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Som còmics. És des d’aquest punt 
de vista que ens hem de veure i re-
conèixer. Tan sols l’humor, rosa, o 
negre, o cruel, però tan sols l’humor, 
pot aportar-nos serenitat. Si un es 
pren massa seriosament, la llibertat 
fuig, arriba la presó, l’ofec. S’ha de 
ser seriós a mitges.

Fragments de Journal en Miettes, 
Eugène Ionesco, Paris 1967



BOJUM Teatre es forma a finals del 2012 amb la voluntat de crear espectacles 
on el treball actoral es nodreixi activament d’un llenguatge gestual i físic per 
acompanyar el text per tal d’oferir un teatre on el cos, les imatges creades i la 
sonoritat de la paraula hi tinguin una participació especial.

Inicia la feina al 2013 amb l’obra ‘Masticació’ (a partir de textos de Patrick Ker-
mann); en aquest espectacle sobre una comunitat de morts que es retroben per 
fer la celebració de la vida, tant el gest com la paraula, la dansa, el cant, els 
objectes hi tenen cabuda per crear un llenguatge visual i sonor en una posada 
en escena coral.

Pel segon espectacle, BOJUM tria un text clàssic, ‘Deliri a dos’ d’Eugène Iones-
co. La paraula de l’autor ressona dins un entorn certament desolador. El cos dels 
dos actors, la paraula, els objectes, l’espai conformen un sol món d’imatges 
despullades des d’on projectar l’univers personal de l’autor.

BOJUM TEATRE, lA companyia



Prén l ’aire. Aprofita 
l ’ocasió per inventar-te 
una altra existència. 
Vés a veure si existeix 
una altra existència.

Deliri a dos, Eugène Ionesco



Eugène Ionesco, dramaturg i escriptor, nascut el 26 de novembre de 1909 a 
Slantina, Romania i mort a París, França, el 28 de març de 1994, és un dels princi-
pals dramaturgs de l’anomenat teatre de l’absurd.

Ionesco ens diu: “Vaig comprendre que cadascú és igual als altres i que la meva 
soledat no havia estat real. El teatre per a mi és projecció sobre l’escena del món 
interior –em reservo el dret de cercar i trobar la matèria prima dels meus drames 
en els meus somnis, en els meus desitjos, en les meves angoixes i contradiccions 
internes-. En tant que no estic sol al món les meves angoixes, somnis, obses-
sions,... no em pertanyen a mi únicament; formen part de l’herència dels meus 
avantpassats, un sediment antiquíssim en el qual tota la humanitat s’hi reflecteix i 
reclama la seva part”

La virtut de Ionesco és la capacitat de reflectir el caos d’aquest món amb sentit 
de l’humor i gran humanitat, utilitzant jocs verbals o sense sentit aparent i si-
tuacions mancades de “lògica” per tal de fer palesa aquesta realitat.

eugence ionesco, l’autor



ELLA - Per amor, què fas 
tu per amor cap a mi? 
ELL - Pel teu amor, jo 
m’avorreixo. 
ELLA - No és gran cosa. 
ELL - Sí.

Deliri a dos, Eugène Ionesco



deliri a dos, l’obra
‘Deliri a dos’ (1962) és una obra de Ionesco que no ha estat mai 
representada a Catalunya. És, doncs, un text “a descobrir” en 
escena d’aquest magnífic autor.

L’autor ens presenta dos personatges, ELL i ELLA, tancats 
en la seva closca, que estan junts des de fa molts anys. 
Un home i una dona en una mena d’amagatall 
on es percep el pes de tot el seu passat envoltats per un 
món en conflicte que va penetrant poc a poc dins el seu cau.

Amb el seu sentit d’humor tràgic Ionesco ens parla de la bogeria d’haver d’exis-
tir, de l’angoixa per la certesa de la mort, de la dificultat de les relacions hu-
manes, de desitjos, de pors, de tendreses, d’innocències perdudes. Tot tractat 
des de l’òptica d’un autor que mai s’allunya de l’ésser humà i de la seva capacitat 
d’humor alliberador.

