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Chullage,
é rapper, dizedor, produtor e sound designer.
Tem 3 álbuns editados (Rapresálias 2001, Rapensar 2004 e Rapressão 2012), e várias colaborações com rappers de Portugal e Cabo Verde.
Da sua discografia destacaram-se os temas rhymeshit que abala, mulher da minha vida, national guettografik, ignorância XL, já não dá,
N.I.G.G.A.S, eles comem tudo, cabo verdi nu bai,
Warria, entre outros.
Atualmente está focado no projeto musical,“prétu”,
onde funde as suas origens e referencias africanas, com as suas influencias eletrónicas e o seu
pensamento sobre o contexto político de áfrica e
da sua diáspora.
Desenvolve o projecto de spoken word e vídeo
“AKapella47”, cujo texto intenCIDADES fez parte
de espetáculo “Periferico” no CCB, e fechou o Iminente 2017 de VHILS.
Dedica-se também ao desenho de som e composição para teatro e artes visuais. No teatro já
assinou varias peças entre Lisboa e Londres. Colabora regularmente com a companhia de teatro
Griot.

Nas artes visuais colaborou com VHILS em cinco
das suas exposições a solo: Dissection – Lisboa
2014, Debris – Hong Kong 2016, Debris- Macau
2017, Fragments Urbains- Paris 2018, Incision –
Curutiba 2019 . No ultimo ano colaborou também
com Mónica de Miranda em Dó.
Estudou Mixing and Mastering Electronic Music
na Point Blank Music School (London – 2017).
Sound Design for Theatre na Royal Academy of
Dramatic Arts (London – 2014-16), Som I e II na
Resart (Lisboa – 2010-12), Sociologia do Trabalho
– ISCSP – UTL.
Desenvolve um trabalho comunitário usando a
musica e o teatro como forma de expressão politica dos jovens negros, através do coletivo “Peles
Negras Mascaras Negras” – da Associação Khapaz.
Dá aulas no Modulo de Hip Hop nos cursos de
Produção e Produção Musical na World Academy,
Criação e Composição Musical na Restart – Instituto de Arte e Novas Tecnologias) e Tutoria a
jovens músicos no projeto Compasso na Hangar
–Centro de Investigação Artística.

CH ULLAG E
PRÉTU
poet - rapper - producer
https://soundcloud.com/user-859458852

WAT ER POI KO R A J I
P RÉ T U F T. L AW RA STA

WATERS POI ORAJI
Title: waters (poi koraji)
Artists: prétu y Lowrasta
Duration: 4’33””

Waters reflect about the exploitation of black bodies in our society. About how black bodies are
still treated as cattle, merchandise, commodity.
Either you’re a cleaner, a construction worker, an
athlete or an artist, you’re a body and not a life. A
disposable body that can be thrown away, killed,
left to drown, if it does not fit the purpose of this
capitalist, racist society. In other words, waters
reflect about how cultural, sports, construction,
leisure, prison and other industries are just the
continuity of slavery, and how black bodies are
still chained to those industries.
Recovering the idea of “strange fruit”, waters
points to the “strange fish”, the millions of bodies
lost in the Atlantic slave trade, but also the bodies
recently lost to Katrina, or the ones that die daily
in the Mediterranean, and how this flux of black
bodies brought by the shores are a product of the
exploitation and looting of Africa. Waters also
points to the tears of black women and man whose sons and daughters are constantly beaten and
killed by police. As if our lives do not have worth.
As if a soul does not inhabit our bodies which was
(and maybe still is) the belief constructed by the

European to justify our enslavement.
All these ideas are summarized with the words
“um omi branku mata um omi prétu so pamodi
omi prétu era pretu mê” (a white man killed a
black man only because that man was black),
sampled from Bakandeza (Ignorance), a song by
the cape Verdean artist Princezito, one of prétu’s
biggest influences.

other are records that he’s found recently, digging
for musicians engaged with social and political
change. Then he adds his own production which
can range from hip hop to grime to just experimenting sounds with no genre in mind.

A second idea is transmitted by the words “ê pa
nu djunta mon, pa nu poi koraji” (we need to join
our hands, and be brave), which prétu sampled
from Speransa 2004 (hope 2004), a song by
cape Verdean artist Vadú. This song talks about
how the rain brings hope to the small farmers of
the desert island of Cape Verde, who join hands
with bravery to work the land, or otherwise starve
to death.

