
Izaki biziduna da reggaea. Musi-
karen mugak apurtu eta haratago
doan izaki bizia da eta egunero
eboluzionatzen, eraldatzen doa.
Zergatia ulertu gabe horrenbeste
erakartzen gaituen izaki honen
arima ezagutu nahiko genuke,
baina zenbat eta gehiago sakon-
du orduan eta gutxiago dakigula
konturatzen gara. Azaletik mami-
ra bide luzea dago ordea.
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sintetizadoreak, samplerrak... jamaikarrak maisu
dira soinuekin jolastu eta esperimentatzeko
garaian. Nola liteke horrelako lur eremu muga-
tuak horrenbesteko musika sortzeko gaitasuna
izatea? Zorionekoak gu.

90. hamarkada. American Way of Life. Belau-
naldi berriek momentua gozatu nahi dute. Eh!
Agure, bost axola niri Marcus Garvey, Haile
Selassie eta Afrikarako itzulera. Nahiko lan dugu
gure burua zaintzearekin. Dirua, kotxe potente-
ak, festak eta emakume ederrak nahi ditut nik
eta aurrean jartzen zaidana txikituko dut. Ulert-
zen? Geroz eta potenteagoak diren sound syste-
metan (potenteagoak? Posible ote?) dancehall-
ragga estiloa da nagusi. Kolpe lehorrak eta baxu
lodiak, izerdiaz blai. Slackness. Nor gogoratzen
da Culture, Burning Spear, Augustus Pablo,
Israel Vibration, Ijahman eta antzeko agureetaz?
Maisuak Europan bilatzen dute babesa eta Euro-
pako whitie reggae zaletuak pozik. Bizitzaren
gorabeherak. Nork dio zikloak joan etorrian
doazela? Garnett Silk, Sizzla edo Luciano beza-
lako  gazte belaunaldiek oroimena berreskuratu
dute eta Beenie-man, Buju Banton, Bounty killer
eta beste fedegabe askok argia ikusi dute, tarte
baterako behintzat. New roots, digital roots eta
singjay estiloen garaia da. Sustraiak eta teknolo-
gia. Ahots zakarrak eta melodikoak eskutik hel-
duta. Ederra izan da iraun duen bitartean.

2004. Euskal Herrian (Hego aldean bereziki) ape-
nas entzuten den arren, gaur egun reggae musi-
karen adarra den dancehall-ragga estiloak arra-
kasta komertzial izugarria du, AEBetan bereziki.
Eta arrakasta hau neurri handi batean hip-hop
eta R&B estiloen eskutik iritsi zaio. Jakina da, rap
eta reggae musikaren artean lotura estua dagoe-

la. Musika adituek diotenez, 70eko hamarkadan
jamaikar etorkinek  New York hirian antolatzen
zituzten sound systemetatik sortu zen rapa eta
zalantzarik ez dago, gaur egun, rap eta dancehall
estiloak eskutik doazela, baita zerrendako lehen
postuetan ere. Gaur egun (zenbat egun iraungo
du?) Sean Paul da jamaikar izarrik kotizatuena
eta musika industria boteretsuak berehala elkartu

du R&B komertzialaren erregina berria den
Beyoncerekin. Def Jam eta Tuff Gong zigiluek Def
Jamaica izeneko bilduma kaleratu dute dancehall
eta rap izarren arteko elkarlanekin, LL Cool J
raperoa Wayne Wonder jamaikarraren No Letting
Go kantuaren nahasketan azaltzen da, Elephant
Man Missy Elliott-en diska berrian gonbidatu
bezala dago eta zerrenda amaigabea da. Reggae-
dancehallak AEBetako eta Frantzia edota Ingala-
terrako gazteak zoratzen ditu (jamaikar gazteak
aspaldi zoratu zituen) eta horrek dirua ematen
du. Urte batzuk dira rap musika ghettoetako
musika izatetik salmenta gehien sortzen dituen
musika izatera pasa zela. Bi estiloak elkartuta ira-
baziak bikoiztuko ote? Musikalki emaitza erakar-
garriak ematen dituela (zerrendetatik kanpo
geratzen direnak bereziki) ezin uka, nahiz eta
eduki eta eskaintzen duten irudiari dagokionez
atzera pauso nabarmena eman den. 90eko
hamarkadaren erdialdera nagusitu zen sustraizko
reggaeak indarra galtzen ari da azaleko mezuak
eta estetika erabiltzen dituen dancehall-raggaren
aurrean. Luciano, Prince Malachi, Bushman,
Capleton, Anthony B, Turbulence, Morgan Heri-
tage eta gutxi batzuk lortzen dute maila man-
tentzea. New roots delakoaren bultzatzaile izan
zen Sizzla oso erreta dago eta hobe luke opor
batzuk hartuko balitu eta jende berriaren artean,
gehienak Dancehall-ragga estiloak erakarrita
daude; Ward21, Mr.Vegas, T.O.K., Predator eta
guztien artean, gaur egun errege den Elephant