Posar en escena ‘Deliri a dos’ parteix de l’enorme atracció pels mons fascinants 
que proposa Ionesco, per la seva teatralitat, pel que l’obra proposa i des d’on 
ho proposa. Aquests ELL i ELLA som tots nosaltres, de la mateixa manera que 
aquest món exterior 
agressiu i violent és el món al qual ens hem 
acostumat a viure i, per força, a conviure. L’obra 
és universal i, per tant, absolutament 
contemporània.



ELLA – Canten victòria.
ELL – Han guanyat.
ELLA – Què han guanyat?
ELL – No ho sé. La batalla.
ELLA – Qui ha guanyat?
ELL – Els que no han perdut.
ELLA – I els que han perdut?
ELL – Aquests no han guanyat.

Deliri a dos, Eugène Ionesco



ESTRENA: Teatre Akadèmia (Barcelona)
Del 23 de Gener 2019 - 17 de febrer 2019 - 20 Funcions

FUNCIONS 



Comediants: Montse Puga, Òscar Intente
amb la col·laboració d’Òscar Romera Carles Ulloa i Montse Bonet

Disseny espai escènic: Bibiana Puigdefàbregas
Vestuari: Montse Garre

Disseny espai sonor: Enric Espinet
Disseny il·luminació: Manel Melguizo

Tècnics llums i so: Manel Melguizo i Enric Espinet
Disseny gràfic i de web: Òscar Romera

Fotografia i vídeo: Maria Besora
Traducció del francès: Montse Bonet 

amb l’assessorament de Lluís Hansen
Direcció: Montse Bonet

Producció: BOJUM Teatre
Promoció i Comunicació: Natàlia Boronat

FITXA ARTISTICA
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FITXA TECNICA



espai escènic
Mides mínimes de l’espai escènic: 6 ample x 4 fons x 3,5 alçada

Necessitats Il·luminació
36.000 w de potència (90A intensitat total)
36 Canals de dimmer amb protocol dmx 512
1 cònsola de llums programable mínim 90 cue, 24 submasters, 48ch, protocol dmx 
512, i manual de la mateixa
15 P.C. 1Kw amb pales i porta filtres
4 Fresnels 1kw amb pales i porta filtres
8 Retalls 1kw 25º/50º amb porta filtres
6 PAR 64 cp 61 amb porta filtres
Totes les lluminàries disposaran de connexió a la xarxa, cable anti-caiugudes i      
garra fixació adient per ser penjat
1 pont frontal a sala o similar amb mínim 10 circuits
2 circuits a terra a cada costat de l’escenari
4 barres electrificades amb un mínim de 10 circuits per barra
2 peanes suport terra
llum de guàrdia adient a l’espai

La companyia aportarà
1 pantalla/plafó amb bombeta esfèrica E27
1 Un corró per descàrrega  

Necessitats so
4 Altaveus amplificats i adequats a les mides de la sala
1 Subgreus 

Per a qualsevol modificació consultar 
a la Companyia



FITXA tecnica

DESTACATS DE PREMSA
Tant la traducció de Lluís Hansen i Montse Bonet com la direcció d’ella són impecables. En un 
espai auster però molt ben definit (Bibiana Puigdefàbregas), Bonet aconsegueix una fantàstica 
i propera familiaritat a la qual serveixen brillantment Montse Puga i Òscar Intente. Celebrat 
retorn.

Santi Fondevila
TIME OUT Barcelona - ENLLAÇ

PER QUÈ HI HEU D’ANAR: Un magnífic i lúdic exemple del teatre de l’absurd

Una parella que ho tem tot i que es distreu, mentre ressonen les bombes fora, discutint si les 
tortugues i els cargols són una mateixa espècie. Montse Puga i Òscar Intente són els dos perso-
natges que malden per viure sota una manta, però que són incapaços de sortir ni de corregir una 
vida que, cada cop, és menys humana. L’entrega dels actors és tant lúdica com inqüestiona-
ble.

