
F

ALL! No cal dir-ho.
Selma i Eri Meyer de 89 i 86 anys, es retroben a la cuina de l ́apartament de Paris, després d’un estrany 
viatge per Alemanya, on han intentat rememorar i explicar als joves d’avui, la seva vida com a jueves a l’Ale-
manya hitleriana. Veurem en la conversa, el seu dia a dia quotidià, els somnis, la seva relació, el racisme dels 
altres i el propi.
ALL! No cal dir-ho, és obra de la prestigiosa dramaturga Hélène Cixous (1937 Orà - Algèria) habitual col·la-
boradora d ́Ariane Mnouchkine del Théâtre du Soleil de Paris. Dramaturga, escriptora i assagista.
La direcció és a carrèc de Georges Bigot, director i actor de projecció internacional als Estats Units, Europa, 
l ́India o Cambodja. En 2012 va dirigir la Cia. de teatre “The Actor ́s Gang” de Tim Robbins ALL! No cal 
dir-ho, a Los Angeles (E.E.U.U).
Intèrprets: Matilde Muñiz i Esperança Robert. Traducció: Jordi Odrí.
Estrena el 10 de novembre de 2018 al Teatre Principal de Maò, Menorca.

ALL! No cal dir-ho.
El meu argument:
Hélène Cixous explica la història de dues dones jueves-alemanyes, Selma i Eri, de 86 i 89 anys, originàries 
de la ciutat alemanya d’Osnabrück, a la que es va denominar, després del tractat de Westfàlia, “Vila de la 
Pau”. Selma i Eri van passar tota la seva joventut en aquesta encantadora ciutat de la Baixa-Saxònia, fins a la 
seva marxa forçada l’any 1935, amb motiu dels horrors de la política racista i antisemita nazi, organitzada i 
pensada per Hitler i companyia.
Selma i Eri, han estat, doncs, malgrat elles mateixes, testimonis de tota l’evolució de “l’ascens del nazisme” 
que, poc a poc, des de 1928, com el viru de la pesta, va anar contaminant i guanyant tota Alemanya, escam-
pant-se fins els fonaments d’Osnabrück.
L’any 1995, l’Ajuntament d’Osnabrück intenta retrobar antics jueus, fugits i supervivents, pel món. L’Alcal-
dessa contacta amb Selma i Eri i les convida a anar a donar testimoni oficialment davant les noves gene-
racions. És així com, cinquanta anys més tard, acceptant la invitació, no sense reticència i desconfiança, 
tornen a casa per primera vegada.

Frans Mercadal
686 53 75 30

frans@manangelment.com
www.manangelment.com

CONTACTE

ALL!
no cal dir-ho
d’Hèlene Cixous

direcció George Bigot



F

L’obra comença quan tornen d’aquesta estada a l’Alemanya moderna. Ens les trobem a les dues, a la seva 
arribada a Paris, a l’apartament de Selma, esgotades i trasbalsades per aquesta estranya estada en aquest 
passat-present.

La vida continua. Són, de manera natural, a la cuina per preparar el plat nacional, una espècie de paté de 
fetge: el “Leberhäckele”. I a poc a poc, tot cuinant, tot surt a la superfície: tot el que no han dit, el que haurien 
d’haver dit, o no, tot allò que no han sabut o no han pogut explicar a la seva estada a Osnabrück, tots els 
patiments amagats, totes les preguntes sense resposta, aquestes obsessions enterrades. I es pregunten: Cal 
dir-ho? Cal no dir-ho? S’ha d’oblidar? I el perdó? Hem de perdonar? Que és el perdó? Té algun sentit el que 
ha passat?.

Per què muntar aquest espectacle a Menorca?
Vaig conèixer Matilde Muñiz l’any 1982, a l’època en què era membre del grup “Els Comediants” i que jo 
mateix era membre de la troupe “Théâtre du Soleil”, dirigit per Ariane Mnouchkine. Amb el temps es va 
forjar entre nosaltres una sòlida amistat, tan pel que fa a la vida com des del punt de vista artístic. Na Matil-
de em va descobrir Menorca i, després d’uns quants anys, hi vinc regularment per renéixer i per visitar-la. 
És així com, gràcies a na Matilde, he conegut nombroses personalitats i agents culturals de l’illa, com per 
exemple Jordi Odrí.

He assistit a diversos espectacles de la companyia «Mô Teatre». I m’he sentit identificat amb la seva visió del 
teatre. La seva humanitat, el seu compromís, la seva benevolència, les seves eleccions exigents i valentes, la 
gran qualitat artística dels seus espectacles, mai didàctics, que els han permès crear, al llarg dels anys, una 
càlida, forta i duradora relació amb el públic de Menorca.

