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MMIICCHHEELL PPEETTRRUUCCCCIIAANNII   BBOODDYYaannddSSOOUULL   uunn ffiillmm ddii MMIICCHHAAEELL RRAADDFFOORRDD

AANNDDRREEAA SSTTUUCCOOVVIITTZZ
pprreesseennttaa

“Le persone non comprendono

che per essere un essere umano

non è necessario essere alti un metro e ottanta.

Ciò che conta è ciò che si ha nella testa e nel corpo.

Ed in particolare ciò che si ha nell’anima.”

Michel Petrucciani



SSIINNOOSSSSII MMiicchheell PPeettrruucccciiaannii eerraa uunn uuoommoo ssoorrpprreennddeennttee ee ppaarrttiiccoo--
llaarree,, ssiiaa ddaa uunn ppuunnttoo ddii vviissttaa ffiissiiccoo cchhee ddaall ppuunnttoo ddii vviissttaa
ddeell ssuuoo ssttrraaoorrddiinnaarriioo ttaalleennttoo mmuussiiccaallee.. QQuueessttaa èè llaa ssttoo--
rriiaa ddii ccoommee rraaggggiiuunnssee iill ssuucccceessssoo aattttrraavveerrssoo uunnaa vvoolloonn--
ttàà iinnccrroollllaabbiillee ee llaa ffoorrzzaa ddeellllaa ssuuaa ppeerrssoonnaalliittàà SSee llaa pprroovvaa
ddeellllaa vveerraa ggrraannddeezzzzaa èè llaa ccaappaacciittàà ddii rreeaalliizzzzaarree qquuaallccoo--
ssaa cchhee sseemmbbrraa aall ddii llàà ddeellllee ppoossssiibbiilliittàà uummaannee,, aalllloorraa
MMiicchheell PPeettrruucccciiaannii ddii ggrraannddeezzzzaa nnee aavveevvaa aa vvaallaanngghhee..
NNaattoo ccoonn uunnaa mmaallaattttiiaa ggeenneettiiccaa,, ll’’oosstteeooggeenneessii iimmppeerrffeett--
ttaa,, cchhee rreennddee llee oossssaa ffrraaggiilliissssiimmee ee cchhee ggllii iimmppeeddìì ddii ccrree--
sscceerree oollttrree iill mmeettrroo,, MMiicchheell PPeettrruucccciiaannii rriiuussccìì aa ssoorrmmoonn--
ttaarree oossttaaccoollii iinnccrreeddiibbiillii ee ddiivveennttaarree uunn aarrttiissttaa jjaazzzz ddii rraannggoo
iinntteerrnnaazziioonnaallee.. PPeettrruucccciiaannii ffeeccee iill ssuuoo pprriimmoo ccoonncceerrttoo ddaa
pprrooffeessssiioonniissttaa aallll’’eettàà ddii 1133 aannnnii.. DDaa llìì llaa ssuuaa ccaarrrriieerraa pprroo--
cceeddeettttee rraappiiddaammeennttee ppoorrttaannddoolloo aa ssuuoonnaarree ccoonn aallccuunnii
ddeeii mmiigglliioorrii jjaazzzziissttii ddeell mmoonnddoo.. NNeell ccoorrssoo ddeellllaa ssuuaa vviittaa,,
PPeettrruucccciiaannii hhaa vveenndduuttoo oollttrree uunn mmiilliioonnee ee mmeezzzzoo ddii LLPP,,