Jordi Bordes
RECOMANA.cat - ENLLAÇ

Una guerra de desgast, fruit d’aquest món aïllat i particular on viuen. Un món avorrit i repetitiu on 
es barallen, però s’estimen; es detesten, però se sedueixen. I és que, malgrat tot, són incapaços 
d’iniciar una nova vida, de deixar-se l’un a l’altre. En el fons se senten còmodes en la seva guerra 
conjugal, en el seu deliri de cada dia. Tot plegat des de la visió còmica i grotesca de l’autor, però 
a la vegada tan real. És la càrrega humana i també popular del teatre de Ionescu. Montse Puga 
i Òscar Intente s’entreguen a l’espectacle. En ells hi veureu tota la lluita, però també tot 
l’amor de la parella. Dues interpretacions que t’atrapen, que tenen aquell punt d’entran-
yable i de salvatge al mateix temps. La direcció de Montse Bonet és neta, directa, sense 
llicències ni interpretacions passades de rosca. Apunta cap a l’essencial del text i no se’n va 
per les branques. Ha sabut trobar, a més, un bon ritme. L’escenografia la trobo una delícia: ens 
situa perfectament en l’ambient aïllat i consumit de la parella. És clara i directa com la direcció. La 
solució de la finestra, mitjançant la qual la parella observa l’exterior, la trobo sensacional. Us en-
coratjo a totes i a tots que aneu a veure l’obra. Hi trobareu més punts de contacte i reconeixereu 
més coses de vosaltres mateixos del què us pensàveu.

Eloi Falguera
NÚVOL - ENLLAÇ

Deliri a dos, una obra amb una gran interpretació actoral d’Óscar Intente i Montse Puga que fan 
realment malabarismes en escena. Diuen el text i interpreten fent que tot acabi tenint una apa-
rença onírica. El vestuari, van vestits en pijama, ens fa pensar que estem dins del somni d’un dels 
dos. Un text que podria derivar en una interpretació exagerada i, en canvi, ens trobem amb uns 
personatges tractats amb molta cura, amb molta precisió. La direcció de Montse Bonet és preci-
sa, minuciosa. No hi ha cap gest sobrer. Tot està pensat al mil·límetre perquè puguem veure a 
Ell i a Ella evolucionant endavant i endarrere, o anant en cercles, sense que en cap moment 
ens resulti un muntatge estrafolari. Montse Bonet ha aconseguit que el que és extraordinari 
i absurd es converteixi en la cosa més normal del món. Com en un somni.
Deliri a dos, teatre de l’absurd que val la pena anar a veure, un teatre que costa trobar als esce-
naris però que, quan hi és, val la pena gaudir-ne. Un teatre que va més enllà de les paraules i els 
gestos. On res és el que sembla, o potser sí. Deliri a dos és teatre per deixar-nos sorprendre.

Nicolas Larruy
ESPECTÁCULOS BCN - ENLLAÇ

https://www.timeout.cat/barcelona/ca/teatre/deliri-a-dos-1
http://www.recomana.cat/CRITICA/5184/3/Deliri%20a%20dos/Jordi%20Bordes
https://www.nuvol.com/critica/el-nostre-deliri-de-cada-dia/
http://www.espectaculosbcn.com/deliri-a-dos-teatre/
http://www.espectaculosbcn.com/deliri-a-dos-teatre/


contacte
bojumteatre@gmail.com

Montse Bonet 689 41 25 22
Mercè Bonet 93 346 29 71

Facebook Bojum Teatre
Instagram teatrebojum
www.bojumteatre.com

visualització del trailer
https://vimeo.com/263330444

https://youtu.be/zN8HbRePBQc
f

visualització de l’obra
https://vimeo.com/323418855

contrasenya: deliriadosbojumteatre

http://Facebook Bojum Teatre
https://www.instagram.com/teatrebojum/?hl=es
http://www.bojumteatre.com
https://vimeo.com/263330444
https://youtu.be/zN8HbRePBQc
https://vimeo.com/323418855

