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La vida de Fasih Ur Rehman, una es-
trella del kathak (dansa clàssica ín-
dia) que demà actua al Festival Àsia 

(Sala Teatre CCCB, 12.45 i 18.45 
hores), dóna per a una pel·lícula. 
Aquest home de 44 anys, amb els 
cabells recollits, llargues ungles 
i avantbraços depilats va passar 
anys sense poder actuar en públic 
al Pakistan. En canvi, les autoritats 
el convidaven a actuar, en privat, 
quan alts dignataris estrangers vi-
sitaven el seu país. «El Pakistan va 
passar uns anys molt durs. Impe-
rava la llei marcial i temien la re-
acció dels islamistes més radicals 
si actuava en públic», recorda Fas-
hir, descendent d’una família aris-
tocràtica d’origen afganès. La dan-
sa estava prohibida i l’homosexu-
alitat –ell defensa «que tots som 
home i dona a la vegada»– era ta-
bú. Si no hagués tingut un profes-
sor com el Guru Ghulam Maharaj, 
«un ésser molt espiritual», i una fa-
mília «que em va recolzar sempre», 
potser el seu destí seria un altre. En-
cara riu quan recorda el dia que la 
seva mare li va plantejar la neces-
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sitat d’estudiar alguna cosa més a 
part de dansa. «Ella llavors pensava 
que algun dia em casaria i la preo-
cupava que no em guanyés la vida. 
‘¿Quin sentit té estudiar una cosa 
que no m’interessa si el que em fa 
feliç és ballar?’, li vaig dir». Des dels 
seus inicis han canviat algunes co-
ses al seu país, i el 2005 li van arri-
bar a concedir el Premi Nacional 
de Dansa .
 A Barcelona imparteix tallers de 
kathak. «L’interès per aquesta dan-
sa ha augmentat després del boom 
de Bollywood», explica. Una tren-
tena de persones s’han apuntat als 
seus cursos, que seran la base d’una 
futura acadèmia. «Vinc a Barcelona 
cada tres mesos però mentre estic 
absent els meus alumnes seguei-
xen practicant. És l’única forma 
d’avançar», assenyala. L’objectiu 
és formar futurs professors de kat-
hak, que significa «contacontes». 
«El kathak és un art. Més que la tèc-
nica importa sentir a dins el que ex-
pliques. Més que els aplaudiments, 
transmetre el que portes a dins». 
 Les seves actuacions són didàc-
tiques. No es limita a ballar, sem-
pre explica al públic el significat 
dels seus moviments. «No vull que 
la gent es quedi només amb la belle-
sa sinó que entengui els gestos». H

El prestigiós 
ballarí actua 
demà al CCCB 
dins del Festival 
Casa Àsia

33 L’artista de kathak Fasih Ur Rehman, deixeble del Guru Ghulam Maharaj, ahir, a Casa Àsia.
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