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En Miguel és un nen 
de dotze anys amb una 

passió secreta: la música. 
Durant la celebració 
del Dia dels Morts,  
es veu embolicat en 
una aventura sense 

precedents per descobrir 
la veritat sobre els seus 

avantpassats.
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Fa un grapat d’anys, al llogaret mexicà de Santa Cecilia  
va néixer una nena, filla d’un músic i la seva esposa.  
Un dia el pare va abandonar-les per dedicar-se a la música.  
La mare, la Mamá Imelda, va aprendre a fer sabates.  
Feia veure que l’home mai no havia existit,  
i fins i tot va escapçar-lo al retrat  
de la família. 
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El negoci de sabates creixia, igual que la 
família. La filla petita, la Coco, es va fer gran i va 
tenir una família pròpia. Aviat va tenir molts néts, 
i fins i tot besnéts. Un d’ells era en Miguel, a qui  
fascinava la música. Però això era un secret que 
només el Dante, el seu gos, coneixia.
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L’ídol d’en Miguel era el gran  
Ernesto de la Cruz, el músic més 
conegut de Santa Cecilia, ja mort. 

La vigília del Dia dels Morts en 
Miguel va decidir explicar a la seva 
família que volia ser músic, no sabater. 
Però l’ Abuelita no el va deixar parlar.  
Li va donar un ram de boixacs i  
el va portar a la sala de les ofrenes. 
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Aquella nit s’havien de  
posar les fotos dels avantpassats  
a l’altar de les ofrenes perquè els  

seus esperits visitessin el Món dels 
Vius. De seguida que va poder, en 

Miguel se’n va anar al seu amagatall 
de les golfes, on tocava la guitarra i 

cantava a cor què vols mentre  
mirava alguna vella pel·l ícula  

d’en De la Cruz.
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Aquella mateixa nit, el Dante es va 
abalançar damunt el menjar de l’altar i  
va trencar el marc d’una fotografia de la  
Mamá Imelda. En Miguel va agafar la foto  
i es va adonar que l’home que tenia el cap 
escapçat portava la guitarra d’en De la Cruz!

 —Papá! Papá! —va dir la Mamá Coco 
quan va veure la foto.
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Aquella mateixa nit, el Dante es va 
abalançar damunt el menjar de l’altar i  
va trencar el marc d’una fotografia de la  
Mamá Imelda. En Miguel va agafar la foto  
i es va adonar que l’home que tenia el cap 
escapçat portava la guitarra d’en De la Cruz!

 —Papá! Papá! —va dir la Mamá Coco 
quan va veure la foto.

En Miguel va córrer a explicar-ho 
a la família. 

—El pare de la Mamá Coco era 
l’Ernesto de la Cruz! Seré músic! 
 —va cridar boig d’alegria.

Però l’ Abuelita li va arrabassar  
la guitarra i la va llençar a terra!
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En Miguel va agafar la foto escapçada  
i va córrer a inscriure’s al concurs de  
talents, però sense guitarra no hi podia 
participar. Es va aturar davant de 
l’estàtua d’en De la Cruz i li va demanar:

—Rebesavi, què he de fer?
Aleshores, es va fixar en l’escrit del 

pedestal de l’estàtua: «APROFITA EL 
TEU MOMENT», i se li va acudir una idea.
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