ssuuoonnaannddoo iinn cceennttiinnaaiiaa ddii ccoonncceerrttii nneellllee mmaaggggiioorrii cciittttàà ddeell
mmoonnddoo.. AAttttrraavveerrssoo uunnaa ccoolllleezziioonnee rriicccchhiissssiimmaa ddii iinntteerrvvii--
ssttee ee mmaatteerriiaallii ddii aarrcchhiivviioo MMIICCHHEELL PPEETTRRUUCCCCIIAANNII BBOODDYY
&& SSOOUULL ccii rraaccccoonnttaa ll’’iinnccrreeddiibbiillee ssttoorriiaa ddii uuoommoo ssppiinnttoo
ddaa uunn ddeessiiddeerriioo iinnssaazziiaabbiillee ee ddiivvoorraannttee ppeerr ttuuttttoo qquueelllloo
cchhee llaa vviittaa hhaa ddaa ooffffrriirree –– ii vviiaaggggii,, llee ddoonnnnee,, ll’’aarrttee –– uunnaa
ffoorrzzaa ddeellllaa nnaattuurraa ddaallll’’iinnccrreeddiibbiillee ttaalleennttoo cchhee hhaa ddoovvuuttoo
ssccoonnffiiggggeerree uunn hhaannddiiccaapp ffiissiiccoo ppeessaannttiissssiimmoo ppeerr ddiivveenn--
ttaarree uunn ggiiggaannttee ddeellllaa mmuussiiccaa..MMiicchheell PPeettrruucccciiaannii eerraa nnaattoo
aa OOrraannggee,, nneell ssuudd ddeellllaa FFrraanncciiaa,, iill 2288 ddiicceemmbbrree 11996622 ddaa
uunnaaffaammiigglliiaa ddii mmuussiicciissttii sseemmii--pprrooffeessssiioonniissttii aappppaassssiioonnaa--
ttii ddii mmuussiiccaa ccllaassssiiccaa ee jjaazzzz.. CCrreebbbbee iimmmmeerrssoo nneellllaa mmuussii--
ccaa ddii WWeess MMoonnttggoommeerryy,, MMiilleess DDaavviiss,, DDjjaannggoo RReeiinnhhaarrddtt,,
AArrtt TTaattuumm.. AAllll’’eettàà ddii ttrree aannnnii ssaappeevvaa ggiiàà ccaannttiicccchhiiaarree llaa
mmaaggggiioorr ppaarrttee ddeeii lloorroo ppeezzzzii.. MMaa iill ffaattoo ggllii aavveevvaa rriisseerrvvaa--
ttoo uunn ppeessssiimmoo ddeessttiinnoo.. NNoonn ccrreebbbbee mmaaii oollttrree iill mmeettrroo ee
ddoovveettttee ssooppppoorrttaarree ttrreemmeennddii ddoolloorrii ppeerr ttuuttttaa llaa ssuuaa vviittaa..
QQuuaassii aa rriiccoommppeennssaa ddii qquueessttaa mmaalleeddiizziioonnee ppeerròò ggllii
eerraannoo ssttaattii ddaattii dduuee ddoonnii:: uunnoo ssttrraaoorrddiinnaarriioo ttaalleennttoo mmuussii--
ccaallee ee uunnaa ppeerrssoonnaalliittàà ccaarriissmmaattiiccaa cchhee aaffffaasscciinnaavvaa ttuuttttii
ee hhaa ppoorrttaattoo llee ddoonnnnee aadd iinnnnaammoorraarrssii ddii lluuii ppeerr ttuuttttaa llaa

