
e
ls contes per a nens que 
Ada Cusidó (Barcelona, 
1977) explica i escenifica 
en biblioteques i sales de 

lectura reflecteixen els valors que 
ella va recollir al seu Sant Andreu 
natal. «Sense posar-hi missatge, in-
tervens de manera subtil amb la 
manera de parlar, escoltar, seure, i 
això facilita l’obertura de la imagi-
nació dels nens... ¡I això els aporta 
tantes coses!», detalla l’actriu, nar-
radora i clown. «En el cau Gregal, de 
l’església de Sant Pacià, on anava 
tots els dissabtes i una vegada al 
mes a una excursió, fèiem molts 
jocs al carrer i participàvem en la 
festa major del barri», recorda Cusi-
dó. «El cau m’ha donat molta vida, a 
mi i a tot el barri. Organitzàvem bo-
tifarrades i jocs de cucanya al car-
rer, teníem grallers i fèiem corre-
focs. Jo conservo encara molts 
amics d’aquella agrupació», asse-
nyala. «Amb ells, en aquell ambient, 
vaig aprendre molts dels valors que 
van amb mi ara, com el treball en 
equip, compartir i entendre l’al-
tre», explica Cusidó. 

La maleta dels somnis

Ada Cusidó va viure a Sant 
Andreu fins als 28 anys. Ara tor-
na al seu barri amb una maleta 
amb part del material que ajuda a 
somiar el seu tendre públic. «Tinc 
una faldilla amb butxaques amb la 
qual simulo l’onatge del mar. I una 
porció de cabdell de llana que es 
transforma en una aranya, i al-
tres elements fora de la male-
ta, com una cadira que acaba 
sent uns calaixos que guarden 
secrets», explica. «M’agrada 
convertir els objectes de la 
maleta dels somnis. Són ob-
jectes quotidians als quals 
dono un altre sentit», argu-
menta l’artista, que el 2000 
es va llicenciar en Art Dra-
màtic a l’Institut del Teatre. 
«Vaig acabar animant-me a 
estudiar teatre perquè una 
professora al col·legi Súnion 
sempre m’havia dit que te-
nia aptituds, i vaig provar a 
passar les proves i em van 
agafar. Jo era molt tími-
da, i ara em pregun-
to què hau-
ria fet si no 
hagués es-

La creadora de la companyia teatral De Puntetes, juntament amb Mariona Anglada,  
és de Sant Andreu. Al barri d’actors com Jordi Banacolocha, Pep Munné, Carme Abril i Montse 
Puga es va estrenar en el seductor art de narrar històries que ella escenifica de barri en barri

collit el teatre», comenta l’actriu. 
«Sant Andreu també va contribu-
ir molt en els inicis de la meva de-
dicació al teatre. Aquest és un bar-
ri d’actors. Encara me’n recordo de 
l’actor Pep Munné tallant les entra-
des a l’antic SAT (Sant Andreu Tea-
tre). I a Jordi Banacolocha, que era 
un referent. Jo feia teatre amb el seu 
fill, el fill del Bana, com ens referíem 
a l’actor», rememora.
 «Sempre vaig pensar que viuria a 
Sant Andreu. És el barri en què vaig 
viure tots els meus inicis en gairebé 
tot: primers amics, primers amors, 
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Contes entre llibres «Avui les ‘biblios’ són lúdiques»
LA BIBLIOteCA De CAN FABRA ÉS uN DeLS eSCeNARIS HABItuALS De CuSIDÓ. 
«eN AQueSt eSPAI HI HA uN CLIMA De ReSPeCte I MÀGIA SINGuLAR»

