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Dada Masilo dantzariaren ikuski-
zun honetan ezer ez da aurretik 
espero dena. Ez da ikusi nahi ge-

nuena baina txarragoa, ezta hobea ere. 
Egia esan, konplikatua da esplikatzea. 
Dantza klasiko bat –twist batekin, hori 
bai– disfrutatzera gindoazen, baina is-
torio sinple eta labur-laburra (ordubete 
baina gutxiagokoa) ikusi genuen, zei-
nean generorik ez zegoen, Beltxargen 
aintzira klasikoaren argumentua erabat 
galduta zegoen, eta Txaikovskiren musi-
ka oso tarteka entzun genuen. Hau guz-
tia egia da. Baina ikuskizun fresko eta 
benetan polita eta alaia gozatu genuen.

Hegoafrikan, Dada Masilo dantza-
ri koreografo gazte ezagunenetako bat 
da, ausarta, distiratsua. Klasikoen ar-
tean klasikoena hartu du, beretu egin 

ditu honen gaiak, Txaikovski-ren mu-
sika –beste batzuekin nahastuta, oso 
nahastuta–, tutuak eta puntako oineta-
koak, eta, hori guztiarekin sudur pun-
tan jarri zaiona egin du, begirune han-
diz, hori bai. Esan bezala, Txaikovski 
maisuaren gaiak hartu ditu, baita ere 
Saint-Säens-en pasarteak, edo Arvo Part 
bezalako musikari garaikideen partitu-
rak. Koktel zoragarria.

Mutilak eta neskak tutua jantzi-
ta, amodio homosexual baten istorioa 
kontatzen du, gizartearen tolerantzia-
rik eza, bakardade sentimendua… bai-
na, hori bai, umorez eta dantza sutzaile 
batez. Beltxargen aintzira bertsio ero 
hau Europa osoan, Montrealen, Ottawan 
eta New Yorken antzeztu da oso kriti-
ka onak lortuz. Izan ere, Lyongo biena-

lean izugarrizko arrakasta izan zuen, 
batez ere klasikoaren ikuspuntu berri 
eta apurtzailea emateagatik.

Koreografiari buruz, gauza onak 
besterik ezin dira esan. Birtuosismoz 
nahasten ditu  Masilok puntako dantza 
eta afrikar eragin sendoak dituen dan-
tza garaikidea, oso estilizatua eta errit-
mikoa. Eta nahasketa horren ondorioz 
ballet bizi-bizia ateratzen da. Ez nuke 
esango teknikaren aldetik perfekzioa 
lortzen dutela, ez, baina perfekziotik ha-
ratago joaten dira Johannesburgokoak. 
Dantzaren pasioa da haien helburua eta 
zalantzarik gabe lortu zuten pasio eta 
emozioa publikoarengana transmiti-
tzen. Di-da batean pasatu zen berrogei 
eta hamar minutu iraun zuen ikuskizun 
zirraragarri hau. Haize freskoa! 
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  kONtZERtuA

dance Factory Johannesburg taldea, arriaga antzokian.