ssuuaa eessiisstteennzzaa.. IIll ssuuoo hhaannddiiccaapp nnoonn lloo hhaa mmaaii ffeerrmmaattoo..
SSaappeevvaa cchhee pprroobbaabbiillmmeennttee nnoonn ssaarreebbbbee aannddaattoo oollttrree ii
4400 aannnnii mmaa eerraa ffeerrmmaammeennttee ddeecciissoo aa vviivveerree iill ppiiùù ppoossssii--
bbiillee iinn qquueell bbrreevvee aarrccoo ddii tteemmppoo.. NNoonn aacccceettttaavvaa cchhee llaa
ggeennttee ssii llaammeennttaassssee.. ‘‘DDii cchhee ttii llaammeennttii??’’,, ddiicceevvaa..
‘‘GGuuaarrddaammii!! MMii sseennttoo bbeenniissssiimmoo!! MMii ssttoo ddiivveerrtteennddoo!!’’ EE ssii
ddiivveerrttiivvaa.. AA qquuaattttrroo aannnnii vviiddee DDuukkee EElllliinnggttoonn iinn TTvv ee
iimmmmeeddiiaattaammeennttee pprreetteessee uunn ppiiaannooffoorrttee.. II ggeenniittoorrii gglliieennee
ccoommpprraarroonnoo uunnoo ggiiooccaattttoolloo.. MMiicchheell pprreessee uunn mmaarrtteelllloo ee
lloo ffeeccee aa ppeezzzzii.. DDoovveetttteerroo ccoommpprraagglliieennee uunnoo vveerroo.. AAllll’’eettàà
ddii sseettttee aannnnii eerraa oorrmmaaii cchhiiaarroo cchhee eerraa uunn bbaammbbiinnoo pprroo--
ddiiggiioo.. SSttuuddiiaa mmuussiiccaa ccllaassssiiccaa mmaa,, ccoommee ppeerr iill rreessttoo ddeellllaa
ssuuaa ffaammiigglliiaa,, iill ssuuoo pprriimmoo aammoorree eerraa rriimmaassttoo iill jjaazzzz ee
aallll’’eettàà ddii 1133 aannnnii èè ggiiàà uunn ffoorrmmiiddaabbiillee iimmpprroovvvviissaattoorree..
UUnnaa pprriimmaa ssvvoollttaa aarrrriivvaa aadd uunn ffeessttiivvaall ddii jjaazzzz llooccaallee qquuaann--
ddoo cchhiieeddoonnoo aall ttrroommbbeettttiissttaa aammeerriiccaannoo CCllaarrkk TTeerrrryy ddii
ssuuoonnaarree ccoonn lluuii.. TTeerrrryy lloo vviiddee ee nnoonn ppootteevvaa ccrreeddeerree cchhee
qquueell ppiiccccoolloo ssttrraannoo eesssseerree ppootteessssee ssuuoonnaarree iill bblluueess.. PPooii
MMiicchheell ssuuoonnòò uunn ppaaiioo ddii ggiirrii ee TTeerrrryy rriimmaassee sseennzzaa ppaarroo--
llee.. CCoommee qquuaallccuunnoo ddiissssee ssuucccceessssiivvaammeennttee,, ‘‘AAllll’’eettàà ddii
1133 aannnnii ssuuoonnaavvaa ccoommee uunn vveecccchhiioo nneeggrroo aammaarreeggggiiaattoo
ddaallllaa vviittaa iinn uunn ppiiaannoo bbaarr iinn qquuaallcchhee ppaarrttee ddeell
MMeessssiiccoo……..’’ TTrree aannnnii ppiiuu’’ ttaarrddii iinnccoonnttrraa iill bbaatttteerriissttaa AAllddoo
RRoommaannoo ee ddiivveennttaannoo iimmmmeeddiiaattaammeennttee mmoollttoo aammiiccii.. AA
qquueell tteemmppoo,, PPeettrruucccciiaannii nnoonn ppootteevvaa ccaammmmiinnaarree ee ccoossìì
RRoommaannoo lloo ttrraassppoorrttaavvaa ddaappppeerrttuuttttoo.. DDooppoo qquuaallcchhee
tteemmppoo,, RRoommaannoo lloo ppoorrttaa aa PPaarriiggii aa ccoonnoosscceerree JJeeaann--
JJaaccqquueess PPuussssiiaauu,, iill pprroopprriieettaarriioo ddeellllaa OOwwll RReeccoorrddss.. TTrraa
iill 11998811 ee iill 11998855,, MMiicchheell PPeettrruucccciiaannii rreeggiissttrraa cciinnqquuee LLPP,,
iinncclluussoo iill ccllaassssiiccoo ““TToooott SSwweeeett”” ccoonn iill ssaassssooffoonniissttaa LLeeee
KKoonniittzz.. FFiinnoo aa qquueell ppuunnttoo,, PPeettrruucccciiaannii aavveevvaa ssuuoonnaattoo
ssoolloo iinn ppiiccccoollii ffeessttiivvaall ddii jjaazzzz nneell ssuudd ddeellllaa FFrraanncciiaa,, mmaa
nneell 11998811 ssuuoonnaa aall TThheeaattrree ddee llaa VViillllee aall PPaarriiss JJaazzzz
FFeessttiivvaall ssuusscciittaannddoo uunn ggrraannddee ccllaammoorree.. EErraa nnaattaa uunnaa
sstteellllaa.. MMaa llaa FFrraanncciiaa nnoonn ggllii bbaassttaavvaa.. SSooggnnaavvaa ddii aannddaa--
rree nneeggllii SSttaattii UUnniittii.. AAppppeennaa ccoommppiiuuttii 1188 aannnnii,, vvoollaa vveerrssoo
llaa WWeesstt CCooaasstt ee iill BBiigg SSuurr ddoovvee uunn ssuuoo aammiiccoo,, TTooxx
DDrroohhaarr,, uunn bbaatttteerriissttaa hhiippppiiee aammeerriiccaannoo llaavvoorraavvaa nneellllaa

