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En Joe Gardner és un pro-
fessor d’escola apassionat 
pel jazz que somia convertir- 

se en músic professional. Quan 
pateix un desafortunat accident, 

l’esperit d’en Joe se separa del seu 
cos i va a parar per error al món 
on viuen les ànimes que esperen  
el seu torn per baixar a la Ter-
ra. Allà coneixerà la 22, una àni-
ma amb tendència a ficar-se en  
problemes. Aconseguirà en Joe 
tornar a temps per fer realitat el 
seu somni?
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n Joe Gardner estava fent classe de música a la banda de 

l’institut. Intentava transformar un desori de notes malsonants en 

una melodia, però li feia la impressió que als seus alumnes no els 

interessava aprendre a tocar jazz… ni cap altra cosa, de fet.

 En Joe es va dirigir a la seva millor estudiant:

 —Tot teu, Connie —li va dir—. Vinga!

 La noia va fer un solo de trombó que havia practicat molt. Quan 

es va allargar una mica massa, els seus companys van començar  

a riure per sota el nas.

 —Espera —va dir en Joe, interrompent l’assaig—. De què rieu?  

La Connie s’ha deixat anar.

 I això és bo!

E
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 En Joe va seure davant del piano. Mentre feia ballar els dits per damunt  

de les tecles, va explicar als seus alumnes com es va enamorar del jazz. 

 —El pare em va portar a un club de jazz. I allà hi havia un noi… que tocava 

uns acords. 

 En Joe va recordar que el pianista estava tan absort en la seva música  

que semblava que flotés sobre l’escenari. 

 —En aquell moment ho vaig saber: jo havia nascut per tocar.  

La Connie sap a què em refereixo —va dir en Joe—. Oi, Connie?

 —Tinc dotze anys —va respondre ella, secament. 
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 Més tard, la directora Arroyo va arribar amb bones notícies per a en Joe.

 —S’ha acabat la feina a temps parcial —li va dir—. A partir d’ara ets el 

nostre professor de música a jornada completa!

 Tot i que en Joe estava agraït, en realitat no volia ser professor a jornada 

completa. Volia convertir-se en un gran del jazz i guanyar-se la vida 

tocant el piano.

5
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 En sortir de l’institut, en Joe va anar a la sastreria de la seva mare,  

la Libba, que es va posar molt contenta quan va saber que li havien 

ampliat la jornada laboral. 

 —Després de tants anys, les meves pregàries han estat escoltades! 

Una feina a jornada completa! —li va dir—. Els diràs que sí, oi? 

 En Joe sabia que no en trauria res, de discutir amb ella.

 —És clar! —va exclamar.
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 Just llavors, en Joe va rebre una trucada 

d’en Curley, un antic estudiant seu que 

acabava de convertir-se en el nou bateria 

del Dorothea Williams Quartet.   

 —Enhorabona! —li va 

dir en Joe—. Ostres… Si jo pogués tocar amb 

la Dorothea Williams, ja em podria morir 

tranquil.

 —Doncs potser avui és el teu dia de sort —va dir en Curley—.  

El quartet necessita un nou pianista urgentment!

7
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 En Joe se’n va anar corrents cap al club de jazz The Half Note. La Dorothea Williams, 

una autèntica llegenda del jazz, el va cridar des de l’escenari.

 —Puja, profe. No tenim tot el dia.

 Tan aviat com en Joe va seure davant del piano, la banda va començar a tocar.  

 Tot i que es va perdre en els primers compassos, en Joe no va trigar a seguir el ritme 

i el to i, quan va arribar el moment del seu solo, va tancar els ulls i es va deixar anar. 

8
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 Mentre la música l’embolcallava, sentia com si el món s’esvaís. 

En Joe va obrir els ulls. Tothom el mirava fixament.

 —Perdó —es va disculpar—. Diria que m’he deixat portar una mica.

 —Ves a casa a canviar-te, profe —li va dir la Dorothea—. Posa’t ben elegant.  

Torna aquest vespre, i ja veurem com va.
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