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M’HAURÍEU DE PAGAR
de  JORDI  PRAT I  COLL

11 NOVEMBRE - 13 DESEMBRE

Durada: 105 min
Gènere: Nova dramatúrgia catalana
Idioma: Català
Horaris: de dimecres a dissabte a les 20h i diumenge a les 19.00h. 
No hi ha funció dissabte 14 de novembre
Funcions Carles Roig / Novembre: 11, 13 , 20, 21, 25, 26, 27, 28 i  29. 
Desembre: 2 , 9 i 12
Funcions Francesc Cuéllar / Novembre: 12, 15, 18, 19 i 22. Desem-
bre: 3, 4, 5, 6, 10, 11 i 13

FITXA ARTÍSTICA
Autoria i direcció: Jordi Prat i Coll 
Intèrprets: Àurea Márquez, Albert Pérez, Francesc Cuéllar/Carles 
Roig
Espai escènic i vestuari: Atrium Produccions 
Il·luminació: Mattia Russo
Fotografia: Noelia Sardà
Disseny gràfic: Ariadna Fígols
Producció: Atrium Produccions amb Temporada Alta 2020



Tres monòlegs sobre la 
soledat d’un dels creadors 
catalans més connectats 
amb la modernitat teatral 
europea. 



SINOPSI
Jordi Prat i Coll és un dels autors i directors catalans més connectats amb 
les sensibilitats dramàtiques contemporànies. Un mediterrani que mira molt 
cap al nord. Un exemple és el seu nou projecte: tres monòlegs que parlen 
de la soledat. Les connexions entre les seves revelacions i els tres personat-
ges són tan lliures com la mateixa escriptura dramàtica de M’hauríeu de pa-
gar. Paraules per fugir. Un impuls per parlar d’art, infantesa, records, sexe, 
desplaçaments, educació familiar, individualismes, fe…, de tot allò que no 
entenem, de veritats, de fragilitats i d’allò que és ser un ésser humà: carn.

L’OBR A
L’espectacle consta de tres monòlegs que ens parlen sobre la soledat. És la 
història de tres veus, de tres personatges, de tres revelacions.

Ella és guia d’art. Davant d’un grup de visita a un museu, començarà a bro-
llar paraules. I tindrà una revelació.

Ell és un jove que s’ofereix per satisfer fantasies i que ens voldrà parlar de la 
seva vida perquè el coneguem millor. I tindrà una revelació.

El fill és un músic que ens ha reunit perquè, tot i les seves condicions mèdi-
ques, ens vol tocar una peça al piano. I és que ha tingut una revelació.

En el repartiment s’aposta per la solvència d’una Àurea Márquez i d’un Al-
bert Pérez al costat de noves cares com Francesc Cuéllar i Carles Roig. 
Tots ells oferint-nos unes interpretacions literalment nues, sense artificis, 
directes, hieràticament perverses, plenes de matisos, cruesa i honestedat. 
Unes interpretacions d’elevada exigència que precisen de la seva genero-
sitat més absoluta per arribar-nos a l’ànima, perquè la seva veu ens acabi 
nafrant la carn.

A M’hauríeu de pagar hi ha una necessitat dels tres personatges de buscar 
en l’art respostes. L’art per obligar-me a saber qui soc, l’art per anunciar-me. 

En el primer monòleg, Ella s’endinsa en la pintura. En el segon, Ell es refugia 
en la literatura i en el tercer, El fill ha fet de la música la seva professió.

Tres monòlegs d’anunciació, allò que diem, que revelem, que anunciem o 
que fem, és el que ens defineix com a persones, el què som. Els personat-
ges de l’espectacle traspuen molta baixesa humana. A M’hauríeu de pagar 
hi ha alguna cosa sacra com en els textos d’Antonio Trantino però també hi 
ha Koltès o Sarah Kane. 

En el text no hi ha signes de puntuació i obliga a l’intèrpret a prendre les 
seves decisions, fa seu el text i fins i tot pot decidir el lloc on es trenca emo-
cionalment.

