
Antígones 2077



“De Cos ha construido una historia feminista, delicada, dura, conmovedora, que 
huye del planfeto y que divierte mismo tiempo (esos muertos que parecen salir 
de una película de Tim Burton más gamberro son un hallazgo). A mí, este tipo de 
teatro, quizá un género en sí mismo, me parece más necesario que nunca.”  
Rafa Gallego, Diario de Mallorca, 7/12/2020

“L’espectacle està molt ben estructurat. Fa del desordre el seu patró, però no perd mai el flux dels esdeveniments, i el cert és que 
funciona i emociona (la bona feina interpretativa també ajuda). I sobretot, sacseja i convida a pensar en que just o injust, mai no 
tot és el que sembla.  Javier Mateanz, FanCultura, 1/12/2020



A través del mite 
d’Antígona donam veu 
a les companyes dels 
represaliats desapareguts 
durant la guerra civil i 
la postguerra que varen 
quedar vives, parlam 
d’esposes, germanes, filles 
i nétes. 

Parlam de desenterrar per 
a poder tornar a enterrar 
dignament; parlam del dret 
a la memòria com una lluita 
contra l’oblit perquè 2077 
no és una xifra, és la història 
que hi ha darrere un cens 
elaborat pel Govern de les 
Illes d’acord amb la Llei de 
Memòria Històrica.  

Antígones 2077 
no és el futur. 
Tampoc el passat. 
És avui encara.
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Idioma_ 
Durada_

Gènere _
Edat recomanada _

Personal en gira _

Dimensions òptimes_
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Fitxa tècnica_
Imatges_

Text_

Català
75 minuts
Teatre
A partir de 13 anys

6 persones

10 m boca x 8 m fons
8 m boca x 6 m fons
bit.ly/Antígones2077tecCAT
bit.ly/Antigones2077fotos
bit.ly/Antigones2077text
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Oneselteu?

http://bit.ly/Antígones2077tecCAT
http://bit.ly/Antigones2077fotos
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Parlam d’un viatge cap a la memòria silenciada.



Hi ha una veu que em toca: l’amor que va més enllà dels ossos; la determinació de 
les dones que busquen; el sofriment de les dones que callen; l’emoció de les dones a 
peu de fossa; els ossos que parlen; les dones que trenquen el silenci; les que miren 
enrere i donen la mà als seus morts, a les seves mortes. Ossos sense nom, xifres 
sense història. Tot allò que ha quedat sense dir. És la lluna l’últim que varen veure 
abans de caure en l’oblit?

PA R A U L E S  D E  L’ A U TO R A



info@weneversleep.org_ 
www.weneversleep.org_
+34 622 093 380_


