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REGGAE / SALSA / HIPHOP
Se os seus pés estão firmamente enraizados no reggae e
com a sua tradição, Devi Reed tem um olhar definido para o
TRACKLISTING
futuro. Um Músico em sintonia com o seu tempo, ele afirma
o seu ecletismo e o seu desejo de abrir o reggae para outros
1 - Wake up
estilos, outras influências, outros encontros. Líder da banda
2 - Tout ira bien
“The Banyans” por quase 10 anos, ele aperfeiçoou o seu
3 - Ragga Libre Ft. Yisi Calibre
domínio no reggae através de dois álbuns e centenas de
4 - Nah jump
shows por toda a Europa. Com a sua experiência, ele lançou
5 - Turn all sounds
em 2016 o seu projeto solo, com o desejo de expressar sua 6 - Move and smile Ft. El Individuo
personalidade musical o mais próximo possível e propor
7 - Love is amazing
uma música tão única quanto ele. A sua música é tingida de
8 - This woman
hip-hop, electro, world music, tanto que se pode imaginar se
9 - Cuida tu vida
ainda é reggae. Para realizar esse projeto, ele envolveu se
10 - Ragga libre (remix by Tamal)
com dois músicos experientes e beatmakers: Otaam e Clem.
11 - This woman (remix by Tamal)
Ambos do conservatório e apaixonados pela música urbana,
eles desenvolvem as bases desta música decididamente
moderna, onde máquinas e toca-discos se misturam com
tambores e guitarras; misturando a eletrônica, acústica,
tradição e inovação. Em 2017, Devi Reed publica o seu
primeiro EP "Essence of Life", que lançará, como um miniálbum, que incluem as bases deste novo estilo.
Com um sucesso crítico, ele, Otaam e Clem conquistaram o palco e participaram juntos em grandes
festivais como o Reggae Sun Ska e o RototomSunSplash. No total, já são mais de cem concertos que
realizaram em França e na Europa nestes dois últimos anos. No palco, Devi Reed destila uma
enorme e contagiante energia... criando uma simbiose com o público. A eficácia desta fórmula original
é de tal forma que irá partilhar o palco com grandes nomes como Alborosie, Soom T ou Ky-mani
Marley. Em 2018, Devi Reed volta os olhos para o Caribe, mas desta vez não é só para a Jamaica.
Porque ao lado desta pequena ilha existe outra, igualmente rica em tradições musicais e grooves
inimitáveis: Cuba. Na arte do groove e da dança, mas também na força e alma deste povo, Devi Reed
encontra valores fortes. Da fusão da música cubana e dos ritmos de reggae / hiphop que lhe são
caros nasce um novo e inovador projecto, o "Ragga Libre".

Este novo aspecto multicultural promete uma influência internacional, por meio de peças em que o
espanhol, inglês, francês e jamaicano Patwa se entrelaçam entre si. Em janeiro de 2018, Devi Reed e
os seus beatmakers vão a Cuba para mergulhar na melhor essência e encontrar os talentos de um
amanhã, e dar a conhecer a nova geração do hip-hop cubano, quando incorporam a nova geração de
reggae na França.
Dirigido entre Toulouse e Havana, mixado em Londres por Laurent Dupuy, engenheiro de som
agraciado com dois prêmios Grammy, este álbum terá viajado pelo mundo desde a sua concepção, e
terá reunido nada menos que 14 músicos cubanos e franceses, sendo eles rappers, pianistas,
treseros, e percussionistas ... A escala e a originalidade deste projeto são tais, que será realizado um
documentário, acompanhando Devi Reed desde a concepção do álbum em Toulouse até a sua saída,
passando pela estadia em Havana e o encontro de talentos emergentes do hip-hop cubano. Somando
a isso, estão os muitos clipes que ilustram os títulos do álbum, imergindo o público mais perto nesta
aventura e música humana. Do reggae, Devi Reed manteve a mensagem positiva e os temas
universais, e através dos seus textos em inglês e francês, ele garante que esta mensagem possa ser
ouvida por todos. Se as músicas são dançantes e leves como Love is Amazing ou impactante como
Wake Up, Devi Reed convida-o a amar-se a si mesmo e a celebrar a vida. Mas os seus textos
também sabem como estar ciente (Cuida tu vida) e até mesmo o afirma (Nah Jump). Fiel aos valores
de compartilhamento e troca que ele defende, Devi Reed convida o rapper El Individuo e o rapper Yisi
Caliber para integrarem em duas faixas, Move and Smile e Ragga Libre. Escrita francesa permite que
Devi expresse um aspecto mais íntimo de sua personalidade, à imagem de tudo, e estará bem onde o
cantor traça a sua carreira e dá uma olhada cheia de esperança para o futuro. Como bônus para este
disco, vão existir dois remixes do beatmaker Tamal - que já haviam participado na realização de
Essence of life - duas versões em forma de replay eletrônico de duas músicas, provando mais uma
vez que a música de Devi Reed não conhece barreiras.
Ragga Libre é um projeto resultamente atualizado, pronto para agitar códigos de reggae e soprar um
novo rascunho neste estilo. Devi Reed está claramente posicionado como uma das pontas de lança
na renovação desta música no Hexagon e confirma que a sua música também é livre.
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