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Actriu, directora, autora, conferenciant, professora i dramaturga de TEATRE
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Espectacles
per
adults
DONESBRUIXES
LA MARY, LA SANTPERE amb VERKAMI
Dues actrius - cantants:
Annabel Totusaus i Clara del Ruste
amb un músic - teclista: José Gallardo.
Autora: Clara del Ruste
Espectacle al programa.cat
L’obra: “dues actrius preparen un espectacle
DONESBRUIXES i se’ls hi apareix l’esperit de
la Mary Santpere que fa de les seves...”
https://youtu.be/wQn9YlOkj9A

M
I
U
SEG A!
R
I
G
DE

MÚ

SICA
EN
DIRE
CTE!

CONTACTE

ÍNDEX

Clara

actriu i +

del Ruste

Espectacles
per
adults

CLARA EVA
Actuacions destacades:
· Festival Internacional de pallasses
· Andorra 2021
· Brians1
· Casa dels Contes a Barcelona,
· Gira per Catalunya.
https://youtu.be/piNYJPgB2QY
Espectable al programa.cat
Codirecció: Jango Edwards
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adults
VEUS QUE NO VEUS
· Companyia Pepa Plana
· Pallassa blanca
· Espectacle per adults
Actualment en gira.
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SENTIMENTS Una cantant lírica comença
el seu recital i és envaïda pels sentiments, el
seu cos, la seva veu serà utilitzada per tots els
sentiments que volen expressar-se. Sentiments
que es troben, que topen, que dialoguen, que es
barallen. Una ocupació per part dels sentiments
d’un espai, d’un temps, de l’atenció dels presents.
Música i cançons interpretades en directe que
ens acosten al món dels sentiments: l’odi, l’amor,
la nostàlgia, l’enveja, la llibertat entre d’altres
són els protagonistes i els únics personatges que
entren a escena.

Espectacles
per
adults

http://teatremusical.cat/
espectacle/sentiments
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PORCANONATA L’ànima d’una diva del bel
canto com a mestre de cerimònies. Una vida
que es confessa. Una vida amb mala vida.
Unes esperances que no ressonen. Pinzellades
encarnades i a escena sobre la reencarnació,
l’avortament, sentit de la vida, la mort, el més
enllà, el pecat i sobretot la culpa. Comicitat.
Tragèdia. Alegria. Desconsol. Ràbia...
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CABARET PARTICULAR
Els artistes tancats en un camp de concentració.
Com seguir exercint l’art? Com obligats a actuar,
poden sobreviure? I un humil homenatge a tots
els artistes del camp de concentració de Terezin
-Praga-. Fem memòria històrica a les persones
víctimes del feixisme i del nazisme.
CANTACTRIU AMB MÚSICA EN DIRECTE

*tenim una proposta per
ESO-INSTITUTS:
“ESPERANCES EN
UN MATÍ MILLOR”

https://www.youtube.com/watch?v=OMcf0UFTRgE
CONTACTE
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ESTIC VIVA
Cinc llegendes que les protagonistes son ànimes
de dones de 5 continents, éssers femenins que
traïdes en l’amor encara volten i ens recorden
la por de molts humans a estimar i a deixar-se
estimar.
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FLORS ÍNTIMES amb una CARTA FLORAL
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Un espai i un temps per viure el llenguatge de les
flors, sentiments i emocions, àpats per l’ànima,
refrescar l’esperit. Colors, olors que ens guien al
cor i ens connecten amb records, experiències
i vivències.
COM FUNCIONA?

1. A cada taula teniu la carta de músiques,
poemes, dites, proverbis, curiositats tot al voltant
de les flors.
2. Trieu i nosaltres us agafarem la comanda.
3. Us servirem amb molt de gust.
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PAU CASALS
El col·leccionista de Pipes.
Actriu i autora de la dramatúrgia
del conte amb el mateix títol.
Música al Violoncel en directe.
Actuacions a Tortosa, Girona,
Palamós, Lleida entre d’altres.
Espectacle familiar adreçat
a infants de 6 a 9 anys.
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per
tots els públics
HISTORIETES DE LA VEU
Conte publicat.
Una excursió de la Clara
per trobar una veu bonica...
Conte i música i cançons
interpretades en directe.
*dossier pedagògic si es necessita.
ESPECTACLE PARTICIPATIU.