pprroopprriieettàà ddii CChhaarrlleess LLllooyydd.. PPeettrruucccciiaannii ppeerrssuuaaddee uunn aallttrroo
aammiiccoo aa ttrraassppoorrttaarrlloo ((nnoonn iimmppaarròò aa ccaammmmiinnaarree ccoonn llee
ggrruuccccee ffiinnoo aaii 2255 aannnnii ee aaddoorraavvaa eesssseerree ttrraassppoorrttaattoo,,
ssppeecciiaallmmeennttee ddaa ddoonnnnee)).. CChhaarrlleess LLllooyydd,, iill lleeggggeennddaarriioo
ssaassssooffoonniissttaa ddeellllaa WWeesstt CCooaasstt cchhee aavveevvaa ssccooppeerrttoo
KKeeiitthh JJaarrrreetttt,, aavveevvaa rriinnuunncciiaattoo aall jjaazzzz ppeerr ddeeddiiccaarrssii aall
mmiissttiicciissmmoo.. MMaa LLllooyydd aavveevvaa lleettttoo ddaa ppooccoo ddii uunn ssaannttoo
iinnddùù ccoonn iill ccoorrppoo rroottttoo cchhee aavveevvaa aattttrraavveerrssaattoo ll’’oocceeaannoo
ppeerr ffaarree mmiirraaccoollii,, ee qquuaannddoo sseennttìì PPeettrruucccciiaannii ssuuoonnaarree
rriipprreessee iill ssuuoo ssaaxx ppeerr llaa pprriimmaa vvoollttaa ddooppoo 1155 aannnnii ee
aacccceettttòò ddii ssuuoonnaarree ccoonn lluuii.. QQuueessttaa ffuu llaa pprriimmaa iinnttrroodduu--
zziioonnee ddii PPeettrruucccciiaannii nneell vveerroo mmoonnddoo ddeell jjaazzzz.. BBeenn pprree--
ssttoo ssii rriittrroovvòò aa ggiirraarree iill mmoonnddoo iinn ttoouurrnnééee ccoonn LLllooyydd
ssuusscciittaannddoo oovvuunnqquuee eennttuussiiaassmmii iinnccrreeddiibbiillii.. DDooppoo 55 aannnnii
nneell BBiigg SSuurr,, ppeerròò,, PPeettrruucccciiaannii ddeessiiddeerraavvaa ttaannttiissssiimmoo
aannddaarree aa NNeeww YYoorrkk.. EErraannoo ggllii aannnnii 11998800 ee NNeeww YYoorrkk eerraa
iill ppaarraaddiissoo ddeell jjaazzzz.. QQuuii MMiicchheell ppootteevvaa ssuuoonnaarree aall VViillllaaggee
VVaanngguuaarrdd,, aall BBrraaddlleeyy’’ss,, ee ffaarree jjaamm sseessssiioonnss ffiiaannccoo aa
ffiiaannccoo ccoonn ii ppiiùù ggrraannddii mmuussiicciissttii.. PPrriimmoo nnoonn aammeerriiccaannoo
ddeellllaa ssttoorriiaa,, ffiirrmmaa uunn ccoonnttrraattttoo ccoonn llaa BBlluuee NNoottee
RReeccoorrddss,, ee ssuuoonnaa ee iinncciiddee ccoonn uunnaa lluunnggaa sscchhiieerraa ddii jjaazz--
zziissttii lleeggggeennddaarrii -- RRooyy HHaayynneess,, JJiimm HHaallll,, JJoohhnn
AAbbeerrccrroommbbiiee,, WWaayynnee SShhoorrtteerr,, JJooee HHeennddeerrssoonn,, JJooee
LLoovvaannoo ee DDiizzzzyy GGiilllleessppiiee.. AAllllaa ffiinnee,, ssttaannccoo ddeeggllii eecccceessssii
ddii NNeeww YYoorrkk,, cchhee nnoonn ssttaavvaannoo aaiiuuttaannddoo cceerrttoo llaa ssuuaa ggiiàà
ffrraaggiillee ssaalluuttee,, MMiicchheell ddeecciiddee ddii ttoorrnnaarree iinn FFrraanncciiaa.. QQuuii
ttrroovvaa ll’’aammoorree ee ggllii nnaassccee uunn ffiigglliioo.. QQuuaannddoo ssccoopprree cchhee
ssuuoo ffiigglliioo hhaa eerreeddiittaattoo llaa ssuuaa ccoonnddiizziioonnee nnee èè aaddddoolloorraa--
ttiissssiimmoo mmaa aanncchhee ffaattaalliissttiiccoo.. ‘‘RRiiffiiuuttaarree ddii aacccceettttaarree qquuee--
ssttoo ssaarreebbbbee ccoommee rriiffiiuuttaarree mmee sstteessssoo.. PPeerrcchhéé mmaaii
ddoovvrreeii ffaarrlloo??’’ IIll ssuuoo rriittoorrnnoo iinn FFrraanncciiaa ccooiinncciiddee ccoonn ll’’aappii--
ccee ddeellllaa ssuuaa ccaarrrriieerraa.. FFiirrmmaa uunn ccoonnttrraattttoo ccoonn llaa DDrreeyyffuuss
RReeccoorrdd,, llaa qquuaallee èè ddeecciissaa aa ttrraassffoorrmmaarrlloo iinn uunnaa ssttaarr
iinntteerrnnaazziioonnaallee,, mmaa ssoopprraattttuuttttoo iill ssuuoo ttaalleennttoo rraaggggiiuunnggee
vveettttee ssttrraattoossffeerriicchhee.. BBeenn pprreessttoo ssii ttrroovvaa aadd iinncciiddeerree
ddiisscchhii cchhee vveennddoonnoo cceennttiinnaaiiaa ddii mmiigglliiaaiiaa ddii ccooppiiee ((iinn ppaarr--
ttiiccoollaarree ccoonn SSttéépphhaannee GGrraappppeellllii,, EEddddiiee LLoouuiiss ee iill ssuuoo ttrriioo
ccoonn SStteevvee GGaadddd ee AAnntthhoonnyy JJaacckkssoonn)) ee ssuuoonnaa ppeerr ddeeccii--