POSADA EN ESCENA
La posada en escena es fonamenta en el treball dels intèrprets i l’espai 
lumínic. L’espai corpori o escenogràfic és mínim. Trobem un escenari pràc-
ticament despullat, com si es tractés d’un muntatge tècnic a mig fer -o 
desfer-. Veiem les entranyes del teatre, on els focus, cables, cadires i altres 
elements habituals del nostre dia a dia, conviuen amb els intèrprets. Es trac-
ta d’una relació directa i íntima entre els intèrprets i el públic. 





NOTES DE L’AUTOR
M’hauríeu de pagar. El què.

M’hauríeu de pagar és la història de tres veus, de tres personatges, de tres 
revelacions. Una revelació pot tenir un origen diví, podria ser aquell fet co-
municatiu en què Déu es manifesta a algú. Però des d’un punt de vista més 
prosaic, una revelació és quan se’t manifesta quelcom que quedava obac. 
Moltes vegades, si no es parla en veu alta, si no es comuniquen paraules 
als altres, si no es té companyia, aquest aprenentatge es manté en la ig-
norància. D’aquí que aquests tres personatges necessitin revelar-se davant 
d’algú —vosaltres— malgrat ells mateixos. Més que res per fugir de la seva 
soledat. Que tenen molt present.

M’hauríeu de pagar. El com.

M’hauríeu de pagar respon a una escriptura lliure, lliure de puntuació per 
començar. De mica en mica, aquesta escriptura esdevé més conscient. Però 
divaga. Es perd. Es retroba en plans de comunicació i de significació dife-
rents per esdevenir finalment música. Sense ser escriptura automàtica, ja 
que té molta elaboració, he volgut jugar amb els límits del personatge-veu, 
precisament per treballar sobre les respiracions i les revelacions que les 
paraules puguin contenir.

M’hauríeu de pagar. El perquè.

Vaig escriure M’hauríeu de pagar per un impuls i perquè volia parlar d’art, 
d’infantesa, de records, de sexe, de pells, de desplaçaments, de saber-se 
hereu, d’educació familiar, d’individualismes, d’allò que no entenem, de ve-
ritats, de fe, d’allò que som, de fragilitats i d’allò que és ser ésser humà. De 
carns. Shakespeare deia que estem fets de la matèria que estan fets els 
somnis. A M’hauríeu de pagar podríem dir que estem fets d’una matèria que 
es diu soledat. Crec que som a partir de les nostres soledats. I de l’herència. 
I de la vivència.



M’HAUR ÍEU DE PAG AR      
FR AGMENT DEL PRÒLEG
Tres quadres per a una anunciació d’Albert Arribas 

I és que el desfici —l’anhel de consol enfrontat a la impossibilitat d’asso-
lir cap mena de satisfacció, justament— serà el fil conductor d’un tríptic 
dramàtic que hauria pogut dur per títol alternatiu el lema sota el qual s’em-
marca el primer dels seus tres soliloquis: «Tres quadres per a una anun-
ciació». Un lema més solemne, aquest darrer, i per tant clarament menys 
atractiu per a les inevitables immediateses que nodreixen la nostra realitat 
escènica, qui en pot dubtar.

És curiós que al text abundin els motius que conformen el pintoresc mite 
catòlic de l’anunciació, des de la Verge perplexa, amb els múltiples noms 
que la recorden, fins al fill sensepare, ofert a la humanitat sencera, passant 
per l’àngel que erigeix el dit miraculós en missatge, i per tant en metafísica, 
continuant per l’espès rajolí de llum que prenya la madona, i afluint sempre 
en l’impacte de la revelació imprevista, a vegades fins i tot amb el suport 
d’una bola cristal·lina que presagia la concepció immaculada o, almenys, 
purificada. 