https://www.youtube.com/watch?v=RAflP6NXzc4
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JARDÍ
Història amb música i cançons populars que passa en un jardí.
Un cant a la cura de les flors, plantes, al sol, a l’aigua...
La MARE NATURA visita el poble que la jardinera hi té cura. Les flors
hortènsia, margarita, violeta hi fan una ullada. Saben que hi ha
balcons i terrasses de cases que estant florits i d’altres que hi creixen
plantes sense flor. Saben també que hi ha plantes molt ben cuidades
a dins de les cases i edificis, com escoles, centre cívic, biblioteca...
I plantes en parcs públics...
Tots els espais son del seu interès.
El poble florit pateix dues amenaces vitals: LA SET i l’ESCAPÇADA.
Els jardiners avisen a l’abella missatgera per què s’arribi fins a la
fada de l’aigua: l’ONDINA i que aquesta porti aigua a les flors i
plantes que estant patint. Per altra banda, els jardiners i totes les flors
i plantes presents pacten que han de pacificar a la SRA. TISORA, la
seva ràbia que tot ho escapça es transformarà en art del bon retall,
farà un sol, un núvol i banderoles de festa pel poble.

CONTACTE

ÍNDEX

Clara

actriu i +

del Ruste

Espectacles
per
tots els públics

RAVEL amb els teus CONTES
MÚSICA DE RAVEL, DANSA I CONTE
Ravel es va inspirar en contes infantils per
compondre Ma Mère l’Oye interpretant
la música de Ravel al piano a quatre
mans, en directe despleguem els contes
tot fent teatre, titelles i dansa.
Pianistes: Loures Perez-Molina,
Anna Maria Cabrera
Ballarí: Lluís Fàbregas
Actriu: Clara del Ruste

https://youtu.be/vJVVZjhzG-w
CONTACTE
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AMOON
L’aventura de aMoon és un cant
a la recerca de l’alegria!
A aprendre que és un sentiment que l’hem de
cuidar i l’hem d’expressar per què ens fa sentir
millors,i l’hem de fer contagiosa!!. La música i
el cant, llenguatges universals de comunicació
expressió dels sentiments.
Clown i clàssica al piano

EMILI BRUGALLA - pianista
i interpretant el DOCTOR MÚSIC
CLARA DEL RUSTE - cantapallassa
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Espectacles
per
ESO+INSTITUTS
ESPECTACLES SECUNDÀRIA I INSTITUT
GRANADOS I L’ESPURNA DE LA FELICITAT
Proposta adaptada segons edats.
ESPERANCES EN UN MATÍ MILLOR
Proposta adaptada de Cabaret Particular

I A + PROPOSTES ESCÈNIQUES A MIDA

https://www.youtube.com/watch?v=nR9KzY9Pejs
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Des de l’any 2011 imparteixo diferents
conferències relacionades amb el Teatre.

Viure TEATRE! Alcem el teló!
El teatre és una art escènica que els
seus elements funcionen com un tot, són
indivisibles ; els discursos i els diàlegs, els
gestos, l’escenografia, la música, el so ,
així doncs podem parlar de tots ells i com
respiren en el teatre.... Un viatge per la
història del teatre, pels gèneres teatrals,
per les formes d’actuació, pels rols dins
de la professió, entre d’altres. Fent també
un repàs a l’actualitat del teatre i més
concretament a la cartellera a Catalunya.

Conferències
per
ADULTS
Eines expressives i comunicatives en públic.
Desgranar les eines tot donant fonaments
corporals. Les emocions i la comunicació.
Les pors i vergonyes.
Teatre i territori. (I) Anem de gira.
Fem un viatge als teatres de les principals
ciutats de Catalunya. Descobrint espais i
propostes. Descobrint oficis i arts a
voltant de les arts escèniques.
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La Cartellera teatral a la ciutat de Barcelona.
Fer un viatge en com era el teatre a
Barcelona i com s’ha transformat fins a
l’actualitat. Que es programava i a on? que
hi trobem ara en la cartellera Barcelonina?
comentem, i intercanviem opinions.
“Una altra Fedra si us plau”.
Espriu i Espert. Saber de l’actriu
Espert. Saber de l’Espriu. De l’estrena i
representacions de l’obra. Aprofundint
en l’obra: text i personatges.
La RAUXA i el SENY a escena. Actors
i actrius. Propostes d’espectacles de
creadors, autors rellevants en cada un
dels registres ja sigui més de “rauxa”,
ja sigui mes de “seny”. Mary Santpere,
Carles Santos, Els Pastorets....

