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10193447

En Miguel és un noi de dotze  
anys destinat a treballar al taller  

de sabates de la seva família. Però  
en Miguel no vol ser sabater; ell  
vol ser músic com el seu ídol,  
el famosíssim guitarrista 

Ernesto de la Cruz. Durant la 
vigília del Dia dels Morts, una 

nit màgica en què les famílies 
recorden els seus avantpassats, 

en Miguel acut a la tomba 
del seu ídol en busca d’ajuda. 

Sense voler-ho, provocarà  
un seguit d’esdeveniments  

que revelaran un  
gran secret.
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             a un grapat d’anys, al llogaret mexicà de  
            Santa Cecilia va néixer una nena, filla d’un 
músic i la seva esposa. La música i els balls omplien 
la seva llar fins que un dia el pare va marxar. 
Volia acomplir el seu somni de dedicar-se a la música  
i voltar pel món.
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Per necessitat, la mare, que es deia 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 de la Mamá Imelda creixia, 
igual que la seva família. La filla petita, la Coco,  
es va fer gran i va tenir una família pròpia. Aviat  
la Coco va tenir molts néts, i fins i tot besnéts.
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Un d’ells era en Miguel, que s’estimava molt la Mamá 
Coco. Com que, en fer-se gran, la dona anava perdent la memòria, 
sovint era en Miguel qui portava la conversa.
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Però en Miguel tenia un secret: la música  
el fascinava. S’inspirava cantant i tocant la guitarra. 
Però només podia compartir el seu secret amb un gos 
del carrer que es deia Dante.

La filla de la Mamá Coco, l’Abuelita d’en Miguel, 
era clavada a la Mamá Imelda. Vetllava perquè tots 
fessin bé les coses i, sobretot, perquè complissin la 
norma de la família: RES DE MÚSICA! 
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L’ídol d’en Miguel, el gran Ernesto 
de la Cruz, ja mort, havia despertat  
la seva passió per la música.

 En De la Cruz era el músic 
més conegut de Santa Cecilia. 
La seva fama va anar creixent fins que 
va tenir un final tràgic. 

En Miguel volia ser un músic 
com ell.

8

T_10193447 COCO. Gran Llibre de la Pel.licula.indd   8 6/9/17   8:28



9

T_10193447 COCO. Gran Llibre de la Pel.licula.indd   9 6/9/17   8:28



10

T_10193447 COCO. Gran Llibre de la Pel.licula.indd   10 6/9/17   8:28



S’esperava que tots els membres de la família Rivera 
seguissin el negoci propi: fabricar sabates o bé llustrar-les.  
La vigília del Dia dels Morts, en Miguel va reunir forces per 
dir-los el que volia fer de debò.

 Però l’Abuelita, que va intuir que no li agradaria el que  
el noi volia dir, no el va deixar parlar. 

—Avui és una diada familiar —va dir. I, tot posant 
un ram de boixacs a les mans d’en Miguel, el va portar cap  
a la sala de les ofrenes. 
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La Mamá Coco seia tranquil·la mentre l’Abuelita 
guarnia l’altar amb les flors i explicava al seu nét la 
importància del Dia del Morts. 

—És la nit de l’any en què els avantpassats 
ens vénen a veure —li deia.

L’Abuelita li va recordar que, si posaven a l’altar 
fotos dels avantpassats, els seus esperits podrien visitar  
el Món dels Vius. 
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