nnee ddii mmiigglliiaaiiaa ddii ppeerrssoonnee iinn ttuuttttaa EEuurrooppaa.. LLaa ssuuaa mmaallaatt--
ttiiaa ppeerròò lloo ssttaavvaa iinnddeebboolleennddoo ee ccoossìì ppuurree llaa ssuuaa vviittaa ssrree--
ggoollaattaa.. QQuuaannddoo ggllii ddiicceevvaannoo ddii ddaarrssii uunnaa ccaallmmaattaa,, ppeerròò,,
rriissppoonnddeevvaa:: ‘‘EEhhii,, hhoo ggiiàà vviissssuuttoo ppiiùù ddii CChhaarrlliiee PPaarrkkeerr,,
nnoonn èè mmaallee,, nnoo??’’ MMaa aallllaa ggllii ffuu ccoonncceessssoo ssoolloo uunn aannnnoo
iinn ppiiuu’’ ddeell mmiittiiccoo ssaassssooffoonniissttaa.. EEssaauussttoo ddaa uunn rriittmmoo ddii
llaavvoorroo iinncceessssaannttee ((222200 ccoonncceerrttii nneell 11999988)) ee ddaallllaa ssuuaa
ssaalluuttee ccaaggiioonneevvoollee,, ssii aammmmaallaa ddii ppoollmmoonniittee nneellll’’iinnvveerrnnoo
ddeell 11999988 aa NNeeww YYoorrkk ee mmuuoorree iill 66 ggeennnnaaiioo ddeell 11999999..
AAvveevvaa 3366 aannnnii.. AAll ssuuoo ffuunneerraallee aa PPaarriiggii ppaarrtteecciippaarroonnoo
ddeecciinnee ddii mmiigglliiaaiiaa ddii ppeerrssoonnee.. VViieennee sseeppppeelllliittoo nneell cciimmii--
tteerroo ddii PPèèrree LLaacchhaaiissee,, aaccccaannttoo aallllaa ttoommbbaa ddii FFrrééddéérriicc
CChhooppiinn:: uunn ggrraann sseeggnnoo ddii rriissppeettttoo ppeerr uunn uuoommoo ssttrraaoorr--
ddiinnaarriioo.. LLee ppaarroollee ddii WWaayynnee SShhoorrtteerr ssoonnoo qquueellllee cchhee
mmeegglliioo rriiaassssuummoonnoo iill ggeenniioo ddii MMiicchheell PPeettrruucccciiaannii ee ll’’eerree--
ddiittàà cchhee ccii hhaa llaasscciiaattoo:: ““CC’’èè uunn ssaaccccoo ddii ggeennttee cchhee ssee
nnee vvaa iinn ggiirroo,, ccrreesscciiuuttaa ee ccoossiiddddeettttaa nnoorrmmaallee,, hhaannnnoo
ttuuttttoo qquueelllloo ccoonn ccuuii ssoonnoo nnaattii ddeellllaa ggiiuussttaa lluunngghheezzzzaa,, llaa
lluunngghheezzzzaa ddeell bbrraacccciioo,, ee ccoossìì vviiaa.. SSoonnoo ssiimmmmeettrriiccii iinn
ttuuttttoo mmaa vviivvoonnoo vviittee cchhee ssoonnoo sseennzzaa bbrraacccciiaa,, sseennzzaa
ggaammbbee,, sseennzzaa cceerrvveelllloo,, ee vviivvoonnoo llee lloorroo vviittee ccoollppeevvooll--
mmeennttee.. NNoonn hhoo mmaaii sseennttiittoo MMiicchheell llaammeennttaarrssii ddii nnuullllaa..
MMiicchheell nnoonn ssii gguuaarrddaavvaa aalllloo ssppeecccchhiioo ppeerr llaammeennttaarrssii ddii
qquueelllloo cchhee vveeddeevvaa.. MMiicchheell eerraa uunn ggrraannddee mmuussiicciissttaa –– uunn
ggrraannddee mmuussiicciissttaa eedd eerraa ggrraannddee,, iinn uullttiimmaa aannaalliissii,, ppeerr--
cchhéé eerraa uunn ggrraannddee eesssseerree uummaannoo,, eedd eerraa uunn ggrraannddee
eesssseerree uummaannoo ppeerrcchhéé aavveevvaa ll’’aabbiilliittàà ddii sseennttiirree ee ddii rreessttii--
ttuuiirree aaggllii aallttrrii qquueessttoo ssuuoo sseennttiimmeennttoo,, ee ddaavvaa aaggllii aallttrrii
aattttrraavveerrssoo llaa ssuuaa mmuussiiccaa.. QQuuaallssiiaassii aallttrraa ccoossaa ppootteettee
ddiirree ddii lluuii ssoonnoo ffoorrmmaalliittàà.. SSoonnoo ddeettttaaggllii sseeccoonnddaarrii ddii ccuuii
nnoonn mmii iimmppoorrttaa nnuullllaa””.. LLaa vviittaa ddii MMiicchheell PPeettrruucccciiaannii èè llaa
ddiimmoossttrraazziioonnee cchhee nnuullllaa ppuuòò iimmppeeddiirree aadd uunnaa ppeerrssoonnaa
ddii vviivveerree ppiieennaammeennttee.. MMiicchheell lloo hhaa ffaattttoo aattttrraavveerrssoo iill
sseennssoo ddeellll’’uummoorriissmmoo,, llaa ccaappaacciittàà ddii ddiivveerrttiirrssii,, ee uunnaa
ggrraannddee ggrraannddee mmuussiiccaa..

