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«Allà on pugui ballar serà
el meu lloc al món»
Al Lycée Français René Cassin d’Oslo, on es·
tudiava de petit Nils Enric Canut Taugbøl 
(Kongsvinger, Noruega, 1997), tenia un 
amic, que, a més de compartir aula al col·
legi, també anava a natació amb ell. Un dia 
li va demanar a Nils que provés la dansa, per·
què ell era l’únic noi de l’escola que feia clas·
ses de ball, i li va demanar que ho intentés 
per no ser ell sol. I amb 9 anys Nils Canut va 
començar els estudis de dansa a la Nasjonal·
ballettensskole, l’escola nacional de dansa 
de Noruega, a Oslo. I fins avui. La dansa el 
va portar a Barcelona i d’aquí el ball, com 
un dau sobre el tauler, decidirà el seu prò·
xim destí.

–¿Per què va triar l’Institut del Teatre?
–Perquè em venia de gust sortir de Noruega i 
viure una cosa nova, i Barcelona era una op·
ció que m’atreia molt. La meva mare i la se·
va família són d’aquí, jo ja coneixia la ciutat, 
però el Conservatori Professional de Dan·
sa de l’Institut del Teatre el vaig trobar bus·
cant per internet. No hi havia tantes opci·
ons. Vaig arribar aquí el 2013 i vaig comen·
çar els cursos de dansa i 4t d’ESO. Em vaig 
instal·lar a casa de la meva àvia.

–¿Quantes hores al dia balla?
–En total són unes cinc hores al dia, 25 a la 
setmana, entre dansa clàssica, dansa con·
temporània, pas a dos i repertori. 

–¿Què passa al seu interior quan balla?
–El meu cos s’omple de sentiments, posi·
tius i negatius, però gairebé sempre domi·
nen els sentiments positius. Quan ballo, 

nica clàssica, ser ràpid en l’aprenentatge, 
s’ha de saber expressar i, sobretot, ha de te·
nir una personalitat pròpia.

–¿Quina sol ser la màxima aspiració d’un 
ballarí en el seu nivell, a punt d’obtenir la ti-
tulació formativa?
–Tots tenim al cap companyies en les quals 
ens encantaria arribar a ser primers balla·
rins, depèn de cadascú, però la finalitat se·
ria ser solista en una gran companyia. Jo 
tampoc tinc clar quina preferiria; en reali·
tat, jo el que vull és poder ballar. 

–Quan falten poques setmanes per finalit-
zar, ¿té algun destí o objectiu al cap?
–No. Si no tinc cap oferta, faré classe amb 
antics professors i seguiré fent audicions 
–càstings– fins que m’agafin en algun lloc. 
És important aprofitar·les per donar·te a 
conèixer, mostrar a les companyies el teu 
interès, a més de la teva capacitat. Hi ha 
molta competència, i encara més per a les 
noies, però s’ha d’intentar.

–Si la dansa il·lumina tant l’interior de ba-
llarins i ballarines, ¿per què creu que en-
cara avui hi ha tan pocs homes que s’hi de-
diquen?
–És una professió molt feminitzada. Al 
meu país fa uns anys que ja està canviant 
una mica. Hi ha més publicitat dels espec·
tacles de dansa i, atraient més públic, ho·
mes i dones, nois i noies, nens i nenes, pots 
fer que els nens i joves també se sentin 
atrets pel ball. La publicitat hi ajuda. I la 
construcció de la nova òpera a Oslo (2008) 
ha atret més públic a veure dansa.

–¿Tornarà a Noruega?
–Vull anar a totes bandes, ballar en dife·
rents ciutats i aprendre idiomes, però ba·
llar; el lloc és secundari. Allà on pugui ba·
llar serà el meu lloc al món. H
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sento més ganes de moure’m. Ballar m’om·
ple de felicitat. Quan tot surt bé és quan 
més disfruto, quan puc sentir tots els mo·
viments d’una manera gairebé perfecta, és 
una sensació de satisfacció impressionant. 
És difícil explicar·ho, la felicitat és el resul·
tat de tot això.

