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ROOTS REGGAE
Depois do sucesso de seus dois álbuns anteriores Reasonin
'(2012) et Wevolution (2015) que já contavam com
participações de lendas do Reggae internacional como Max
Romeo, The Congos ou Midnite, ROD ANTON está de volta
com um novo álbum intitulado UBATUBA que está disponível
em CD, vinil (Europa) e digital (mundo inteiro). Uma música
Reggae moderna com sonoridades da década de 80,
composta pelo Gabriel Bouillon, talentoso alquimista da
produtora francesa SoulNurse Records. Nascido em França de
pais portugueses, as letras do Rod, escritas em inglês e
português, continuam falando sobre amor, viagens, protecção
ambiental, unidade entre os seres humanos e revolta contra os
corruptos reste mundo. O título do album é o nome duma
cidade do litoral norte do estado de São Paulo, situada entre
terra e mar, lugar paradisíaco com praias de água turquesa e
cachoeiras deslumbrantes no meio da mata atlântica…lugar
que o Rod conheceu durante suas últimas viagens e que o
deixou totalmente apaixonado, o perfeito exemplo da beleza da
natureza que temos de preservar e transmitir aos nossos filhos.

TRACKLISTING
01 - Ubatuba
02 - Be Wise Feat. Junior Dread
03 - Eternal Bliss
04 - Song of Liberty Feat. Cedric Myton
05 - Mama Earth
06 - Divine Splendor Feat. Marcus Gad
07 - False Preacher
08 - Amigo Verdadeiro Feat. Xibata
BONUS (CD)
09 - Melodica Splendor Feat. Art-X
10 - Mama Earth - Whales Remix
by Babs Operator
11 - Eternal Bliss Remix
by Ondubground

A arte do álbum, foi mais uma vez realizada pelo francês Christophe Deleau e é uma homenagem às crenças
afro-brasileiras, aos caboclos, ao povo Tupinambá que vivia nessa região de Ubatuba antes de ser
exterminado pelos primeiros conquistadores portugueses. Esse povo deixou uma influencia muito importante
na cultura caiçara que ainda hoje é muito presente no litoral brasileiro. Esta capa também é uma homenagem
a todos os povos indígenas oprimidos no Brasil e no resto do mundo que ainda hoje lutam contra a
destruição do seu modo de vida e da nossa natureza em lugares como as barragens de Belo Monte,
Tapajós, no Dakota do Norte…uma homenagem a todos os povos que lutam contra este sistema que tenta
devorá-los.
Para acompanhá-lo nesta nova odisseia, Rod chamou vários artistas da cena Reggae internacional como
Marcus Gad, artista do arquipélago francês de Nova Caledónia, Xibata, grande amigo do Rod e pioneiro do
Reggae em Portugal, Junior Dread, uma das mais belas vozes do Reggae Brasileiro e Cedric Myton, cantor
da banda jamaicana The Congos, amigo e professor de Rod, que já participou em todos os seus álbuns.

Este novo trabalho é uma ode ao amor: o amor de si, o amor pelos outros, o amor pela natureza que nos
rodeia, um amor universal cantado sobre um Reggae Roots pesadíssimo! Com um som bastante atual
mas que preserva todas as características da fase de ouro do Reggae Raiz, Rod Anton é
definitivamente uma das grandes promessas dos últimos anos..
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