El ventall de text dramàtic. Veu als Monòlegs
Anem al teatre i vivim l’experiència d’una
interpretació actoral, d’una posada en
escena que després d’assajos, proves i
reptes que giren tots al voltant del llenguatge
verbal i no verbal troben l’expressió justa
també de la mà d’una direcció. L’origen
el trobem en l’autor/a d’un text teatral.
Donant veu a diversos monòlegs ens
acostarem a interpretacions diverses.
Els Sentiments mouen el Teatre.
El teatre com forma d’expressió i comunicació
arrela en la vivència de sentiments i amb la
voluntat de comunió i comprensió de la vida
com a persones. El teatre com un laboratori
a on experimentem sense fer-nos mal, el

Conferències
per
ADULTS
teatre com una poesia encarnada, el teatre
cantat, el teatre de gest i tots els teatres són
una experiència col·lectiva i presencial.
COS, COSSOS, CARA, CARES
en el Teatre, en la Interpretació.
Parlaré d’obres en les quals l’eix central és
una característica física d’un personatge.
Així doncs constatarem que la interpretació
a escena s’alimenta de forma imprescindible
d’una definició del cos de l’intèrpret. L’autor
o autora que han fet del cos físic un motiu de
conflicte en les seves obres de teatre, Actors
i actrius que han transformat el seu cos, la
seva cara per poder assumir determinats
rols. Els estereotips corporals a escena.
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Realitzant i creant tallers, conferències
al voltant de temes sobre l’expressió,
la comunicació i l’art d’interpretar.
· Eines escèniques per directors de cors.
· Professora:Tècniques de Comunicació
en públic per diversos col·lectius
· Professora de teatre Musical
per joves i adults.
· Professora de Teatre dins el Pla Educatiu
d’Entorn de la Generalitat al
Bages Sud. Curs escolar 2009-2010
· Professora de teatre per a
ballarins professionals.

· Professora de Educació del Cos
a l’Escola Municipal de
Música de Sant Cugat del Vallès.
Intèrprets de la música i cantants.
· Creadora i mestre de l’escola de teatre
i expressió TEATREi+ a Santpedor
Formació per infants, joves i adults.
· Professora dins de propostes de l’ICE
per a la formació de mestres d’educació
primària i secundària en temes; gestió de
sentiments i emocions amb el cos i la veu.
· Professora de teatre i expressió
comunicativa per diverses
escoles. Per nens i adults.

Pedagogia+Tallers
· Creadora i conductora del
Taller Cos i Emocions.
· Professora i directora pedagògica del curs:
”Expressió corporal: veu-cos-gest” dirigit als
professors d’educació física de secundària.
· Professora de veu parlada i cantada
· Professora de teatre a l’escola pública
Riu d’Or de Santpedor 1993-94-95.
· Promotora i fundadora d’Antaviana a
Secundària; entitat que donava suport
als professors de secundària i programa
teatre professional pels alumnes dels
centres de secundària del Bages.
· Creadora de material didàctic per l’escola
de formadors de monitors d’esplai en els
àmbits d’expressió i comunicació en teatre.
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COACH&COS

Per viure el moment i les emocions.
Sortir de les presons quotidianes
perdescobrir nous espais lliures.
I sentir i fer.
Per a què /perquè, confiança intel·ligent
escolta activa, cohesió equips, somni
propòsit, intuïció, empatia, acció,
equilibri, procés, plenitud.
Eduard Ramos
Ha participat com a directiu en empreses
vinculades al món de la comunicació,
especialitzat en creixement i
innovació en cohesió d’equips.
Més de 10 anys d’experiència
en consultoria estratègica
i entrenament en lideratge
per organitzacions.