En un context poc propici al suport financer i a la difusió de la creació teatral, han sabut mantenir-se ferms 
sense cedir als cants de sirena del desànim.
Aquesta fermesa m’ha commogut, veritablement. Fruit de les nostres trobades i intercanvis, he notat que 
compartim la mateixa convicció i lligam, amb la noció de “teatre com a servei públic” que Jean Vilar, crea-
dor del “Festival d’Avinyó”, ens ha tramès i que m’és tan estimat.
I llavors vam començar a somiar fer una creació junts, aquí a Menorca. Ens vam preguntar sobre quins te-
mes ens semblaven importants d’abordar avui en dia al teatre. Els vaig proposar muntar la peça All! no cal 
dir-ho d’Hélène Cixous, que a través de la Shoah, que vol dir en hebreu “catàstrofe”, evoca per extensió el 
flagell del món d’avui: el racisme.

All! no cal dir-ho, és una invitació a estar amatents, vigilants, a la primera i més mínima manifestació 
de racisme: el racisme ordinari, el que sembla “tolerat”, aquell que s’expressa dolçament, per darrere, per 
sota, l’invisible, el nauseabund. Aquest mateix que fa el llit a totes les tendències, populistes, nacionalistes i 
feixistes i que va portar a l’esdeveniment de la dictadura més destructiva de la historia contemporània de la 
humanitat: La “catàstrofe nazi”.
All! no cal dir-ho ens posa en guàrdia contra l’oblit d’aquests mecanismes destructors que es repeteixen des 
de la nit dels temps, alimentant-se sempre dels mateixos ingredients: la por i l’odi.
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Amb tendresa, però també amb fermesa, All! no cal dir-ho ens convida a mantenir viva la nostra memòria 
perquè en el moment de prendre la decisió de participar, o no, en l’horror, se’ns produeixi un sobresalt a la 
consciència que ens empenyi a dirnos, íntimament, NO.

Hélène Cixous és per a mi una mena de Shakespeare contemporània. Com ell, ella posa la seva taula d’es-
criptora al cor de la humanitat. La seva obra All! no cal dir-ho és una cerimònia del record, un monument 
viu al servei del present. A l’albada d’una nova Europa, la que haurà d’assumir, tan si ho vol com si no, l’aco-
lliment dels refugiats i dels migrants sortits de les grans misèries, dels problemes climàtics i dels conflictes 
d’un món cada cop més violent, sento la necessitat de compartir junts, uns devora els altres, en un teatre, 
les preguntes de Selma i Eri.

Georges Bigot

BIOGRAFIA - HÉLÈNE CIXOUS

Hélène Cixous va néixer al 1937 a Orà, Algèria, en una família jueva d’arrels sefardites pel costat del pare 
i asquenazites pel de la mare, amb orígens alemanys, espanyols, txecoslovacs i hongaresos. Va créixer a 
Algèria, enmig d’una mescla de llengües i de cultures, però la seva família va patir, d’una banda, les con-
seqüències de les lleis antijueves del règim de Vichy i, de l’altra, l’hostilitat dels veïns “àrabs” que els prenien 
per enemics “francesos”. Aquesta doble experiència de la despossessió i de l’exclusió, simbolitzades també 
per la mort del pare el 1948, marcà Hélène Cixous i esdevingué un dels motors de la seva producció literària: 
el rebuig de qualsevol identitat estable, sigui com a “dona”, “jueva” o “feminista”, però també el compromís 
polític contra tota forma d’exclusió, sobretot a través del seu teatre.

La primera “novel·la” d’Hélène Cixous, Dedans, va rebre el premi Médicis l’any 1969. Inaugura una obra 
singular en el panorama de la literatura contemporània, que inclou fins avui una vuitantena de llibres, 
sobretot “ficcions” ‒l’etiqueta “novel·la” no recull el seu caràcter transgressor‒, assajos literaris i artístics i 
obres de teatre. Les seves “ficcions”, que constitueixen la part més important de la seva obra, treballen la 
llengua francesa d’una manera única, com ho feren altres grans autors que s’hi retroben: Proust, Montaigne 
o Stendhal, entre d’altres, però també i sobretot el filòsof Jacques Derrida. Els seus darrers llibres reprenen 
l’herència materna alemanya (la seva mare, Ève Klein, havia nascut i crescut a Alemanya); Gare d’Osna-
brück à Jérusalem (2016), per exemple, ressegueix el destí tràgic de nombrosos membres de la seva família 
materna, delmada pels nazis.

