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	  “é	  de	  arrepiar	  a	  religiosidade	  que	  Womack	  consegue	  imprimir”	  [O	  GLOBO] 

O ícone da soul music está de volta. Após 18 anos sem um álbum de inéditas, 
Bobby Womack lança The Bravest Man In The Universe. Coproduzido por 
Damon Albarn (Blur e Gorillaz) e Richard Russel, o disco conta com 
participações da emergente Lana Del Rey (“Dayglo Reflection”), da cantora 
Fatoumata Diawara (“Nothin' Can Save Ya”) e de Gil Scott-Heron (“Stupid”). 
 
Este é o 27º trabalho de Bobby, que aos 68 anos acabou de superar um 
câncer, exibindo a mesma excelência musical de sempre. Durante as 
gravações, ele externou sua felicidade e, sobretudo, superação: “Quando 
Damon me chamou, eu tinha perdido a vontade, perdido minha 
autoconfiança. Quando cheguei ao estúdio, eles estavam prontos para me 
receber. Acreditavam mais em mim do que eu mesmo”. 
 
The Bravest Man In The Universe reflete a alma do cantor americano. Quando 
ele solta a voz é emoção à flor da pele. Conjugando elementos de trip hop e 
eletrônica aos vocais intensos de Womack, o registro foge ao convencional 
que assola os veteranos da música e encontra a harmonia entre o timbre 
rasgado e as sonoridades do cenário musical atual. 
 
Este equilíbrio confere todas as credenciais ao disco para figurar na lista dos 
melhores do ano. Da faixa-título a derradeira “Jubilee (Don't Let Nobody Turn 
You Around)” estamos diante de um clássico que dialoga sem pudores entre 
o velho e o novo. Bobby Womack voltou em traje de gala. Melhor para todos 
nós que fomos convidados para festa. 
 
TRACKLIST:	  
	  
01.  The Bravest Man In The Universe 
02.  Please Forgive My Heart 
03.  Deep River 
04.  Dayglo Reflection (feat. Lana Del Rey) 
05.  Whatever Happened To The Times   [clipe] 
06.  Stupid Introlude (feat. Gil Scott-Heron) 
07.  Stupid 
08.  If There Wasn't Something There 
09.  Love Is Gonna Lift You Up 
10.  Nothin' Can Save Ya  (feat. Fatoumata Diawara) 
11.  Jubilee (Don't Let Nobody Turn You Around) 

	  