Però si M’hauríeu de pagar se’ns presenta com un assaig de rellegir aquest 
mite amb explícita consciència sobre la tradició precedent és perquè al dra-
maturg sembla amoïnar-lo una pregunta d’escabrosa resposta: arran del 
nou canvi d’època, ¿el tema de l’anunciació (a la Verge Maria) resulta encara 
vàlid o bé ja ha caducat definitivament en els horitzons post-Satisfyer?

Des del primer moment en què s’anuncia la qüestió, dins el monòleg dedi-
cat a la figura de la mare, se’ns planteja amb claredat la pregunta sobre tal 
dubtosa validesa artística:

es pensava
que la visita era al de contemporani
el museu
i no on som ara

s’ha confós de sigles
les sigles es poden confondre
no dic que no
però el contingut
dubto que hi hagi gaires anunciacions al museu d’art contemporani
potser n’hi ha
però ho dubto.

Els mites, com els conceptes, se sostenen els uns als altres en un delicat 
castell de naips. Sense el motiu de la Passió, per exemple, la visita de Ga-
briel a la Verge no tindria gaire sentit. Potser és per això que el primer mito-
logema que trobarem en la segona part de l’obra serà una referència literal 
al relat canònic del Sant Sopar. El segon quadre escènic estarà precisament 
dedicat a la figura de l’àngel, aquell ésser «objectivament atractiu» a través 
del qual es manifesta l’esperit del pare en cada anunciació. Un pare que 
aviat haurà d’esdevenir fill, perxò. No ho oblidem. 

Aquesta complexa interacció trinitària —que internet no acaba de diluci-
dar gens satisfactòriament— pot ajudar-nos a intuir si més no per què el 
dramaturg enceta el segon bloc del seu retaule dramàtic amb les paraules 
del Fill abans d’abocar-se a la fusió definitiva amb el Pare per mediació de 
l’Esperit. I alhora pot ajudar-nos a conjecturar per què acompanya les cita-
des paraules del Sant Sopar amb una nova interrogació sobre la validesa 
contemporània, transformada ara en decisió de qui mira i escolta:

aquest és el meu cos
heu de decidir vosaltres si és perfecte
més que perfecte
si és apte
apte a les vostres fílies.

Al tercer quadre, dedicat a la figura del fill, l’Anunciació apareixerà en canvi 
reconvertida en anunci televisiu d’un producte de consum altament volàtil: 
un polo en forma de mosquit. Aquesta paròdia in extremis de l’embriaga-
dora sang del sacrifici eucarístic no és altra cosa que la imitació barata 



si busqueu per internet
segur que ho trobareu
una vegada vaig sortir
en un anunci de gelats
l’espot passava en un càmping
jo vestia amb calça curta
i havia d’anar directament a càmera
fugint esperitat d’una tenda
amb un gelat de gel en forma de mosquit a les mans
i somrient havia de dir a la càmera
a mí este verano los mosquitos no me van a picar, ¿y a ti?
i acte seguit havia de fer una queixalada al cap del mosquit
que treia un líquid vermell sang
era una imitació burda d’un Drácula.

d’un Drácula, un gelat que casualment seria escomès a change.org per la 
campanya «Acabemos con los helados Drácula YA!!!» aquell mateix 2018 
d’escriptura de l’obra.

Sobre aquesta fabulosa llaminadura sí que trobem unes quantes informa-
cions rellevants a la xarxa: creat el mateix any que se celebraren les prime-
res eleccions generals de la transició democràtica, el Drácula fou un dels 
primers fruits palpables que els catalans vàrem recollir quan una empresa 
familiar del Poblenou quedà absorbida per una multinacional que, al seu 
torn, havia sigut fundada —a través de la fusió del principal elaborador ho-
landès de margarina amb una reeixida marca anglesa de sabons— unes 
setmanes abans de l’històric crac del 29. Una crisi llegendària que va sacse-
jar el nostre món i també va consolidar-lo, en certa manera.