Per poder actuar i comunicar amb més
plenitud prendrem consciència de les
emocions a través del cos i la seva
expressivitat. Farem i desfarem,
amb jocs, música, propostes
dramàtiques, relaxament, i riures!!!
Exploracions compartides, conquerint
nous paisatges de benestar personal.
Clara del Ruste
Vinculada professionalment al món de
les arts escèniques com actriu, cantant,
autora, directora i professora i artista
polifacètica sempre en formació,
explorant les emocions amb el cos i
la veu, per donar, acompanyar amb
compromís viatges de coneixement.
fb: @Coach&Cos
Instagram: @coachandcos
CONTACTE
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Cantem Àfrica
Maputo

Narradora+Presentadora
Donant valor a:

Presentació
Llibre
Joan Pons

Cantem Àfrica
Fundació MainIdea-Hylaiseka

Presentació Conte
Menorca

Presentació Conte
Menorca

Recitant Poesia
Menorca
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Puc donar valor a les inauguracions,
homenatges, actes, projectes, espais tot
creant un guió, dramaturgia i aportant
els elements artístics més adients.
Per la presentació d’un llibre vaig
crear guió i direcció al Petit Palau
de la Música: Femenines i Singulars.

Escenes a mida
Per l’espai
i el contingut
del Museu de
la música vaig
crear i interpretar:
mimomúsica.

Amb les cançons de Cantem Àfrica
vaig dirigir escena, dramaturgia i fer de
narradora: Cantem Àfrica al Palau, també
a Maputo, Moçambic, Auditori del Barça,
Torello... fent adaptació als espais.
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Pintura
En un espai es poden
desplegar les meves
pintures: cossos,
cares, i amb elles
també les meves
poesies fent del
moment; vivència
d’expressions del
cos, de les emocions
i sentiments.

Agafo el que puc
60x90 cm
acrílic sobre pladur
500€

Res a amagar
108x73 cm
acrílic sobre fusta
600€

Estesa
45x45 cm
acrílic sobre fullola carbassa
400€
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estirada damunt gespa

del Ruste

Carbonet sobre paper

Pintura

Amb Covid19

Ioga
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Pintura

Ia+

Retrats per encàrrec.
Aquest a carbonet.
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POESIA
Sempre em permet ser i esdevenir
i que per tu fossin una companyia
de l’ànima-cos.

PREGÀRIA

HAS RECOLLIT JA MOLTS DELITS
has recollit ja molts delits
admiracions
t’has sostingut en mitges abraçades
i trossos de paradisos has tastat
però vols admirar
des de la mà
al mot breu
des de la pupil·la trista
al plec tendre del sexe
des de la natja
al pensament curós
que creativament cerca
i cerca
maneres de fer de les ombres
dels dos
traços amorosos

Si et marxa dels dits
del tou dels dits
el racó que creies cel
desitges un àngel
que et consoli
reconforti
i et refaci amb carícies
de tants vols intentats.

Si et marxa dels dits
el plaer ja buidant-se
el vertigen
em fa escriure.

Si et marxa dels dits
de les mans
el cos i l’ànima del qui creies amic
pregues que una onada
no s’oblidi de la meva platja
i em deixi petxines
innocències
cada cop més escasses
més malmeses.

Poesia
UNA FLOR NO FA ESTIU
Si et marxa dels dits
de tot el braç i omòplats
que no em faci oblidar
l’abraçada serena
disposada
sense retrets
dels dies i nits
llençols
i tovalloles
del ser efímer, sí
però ple de sentit.
Si et marxa dels dits
marxa del cor
i allà, allí, aquí
en mi, m’hauré de cercar
refer el cor de nou.
Amen

un darrere l’altre
clarobscurs reveladors
emergeixen victòries
la llum em diu el poc que hi veig
si quan em llegeixes
et resta esglai
no dubtis que també és meu
si t’arriba allò sense nom
és el gest que no s’ha finit
si intueixes rutes
les he navegat sense tu
si la flor no fa estiu
l’estel no fa nit.
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Contacte
IMDB
www.claradelruste.cat
+34 609 174 191
claradelruste@claradelruste.cat
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