
Cuscueta 

Narradora: Assumpta Mercader  

Espectacle de petit format inspirat en contes i rondalles escrits per Sara 

Llorens, Joan Amades i Joaquim Ruyra. 

 

 

Ja fa molts anys que em dedico a explicar contes. M’agraden els autors 

contemporanis, també els clàssics i ja fa molt temps que treballo la 

llegenda i la rondallista dels països de parla catalana a fons. 

Fins ara he explicat rondalles i llegendes per a públic familiar i, sobretot, 

per a públic adult. He anat rebent encàrrecs de diferents llocs que m’han 



permès conèixer en profunditat aquest importantíssim patrimoni 

immaterial sovint abandonat i fins i tot menystingut.  

Sara Llorens i Joan Amades van fer una gran feina recollint, comparant i, 

en definitiva, escrivint moltes d’aquestes rondalles i llegendes. Gràcies a 

ells avui les podem llegir. Joaquim Ruyra ens parla de la catalunya vora 

mar d’una forma exquisida, barrejant ficció, realitat i llegenda de tal 

manera que ens ajuda a entendre tota una època. 

Sempre he dit que mai és massa aviat per posar un llibre en mans d’una 

criatura. És per això qeu m’he atrevit a posar en escena “Cuscueta” 

perquè segur que tampoc és mai massa aviat per començar a conèixer, 

d’una manera planera i senzilla, l’obra dels grans autors. 

 

 

 

Sinopsi 

La Cuscueta vol saber si hi ha res més fort que el gel que li ha trencat la 

cueta. El cargol necessita ajuda per arrencar l’herba de poniol. Les 



senyoretes del mar són màgiques i quan xiuxiuegen a les orelles dels 

pescadors adormits passen coses extraordinàries. 

Sara Llorens, Joan Amades i Joaquim Ruyra són tres escriptors que 

estimaven el seu país i la seva llengua. Gràcies a ells podem gaudir d’un 

munt d’històries, recollides o inventades, que ens parlen de les nostres 

tradicions i del nostre territori. Amb “cuscueta” els més petits són 

convidats a fer-ne un tast! 

 

Necessitats tècniques 

Espai mínim: 3x3 metres és indispensable que el lloc sigui tranquil i 

còmode. 

Edat recomanada: espectacle pensat per a famílies i infants  a partir de 

dos anys. 

En espais exteriors pot ser aconsellable l’ús de micròfon. Cal que sigui de 

diadema i el puc portar jo. 

 

Més informació a:  https://assumptamercader.cat/espectacles/cuscueta/ 

https://assumptamercader.cat/espectacles/cuscueta/


  

 


