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CHARLES BRADLEY: SOUL OF AMERICA
FICHA TÉCNICA

Charles  Bradley:  Soul  of  America. Estados  Unidos,  2012.  Cor,  75  min.  Xénero:
Documental musical |  Dirección e guión: Poull Brien |  Produción: Alexander Brough
(Sum of Us) |  Fotografía:  Stuart McCardle |  Montaxe: Poull  Brien, Stuart McCardle,
Adriana Pacheco | Música: Charles Bradley and Menahhan Street Band | Participantes:
Charles Bradley, Alex Everett, Sharon Jones, Jonny Santos, Damani H. Young
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NOTAS DO FILME
a

Comezando a historia no seu 62º aniversa-
rio,  Charles Bradley: Soul  of America se-
gue o extraordinario percorrido do cantan-
te  Charles  Bradley  nos  meses  previos  ao
seu álbum de debut No Time for Dreaming.

Aínda  tras  ser  abandonado  polo  seu  pai,
pasar unha tempada na indixencia total e
sufrir a devastadora morte do seu irmán,
Charles nunca perdeu o seu soño de con-
verterse en cantante profesional. Coa axu-
da dos produtores Gabriel  Roth e Tommy
Brenneck, Charles pasou de facer versións
de James Brown a atopar a súa propia voz.

A súa oportunidade chegoulle cando o es-
colleron para actuar de teloneiro na xira
de Sharon Jones. As tráxicas e apaixonadas
cancións de Charles funcionaron co públi-
co, e o soño que perseguía desde hai 48
anos  empezou  a  facerse  realidade.  Pero
aínda que empezaba a despuntar, Bradley
non  conseguía  escapar  da  adversidade:
cando estivo a piques de perdelo todo por
mor da opresiva hipoteca da casa da súa
nai de 87 anos, Charles volveu tocar fondo.

Así  e  todo,  a  vida  cambioulle  definiti-
vamente para ben coa saída do seu álbum

No Time For Dreaming, que foi un éxito de
crítica e público, aparecendo entre os dis-
cos do 2011 para a revista Rolling Stone e
garantíndolle  unha xira  de 110 concertos
en 17 países e varias actuacións en tele-
visión. Desde entón, a súa estrela non dei-
xa de medrar.

O director Poull Brien descubriu a música
de Charles Bradley mentres traballaba nu-
nha obra en Colorado no verán de 2010. Li-
cenciado  en  Audiovisuais  pola  Northwes-
tern University, Brien case renunciara a ter
unha carreira de realizador; pero tras que-
dar profundamente conmovido ao escoitar
o 1º single de Bradley, The World, decidiu
escribirlle  un  e-mail  á  súa  discográfica
ofrecéndose a dirixirlle un videoclip gratis.
Para a súa sorpresa, ao día seguinte recibiu
resposta do compositor de Bradley, Homer
Steinweiss, aceptando a súa oferta. 

Dous meses despois, Poull estaba en Nova
York, filmando o vídeo nalgunhas das rúas
máis perigosas de Brooklyn para darlle au-
tenticidade. Falando trala rodaxe no estu-
dio de Steinweiss da tráxica vida de Char-
les e a saída do disco, xurdiu unha cone-
xión entre Brien and Bradley, que decidiron
materializar neste documental.
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