
LAIKA
 





1957. Som a Moscou.  

En plena Guerra Freda i la cursa espacial. 

Laika és una gosseta que sobreviu pels carrers de la 

gelada ciutat. Poc s’imagina que el seu destí la portarà a 

l’espai dins la nau Spútnik ll i passarà a la història de la 

humanitat com el primer ésser viu en orbitar al voltant de 

Terra i també a ser víctima d’abusos en les lluites de poder 

d’altres. 

 

Un espectacle que ens parla de les meravelles del cel  

però, també, de les injustícies de la Terra. 

Espectacle Internacional, per a tots els públics 

Edat recomanada: + 4 anys | Durada: 55 min | Espai: 8x8 m 

Disponible en tots els idiomes (veu en off) 





« El que ha fet Xirriquiteula Teatre amb 'Laika' és admirable. Recrear la trista/èpica gesta de  

la gossa més famosa del món amb un treball artístic i tècnic complex que no deixa l'ànima  

de banda. (...) És imaginativa en el relat -que oxigena amb suspens i tocs de clown- i innovadora 

en el format -que exigeix un alt grau de coordinació dels actors, que són tècnics 'a vista'  

i al mateix temps manipuladors. » 

Núria Cañamares (crítica teatral)





 

« Un espectacle carregat de màgia, artesania  

i poesia en un engranatge perfecte, amb un elenc 

en un estat de gràcia i entrega permanent. » 

Jurat del Premi BBVA 

 





 

« Un treball preciós. I valent. Xirriquiteula no s’amaga 

d’incloure arguments dramàtics en les obres teatrals. » 

Jordi Bordes (crític teatral) 







 

« Una preciosa història d'afectes capaç d'encisar a tota mena de públics 

(...) una resolució escènica brillant amb pocs elements molt ben jugats. (...)  

el trepidant joc d'embolics que captiva als espectadors, acaba fent brollar 

l'emoció. » 

Iolanda G. Madariaga (periodista) 
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FITXA TÈCNICA (ABREUJAda) 
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LA COMPANYIA 
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Espectacle coproduït:   

 

 
Companyia membre:   

Amb el suport:  

 