eggae hitza ezaguna da mundu
osoan nahiz eta askotan hitz hori
ahoskatzeko ere modu egokia zein
den asmatzerako zalantzak ditu-
gun. Reggae hitza aipatzerakoan

Jamaika, Bob Marley, hondartza zuriak, palmon-
doak, udara, ileko txurroak eta marihuana dator-
kigu guztioi burura. Horiek dira bururatzen zaiz-
kigun lehen irudiak, baina zer da benetan reg-
gaea, zer ezkutatzen da irudi/topiko horien atze-
an? 
Reggaea musika estilo bat izendatzeko erabiltzen
den hitza da, baina reggaea musika estilo bat bai-
no askoz gehiago da. Reggaea musika estilo bat
da, baina musika estilo guztiekin gertatzen den
bezala, zorionez, bizirik eta etengabean eraldat-
zen dagoen energia bizia da. Reggaea adar ugari
dituen zuhaitza da. Adar bakoitzak bere berezi-
tasunak ditu, beste adarretatik desberdin egiten
dituena, baina azkenean, adar guztiak sustrai
berdinak dituen enborretik sortzen dira. Reggaea
musika da, bai, baina reggaea musika baino
askoz gehiago da. Reggaea sentimenduak adie-
razteko tresna da, mundua ulertzeko filosofia eta
bizitzari aurre egiteko modua da. Reggaearen
unibertsoan Afrikatik indarrez kanporatutako
esklaboak daude, mendeetan zehar exodo
horren ondorioak sufritu zituzten esklaboen
ondorengoak daude eta gaur egun, etxetik
urrun, arrotza zaien hizkuntza, kultura, bizimodu
eta ohitura batzuekin bizitzera ohitu behar izan
direnak daude. Haiek eta guk, reggaearen
magiak erakarrita, reggaeaz zerbait dakigula uste
eta gure ezjakintasunean, reggaeaz hitz egin eta
idaztera ausartzen garenak. 

Reggae musika
Eboluzionatzen eta etengabean eraldatzen den
izaki bizia da reggaea eta horregatik, egun bate-
tik bestera aldatzen ari delako, oso desberdina da
gaur egun eta duela urte batzuk egiten zen reg-
gaea. Labur azaltzen saiatuko gara. Reggaea,

gaur egun ezagutzen dugunaren aitona, 60ko
hamarkadan jaio zen. AEBetako R&Ba eta Jamai-
kako mentoaren arteko maitasun harremanak
skaren sorrera ekarri zuen. Urte alaiak ziren
haiek. Jamaikak ingelesen kolonia izateari utzi
zion, formalki bada ere, 1962an independentzia
lortu zuenean. Etorkizun hobe baten esperantza-
rekin sortu zen ska musika, alaia eta dantzaga-
rria. Ez zuen asko iraungo. Kolonialismo batetik
bestera pasa ziren eta berehala AEBetako dirudu-
nek, eguzki izpien egarri, irla bereganatuko
zuten. Rocksteady deitu zioten, turistentzat apro-
posak ziren erritmo eta letra goxoak, azukrez gai-