No sembla exagerat afirmar que, si som conscients de tot plegat, podrem 
explicar-nos millor per què, en aquest tercer quadre, l’espiritualitat del fill 
s’ha vist reduïda a una fugida esperitada cap a una càmera que, en darrera 
instància, només es riurà del pobre infeliç:



t’ho juro
m’he volgut morir
sempre he sabut que la mentida forma part de la meva vida
sempre
ja em coneixes
menteixo
jo això no ho he negat mai
soc mentidera

he mirat com ella
he vist el món com ella
soc la meva mare
l’ésser que sempre he odiat
em miro com em mirava ella
soc davant del mirall 
i soc ella



aquest és el meu cos
heu de decidir vosaltres si és perfecte
més que perfecte
si és apte
apte per a les vostres fílies
el teniu a disposar
com vam pactar
és tot vostre fins a les set del matí

perquè era la veritat
i va ser quan vaig plorar
no de pena
vaig plorar perquè em va dir una veritat veritat
a un nivell molt més profund que dir bé l’hora del rellotge
perquè va dir no el que anhelava ser
sinó el que era



jo i ella
una única passió
jo em vaig afermar a aquesta passió
perquè m’agradava
i vaig obviar-ne el seu esguard més fosc
la meva soledat

em deleixo per fer-ho
per ser ells
per fer-ho ja
pagaria
sí
pagaria
per unir-m’hi
pagaria



EQUIP ARTÍSTIC 
JORDI PRAT I COLL. Autor i director. 
Llicenciat en Comunicació audiovisual per la UPF (1998) i en Direcció escè-
nica i dramatúrgia per l’Institut del Teatre de Barcelona (Premi extraordinari, 
2002). Director, dramaturg i traductor, combina la dedicació creativa al tea-
tre amb la pedagogia. 

Com a director, entre d’altres, ha dirigit a: 
Teatre Nacional de Catalunya: La Rambla de les Floristes de Josep M. de 
Sagarra (Premi Millor Espectacle, Teatre Barcelona), Els Jocs Florals de 
Canprosa de Santiago Rusiñol (Premi Ciutat de Barcelona de Teatre, Premi 
MAX millor adaptació, Premi de La Crítica millor direcció), La fortuna de 
Sílvia  de Josep M. de Sagarra, Liceistes i cruzados de Serafí Pitarra, Après 
moi le déluge de Lluïsa Cuillé i La Mancha d’Albert Lladó.
Teatre Lliure: Eva Perón de Copi, Una Còpia de Caryl Churchill (PREMI BU-
TACA a millor espectacle de petit format), Songs of wars I have seen de 
Heiner Goebbles.
Sala Beckett: Lluny de Caryl Churchill, Obra vista, Vespres de la Beata Ver-
ge d’Antonio Tarantino i Blau de Ferran Joanmiquel. 
Sala Atrium: Hamlet-Laforgue de Jules Laforgue, Quartett de Heiner Müller 
(Nominació als premis Butaca a millor espectacle de petit format) i A porta 
tancada (Huis-Clos) de Jean-Paul Sartre (Nominació als premis Butaca a 
millor espectacle de petit format) i De quan somiava.
La Villarroel: Els tres aniversaris de Rebekka Kricheldorf.
Festival Temporada Alta: Requiem for Evita (Premi Teatre Barcelona millor 
musical), Pensaments escrits al caure de les fulles d’Ayub Kan-Din, Vides 
Privades de Noël Coward, Lola la comedianta de F.G. Lorca, La Festa i Lli-
bràlegs de varis dramaturgs d’autoria catalana. 

Altres espectacles que ha dirigit són El público, de F.G. Lorca, Mon Brel, 
L’armari en el mar de Joan Brossa i J.M. Mestres Quadreny o 50 sonets.

Ha dirigit i escrit el guió de la Gala dels Premis Gaudí 2020 retransmesa per 
a TV3.

També ha dirigit l’escenificació de concerts musicals per a Xavier Saba-
ta, Andrea Motis i Juan Chamorro, Toni Xuclà, Jordi Vidal, Lídia Pujol o la 
BCN216.