The video concept was developed by prétu and
his theatre collective Peles Negras Mascaras Negras and prétu invited director Miguel Almeida
(MDA Colors) to co-direct it. It was a Peles Negras Mascaras Negras and Hangar – Centro de
Investigação Artística co-production.

Sampling is a big part of prétu’s creative process
and most of the times a motif for his lyrics. Most
of what he samples comes from African music,
especially cape Verdean and Angolan. Some of
records that he found in his family, or he bought,
but make part of his childhood memories. Some

For this song prétu invited the rapper Lowrasta
known for his wise and sharp bars.

Instead of working with actors he chose to work
with real cleaners, construction workers, students,
athletes and others that he knows from his close
relations. Invisible people that does not figure in
the Portuguese narratives of success but are daily
exploited to maintain this machine. He also worked with black collective of dancers to represent
the oppression of black bodies and the process of
freeing those bodies from the chains.

LYRICS - WATERS POI ORAJI

Pa nu poi koraji

prétu & Lowrasta

(prétu)
Não quero mais ouvir que é certo
Viver nesta linha que deus escreveu torta/
Morrer à nascença, nascer com a sentença,
de quem pensa, que a minha vida não importa/
Meu corpo ainda é mercadoria,
que esta economia trafica, importa/
Gado, amontoado, no porão, do navio negreiro
que a globalizado transporta/
Cadáver inchado, achado
Afogado, devoluto nos banhos
que a Europa tem à porta/
Cadáver linchado, deixado, pendurado,
os frutos estranhos que a América não corta/
Frutos estranhos que lhes caem aos pés/
Peixes estranhos chegam com a mares/
São os frutos, do ódio e Ignorância
Que cria distância entre os povos do globo/
São os frutos da gula e ganância
Que regula à distância os destinos do globo/
Marés de bombas e balas/
De quem tomba ou faz malas
Pa fugir do roubo/
As marés do medo e ódio
A cada episódio

De Racismo sem cobro/
(Lowrasta)
morto ou vivo se não sou lucrativo,
não sou apelativo, motivo de troça/
mudaram os tempos, mudaram as leis,
de certa forma ainda estou nessa roça/
querem que eu viva, de forma passiva
em carne viva, ferida me coça,
cidadania, pele não é branca,
direita espanca até que o sangue faça poça/
corrente no corpo, tiro no corpo,
chip no corpo, nossa carne não é nossa/
numero de serie, código de barras,
identidade, nossa vida não é nossa/
constrói preto, corre preto, morre preto
tua vida não importa/
só a cor importa, ainda estas à porta/
direitos humanos de negros derrubados pelo Katrina/
reduzir o povo negro a todo o custo é a doutrina/
afogaram a nossa cor, mediterrâneo tem novo
odor/
perfumado com a dor que alimenta o consumidor
sample princezito
Um omi branku mata um omi prétu
So pamodi omi prétu era prétu mê
Sample Vadú

(prétu)
Minha raça julgada na praça,
pelo ódio da massa que a TV exorta/
Minha raça quer faça não faça,
é carne pra caça, que se assa não importa/
Minha raça se não levanta uma taça
não dança devassa, então não importa
Minha raça se não lava, não passa
não carrega massa, então não importa/
É só um corpo que naufraga
um corpo que se afoga/
nas vagas da vida
Que a Europa Revoga/
Nas balas da bofia
que a América advoga/
nas celas em voga
Onde a Líbia Nos joga/
Um corpo que cai, saúde decai
No menu do Mac/ na chicken and fry/
Com o sal, a gordura, da American pie/
Sem 25 de Abril, nem 1o de Maio,
Cativo da ASAE/ cativo do MAI/
Indígena no SEF/ Indígena no CNAI,
Meu corpo sufoca
Meu corpo s’inunda/
No fumo dum químico
Duma água imunda/
Levada pra rua onde a mágoa abunda/
mais rápido na rua a morte se difunda/
Em silêncio, invisível entre barafunda/
Em silêncio invisível meu corpo se afunda/
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