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REGGAETOIAREN BENETAKO MEZUA 

 
Reggaetoia reggae eta hip hop musikan jatorria duen musika mota bat da. 
Lehenbiziko aldiz, Latinoamerikan, 1980ko hamarkadaren amaieran, Panama 
eta Puerto Rico herrialdeetan sortu zen. Gero, hedatuz joan zen beste 
Ertamariketako herrialdeetara, eta mundu osora, azkenik.  
 
Hasieran, Espainian gutxienez, gobernuak jartzen zituen trabak eta haren 

zapalkuntza zela eta, abestien letra garbiagoa zen. Gainera, aurreko mendeko 

gizartean, sexuarekiko zentsura handia zegoen, tabu izango balitz bezala. 

Denbora pasa ahala, eta belaunaldi berriak etorri bezala, liberatuz joan gara, 

jakinduriari burua irekiz. Hein batean, zentsurarik ez egoteak, reggaeton 

abeslariei bidea eman die aurrerago aztertuko ditugun esaldiak haien 

abestietan mundu osora zabaltzeko. 

Bestetik, kezkagarria da reggaetoiaren zabalkundea XXI.mende honetan, 

paraleloki, bizitzen ari garen mugimendu feminista kontuan izanda. 

Reggaetoiaren letra eta harekin erlazionatzen ditugun irudiak 

emakumeenganako bortizkeriarekiko zuzeneko apologia dira. Emakumeak 

balorerik gabeko gorputz trukagarriak, gizonen nahi sexualerako prest 

daudenak baldin balira bezala deskribatzen dituzte kantuetan. Hau egiaztatzeko 

hurrengo orrialdeetan reggaetoi abesti batzuen letrak aztertuko ditugu. 

 

Argazki hauetan ikus liteke google bilatzailean reggaeton hitza jarriz agertzen 

diren irudiak. 

 

https://eu.wikipedia.org/wiki/Reggae
https://eu.wikipedia.org/wiki/Hip_hop
https://eu.wikipedia.org/wiki/Latinoamerika
https://eu.wikipedia.org/wiki/1980ko_hamarkada
https://eu.wikipedia.org/wiki/Panama
https://eu.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico
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JARRAIAN AUKERATU DITUGUN ABESTIEN IZENAK ETA INTERESATZEN 

ZAIZKIGUN KaNTU PASARTEAK JASO DITUGU: 

“A ella le gusta que le den duro y se la coman A ella le gusta que le den duro y 
se la coman Y es que yo quiero la combi completa ¡Qué! chocha, culo y teta” 
          DADDY YANKEE ‘En la cama’ 

“Si sigues en esta actitud voy a violarte, hey que comienzo contigo y te acuso 
de violar la ley así que no te pongas alsadita yo sé que a ti te gusta porque 
estás sudadita”. 

JIGGY DRAMA ‘Contra la pared’ 

 

“Estoy enamorado de cuatro babys Siempre me dan lo que quiero Chingan 
cuando yo les digo ninguna me pone pero” 

MALUMA ‘4 Babys’ 

 

“Bebiendo jodiendo en un club y en hoteles rompiendo colchones, andamos 
con Ali Baba buscando y matando a cuarenta ladrones aquí todos estamos 
casados pero en secreto tenemos mujerones” 

KIUBBAH MALON ‘Árabe’ 

 

“Agárrala, pégala, azótala, pégala Sácala a bailar que va a por toas Pégala, 
azótala, agárrala que ella va a toas Agárrala, pégala, azótala” 

TRÉBOL CLAN ‘Agárrala’ 

 

 

Ikus daitekeen moduan, reggaetoi abesti hauek gizonezkoek emakumezkoekin 

dituzten harreman motaz, gizonezkoen nagusitasunez, emakumeen 

oinperatzeaz… ari dira, eta emakumezkoak objektu sexual moduan agertzen 

dituzte. Beraz, jarraian abesti hauen letrei buruz hausnartu ondoren, honako 

hau ondorioztatu dugu: 

Musika gizartearen erreflexu bat da, eta hartan eragiten du, baina argi dago 
kanta batzuk dagoen matxismoaz elikatzen direla. 
 

Ildo horretatik, 2006an egindako ikerketa baten berri izan genuen. Lau urtez 
jarraitu ziren 1400 nerabek entzuten zuten. Musikak eduki sexual handikoa 
izanik, frogatu zen zenbat eta denbora gehiagoz entzun musika mota horiek, 
orduan eta azkarrago hasten zirela sexu harremanak izaten.  
 

