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Set setmanes després d’hav�-se de�etat el c�finament el B�nat ja no podia més. 
 Tota l ’en�gia dels prim�s dies s’havia anat esvaint. Ja no tenia ganes de pint� més
c�tells ni d’es�i�e que tot an�ia bé, ja que �a evident que les coses no estaven anant
   bé i, pel que sentia d� als seus p�es, enc�a an�ien a pitj�. El p�e s’havia quedat
 sense feina, atès que �a profess� de música i l’esc�a estava tancada, i els alumnes a qui
 feia classes p�ticul�s tampoc podien ven� a casa. La m�e m�ava de salv� el seu
 petit negoci de venda de bijut�ia que feia ella mate�a des de la web que tenia, p�ò no
en�aven c�andes. Els p�es �en ale�es i positius i, p� a�ò, els costava desanim�-se,
 p�ò vaja tampoc és que estiguessin m�t i m�t c�tents amb tot plegat. La seva g�mana
 petita amb n�és �es anys no s’ad�ava ga�e de la situació i �a pots� el membre de
la família a qui la vida havia canviat menys amb el “ditxós c��ade�itus”, c� li deia el
  seu tiet J�di.

 S�t� al balc�et de casa �a l ’única
activitat que, �a p� �a, alleujava una
mica el malest� del B�nat i s’en�etenia
 m�ant les poques p�s�es que passaven
  pel c�� imaginant � podrien an�.
Una d’elles �a un n� ne�e, m�t ne�e, alt
 i f�t c� un Sant Pau, c� s�ia d� la seva
àvia, que passava s�int i que s’at�ava a
 reg�� el c�tenid� d’esc�br�ies que
hi havia pràcticament sota el balcó de la
 casa d’en B�nat, uns me�es més enllà.
Li s�prenia la quantitat de coses que hi �eia,
 algunes de les quals, les t�nava a de�� i
 d’al�es se les enduia dins d’un c�et de la
c�pra que �ossegava c� si tota la ciutat
fos un �an sup�m�cat � aquell n� s’abastia.

En B�nat imaginava un anunci des d’un altaveu fictici c� els que se senten als sup�m�cats
 dient : “atenció, atenció ! Srs. Clients la nos�a secció de de�all�ia els inf�ma que poden
   �ob� of�tes d’�ticles de roba usada al c�tenid� del c�� Aribau
cant�ada Aragó, M�tes �àcies p� la seva atenció”. En B�nat havia
�ibat a ve�e c� aquell n� �eia tot tipus d’objectes i �tefactes
 de dins el c�tenid� : cad�es, joguines, roba, paquets
  senc�s de menj� sense obr�, llibres,
   foto�afies, i fins i tot un can�i
     viu dins una gàbia!!



Se li feia es�any que la gent llencés totes aquelles coses al c�tenid�, que �a c� d� que
les v�ia elimin� p� sempre. Qui podia llenç� foto�afies ? Pots� algú que t’havia
�encat el c� ? Algú que t’havia fet mal ? P�ò, i llibres, roba, menj� i joguines ?
No es podien c�p�t� o regal� ?
P� aquest motiu en B�nat veia aquell n� que reg�ava el c�tenid� c� un v�itable salvad�
de tots aquells objectes sa�ificats pels seus ant�i�s amos. Els t�nava a la vida.
A p�t� d’aquell m�ent es ref�ia a ell c� “el rescatad�” i s’inventava històries sobre
 el n� destí d’aquells objectes ressuscitats.
D�ant la setmana següent va pod� ve�e c� el rescatad� salvava del c�tenid� �an
 quantitat d’objectes, d�cs sembla que la gent estava aprofitant el c�finament p� endreç�
�m�is i estava t�ant tot allò que ja no li feia s�vei. Va s� una �an setmana pel
  rescatad� ! Quadres, moblets, roba usada, m�cs de fotos �encats, espelmes,
 radiocassetes, cintes de vídeo ... tot �a in�oduït al seu c�et de la c�pra i de vegades
havia hagut de f� fins i tot �es viatges p� pod� rec�l� tots els objectes llençats.