FFIILLMMOOGGRRAAFFIIAA MMIICCHHAAEELL RRAADDFFOORRDD

FFIILLMMOOGGRRAAFFIIAA SSEELLEEZZIIOONNAATTAA
DDII FFIILLMM LLUUNNGGOOMMEETTRRAAGGGGII

UUNN CCOOLLPPOO PPEERRFFEETTTTOO,, 22000077
IILL MMEERRCCAANNTTEE DDII VVEENNEEZZIIAA,, 22000044
DDAANNCCIINNGG AATT TTHHEE BBLLUUEE IIGGUUAANNAA,, 11999999
BB MMOONNKKEEYY -- UUnnaa ddoonnnnaa ddaa ssaallvvaarree,, 11999977
IILL PPOOSSTTIINNOO,, 11999944
FFiivvee AAccaaddeemmyy AAwwaarrdd®® nnoommiinnaattiioonnss 11999955
((BBeesstt PPiiccttuurree,, BBeesstt DDiirreeccttoorr,, BBeesstt AAccttoorr,,
BBeesstt SSccrreeeennppllaayy,, BBeesstt MMuussiicc))
AAccaaddeemmyy AAwwaarrdd®® 11999955 -- WWiinnnneerr -- BBeesstt MMuussiicc
BBAAFFTTAA AAwwaarrddss 11999955 -- WWiinnnneerr -- BBeesstt DDiirreeccttoorr,,
BBeesstt FFiillmm iinn aa FFoorreeiiggnn LLaanngguuaaggee,,
DDaavviidd LLeeaann AAwwaarrdd ffoorr DDiirreeccttiioonn
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RRIITTAA MMAARRCCOOTTUULLLLII PPIIAANNOO
EElleeggaannttee ppiiaanniissttaa ddaallllaa ggrraannaa mmeellooddiiccaa,, ssii eessiibbiissccee ggiioovvaa--
nniissssiimmaa aall ffiiaannccoo ddii CChheett BBaakkeerr,, SStteevvee GGrroossssmmaann,, PPeetteerr
EErrsskkiinnee,, JJooee LLoovvaannoo,, MMiicchheell PPoorrttaall,, RRiicchhaarrdd GGaalllliiaannoo,,
EEnnrriiccoo RRaavvaa,, MMiicchheell BBeenniittaa,, AAllddoo RRoommaannoo.. NNeell 11998877 èè
““MMiigglliioorr nnuuoovvoo ttaalleennttoo iittaalliiaannoo””.. AAlltteerrnnaa,, pprrooggeettttii nneell jjaazzzz,, aa
ccoollllaabboorraazziioonnii nneell mmoonnddoo ddeellllaa ccaannzzoonnee,, ttrroovvaannddoossii aa ccooll--
llaabboorraarree aanncchhee ccoonn PPaatt MMeetthheennyy.. HHaa vviinnttoo iill CCIIAAKK DD’’OORROO
ee iill NNaassttrroo dd’’AArrggeennttoo ppeerr llaa MMiigglliioorr CCoolloonnnnaa SSoonnoorraa.. 

AALLDDOO RROOMMAANNOO BBAATTTTEERRIIAA
««QQuuaannddoo hhoo iinniizziiaattoo aa ssuuoonnaarree llaa bbaatttteerriiaa iill mmiioo ssccooppoo
èè ssttaattoo qquueelllloo ddii ddiivveennttaarree iill ppiiùù mmeellooddiiccoo ppoossssiibbiillee;;
aannddaarree ppiiùù iinn llàà ddeell sseemmpplliiccee rruuoolloo ddii aaccccoommppaaggnnaattoo--
rree»».. TTrraa ii rriiffeerriimmeennttii jjaazzzziissttiiccii,, BBiillll EEvvaannss,, MMiilleess DDaavviiss,,
JJoohhnn CCoollttrraannee,, ee ttrraa ii ggrraannddii ccaannttaannttii,, FFrraannkk SSiinnaattrraa,,
NNaatt KKiinngg CCoollee,, AAnniittaa OO’’DDaayy,, BBiilllliiee HHoolliiddaayy.. HHaa ssuuoonnaa--
ttoo iinnoollttrree ccoonn  KKeeiitthh JJaarrrreetttt,, MMiicchheell PPeettrruucccciiaannii,, JJooee
LLoovvaannoo,, RRiittaa MMaarrccoottuullllii,, FFllaavviioo BBoollttrroo..

MMAANNHHUU RROOCCHHEE BBAATTTTEERRIIAA
SSttuuddiiaa ii ffoonnddaammeennttii ddeell jjaazzzz ccoonn PPeettrruucccciiaannii.. IInn IIttaalliiaa
ssuuoonnaa ccoonn PPaaoolloo FFrreessuu,, MMaassssiimmoo UUrrbbaannii,, MMiiaa MMaarrttiinnii,,
MMaauurriizziioo GGiiaammmmaarrccoo.. FFoonnddaa nneellll’’ 8888 aassssiieemmee aa FFllaavviioo
BBoollttrroo iill pprriimmoo ttrriioo TTrroommbbaa// BBaassssoo// bbaatttteerriiaa ddeellllaa ssttoorriiaa ddeell
JJaazzzz.. IInn FFrraanncciiaa iinntteeggrraa iill GGrraaffffiittii QQuuaarrtteett ddii MMiicchheell
PPeettrruucccciiaannii ssuuoonnaannddoo iinn ttrriioo ccoonn DDeettlleevv BBEEIIEERR aall ccoonn--
ttrraabbbbaassssoo oo iinn qquuaarrtteettttoo ccoonn SStteevvee GGrroossssmmaann.. CCoollllaabboorraa
ccoonn CChheett BBaakkeerr,, CCaassssaannddrraa WWiillssoonn,, PPaallllee DDaanniieellssssoonn..