Els textos “teòrics” d’Hélène Cixous li han procurat un prestigi internacional com a crítica i pensadora de la 
diferència sexual, des de Le rire de la Méduse (1975). Cixous va fer una llarga i fructífera carrera universi-
tària, que inclou la creació, després de Maig del 68, de la Universitat de Vincennes-Paris 8, on reuní alguns 
dels pensadors francesos més influents de la nostra època i on fundà el primer centre d’estudis feministes 
d’Europa.
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 Hélène Cixous manté una relació molt estreta amb el teatre, per la seva col·laboració amb Ariane Mnou-
chkine i el Théâtre du Soleil, per als quals ha escrit, entre altres peces, L’histoire terrible mais inachevée de 
Norodom Sihanouk, roi du Cambodge (1985, representada al Mercat de les Flors de Barcelona), La ville 
parjure ou le réveil des Érynies (1994, traduïda al castellà), Tambours sur la digue (1999) o Les naufragés 
du Fol Espoir (2010), que se situen en la línia dels grans tràgics grecs i de Shakespeare.

Altres obres són Portrait de Dora (1978, posada en escena recentment, en traducció catalana, a l’Institut 
del Teatre de Barcelona), La prise de l’école de Madhubai (1984, traduïda al castellà i muntada a Madrid) i 
L’Histoire (qu’on ne connaîtra jamais) (1994), escrita per al director Daniel Mesguich.

Entre els seus llibres traduïts al castellà, trobem: Fotos de Raíces (2001), Velos (amb Jacques Derrida, 
2001), Las ensoñaciones de la mujer salvaje (2004), Deseo de escritura (antologia, 2004), Oro: las cartas 
de mi padre (2004), La llengua m’és l’únic refugi (2009), La ciudad perjura o el despertar de las Erinias 
(teatre, 2009), El amor del lobo (2010).

BIOGRAFIA - GEORGES BIGOT
Georges Bigot ha estat actor, al Théâtre du Soleil de 1981 al 1992. Sota la direcció d’Ariane Mnouchkine, 
ha actuat a Ricard II, La nit de Reis i Enric IV de William Shakespeare, l’Histoire terrible mais inache-
vable de Norodoma Sihanouk Roi de Cambodge i L’Indiade de Hélène Cixous, i també Ifigènia a Aulis 
d’Eurípides, Agamenon i Les Coefores d’Èsquil.

Ha encarnat de manera remarcable els papers del Rei Ricard II, del Duc Orsino, del Príncep de Gal·les, 
del Príncep Sihanouk i de Pandit Nehru.
L’any 1986, va rebre el premi al millor actor, pel paper del Príncep Norodom Sihanouk, concedit pel Syn-
dicat National de La Critique.

Des de 1992, ha actuat a Figaro Divorce d’Ödon Von Horvath, dirigit per Jean-Paul Wenzel (1993); 
Lelio ou le retour a la vie d’Hector Berlioz amb l’Orquestra Philarmònica de Rotterdam (1993); Le grain 
et la balle de Samuel Beckett, sota la direcció de Stuart Seide (1994); Les Nouveaux Bâttiseurs de Mo-
hamed Rhouabi, dirigit per Claire Lasne(1997); Sauvés d ́Edward Bond dirigit per Laureant Lafargue 
(1997-1998); Et ils passèrent des menottes aux fleurs... de Fernando Arrabal amb Le Petit Théâttre de 
Pain (1998); Le Cid de Pierre Corneille, amb direcció de Declan Donnellan (1999); Titus Andronicus de 
William Shakespeare, dirigit per Simon Abkarian (2003), L’illusion Comique de Pierre Corneille, dirigit 
per Paul Golub (2004), La vida de Galileu de Bertold Brecht, sota direcció de Christophe Rauck (2004); 
Embedded de Tim Robbins, amb direcció del mateix Georges Bigot (2006-2009), La Mouette d’An-
ton Txèkhov, direcció de Philippe Adrien (2006-2008), La Chance de ma vie dirigida per Valérie Grail 
(2007); Pénélope Ô Pénélope de Simon Abkarian, dirigida per Simon Abkarian (2008-2010); La Gran 
Magia d’Eduardo de Filippo, direcció de Laurent Lafargue (2008-2009); Ciels De Wajdi Mouawad, diri-
gida pel mateix Wajdi Mouawad (2009-2011); Somethig Wilde sobre Salomé d’Oscar Wilde, dirigit per 
Anne Bissang (2010); Mangeront-ils de Victor Hugo, dirigit per Laurent Pelly (2013); Le jeu de l’amour 
et du hasard de Mariveaux (2014-2015); L’oiseau vert de Carlo Gozzi, dirigida per Laurent Pelly (2015-
2017); La Cantant Calba de Ionesco, direcció Laurent Pelly (2016); Béatrice et Benedict Opera d’Hector 
Berlioz, al Festival de Glyndebourne sota la direcció de Laurent Pelly (2016); Els Ocells d’Aristofanes, 
direcció Laurent Pelly (2017).
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 Per primera vegada balla en un duet de dansa contemporània L’histoire de l’ombre amb coreografia de 
Philippe Ducou (2006).

Ha dirigit Kalo de Maurice Durozier (1993) en codirecció amb l’autor, La Dispute de Pierre Carlet de 
Marivaux (1994-1995), Ambrouille escrit col·lectiu del Petit Théâtre de Pain (2000-2002), Le retour de 
Bouguniéré i Ségou Fassa de Jean-Louis Sagot Duvauroux, amb l’atelier Bamako, fruit d’un llarg viatge 
i treball a Mali (2000 al 2004), La Mouette d’Anton Txèkhov, creat a Los Angeles amb la companyía de 
Tim Robbins “The Actor’s Gang” (2001), Le Pic du Bossu de Slawomir Mrozek com a conseller artístic i 
a la direcció d’actors amb el Petit Théâtre de Pain (2004-2005), All d’Hélène Cixous al festival Teatromil 
de Santiago de Xile (2004); Traducció i direcció de Embedded de Tim Robbins amb el Petit Théâtre du 
Pain (2006-2010); CAFI de Vladia Merlet (2011-2017); All d’Hélène Cixous creació a los Angeles amb la 
companyía de Tim Robbins “The Actor ́s Gang” (2012), L’histoire terrible mais inachevée de Norodom 
Sihanouk Roi de Cambodge (Primera i segona Época) d’Hélène Cixous, creada a Cambodja i pel festival 
d’Automne de Paris, Théâtre du Soleil (2008-2013). Macbeth de William Shakespeare amb la companyia 
Theater Y a Chicago (2015-1016).

Paralel·lament Georges Bigot ha dirigit diversos “stages” de teatre, per tot el món (Los Angeles 1984, 
Fortaleza, Salvador, Crato al Brasil el 1988, a Singapur el 1992, Chicago el 2000 i 2015, Los Angeles 2001, 
Santiago de Xile 2003, Cambodja (2007-2009), i a França, al si de nombrosos Centres Dramàtics Nacio-
nals, Companyies de Teatre, així com al Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris del 
2004 al 2006.

Ha ensenyat la pràctica de l’art de l’actor a l’Université de Bordeaux III de 1993 a 2001, on va conèixer els 
actors que van formar més tard Le Petit Théâtre de Pain. Dona classes des de 2009 a L’Ecole Nationale 
Supérier L’Académie de Limoge.
El seu esperit aventurer l’ha portat a dirigir el festival de teatre “Les Chantiers de Blaye” durant 6 anys de 
1996 a 2001.

BIOGRAFIA - MATILDE MUÑIZ
Matilde Muñiz es actriu, ballarina i creadora d’espectacles. Els seus inicis professionals han estat com a 
ballerina en els espectacles musicals (1970-1978):Trincar i riure, dirigit per La Trinca; Tango, creat i diri-
git per Mario Gas; Improvisació sobre les quatre estacions, espectacle col.lectiu de dansa, dirigit per Cesc 
Gelabert.

Ingressa en el col·lectiu internacional de teatre Els Comediants (1980-1992), durant aquest temps forma 
part directa en la creació, actuació i realització dels següents treballs:
Teatrals i de carrer: Sol Solet, teatre; Dimonis, carrer; Cerimònia inaugural, carrer; Apoteòsic Sarau de 
Gala, ball; Alè, teatre; La Nit, teatre; Mediterrànea, teatre. Audiovisuals: Somni d’un carrer, curtmetrat-
ge, direcció i creació de Comediants; Episodi de la sèrie Don Quixot de la Manxa, dirigit per Mauricio 
Scaparro a Cinecittá, Roma, sèrie RAI; Karnaval, llargmetratge, dirigit per Carles Mira; Teveo de noche, 
sèrie TVE, realitzat per Xavier Manich, creat i dirigit per Comediants. LLibres: Sol solet Premi Nacional 
del Ministeri de Cultura per la Millor Edició 1984 al Disseny i la Il.lustració, Premi Laus al Millor Disseny 
Gràfic 1984; La Nit, llibre-espectacle; Somnis, llibre per llegir a les fosques. Actua en els Festivals Interna-
cionals de Teatre: Bienal di Teatro di Venezia i Florència, Italia; Roskilde, Dinamarca; Avignon, França; 
Zürich, Suïssa; Münich, Alemanya; Galway, Irlanda; Chicago i NY, E.E.U.U.; Chile, Méxic, Costa Rica, 
Venessuela i Japó.
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Ha estat directora d’escena a les sarsueles: La Montería (2008); El duo de l ́africana (2009); Canto Gene-
ral, oratori de Neruda/ Theodorakis, estrenada al Teatre Principal de Maó (2011).