primeres experiències de teatre al 
Clip Teatre, on fèiem teatre ama-
teur, al Centre Cívic», diu Cusidó, 
que actualment viu amb la seva pa-
rella i els seus tres fills a Rocafort de 
Bages, un poble de 50 habitants.
 «Però a Sant Andreu li tinc un 
afecte especial. Vaig viure en 
aquest barri amb els meus pares –el 
meu pare encara rep la revista Sant 
Andreu De Cap a Peus–, en parella 
i compartint pis amb amigues. Però 
arriba un dia en què te’n vas, encara 
que sempre vaig pensar que torna-
ria. La nostàlgia és aquell pont que 
m’uneix sempre a Sant Andreu, la 
nostàlgia i els amics. I sé que haver 
viscut de petita al carrer Gran em va 
fer sentir encara més andreuenca 
del que se sent qui ha nascut i ha vis-
cut en aquest barri amb tanta ener-
gia social», considera Cusidó. «Des 
del balcó d’un àtic sense ascensor 
al carrer Gran vèiem els pregons i la 
cercavila de la Festa Major», recor-
da l’actriu fundadora i artífex de la 
companyia www.ducunculdesac.
com. Més recentment, juntament 

amb la també actriu Mariona An-
glada, l’actriu de Sant Andreu 

ha posat en marxa la compa-
nyia De Puntetes.

Espavilar-se amb el metro

Fins als 10 anys, Ada Cusidó va estu-
diar a l’escola de la Pegaso, al límit 
entre Sant Andreu i el barri de la Sa-
grera. A partir d’aquell moment va 
anar a una altra escola al barri d’Hor-
ta i més tard, a l’Eixample. «Haver 
d’agafar el metro sola i aprendre a 
fer el transbord, quan feia cinquè de 
primària, va fer que m’espavilés rà-
pid», argumenta l’actriu, membre 
també de la companyia de titelles 
Farrés Brothers (www.farresbrothers.
com). Entre alguns dels espectacles 
que ha realitzat amb aquesta com-
panyia, hi ha  més de 400 actuaci-
ons amb l’obra Mal de closca, (Dolor 
de caparazón, en la seva versió caste-
llana) per tot l’Estat espanyol en els 
últims quatre anys.
 Escoles i biblioteques de Sant 
Andreu formen part de la seva xar-
xa de petits escenaris. «Gent del cau 
amb qui vaig créixer porten ara els 
seus fills als meus espectacles. Hi 
ha molt caliu en aquest barri, ca-
liu humà i una gran tradició d’asso-
ciacionisme. Jo em sento de Sant 
Andreu i molt orgullosa de ser-ho», 
acaba dient l’actriu i professora de 
teatre Ada Cusidó. H

Neopàtria, 54 «El SAT aporta riquesa cultural»
«HI VAIG VeNIR De MOLt NeNA AMB eLS PAReS. HI HAVIA CADIReS I NO ButAQueS. 
eN tINC MOLt BON ReCORD. eL SAt VA SeR uN GuANY PeR AL BARRI»

Gran, 261 «¡Com enyoro botigues com aquesta!»
«MeRCeRIeS I FeRReteRIeS SÓN COMeRÇOS IMPReSCINDIBLeS PeR ALS MeuS 
eSPeCtACLeS. QuAN VAIG MARXAR, VAIG eNYORAR MOLt AQueStA, LA PeReLLÓ»

Gran de Sant Andreu, 255 El mític bar Versalles
«De PetItA SeIA A LA BARRA, AMB eL Meu PARe, I eM DONAVeN uN tROS De 
XIStORRA. eM DeIeN ‘LA GALteS’ PeR LeS MeVeS GALteS VeRMeLLeS»

Plaça de les Palmeres La casa del mestre teatral
«FeLIu FORMOSA VIu AQuí, ON VAN VIuRe tAMBÉ eLS MeuS AVIS I eL Meu 
PARe, I ON VeNíeM A JuGAR, D’ADOLeSCeNtS, AL SORtIR DeL CAu»

uNA VEïNA dE SANT ANdrEu  Ada Cusidó, actriu, narradora i ‘clown’

«Viure al carrer Gran 
em va fer sentir
més andreuenca»
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