EERRIICC LLEEGGNNIINNII PPIIAANNOO
UUnnoo ddeeii ppiiùù bbrriillllaannttii ppiiaanniissttii eeuurrooppeeii ddeellllee uullttiimmee ggeennee--
rraazziioonnii,, hhaa ccoollllaabboorraattoo ppeerr aannnnii ccoonn SStteeffaannoo DDii BBaattttiissttaa
ee FFllaavviioo BBoollttrroo rreeggiissttrraannddoo nnuummeerroossii aallbbuumm ccoonn llaa
BBlluuee NNoottee.. SSppaazziiaa ddaall jjaazzzz aalllloo sswwiinngg ee aallll’’ hhiipp--hhoopp.. HHaa
pprrooffiiccuuaammeennttee ccoollllaabboorraattoo ccoonn EEnnrriiccoo RRaavvaa,, EErriicc
LLeellaann,, JJooee LLoovvaannoo,, MMaarrkk TTuurrnneerr,, AAnnddrréé CCeeccccaarreellllii,,
PPaaccoo SSeerryy,, AAllddoo RRoommaannoo,, TToooottss TThhiieelleemmaannss,, MMiillttoonn
NNaasscciimmeennttoo..

FFLLAAVVIIOO BBOOLLTTRROO TTRROOMMBBAA
AA 2255 aannnnii ccoonn RRoobbeerrttoo GGaattttoo,, FFuurriioo DDii CCaassttrrii,, MMaauurriizziioo
GGiiaammmmaarrccoo ee UUmmbbeerrttoo FFiioorreennttiinnoo ssii aaggggiiuuddiiccaa dduuee
vvoollttee iill pprreemmiioo ppeerr mmiigglliioorr ddiissccoo ee mmiigglliioorr ggrruuppppoo ddeell--
ll’’aannnnoo.. NNeell 11999944 ccoonn SStteeffaannoo DDii BBaattttiissttaa eennttrraa
nneellll’’OONNJJ,, ppooccoo pprriimmaa ddii llaasscciiaarree llaa qquuaallee FFllaavviioo eennttrraa
nneell sseesstteettttoo ddii PPeettrruucccciiaannii.. HHaa ssuuoonnaattoo ccoonn SStteevvee
GGrroossssmmaann,, RRoossaarriioo BBoonnaaccccoorrssoo,, FFaabbrriizziioo BBoossssoo,, EErriicc
LLeeggnniinnii,, CClliiffffoorrdd JJoorrddaann ee JJiimmmmyy CCoobbbb.. 

FFUURRIIOO DDII CCAASSTTRRII BBAASSSSOO
IInniizziiaa uunn''iinntteennssaa aattttiivviittàà ccoommee ssiiddeemmaann ssuuoonnaannddoo ccoonn
CChheett BBaakkeerr,, LLaarrrryy NNoocceellllaa,, LLuuiiggii BBoonnaaffeeddee,, FFrraannccoo
dd''AAnnddrreeaa.. NNeell 11998811 eennttrraa nneell qquuaarrtteettttoo ddii EEnnrriiccoo RRaavvaa
ee nneellll''eessttaattee ddeelllloo sstteessssoo aannnnoo ccoommiinncciiaa aa ssuuoonnaarree
ccoonn iill ttrriioo ddii PPeettrruucccciiaannii.. HHaa ssuuoonnaattoo ccoonn JJooee LLoovvaannoo,,
CChhaarrlleess LLllooyydd,, SStteevvee LLaaccyy,, DDaavvee LLiieebbmmaann,, MMiicchheell
PPoorrttaall,, KKeennnnyy WWhheeeelleerr,, AArrtt FFaarrmmee,, EEnnrriiccoo PPiieerraannuunnzzii,,
RRiittaa MMaarrccoottuullllii,, JJoohhnn AAbbeerrccrroommbbiiee,, RRaallpphh TToowwnneerr..

PPIIPPPPOO MMAATTIINNOO BBAASSSSOO EELLEETTTTRRIICCOO
EE’’ ccoonnssiiddeerraattoo ddaallllaa ccrriittiiccaa ttrraa ii mmaaggggiioorrii ssppeecciiaalliissttii ee
vviirrttuuoossii ddeell bbaassssoo eelleettttrriiccoo.. MMuussiicciissttaa ppoolliieeddrriiccoossppaazziiaa
ddaallllaa mmuussiiccaa jjaazzzz ee rreellaattiivvee ccoonnttaammiinnaazziioonnii ffuunnkkyy,,
bblluueess,, rroocckk aallllaa mmuussiiccaa lleeggggeerraa iittaalliiaannaa.. HHaa ccoollllaabboorraa--
ttoo ccoonn mmuussiicciissttii ccoommee BBiillllyy CCoobbhhaamm,, MMiikkee SStteerrnn,,
SStteeffaannoo ddii BBaattttiissttaa,, FFllaavviioo BBoollttrroo,, HHoorraacciioo ””EELL NNeeggrroo””
HHeerrnnaannddeezz,, JJaavviieerr GGiirroottttoo,, PPaaccoo SSeerryy,, RRoobbiinn
EEuubbaannkkss,, AAllffrreeddoo GGoolliinnoo,, RRiittaa MMaarrccoottuullllii..

