La història de la gossa Laika, com no l’havies vist mai
Sabeu qui era la Laika? Exacte, la gosseta que els soviètics van enviar a l’espai
el 1957 i que ha passat a la història per ser el primer ésser viu en orbitar la
Terra.
Però sabeu realment com va anar tot? Què passa quan s’utilitzen els animals
com a conillets d´índies? Us heu parat mai a pensar com ho va viure ella i els
científics que van participar en l’operatiu?
Xirriquiteula Teatre ens ho explicarà amb la proximitat del conte a través dels
titelles, el gest i el clown, i també amb el rigor històric projectant documents
de l’època. I és clar, no hi faltarà l’emoció intrínseca de tota odissea espacial!
Laika es representarà el dissabte a les 20.00 h, en l’horari especial per al
públic de més de 8 anys.
Estirant del fil de ‘Laika’:
LaSala col·labora amb aquest espectacle amb la Lliga Protectora d’Animals de
Sabadell, que omplirà el vestíbul de l’equipament amb fotografies d’animals
que estan al refugi. I és que l’espectacle aborda també el maltractament
animal.
La companyia Xirriquiteula Teatre hi afegirà una petita exposició sobre la
història de la Laika i la cursa espacial durant la Guerra Freda.

Postfunció: la veterinària Júlia Pla, acabada la funció, moderarà un petit
col·loqui (de 30 minuts) amb el públic sobre la importància del binomi entre
família i animals.
Promoció especial per a socis de la Lliga Protectora d’Animals de
Sabadell:
Tenint en compte la temàtica de l’espectacle, i la col·laboració realitzada amb
l’entitat, des de LaSala volem animar a tots els socis a venir a veure Laika, amb
condicions especials per a vosaltres.
Preu especial de 8€ (enlloc de 10 €).
** Només caldrà presentar el carnet de soci o mostrar el mail enviat des de la
Lliga Protectora per tenir el descompte.
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