més bé. Després, faig un 
tomb per les parades de peix, pesca salada, carn... Res, que 
m’ho volto tot! Normalment, esmorzo al bar Pinotxo. Faig 
com un esmorzar-dinar. Així, ja no he de menjar i me’n vaig 
directament a fer la migdiada quan arribo a casa. 

* * *

Dimecres, 2 d’agost de 2006 

Arribo al pavelló Sant Rafael quan deuen ser les deu 
del matí. Avui, per recordar vells temps, he anat a fer un 
cafè amb llet i un croissant a la cafeteria de l’hospital. Sort 
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