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Makronita

Orain urtebete ongietorria eman nion orrio-
tan Dantzertiri, antzerkia eta dantza ikas-
teko Eusko Jaurlaritzak Bilbon ezarritako 

eskolari. Irailean ireki zituen ateak eskolak, lehen 
ikasturtea osatzen ari da eta arte eszenikoen 
alorrerako albiste ona da hori. Baina nire ongie-
torrian aurreikusten nituen gabeziak oraindik 
larriago ageri zaizkigu urtebete beranduago.

Eskola ezartzeko hautatutako egoitza, Arria-
ga Kontserbatorioa, ez da egokia. Irakasleek eta 
lehen ikasturteko ikasleek eman dezakete horren 
berri. Dantza irakasteko gelak txikiegiak dira, 
musika irakasteko pentsatuak baitira, eta ez dago 
azaldu beharrik, espazioari dagokionez musi-
karen eta dantzaren premiak desberdinak dira. 
Bestalde, eskolak ez du antzokirik. Antzerki eta 
dantza eskola bat antzokirik gabe? Ba halaxe da, 
bai. Kontserbatorioak musikara begira prestatu-
tako entzutegia du, ez du antzokirik, eta lan-toki 
nagusia antzokia izango duten profesionalen 
hezkuntza antzokirik ez duen eraikin batean 
ezartzea erabaki oker eta larria da.

Euskal dantzariontzat bada kontu okerragorik 
baina. Dantzertin, Euskadiko Arte Dramatiko eta 
Dantza Goi Mailako Eskolan ez dago euskal dan-
tza ikasketarik egiteko aukerarik. Hau berriz ida-
tziko dut, hain ulergaitza eta onartezina izanik, 
sinesgaitza egiten baitzait, eta ea birritan iraku-
rrita neuk ere barneratzen dudan: Dantzertin ez 

dago euskal dantza ikasketarik egiteko aukerarik. 
Inork imajinatzen du Filologia Fakultatea Gastei-
zen, filologia alemana, frantsesa eta hispaniarra 
ikasteko aukerarekin, baina Euskal Filologiarik 
gabe? Ba horixe dugu dantzari dagokionez Bil-
bon, eta ez da orain 50 urteko kontua, 2016koa 
baizik.

Dantza talde, dantza eskola, hezkuntza oroko-
rreko eskola, kultur etxe eta aisialdi guneetan, 
Gipuzkoan bakarrik 300 irakasle eta 10.000 
ikasle inguru ari dira euskal dantzaren transmi-
sioan. Gero eta ohikoagoa da herriz herri sortu 
diren Musika eta Dantza eskoletan euskal dantza 
irakastea. Horietan biolin, gitarra edo tronpeta 
irakasteko alorreko titulua behar du irakasleak. 
Eta euskal dantza irakasteko? Euskal dantza ira-
kasteko ez da ez titulurik ez ikasketarik behar, 
edonor izan daiteke euskal dantzako irakasle.

Izan ere, Hezkuntza Sailak, euskal dantza ira-
kasle izateko ikasketak eskaini beharrean, habi-
litazioak oparitzen ditu. Edonork egin dezake eslitazioak oparitzen ditu. Edonork egin dezake eslitazioak -
kaera Jaurlaritzan, dantza kontuetan zer eta non 
ibili zaren kontatu eta kito, baduzu zigilu ofiziala 
euskal dantzaren irakasle izateko. Ez daukazu 
ezer ikasi beharrik, Hezkuntza Sailak habilitazioa
oparitzen dizu. Azken urteotan hainbat habilita-
zio eman ditu Jaurlaritzak, eta badirudi berdin 
jarraitzeko asmoa duela, ez baitu asmorik euskal 
dantzari buruzko ikasketarik eskaintzeko. n
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Doi bat galduak direla nabaritzen duten 
jendarte guztiek gizon (bereziki gizon) pro-
bidentzialak, dirua usnatzen zaiela, espero 

dituzte gobernuburu edo armarik gabeko iraul-
tzak urrezko botereraino eramateko. 

Pitilina airean New Yorken erori Strauss-Kahn 
(DSK) zirtzilaren ondotik, orain Frantzian, Mac-
ron jauna, bankari ohia, lanaren legedia errautsiz 
gehiengoarentzat, etorkizunean, esklabismoa 
amesten duena eta gigolo asumitua, bera baino 
hogei urte zaharragoa den emaztearekin pren-
tsa hormatuaren orrialdeak betetzen dituena, 
hautatuko lukete lehendakari, aburu-ikerketak 
aintzakotzat hartzen baldin baditugu. 

Betidaniko gaixotasuna da. Seinale sozial 
txarra da, diruzain postuan bankaria ezartzen 
denean, multinazionalen desioak oro konplitzen 
dituen begia eta belarria bihurtzen delako. Ita-
lian, Espainian, Frantzian hala gertatu da, Euro-
pako Banku Zentraleko zuzendariaren pedigria 
aipatu gabe. Joera horrek katastrofeak eragin 
ditu historian zehar. Ez dut zerrenda egitearen 
beharrik.

Batzuetan uste dut hobe dela, edozein nagusi-
ren ahotsak isuri berri ofizialak irakurtzea baino 
La Riera ikustea edo Nit i Dia telesailarekin zora-
tzea, gau minean zutik. 

No ploris mare… n
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