FFRRAANNCCEESSCCOO CCAAFFIISSOO SSAAXX
ÈÈ uunnoo ddeeii ttaalleennttii ppiiùù pprreeccooccii nneell jjaazzzz.. DDeecciissiivvoo ppeerr llaa
ssuuaa ccaarrrriieerraa èè ll’’iinnccoonnttrroo ccoonn WWyynnttoonn MMaarrssaalliiss cchhee lloo
ppoorrttaa nneellll’’EEuurrooppeeaann ttoouurr ddeell 22000033.. NNeell 22000055 vviinnccee iill
TToopp JJaazzzz ccoommee mmiigglliioorr nnuuoovvoo ttaalleennttoo ddeellll''aannnnoo.. HHaa
ssuuoonnaattoo ccoonn HHaannkk JJoonneess,, JJiimmmmyy CCoobbbb,, JJooee LLoovvaannoo,,
GGeeoorrggee MMrraazz,, JJooee LLoocckkee,, EEnnrriiccoo RRaavvaa,, GGiiaannnnii BBaassssoo,,
DDaaddoo MMoorroonnii.. NNeell 22000099 hhaa ssuuoonnaattoo iinn oonnoorree ddeell
PPrreessiiddeennttee BBaarraakk OObbaammaa ee ddeell MMaarrttiinn LLuutthheerr KKiinngg ddaayy.. 
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““NNoonn ssiiggnniiffiiccaa nnuullllaa ssee nnoonn hhaa sswwiinngg””......ddiicceevvaa DDuukkee EElllliinnggttoonn nneell 11993322 ee qquueessttoo èè iill mmoottttoo ddeellllaa CCaassaa ddeell
JJaazzzz,, ssiittuuaattaa nneell ccuuoorree ddii RRoommaa,, lluuooggoo uunniiccoo iinn EEuurrooppaa,, iinn ccuuii ccoonnvveerrggoonnoo aattttiivviittàà ccoonncceerrttiissttiicchhee,, ccuullttuu--
rraallii ee ddiiddaattttiicchhee,, aall ffiinnee ddii aauummeennttaarree llaa ddiiffffuussiioonnee ee lloo ssvviilluuppppoo ddii qquueessttaa mmuussiiccaa.. LLaa CCaassaa ddeell JJaazzzz èè
aappeerrttaa aa ttuuttttii ggllii ssttiillii iinn ccuuii ssii ssuuddddiivviiddee iill ggeenneerree,, ddaall ddiixxiieellaanndd aallll’’aavvaanngguuaarrddiiaa,, pprreessttaa aatttteennzziioonnee pprreevvaalleenn--
tteemmeennttee aallllaa sscceennaa jjaazzzz iittaalliiaannaa,, ddii ttuuttttee llee ggeenneerraazziioonnii ee ddii ttuuttttee llee pprroovveenniieennzzee ggeeooggrraaffiicchhee;; oossppiittaa aarrttiissttii
ddii ccaalliibbrroo iinntteerrnnaazziioonnaallee eedd èè uunnoo ssppaazziioo ffiinnaallmmeennttee ddeeddiiccaattoo aanncchhee aaggllii aarrttiissttii mmeennoo nnoottii,, pprriivvoo ddii ffiinnaalliittàà

ccoommmmeerrcciiaallii ee qquuiinnddii ccoonn mmaaggggiioorree lliibbeerrttàà ddii sseelleezziioonnee rriissppeettttoo aaii cclluubb oo aallllee ccoonnssuueettee rraasssseeggnnee mmuussiiccaa--
llii.. LL’’oobbiieettttiivvoo cchhee ssii pprrooppoonnee èè ddii iinnccoorraaggggiiaarree ee ddiivvuullggaarree iill jjaazzzz nnoossttrraannoo,, ddii ccoossttiittuuiirree uunn ppuunnttoo dd’’iinnccoonn--
ttrroo ddii mmuussiicciissttii,, pprroodduuttttoorrii,, ccrriittiiccii,, ddii aattttrraarrrree ee eedduuccaarree uunn ppuubbbblliiccoo ddii ccuurriioossii ee ddii nnoonn aaddddeettttii aaii llaavvoorrii..
SSiiccccoommee iill jjaazzzz èè eessppeerriieennzzaa,, ppeennssiieerroo,, eesspprreessssiioonnee ddii lliibbeerrttàà,, ee vvaa vviissssuuttoo ee sseennttiittoo pprriimmaa aannccoorraa cchhee
ssuuoonnaattoo,, qquueessttaa ssaarràà llaa ssuuaa aabbiittaazziioonnee ssttaabbiillee,, ccoonn ll’’iinnggrreessssoo ssppaallaannccaattoo aa uunn mmeellttiinngg ppoott ddii aarrttii ee uuoommii--
nnii,, ccoonn uunn mmoobbiilliioo iinn ffiibbrraa vviivvaa ee llaa ffoorrzzaa iinnttrriinnsseeccaa ddii uunnaa mmuussiiccaa cchhee ssaa aannddaarree oollttrree llee nnoottee..
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