–¿Quants alumnes són a classe?
–Som set: cinc noies i dos nois. Una de les no·
ies és d’Itàlia, i la resta tots són de Catalunya, 
dels voltants de Barcelona. Hi ha molt bon 
ambient.

–¿Què ha de tenir un bon ballarí?
–Una mica de tot. Ha de tenir una bona tèc·
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A aquest jove noruec
li queda un mes i mig per 
acabar els estudis de 
dansa al conservatori de 
l’Institut del Teatre. 
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històries i comença a moure’s bé 
amb les pauses i la intriga. El meu 
fill ja ha descobert que una de les 
millors maneres d’enganxar l’al·
tre (gairebé tan infal·lible com 
una carícia) és a través de les pa·
raules.

La pressa i les històries

Ho sabia Xahrazad, ho sabia Isak 
Dinesen (la meva escena favorita 
de Memòries d’Àfrica és quan ella 
convida Finch Hatton i Cole a so·
par i, al final del sopar, els expli·
ca un conte. Crec que és en aquest 
precís instant quan Robert Red-
ford s’enamora d’ella. Ella li rega·
la un món i ell s’enamora d’ella, és 
clar) i ho sap el meu fill de 8 anys.
 No és una cosa evident, la pressa 

fa que deixem d’explicar·nos his·
tòries. No és el mateix dir: «Ahir 
se’m va espatllar el cotxe i vaig ha·
ver de trucar al RACC» que «Justa·
ment ahir, quan havia quedat amb 
el tal, del qual estic secretament 
enamorada des de fa anys, el cotxe 
es va quedar sense gasolina per cul·
pa del cap que tinc i llavors, men·
tre esperava que vingués el tio del 
RACC…». I no és el mateix adormir·
se enmig del silenci que entrar en 
les tenebres acompanyat d’una 
veu amiga, encara que sigui la de 
la televisió.
 Quan en una relació d’amistat, 
d’amor, de feina o del que sigui, ja 
hem dit tot el que havíem de dir, 
comencem a explicar. I en aquest 
punt comença el que és interes·
sant. Quan tot ha sigut dit. H

E
l món es divideix entre 
les persones que diuen i 
les persones que expli·
quen. No crec que, per 
exemple, la meva mare i 

Ana María Moix tinguessin ja gai·
res coses a dir·se, s’havien conegut 
de molt joves i havien passat tota la 
vida parlant, però cada dia troba·
ven coses noves per explicar·se. Jo 
em burlava d’aquelles dues dones 
que, passats els 60 anys, seguien 
trucant·se per telèfon constant·
ment com feia jo en l’adolescència 
amb les meves amigues de l’àni·
ma.
 Més tard vaig tenir un nòvio a 
qui a vegades anomenava Susanito 
perquè era igual de rotllista que la 
Susanita de Mafalda i, per explicar·
me que havia anat a comprar el pa 

a la botiga de la cantonada, m’ex·
plicava la biografia completa i de·
tallada de cada una de les persones 
amb qui s’havia trobat pel camí.
 Doncs bé, ara el meu fill de 8 
anys, quan està amb el seu pare, 
em truca per xerrar. No em truca 
per dir·me res en particular però 
m’explica mil coses, moltes més 
de les que m’explica quan estem 
junts i un gest (jo apartant·li el ser·
rell o posant·li la mà al front, ell 
seient a la meva falda) ja és sufici·
ent. 

  
 I això em sembla el senyal in·
confusible que s’està convertint 
en un adult de bona qualitat (n’hi 
ha altres, com la reacció immedi·
ata i furibunda contra qualsevol 
injustícia, per exemple). L’Héctor 
busca temes, inventa o exagera 

Explica’m
un conte 

Milena Busquets 
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