nezka, zituen musikari. 
Urteak pasa eta sendi boteretsu batzuk
kenduta, miseria gorrian eta espe-
rantzarik gabe bizi ziren jamaika-
rrak. Independentziak ez zien
espero zuten bizimodua ekarri
eta musika bihurtu zen, erlijioa
eta ganjarekin batera, aurrera
egiten laguntzen zien euska-
rria. Marcus Garveyren esanek
begiak ireki zizkien eta beltza
izatea ona zela eta beltz iza-
teagatik arro sentitu behar
zirenaren mezuak reggae
musikaren bidez sukarra
bezala zabaldu ziren,
irrati eta sound syste-

men bozgorailuak lagunduta. Garai berri baten
sorrera zen.

Bizitza oso bat
70. hamarkada, gure ustez, reggae musikaren
urrezko aroa izan zen; bai musikalki eta baita
eduki eta sentimenduei dagokienean. Musika
jaioberriaren indarra geldiezina zen eta besteak
beste, Bob Marley bezalako abeslari eta musikari
apartei esker, mundu osora zabalduko zen,
zeharkatzen zuen mundu hori eraldatzeko gogo
biziarekin. Diskogintza alorrean, garai ilunak izan
ziren reggaearentzat, baina, zorionez, gaur egun,
hainbat reggae zaletu eta diskoetxeen arkeologi
lan izugarriari esker, ustez galduta zeuden edota
lortzeko oso zailak ziren garai hartako altxor uga-
ri berreskuratzen ari dira. Azpimarratzekoa da
Blood & Fire, Pressure Sounds edota, azken
aldian, Trojan bezalako diskoetxeak egiten ari
diren lana.

80. hamarkadaren etorrerarekin eta Bob Marley-
ren heriotzak suposatutako kolpearekin, gauzak
nahasten hasten dira reggae munduan. Sound
systemetan animatzaile bezala hasi ziren hizlariek
edo toasterrek estilo propioa sortu dute eta dago-

eneko U-Roy, Big Youth, Dennis Alcapone eta
antzeko aintzindariek belaunaldi berria-

ren etorrera ezagutzen dute; Dillinger,
Scotty, Yellow Man, Charlie Chaplin,

e.a. Jarrerak aldatzen hasi dira.
Dancehall-ak lehen pausoak
emango ditu eta produkzio
berriak nagusitzen dira. Sugar
Minott, Don Carlos, Barrington

Levy, Triston Palmer, Michael
Prophet... Hamarkadaren

azken urteekin batera eta
teknologi berrien aurre-
rapenekin, reggaeak
janzkera berria ezagutu-
ko du; erritmo kaxak,

Estilo bat baino askoz ere gehiagoEstilo bat baino askoz ere gehiagoEstilo bat baino askoz ere gehiagoEstilo bat baino askoz ere gehiagoEstilo bat baino askoz ere gehiago

Sinistu behar duzu. Kale gorrian zaude, txabola zikin batean, sosik
gabe, lanik gabe, eta etorkizuna zure azaleko kolore iluna baino iluna-
goa da. Beltza zara, basatia, historiarik gabea, oroimenik gabea eta
duintasunik gabe bizi zara kale gorrian. Sinistu beharra duzu, sinistu
nahi duzu. Entzun al duzu? Afrikan Ras Tafari Makoken izeneko etio-
piar bat koroatua izan da. Haile Selassie da! Erregeen
Errege, Jaunen Jaun, Judako Leoi Konkistatzailea... Jain-
koaren semea! Munduan zehar indarrez sakabanatuta-
ko afrikar esklabo guztiak askatu eta Afrikara, etxera
bueltan eramango ditu. Etxera bueltatuko zara eta
aske izango zara. Rastafariren gotzainek bidea erakut-
siko dizute, Jah da zure jainkoa, Babilonian bizi zara
eta infernu honetatik aterako zaitu. 
Erlijio gehienekin gertatu bezala, rastafarismoak ere
interpretazio asko ditu, eta urteekin aldatuz joan dira.
Aldaketarik gabe mantendu direnak ere egon badau-
de, eta rasta gehienek errespetatzen dituzte, gutxi
gorabehera. Adibidez, rastafariek debekatuta dute
alkohola edatea, tabakoa erretzea eta arraina edota
haragia –bereziki txerrikia– jatea. Gatza ere debeka-
tuta dute. Gorputzaren eta arimaren garbitasuna
adierazteko Ital hitza erabiltzen dute, naturala,