Com a dramaturg, ha escrit textos com ara Carrer Hospital amb Sant Je-
roni (PREMI RECULL 2000, Edicions 62 i editada a Itàlia sota el nom Dietro 
l’angolo), Obra vista (Edicions En cartell), M’he llegit, La Festa, De quan so-
miava, Requiem for Evita o Ja descansaré quan sigui mort. També ha traduït 
diversos autors com ara Caryl Churchill, Noël Coward, Copi o Sarah Kane. 
Amb publicacions d’algunes d’aquestes traduccions.

Com a pedagog, ha impartit diversos seminaris de poesia per a actors i cur-
sos intensius d’especialització en direcció escènica i interpretació.

Actualment dona classes de direcció a l’Institut del Teatre i de dramatúrgia 
a l’Obrador de la Sala Beckett.



EQUIP ARTÍSTIC 
ÀUREA MÁRQUEZ. Actriu. 
És Llicenciada en Art Dramàtic a l’Institut del Teatre de Barcelona. Té una 
extensa carrera al teatre dirigida per Jordi Casanovas, Joan Maria Segura, 
Lourdes Barba, Manuel Dueso, Josep Mª Mestres, Xavier Albertí, Carlota 
Subirós, Àlex Rigola, Xicu Masó, Lluís Homar, Ariel Garcia Valdés, Joan Ollé 
i Calixto Bieito entre d’altres.

Ha treballat en produccions de textos clàssics com Hedda Gabler, Titus An-
drònic, Amfitrió, El Rei Joan, La serventa amorosa com de textos moderns 
o contemporanis com Pedra de Tartera, L’habitació Blava, Vilafranca, De 
poble en poble, Ganivets a les Gallines per citar-ne alguns.

Ha tingut una extensa presencia en produccions televisives en sèries i tele-
movies: Habitaciones cerradas, mini sèrie de Lluís Maria Güell, Les nenes 
no haurien de jugar a futbol, Tv. movie dirigida per Sònia Sánchez, Kubala, 
Moreno, Manchón, Les veus del Pamano, mini sèrie de Lluís Maria Güell, 
Ventdelplà, El cor de la ciutat, Laberint d’ombres, etc.

Al cinema ha treballat sota la direcció de Ventura Pons i de Cesc Gay.



EQUIP ARTÍSTIC 
ALBERT PÉREZ BORT. Actor. 
Estudia a l’Institut del Teatre de Barcelona el mètode Uta Hagen amb Ca-
rol Rosendfeld, interpretació amb John Strasberg, el seminari Shakespeare 
amb Penny Cherns, interpretació amb Bob McAndrew i clàssics alemanys 
amb Konrad Zschiedrich.

En teatre ha participat entre altres als espectacles TV i misèria de la II Tran-
sició, a partir de M. Vázquez Montalbán, i La nostra classe, de T. Słobodzia-
nek, tots dos dirigits per Carme Portaceli; L’home dels coixins, de Martin 
McDonagh, dir. Xicu Masó; Què va passar quan la Nora va deixar el seu 
home?, d’Elfriede Jelinek, dir. Carme Portaceli; Prometeu de Heiner Müller 
dir. Carme Portaceli; Diktat, d’Enzo Cormann, dir. Lourdes Barba; Conte 
d’hivern de William Shakespeare; L’auca del senyor Esteve, de Santiago 
Rusiñol; Ricard II de William Shakespeare; Por, menjar-se ànima de R. W. 
Fassbinder, dir. Carme Portaceli; i Macbeth, de W. Shakespeare, dir. Tamzin 
Towsend.

Algunes de les seves aparicions més destacades en cinema són a Sing for 
Darfur, La educación de las hadas, El perfum, Pleure pas Germain, i La Ciu-
dad de los prodigios. També ha fet televisió, participant a La Riera, Porca 
Misèria, Àngels i Sants, Rapados, Crims, i Sitges.