En B�nat va ten� un b� so�ac amb allò que li havien �plicat els p�es. El rescatad�,
 el seu h��, no �a cap salvad� d’objectes aband�ats, �a un capta�e, un pobre !
Les classes es v�en reprendre i en B�nat va an� oblidant tots aquells pensaments.
  Els alumnes del p�e t�naven a ven� a casa a rebre les seves lliç�s de música, la
 m�e anava cada dia a la seva botiga i la seva g�mana també havia t�nat a l’esc�eta,
   que és c� an�enaven a la seva esc�a bress�.

L’al�e setmana p�ò el rescatad� va de�� de ven�. Ningú el va substitu�. No va ven�
  un n� rescatad�. Enc�a van hav� de pass� �es setmanes abans no a�equessin les
 mes�es de c�finament i es pogués reprendre l’activitat n�mal de les p�s�es.
D�ant aquest temps en B�nat va est� f�ça ensit. El seu h��, el rescatad�, ja
 no va t�n� i els objectes es v�en qued� sense ningú que els salvés. En B�nat va
  decid� que, a p�t� d’aquell m�ent, s�ia ell qui salvés els objectes.

 A�í va p�l� amb els seus p�es i els va �plic� els seus n�s plans p� salv�
objectes dels c�tenid�s c� havia vist f� al rescatad�. Els p�es, al principi, van
  ri�e pensant que el B�nat estava fent br�a, fins que v�en ad��-se que p�lava
 s�iosament, alesh�es, li van �plic� que les coses no �en tal i c� ell les veia i que
la p�s�a que ell havia vist seg�ament s�ia una p�s�a “sensesos�e” que rec�lia
 de�alles pel c�� p� obten� una petita quantitat de din�s amb què pod�
  sobrevi�e. I que si ell feia a�ò de��ia sense aquesta possibilitat de guany� alguns
    din�s als sensesos�e.



Aquella matinada, l’Emmanuel, que a�í es deia el rescatad�, va est��-se al llit impr�isat
 amb c���s, que s’havia fet a la v�a del Palau dels Esp�ts de B�cel�a, i va
 rec�d� el nen que se li havia acostat i que l’havia ajudat abans. Va re�e�-se en la
imatge de la seva �pressió innocent i neta, i es va ve�e a ell mate� d’infant pels c��s
  de Lagos caminant al costat del seu p�e p� an� m�t lluny a busc� aigua al p�, i
 es va sent� bé ... i ja no es va desp�t�. Uns minuts després un n� dia c�ençava.

 Faltava una setmana p� acab� el c�s, �a divendres, i en B�nat va ten� una visió
impactant. Just davant l’esc�a, a la v��a de l’al�a costat del c��, hi havia el rescatad�!
Sí, n’estava seg�. Era ell, p�ò estava prim, m�t prim i �ossegava amb �an dificultat el seu
c�et de la c�pra que c�tenia f�alla bruta i bosses de plàstic amb objectes a dins.

   La vida, tai i c� la s�ien vi�e, es va restabl�.

Caminava aliè al brogit es�epitós que feien els nens i nenes en s�t� d’esc�a i ho feia amb
 lentitud, d’una f�ma pes�osa, c� si li costés un �an esf�ç �osseg� el c�et.
 El B�nat el va segu� d�ant un b� �os i, just quan enfilava un c��ó es�et � no el
veien els nens de l’esc�a, se li va apr� i li va deman� si necessitava ajuda. L’h�e es va
 at�� i va �ig� en reacci��, d�cs seg�ament tampoc c�prenia massa bé l’idi�a i
 no acabava d’entendre què v�ia aquell petit vailet. El B�nat, p�ò, es va f� entendre
 de seguida i va agaf� el c�et i va c�enç� a �osseg�-lo ell s�et. L’h�e se li va
 atans� i el va at��, amb delicadesa li va �e�e les mans del c�et i li va adreç� un
s�ri�e b�dadós, va t�n� a agaf� ell mate� el c�et i va c�tinu� caminant de�ant
  en B�nat enr�e.