Kantek mutilak sexualki aseezinak direla erakusten dute, eta neskak mutilen 
nahi sexualak bete besterik ez dutela egiten. 
Musika-mota hau entzuteak ikerketaren arabera,  nerabeen edo edozein 

pertsonen izaeran eragina izaten du, eta beraien etorkizuneko rola kalte 

dezakete, agresio sexualak, bortxaketak… areagotuz. Ikerketaren arabera, hori 

ez zen haibeste gertatzen nerabeak eduki sexual “osasuntsuagoko” musika 

entzuten zutenean. 
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Reggaetoiak gizonezko mota jakin bat naturalizatu egin du: ar alfa. Gizonezko 

horrek, ikuspegi heterozentrista izateaz gain, matxismoaz, emakumearen 

objektibazioaz eta homofobiaz elikatzen da. 

Bestetik, reggaetoiaren abestietatko bideoklipei erreparatzen badiegu, ikusten 
da bideoek abestiek esaten duten hori bera erakusten dutela. Ia bideo guztietan 
emakumeak agertzen dira dantza erotikoak edo sexualak egiten, letrek esaten 
duten bezala. Adibidez, Booty abestian, ia abesti osoan ‘booty’ hitza esaten da, 
euskaraz ipurdia esan nahi duena. Abesti honen bideoklipeko neskak ipurdiak 
etengabe mugitzen dituzte. 
 
Azken batean, gizarte androzentriko batean gaude, Teresa Lopez Castilla, 
Errioxako Unibertsitateko musika irakasleak dioen bezala, baina letra bortitz eta 
matxista hauek bere erantzuna izan dute reggaetona ere egiten duten 
emakumeen aldetik. 
Ivy Queen kasua dugu adibide, bere reggaetoiarekin aldarrikapen feminista 
egiten duena. Chocolate Remix ere dugu adibide, reggaetoi lesbikoa edo 
homosexuala egiten duena. 
Emakume hauek musika honen generoaz bestelako ikuspegia ematen ari dira. 
Ivy Queen-ren musika bideotan dantza sexualak agertzen dira, generoaren 
esentzia dela esanez, baina bere letrek eta abestiek esaten dutena ez dute 
sexu-harremanak izatera gonbidatzen, ez beste reggatoi abeslarien moduan, 
behintzat. 
 

 

Irudi honetan reggaetoi abeslari famatuenak agertzen dira: J. Balvin, 
Daddy Yankee, Maluma, Ozuna eta Nicky Jam. 
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GURE ESKOLAN EGINDAKO INKESTA: 
 
Gure ikastetxeko ikaskideek zein musika genero entzuten duten jakiteko, 3 
DBH, 4 DBH, 1 BATXILLERGO eta 2 BATXILLERGO-ko ikasleak hartu ditugu 
kontuan. heltze prozesuan gaudenez, eta musika, gehienetan, pertsona baten 
izaerari eta izateko moduari eragiten dionez, ikasle horiek aukeratu ditugu. 
Guztira 164 ikaslek hartu dute parte, eta 5 musika genero eman dizkiegu 
aukeratzeko: pop, rock, reggaeton, techno eta flamenkoa. Ikasleak eta 
beraien aukerak kontuan hartuta, hurrengo grafikoa atera da: 
 

 

 

 

Espero genuen bezala, reggaetoia izan da boto gehien lortu dituena. 

Inkestetan, ikaskideek aukeraketa egiteaz gainera, musika mota hori zergatik 

entzuten duten galdetu diegu.   

Ikasleen erantzun orokor hau izan da: “abestiak zerbait transmititu behar du; 

dantzatzeko, motibatzeko edo triste zaudenean hobeto sentitzeko. Musika 

sentimenduak adierazteko bitarteko bat da. Melodiari eta erritmoari 

erreparatzen diogu, gehienetan, eta letra, erdaraz, euskaraz ingeleraz edo 

beste hizkuntza batean egonda ere, oso pertsona gutxi ohartzen dira mezuak 

zer esaten duen”. 
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Euskal Herriko reggaetoi musikari batekin jarri gara harremanetan, musikaren 

munduan hasi eta hazten ari dena. Bere izena Jon Casteig da, 26 urte ditu eta 

gaur egun Errenterian bizi da. 