EQUIP ARTÍSTIC 
FRANCESC CUÉLLAR. Actor. 
Graduat en Art dramàtic per l’Institut del Teatre de Barcelona. Debuta en 
televisió l’any 2012 amb Kubala, Moreno i Manchón de Diagonal TV, just 
després d’haver treballat amb Dani de la Orden en el teaser de Naked Ru-
sian Girls aquest mateix any. S’estrena al cinema l’any 2014 amb Born de 
Claudio Zulian i l’any següent protagonitza l’opera prima d’Alejandro Mira,

Antonio cumple 50. També ha participat en la reeixida webserie El Ramon 
dels Olives i ha participat en sèries com La peluquería (TVE, Brutalmedia) 
o Nit i Dia (TV3, Mediapro). Ha treballat en teatres com la Sala Beckett, la 
Biblioteca Nacional de Catalunya, Teatre Tantaranta, Festival TNT o en el 
Festival GREC, sota la direcció de Marc Angelet, Joan Ollé, Silvia Ferrando, 
Glòria Balanyà, Dani Meyer o Júlia Barceló.



EQUIP ARTÍSTIC 
CARLES ROIG. Actor. 
Graduat en Art Dramàtic a l’Institut del Teatre. Paral·lelament també ha cur-
sat interpretació d’escenes a l’Atelier de Barcelona dirigida per l’Agustí Es-
tadella any rere any. (2011-2017).

Amplia la seva formació amb el curs de l’Estudi Laura Jou: La responsabi-
litat de l’actor en escenes contemporànies impartit per Lluís Sellarés i Toni 
Vidal.

En teatre ha participat en La fiesta del hombre de Begoña Moral (2014) El 
ventall de Lady Windermere dirigit per la Clara Segura (2015). La cavalcada 
sobre el llac de Constança, dirigida per Joan Ollé (2016). Beautiful boys, 
producció de la companyia La Bondage, dirigit per Dobrin Plamenov (2016). 
Amb la mateixa companyia repeteix l’any següent amb l’espectacle Nina a 
partir de l’obra Mi muñequita de Gabriel Calderón (2017); i també ho fa amb 
Titus Andrònic (2018). El seu treball més destacat és One arm, de la com-
panyia One Arm Grup, estrenada al Teatre Akadèmia i dirigida per Agustí 
Estadella (2017).

En l’apartat audiovisual treballa com a actor i imitador al Polònia i al Crac-
kòvia de TV3 de la productora Minoria Absoluta (2014-actualitat). També ha 
treballat a l’Homozzaping produït pel Terrat. Ha format part de l’equip del 
Suplement i el Tot Gira, tots dos programes de Catalunya Ràdio, com a ac-
tor de veu. És actor i fundador de la Cia. IN/OFF.



Funcions: De dimecres a dissabte a les 19:30h i diumenge a les 18:30h. 

Preus: 19€; 14,25€ (25% de descompte amb carnet de biblioteca, TR3SC, tarja rosa, RACC) i altres promocions puntals.

Compra d’entrades: per ENTRADIUM (www.entradium.com) i a la taquilla del teatre una hora abans de l’espectacle. Reserves a reserves@atrium.cat                                              

On som
Sala Atrium
C/ Consell de cent 435 baixos
08009 Barcelona

Com arribar-hi:
Metro: L2 Tetuan, L4 Girona i L5 Verdaguer. Bus: 6, 19, 20, 50, 51 i 55

Contacte
T. [00 34] 93 182 46 06 / 661 981 799
www.atrium.cat  / atrium@atrium.cat

Direcció artística: Raimon Molins i Patrícia Mendoza. sala@atrium.cat  
Comunicació i premsa: Patrícia Mendoza. comunicacio@atrium.cat
Disseny gràfic Sala Atrium: Ariadna Fígols
Cap tècnic del Teatre: Mattia Russo

La Sala Atrium rep el suport de:

Institucions:      Mitjans de comunicació:       En associació amb:


