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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: 



instància, només es riurà del pobre infeliç:

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.

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 
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 



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
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