garbia ez den guztiak izpiritua zikintzen duelako eta ezin dute onartu.
Rasta erlijioaren jarraitzaileen paradisuak Zion du izena. Hiltzen direne-
an, beraz, Zion izeneko lurraldera doazela uste dute.
Elikadura kontuetan dituzten debekuez gain, rastafariek debekatua
dute ilea, bizarra edota gorputz-atalak moztea ere. Hau dela-eta ilea
neurrigabe hazten zaie, eta beltzek ilea oso kizkurra dutenez, txurroak

sortzen zaizkie. Txurro hauei “dreadlock” deitzen diete ras-
tafariek.
Arau eta betebehar hauek zintzo jarraitzea kon-
promiso erlijiosoaren eta fededun zintzoaren adie-
razgarri dira. Hala ere, azkenean bakoitzak ahal
duen neurrian edota nahi duen heinean betetzen
ditu, eta ezin da orokortu. Txurroak daramatzaten
guztiak ez dira rastafariak. Estetikoki gustatzen zaiz-
kielako eramaten dituzte askok, eta gauza bera ger-
tatzen da marihuanarekin. Erretzaile guztiak ez dira
rastak, eta belar “sakratua” erretzen duen guztiari ez
zaio derrigor reggae musika gustatu behar. Eta alde-
rantziz:  reggaearen zale guztiek ez dute nahitaez
erretzaile amorratuak izan beharrik, nahiz eta askok
hala uste duen. Ukaezina da, ordea, reggae musikak,
rasta erlijioak eta marihuanak lotura estua dutela.

rastafari +

REGGAEA SENTIMENDUAK 
ADIERAZTEKO TRESNA DA,
MUNDUA ULERTZEKO FILOSOFIA
ETA BIZITZARI AURRE EGITEKO
MODUA DA
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uskal Herria tropikala noiz
bihurtuko den zain gerat-
zen bagara jai dugu reg-
gae zaletuok. Rockaren
eta musika komertziala-

ren eremu honetan lan handia dago
egiteke eta gutxi bagara ere, burugo-
gorrak eta temati xamarrak garela ez
du inork ukatuko. 
80. hamarkada hasieran ska jamaika-
rraren oihartzunak indarra hartu zuen
Ingalaterran, Two tone delakoa, eta
baita  Europako hainbat txokotan ere.
Euskal Herrian Kortatu, Baldin Bada
eta punk/rock ska/reggae estiloen eragina
zuten taldeen garaia zen. Aurrerago reggae
klasikoa jorratzen saiatu diren hainbat talde ere
sortuko ziren; Potato, horien artean ezagune-
nak baina ez bakarrak (Arawak, Xuya, Dr. Des-
lay...). Eta gaur egun? Zer mugitzen ari da Eus-
kal herrian jamaikar doinuen inguruan? Hona
hemen gida antzeko zerbait, zaila da guztia
jasotzea, baina erreferentzi modura balio deza-

ke (aurrez barkamenak kanpo geratu direnei.
Informazio gehiago behar izanez gero: 943-
333873 argiteria@euskalnet.net).

TALDEAK
Reggae musika egiten duten taldeei dagokio-
nean, Potato beteranoen baimenarekin, Bas-
que Dub Foundation kolektiboa da zalantza-
rik gabe erreferente nagusia. Iñaki Yarritu bilbo-
tarraren egitasmoak bi disko kaleratu ditu
(autoprodukzioa lehena eta Loud&Lone San-
tanderreko taldekoekin Brixton zigiluaren bidez
kaleratutakoa bigarrena). Urteen poderioz eta
taldekideen lan txukunari esker Europako reg-

