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Fa molt de temps, en la cambra d’una 
vella casa, s’hi van trobar amagats un muntó de pergamins 
amb descripcions escrites i alguns dibuixos. Per motius que no 
m’explique, aquells papers van arribar a les meues mans. Potser 
l’univers es confabula per a fer-te arribar allò que està destinat a 
ser per a tu. Potser les preguntes més diverses tenen les respostes 
més inesperades.

Quan vaig rebre els papers, no sabia què tenia davant. Però a 
mesura que en vaig traure trellat, em vaig adonar del tresor que 
havia descobert: un llibre d’oficis curiosos! Pel que he pogut 
esbrinar, tots van existir. Alguns han evolucionat i s’han adaptat als 
nous temps, mentre que d’altres han desaparegut.

Ací vos presente una tria dels documents que guarde amb tanta 
estima i respecte. N’hi ha més, però alguns fragments estan 
malmesos i no es pot llegir bé el que hi ha escrit. També hi ha 
il·lustracions sense explicació o, fins i tot, llistes d’oficis sense 
cap informació més. Qui devien ser els «pentinadors de dunes», 

les «col·leccionistes de crepuscles», els «busca-somnis» o els 
«estenedors d’idees»? M’ho pregunte moltes vegades! La intuïció 
em diu que totes van ser professions amb sentit. Veient el que 
sabem sobre els oficis dels quals tenim testimoni, una cosa tinc 
clara: tots han servit per a millorar el món.

A continuació teniu una mostra dels oficis que he pogut 
reconstruir a partir dels textos i les il·lustracions més ben 
conservats. 
Al començament hi he posat la pregunta que jo mateixa em faig 
davant de la faena descrita. Però això no vol dir que siga l’única 
pregunta –ni l’única resposta– possible.

Perquè... vols dir que tu mateix no exerceixes un ofici curiós sense 
adonar-te’n?

Aurora, la historiadora



L ’atrapallums
Per què hi ha estreles al cel?

Perquè els ATRAPALLUMS les puguen caçar i regalar a qui més les necessite.

L’atrapallums és prudent, silenciós, constant i sempre està atent. Treballa 
de nit, que és quan les estreles brillen al cel, i coneix molt bé totes les constel·lacions. 

L’atrapallums captura la llum dels estels i la regala als xiquets i les xiquetes que naixen arreu del nostre 
planeta. També en dona a tots aquells que necessiten una xicoteta estrela per algun motiu. A vore si va 
ser un atrapallums qui va guiar els Reis d’Orient!


