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Fou la gran triomfadora del 
Certamen Coreogr  de adrid 
de l’any passat amb Atávico 
(primer premi, premi de la crítica i 
el del públic), i encara després va 
guanyar el Certamen 
Coreogr c de abadell  a ser 
gairebé com una experiència 
mística, i ja sé que sona molt 
cursi , diu oliana ima, la 
coreògrafa brasilera que no té ni 
un pèl de cursi, encara que ens 
parli de feina feta amb amor  
També ens parla de la força del 
col·lectiu, de violència, de 
política i educació.

Potser perquè a banda de 
ballarina, Lima és sociòloga i va 
estar lligada a la política al seu 
Brasil natal, fins que va arribar a 
Madrid l’any 2010 i en va fer la 
seva plataforma de llançament 
definitiva. aig acabar la carrera 
sabent, pel disgust dels meus 
pares, que només volia ballar. 
També vaig estudiar una mica 

d’antropologia i de filosofia, vaig 
passar per una depressió i molta 
ansietat, i tot plegat em va 
canviar com a persona, per bé 
que tots aquells interessos 
continuen en mi. Les meves 
preguntes polítiques i estètiques 
estan molt connectades encara 
que siguin accions diferents”.

Lima és una lluitadora 
incansable. “En escena hi ha 
una qüestió artesanal, d’artifici i 
de crear bellesa, encara que no 
sigui l’esperable. No sóc artista 
conceptual i entenc les 
limitacions de l’art”. n dels 
ballarins de la peça és Aitor 
Galán, un home de 45 anys que 
du ulleres i no amaga la corba de 
felicitat del seu cos. “Era alumne 
de les classes per a principiants i 
un dia el vaig veure improvisar i 
em va emocionar: el seu cos 
tenia una bellesa d’un altre 
ordre. Dins la peça, representa la 
figura de fragilitat, i jo volia fer 

una afirmació en la direcció 
d’aquesta mirada més 
horitzontal i menys jeràrquica”.
Atávico tracta de la violència, la 

memòria i el cos, a partir de la 
dictadura militar brasilera que va 
durar del 64 al 83. “Jo sóc del 
83, però els meus pares van 
créixer en plena dictadura. A 
banda, és innegable que el Brasil 
neix d’un fet violent: la 
conquesta d’Amèrica. I tot el 
projecte de modernització del 
país ha passat per esborrar les 
diferències”. Pel títol, diríem que 
la violència està clavada als 
gens. “Els botxins sempre seran 
botxins... però la violència es 
reprodueix en noves generacions 
sense ser-ne conscients, i això 
és evitable. Suposo que cal una 
posició clara de no voler caure en 
l’inconscient. Sóc optimista”.

Atávico passa per la Sala 

TRES IDEES

L’AUTORITAT
“La relació amb l’autoritat sempre 

va ser difícil per a mi, quan feia 
d’intèrpret. Per això vaig proposar-

me un postulat d’amor, per no 
traspassar aquella herència, i fou un 

aprenentatge molt fort”.

LA FE 
“Cap concessió artística. Havia 

decidit que faria el que em donés 
la gana. Però en el fons tenia una 

fe, una sensació visceral i d’entrega 
cap al procés... Que vam entrar 
guanyadors abans de guanyar”.

POLÍTICA 
“Encara que hi hagi frecs entre el 

que és artístic i el que és polític, fer 
una peça de dansa no és el mateix 

que convocar una manifestació, tot i 
que poden tractar el mateix tema. De 

vegades cal manifestar-se”.

Dansa

La violència i el cos
La brasilera Poliana Lima passeja el seu talent per la Sala 
Hiroshima amb la premiada ‘Atávico’. Per 
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