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Diumenge 1 de març de 2020

Espectacle

Espectacle familiar: "Laika", de Xirriquiteula Teatre

La primera gossa astronauta inspira un espectacle que ens explica, de manera molt
visual, un episodi fonamental en la història dels viatges a l’espai, però que és també
el relat d’un abús.

L’any 1957 la Unió Soviètica va llançar a l’espai un animal per primera vegada, a
bord de la nau espacial Sputnik II, per orbitar al voltant de la Terra. Era la gosseta
Laika que, en aquest muntatge, corre per Moscou sense ni imaginar-se que el seu
destí era als mateixos estels que veia cada nit. Tot i constituir una aventura
apassionant, la història de Laika no va acabar gaire bé, com a mínim per a la
protagonista. D’aquí que Xirriquiteula Teatre aprofiti l’ocasió per explicar-nos la
història paral·lela d’aquells que, com Laika, són víctimes d’abusos i es troben
immersos, sense voler-ho, en les lluites de poder d’altres.

Laika és una proposta escènica que ens parla de les meravelles del cel però també de
les injustícies de la Terra.

Creació i dramatúrgia

Enric Ases

Marc Costa

Christian Olivé

Daniel Carreras

Iolanda Llansó

Direcció escènica

Enric Ases

Escenografia i attrezzo

Marc Costa

Vestuari i utillatge

Iolanda Llansó

Projeccions
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Christian Olivé

Música original

Albert Joan

Edats recomanades

A partir de 4 anys

Premis

Premi Drac d’Or Millor Escenografia a la Fira de Titelles de Lleida 2018

Premi Drac d’Or del Jurat Infantil a la Fira de Titelles de Lleida 2018

Durada aprox.

55 min

CRÍTIQUES

“Imaginativa i molt encertada escenificació d’un fet històric (...) Partint d’aquests
fets històrics Xirriquiteula Teatre aconsegueix un meritori i visual i conceptualment
brillant espectacle per a tots els públics.”

Andreu Sotorra (Recomana.cat)

“Laika esdevé una preciosa història d’afectes capaç d’encisar a tota mena de
públics. Però més enllà de la història, hi ha una resolució escènica brillant amb pocs
elements molt ben jugats.”

Iolanda G. Madariaga (Recomana.cat)

Horari | 12:00

Preu | general, 6 €; compra anticipada, 5 €; famílies nombroses o monoparentals
amb acreditació, 4 €. Els infants menors de 2 anys també hauran d'adquirir entrada

Destinataris | Infància i públic general

Organitza | Ajuntament

Programa | Espectacles familiars i temporada de teatre i música gener-maig 2020
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