Beltza Records: Bretxa, Alde Zaharra. Donostia.
Reggae eta musika beltza.
Ghetto Diskak: Latxunbe auzoa 5, Hernani. Reg-
gae, musika beltza eta elektronikoa.
Interesgarriak: Old Skool (Hip-hop, Donostia),
Bertso Hop/Bilintx (Irun), Xalem (Iruñea)…

LIBURUAK
Por los ríos de Babilonia (Josetxo Mintegi). Bob
Marleyren biografia. Erdaraz.
Bob Marley. Begirunea, maitasuna eta askata-
suna. (Aritz Usandizaga, Txalaparta). Euskaraz.
Mikel Barreiroren marrazkiekin. Erreportaje honetan
esandakoa osatzeko oso baliagarria izan daiteke,
reggaearen mundu konplexuan murgiltzeko lehen
urrats bezala. Informazio gehiago: 943-333873.

TABERNAK
Bizitzaren parte handia (handiegia) taberna zuloe-
tan sartuta. Posible ote? 
Ihintza (Zumaia), Bodega (Hernani), Depor (Irun),
Zagit (Iruñea)...
Haize freskoa behar dut!

e

Reggaearen gida 
laburra Euskal Herrian

+

Rastafarientzat marihuana jakinduriaren belarra da, eta belar hori erret-
zea Jainkoarekin harremanetan jartzeko bitartekoa da, errito erlijiosoa.
Erretzeaz gain, belarrari erabilpen ugari ematen diote: janariari botatze-
ko, infusioak egiteko, sendabelar modura... Ez gara marihuanarekin
gehiegi luzatuko ziur belar honi buruz gu baino askoz ere gehiago daki-
zuelako eta.

«Belarra erretzen duzunean zure burua nolakoa den erakusten duzu.
Belarrak egiten dituzun gauza txar guztiak erakusten dizkizu. Zure kont-
zientzia da. Zure buruaren argazki zehatza erakusten dizu. Belarrak
pentsatzen jartzen zaitu, meditatzen jartzen zaitu. Agian, pertsona
lasaia eta orekatua bazara, posible duzu belarrik gabe meditatzea. Men-
dira bazoaz, txorien kantuak entzungo dituzu. Baina
belarra erretzen baduzu, txorien kantuak ederra-
goak irudituko zaizkizu eta meditatzen lagun-
duko dizute. Belarra gauza naturala da,

zuhaitzak bezala hazten da.
Biblian, liburu santuan, idatzita
dago gizakiak behar bezain-
beste belar erre behar duela
Jainkoarekin komunikat-
zeko». 

BOB MARLEY

ganja +

Sound Systemak Jamaikako dantzaleku
mugikorrak dira. Izarrak sabai dituen irla
itxurako dantzaleku erraldoi honetan edo-

zein txoko da aproposa festa antolatzeko. Furgoneta bafle erraldoiekin
bete eta auzoz auzo ibiltzen dira musika jartzen. Selektoreek musikaren
aukeraketa egiten dute eta toaster edo deejayek (ez nahastu hemengo
dj kontzeptuarekin) mikrofonoa eskutan dutela jendea berotzen dute.
Lehenengo sound systemak 50eko hamarkadakoak dira eta orduz
geroztik, Jamaikar musikak bizi izan duen eboluzioaren lekuko izan dira.
Garai hartan AEBetatik ekarritako R&Beko biniloekin antolatzen zituz-
ten sound systemak. Denborarekin, Jamaikako lehen grabazio estu-
dioak sortu zirenean, R&B eta bertako mentotik eratorritako ska doinu
dantzagarriek bereganatu zuten guztia. 1962an Jamaikak independent-