Establerta a Menorca (1994), funda, junt amb Jordi Odrí, el col·lectiu de teatre de creació Mô Teatre, 
creant, dirigint i actuant en els espectacles teatrals i de carrer que han estat representats a Balears, Cata-
lunya, França i Itàlia: Històric Menorca Show, teatre, creació (1995); Fins demà, teatre, creaciò (1996)); 
Interiors, poètic-teatral, creació (1997); El somni de na Tònia , titelles, creació (1999); Es Ciuronet, crea-
ció d ́ombres xineses (2000); Cànon Trencat, teatre, creació (2001)); La terra i en Bep, teatre familiar, 
creació (2002)); Parella oberta de Dario Fo, teatre (2003); Brossat, sobre el món de Joan Brossa, creació 
poètic-teatral (2004); Un altre camí, teatre, creació (2006); Fugida de Jordi Odrí, teatre (2007); Dies Fe-
liços de Samuel Beckett, teatre (2011); La comunió va ser ahir, teatre, creació (2014); El Malentés d’Albert 
Camus, teatre (2017).
Ha estat directora d’escena a les sarsueles: La Montería (2008); El duo de l ́africana (2009); Canto Gene-
ral, oratori de Neruda/ Theodorakis, estrenada al Teatre Principal de Maó (2011).

BIOGRAFIA - ESPERANÇA ROBERT
Esperança Robert ha fet la seva formació teatral amb els professors Pitus Fernández i Matilde Muñiz a 
Menorca (1989-1998), i cursos d ́interpretació i arts escèniques amb Ricard Boluda i el Timbal a Barce-
lona (1999-2003)

Els seus treballs com a profesional, actuant a Catalunya i Balears (1996-2014), han estat: Les Criades de 
Jean Genet dirigida per Pitus Fernández; La Vida es Sueño de Calderón de la Barca, dirigida per Ricard 
Boluda; El Somni d’una nit d’estiu de W. Shakespeare, dirigida per Ricard Boluda; Pitchiruchi, obra de 
creació, dirigida per Joan Cusó; 35 m quadrats, obra de creació, dirigida per Pitus Fernández; La Pressa 
de Menorca, teatre de carrer,creació, dirigida per Pitus Fernández; La Cadira, creació, dirigida per An-
selm Serra; Els Enamorats de Carlo Goldoni, dirigida per Manel Navarro.

Ha participat en els Festivals de Teatre (1997 – 2008): de Manacor amb Les Criades; de Reus amb Pitchi-
ruchi; de Reus amb 35 m quadrats; i en la participació amb La Fura dels Baus en l’obra “OBS”.

Ingresa en el col.lectiu de teatre Mô Teatre (2015), actua en: El Somni de na Tònia, creació de Mô Teatre, 
dirigida per Matilde Muñiz; El malentès d ́Albert Camus, dirigida per Jordi Odrí (2017). S ́han repre-
sentat a Menorca, Mallorca, Eivissa i Barcelona.
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Mô TEATRE

Fundat l’any 1994 per Matilde Muñiz, que el dirigeix, junt amb Jordi Odrí, es un grup de creació que basa 
tots els seus treballs en un concepte global de l’espectacle teatral.
En quasi els 25 anys de trajectòria, han creat i realitzat més de 10 espectacles de creació, com Fins demà, 
Cánon trencat, Brossat, i d ́altres, així com d ́autors com, Parella oberta de Dario Fo, Fugida de Jordi 
Odrí, Dies feliços de Samuel Beckett, Adreça desconeguda de K. Taylor i darrerament en gira, El malentés 
d ́Albert Camus.
Els espectacles han estat representats a les Fires i Festivals de Teatre de, Montmatre, Paris, i Perpinyà, a 
França; Arrivano dal Mare, Cerviá a Italia; Fira de Manacor, Mallorca i Teatres Municipals de les Illes 
Balears.
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