Montse Rodríguez Clusella. Actriu i directora de teatre.
Llicenciada per l’Institut del Teatre de Barcelona en interpretació. Certificat del
post-grau de Pedagogia del taller de teatre. Cursos de: Drama Ritual amb Pere
Sais; Verso español amb Jesús La Fuente; Teatre-dansa amb Marta Carrasco
’04 i 2006; El Bufó amb la Cia. Sgrata. Impartit per Lluís Elías. 2006; Dansateatre amb Nicolás Rambaud i Coral Troncoso. Juliol’06; Dansa II a l’IT amb
Bebetto Cidra. 2001-2002; Teatre-dansa a l’IT amb Moreno Bernardi. 20012002; Contact a l’IT amb Sebastian García Ferro. 2001-2002.

Va començar com a actriu treballant amb la companyia Sèmola Teatre als
espectacles “¿Bailamos?” i “Esperanto”; va fundar la companyia CorCia
Teatre amb la que va participar a “Cor” de Montserrat Mas, “Figures d’aigua”,
“Rinconete y Cortadillo” de Cervantes, “Retalls del Ter”, “La Celestina” de
Fernando de Rojas, “Entremeses” de Cervantes i Lope de Rueda i “Precipici”
de Montse Albàs; amb Agraïts d’Aguantar-nos a “Nits de Serrallonga” de Marc
Angelet; amb Teatre Nu a “Avi Ramon” i “Somnis d’Alícia” de Víctor Borràs;
amb Marta Carrasco a “Dies Irae; en el Réquiem de Mozart”; amb
Santamandra a “Tranuites Circus” i “Nàufrags/La casa de l’ànima” de Lluís
Danés; amb Víctor Borràs a “(sin) Pecat”; i amb La Caldera a “Dance to
death” d’Alberto Velasco. Quant a televisió ha participat a “Delincuentes
Torpes” d’Ángel de la Cruz; a “Cubicles” de Jair Domínguez i Sergi Prat; a “El
sueño de Eleanor” i “Tranuites Circus” de Lluís Danés; a “La conjectura” i
“Con un seis y con un cuatro” de Xevi Vila...
Com a directora ha estat al davant del semi-muntatge “No em penedeixo de
res”, de Csaba Székely (Sala Beckett); de l’obra “A.K.A.” de Daniel J. Meyer
(Sala FlyHard); “Caixes” de Marc Artigau (Sala FlyHard); “Ricard de 3r” d’À
trois teatre; “Noè Hac”, “#Like_Unfollow”, “Sóc una màquina” i “Salveu les
nostres ànimes” de Gerard Guix; “Punxes a la sorra” de Jordi Roca; i “Retalls
del Ter” co-escrita amb Jordi Arqués.