zia politikoa lortu izana ospatu beharra zegoen. Hortik rocksteady eta
reggaera pauso bat besterik ez dago. Sound systemetan arrakasta
gehien zituzten kantuak jarri ohi zituzten, jatorrizko bertsio bokalak
ziren gehienak eta abeslariak libre uzten zuen tarte laburretan sartzen
zen toasterra bere hitz jarioarekin. Motz geratzen zitzaion ordea eta las-
ter hasi ziren singleen B aldeetako bertsio instrumentalak erabiltzen.
Azkenean sound systemetako animatzaileak izatetik diskoak grabatzera
pasa ziren reggaearen zuhaitz aberatsari adar berria gehituaz. King
Tubby bezalako soinu teknikariei esker A aldeko kantu bokala berriro
nahasten hasi ziren, baxu eta bateriari garrantzia emanaz, soinu efek-
tuak gehituaz (echo eta deelayak bereziki) eta ahotsa moztu eta biga-
rren maila batean utziaz. Dub deitzen zioten nahasketari eta toasterrek
egindakoarekin bezala, reggae musikaren azpiestiloa bihurtuko zen.

sound system +
Ama lurra. 1492. urtea, Kristobal Kolo-
nek Amerika topatzen du, kasualitate
odoltsua. Urteetako ustiaketa eta
sarraskien ondorioz bertako indiarren
kopurua nabarmen gutxitzen da. Espainia-
rrak lehenik eta ingelesak geroago Afrikara
doaz esku lan merkearen bila. Esklabutzaren garaia da.
Mendeetan zehar milaka afrikar indarrez kanporatuak
izango dira. Exodoa. Milaka haur, gizon-emakume, sendi,
herrixka, herrialde, nazio, zibilizazio, hizkuntza eta kultur
suntsituak dira. Amerikan zehar sakabanatuak eta zanpa-
tuak dira. Beltza zara, zuriaren menpeko. Beltza zara, zikina,
alperra, tontoa, ezjakina, atzeratua, basatia eta esklaboa. Men-

deak igaro beharko dira amesgaiztotik esnatu eta
Marcus Garveyren hitzek begiak irekitzen lagun-
du arte. Beltzarana zara bai, baina beltza ede-

rra da. Deabru zuriek zure anai arrebak bortxatu
eta hil zituzten, gupidagabe. Deabru zuriek inda-

rrez egin zintuzten esklabo baina zu gizon askea
zara. Afrika izeneko lur ederrean jaio zinen, afrikarra

zara eta Afrika da zure etxea. Lurralde aberatsa da, zibi-
lizazio eta kultur aurreratuekin osatua. Etxetik indarrez

bota zintuzten eta orain, etxera bueltatzeko garaia iritsi
da. Reggae musika etxegabeen musika da, esklabo afrika-

rren musika eta idazten eta irakurtzen jakin gabe hizkuntz
arrotza hitz egitera behartu zituztenen musika da. 

afrika

gae talde onenetakoa bihurtu da BDF. Maila
apalagoan aurkitzen diren taldeen artean dau-
de Iparraldeko Yassa eta Root System, Bilbo-
ko Akatz, Azpeitia aldeko 12 Tribu eta Herna-
niko Black Jiko.

DISKOETXEAK
Brixton Records: Izen bera duen disko
dendan sortua eta azken aldian maila altu-
ko jamaikar musika lantzen duten taldeen
lan berriak kaleratu dituena (New York Ska
Jazz Ensemble, Brixton Cats bildumak...). 
Massive Records: BDF-ren lehen diskoa
kaleratzeko sortua.

SOUND SYSTEMAK
Nahiz eta Euskal Herrian sound systemak
(jamaikar erara) antolatzea zaila den, badi-
ra horretan saiatzen diren reggae maitale
zoroak. Horien artean:
Bad Sound System: Irungo Iñakiren
sound systema. Depor taberna.

Dreadrive: Donostiako Ibon eta Diego rasten
sound systema. Azken aldian promotora lane-
tan ere ari dira. Animo!
Kultcha Links: Angeluko Xtore hip-hop den-
daren inguruko sound systema.
Selektah Sound System: Selektah Kolektibo-
ko lagunen sound systema. Reggae eta musika
beltza oro har. Daddy Jeff, Molte MC, Dz eta
Aritz Sound System.

DENDAK
Massive diskak (lehen Rasta Shop): Kristo
kalea 5, Bilbo. Reggae musikan espezializatua.
Brixton Records: Kresaltxu kalea, Getxo. Reg-
gae, ska eta rocksteady.




