
SEARCHING FOR SUGAR MAN

DIVENDRES 10 MAIG //20:00h// BOSC CINEMA// Entrada: 5€
Director: Malik Bendjelloul
Any: 2012
País: Suècia / Regne Unit
Duració: 86 min.
Protagonistes: Sixto Rodríguez, Stephen “Sugar” Segerman, 
Dennis Coffey, MIke Theodore.

Segur que, a aquestes alçades, ja haureu sentit a parlar d’aquesta 
meravellosa pel·lícula. A tots els elogis rebuts se li ha de sumar 
que ha estat guardonada, recentment, amb l’Oscar al millor 
documental, sent el primer cop que un documental sobre música 
guanya el mític guardó de l’Acadèmia.

Searching for Sugar Man és la història de la recerca de Rodríguez, 
aquest entranyable i desaparegut Dylan hispanofilipí que a finals 
dels anys 60 va enregistrar dos magnífics discos de folk-rock pro-
testa que van passar pràcticament desapercebuts al mercat nord-
americà però que van ser més que ben rebuts a... Sud-Àfrica.

De com els falsos mites s’emboliquen i fan fort o la veritable 
història d’en Sixto Rodríguez. Un docu-thiller monumental que 
descabdella els fils de la vida de l’artista i que el reconcilia per 
sempre més amb tota una nova generació d’amants de la música.

Premis: Oscar 2013 (Best Documentary); Sundance Film Festival 
(World Cinema Documentary Special Jury Prize & World Cinema 
Audience Award); IN-EDIT 2012 (Best International Music Doc); 
IDFA 2012 (Best Interntational Music Doc)

A FILM ABOUT KIDS AND MUSIC. 
SANT ANDREU JAZZ BAND

DIVENDRES 17 MAIG //20:00h// BOSC CINEMA// Entrada: 5€
Director: Ramon Tort
Any: 2012
País: Catalunya, Espanya
Duració: 101 min.
Protagonistes: J. Chamorro, M. Jorba, Sant Andreu Jazz Band, 
Terell Stafford, Wycliffe Gordon, Jesse Davis, Ricard Gili, Esteve Pi.

A Film About Kids and Music és un documental sobre la Sant 
Andreu Jazz Band. La jove orquestra, dirigida per Joan Chamorro, 
reuneix a nens i nenes d’entre 6 i 18 anys al voltant d’un reperto-
ri de jazz clàssic que omple els auditoris més importants de país.

La pel·lícula és un viatge guiat pel director de la orquestra, que 
ens submergeix en el seu mètode d’ensenyament, tan singular 
com els resultats que genera. Una història que ens farà vibrar 
amb la posada en escena del talent d’aquests nens i nenes i ens 
emocionarà a través de totes les sensacions que són capaços de 
despertar.

En aquest viatge els acompanyen Jesse Davis, Terell Stafford i 
Wycliffe Gordon, músics nord-americans admirats per tots els 
amants del jazz que alimenten l’esperrit musical de trajectòries 
tan precoces com la de l’Elsa, que amb només 6 anys toca la 
trompeta com un àngel.

Premis: IN-EDIT 2013 (Documental guanyador Secció Nacional); 
10è Festival Internacional de Cinema Documental Musical de 
Barcelona (Guanyador)
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