1. Nola ailegatu zinen reggeatoiaren mundura? 

 

14 urterekin rap abestiak egiten hasi nintzen nire bizitzaren etapa horretan 
musika mota hori entzuten nuelako. Heltzearekin batera nire gustuak aldatuz 
joan ziren eta reggaetoia gustatzen hasi zitzaidan, ondorioz genero honetara 
pasa nintzen. 
Hasieran, lagun batekin abesten nuen, eta nire etxean, estudio bat eraiki 
nuenean, nire abesti propioak grabatzen hasi nintzen. 
Musikaren munduan sartzen ari nintzen heinean, bideoklipak egiten zekiten 
lagunak ezagutu nituen eta haien laguntzarekin grabatu nituen nire lehenengo 
klipak. 
 

2. Zer da zure musikaren bitartez transmititu nahi duzuna? 

Abestietan, esperientzia propiak kontatzen ditut horrela jendea nirekin 
identifikatzeko. Musika komertzialean, batez ere, maitasun eta desamodio 
kontuei buruz hitz egiten da, beraz hori da nire gai nagusia. 
Horretaz gain, hasi berriak diren abeslariak animatu nahi ditut. Nahiz eta ni 
bezala auzo xume batekoak izan, eta baliabide gutxi izan, gustuko ditugun 
gauzak lortzeko borrokatu behar da. 

 

3. Zer da zuretzat Reggaetoia? Zergatik duzu gustoko? 

Reggaetoia liberazioa da. Abestiak egitean, nire arazoetatik ihes egiteko aukera 
daukat. Reggaetoia niretzat dantza egitea, lagunekin ondo pasatzea, giro ona 
izatea da. 
Reggaetoia egiteko ez da beharrezkoa ikasketa musikalik izatea, ezta 
instrumentoren bat jotzen jakitea ere. Letra oso landua ez denez, nahiko erraza 
da gogoraerraza den lelo bat asmatzea. Garrantzitsua da originala izatea eta 
melodia on bat sortzea. 
 

4. Nola lortzen dituzu zure bideoklipetan ateratzen diren neskak? Zer 
ezaugarri izan behar dituzte? 

 
Lehen esan dudan bezala, nire kanten gai nagusia amodioa eta desamodioa 
da. Nire kasuan, emakumeak ditudanez gustoko, bideoklip bat egiterakoan, 
abestietan esaten dudana islatzeko neskaren bat ateratzea beharrezkoa da. 
Gehienetan, lagunak diren neskei eskaintzen diet klipetan ateratzeko. 
Zenbaitetan, neskak etorri izan dira niregana galdetuz ea grabaketan atera 
daitezkeen. Badaukat bideoklipen bat non neskak dantzatzen agertzen diren, 
eta horren truke soldata bat jasotzen duten. Puntu garrantzitsu bat da neska 
lotsatia ez izatea eta kameren aurrean ohituta egotea. 
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5. Zer iruditzen zaizu reggaetoia twerk dantzatzen duten neskekin 
erlazionatzea? 

 
Esan beharra dago reggaetoi klip guztietan ez direla neskak dantza egiten 
ateratzen.  
Hala ere, twerk modu profesionalean aritzen diren neskak dirua irabazi ahal 
izateko bideoklip hauen beharra dute. 
 

6. Zure abestietatik matxistak diren esaldi batzuk hartu ditugu. Honi 
buruz zerbait esan nahiko zenuke? 

 
 
a ese culo me pego yo como una lapa 

lo dejo todo por ti si mueves la chapa (ipurdia=chapa) 
ella sabe que ella es mia 

dale dale dale dale mami 
esta muy dura esa mujer cuando le vi bailando 

 
 
Artista batek abesti bat idazten ari denean, ez du pentsatzen idazten duena 
gero nola interpreta daitekeen. Nire asmoa kanta bat osatzerakoan ez da 
lotsagabea izatea. Adibidez, ‘lo dejo todo por ti si mueves la chapa’ 
esaterakoan ‘bailas tan bien que me voy contigo’ esan nahi dut. 
Kantetan esaten dudana alde batera utzita, garrantzitsuena da ni nire 
egunereko bizitzan nola tratatzen ditudan emakumeak. Nire abestietan 
momentu puntual batean gaizki ulertu daitekeen esaldi bat esateak ez du esan 
nahi ni matxista naizenik. 
 

Horrenbestez, reggaetoia desegokia dela eta borroka feministak aurrez aurre 

duela reggaetoiak zabaltzen dituen letrak jakin arren, onartu behar da mundu 

globalizatu honetan, modaren kontra joatea oso zaila dela. 

Azterketa hau egin ondoren, lehen esan dugun bezala, musika gizartaren isla 

bada ere, eta guk musika hori entzuten badugu ere, letrek diotenarekin ez gara 

identifikatzen. Honen bidez, beste musika batekin esperimentatzera animatzen 

zaituztegu. 
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