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AURKEZPENA 

Eskuetan daukazu zure ikasleekin antzerkira joatea gelako bizitzaren une 
garrantzitsu bihurtzeko eta haurren sentsibilizazio artistikoari laguntzeko 
material pedagogikoa.  

Har dezagun “Laika” antzerkia ikustera joateko aukera ikasgelaren barruan 
garatu beharreko proiektu gisa. Lehenik eta behin, bizitzan aurreikusten 
dugun guztiarekin bezala, gu geu prestatzen gara, eta kasu honetan ikasleak 
prestatuko ditugu, ikusle bihurtuko baitira.  

Bidaia eszeniko honetaz gozatzeko, proposamen artistikora hurbildu behar 
gara ikasgelan. Bertan “Laika” istorio liluragarria ezagutzeko gogoa piztuko 
duten antolaketak egingo ditugu, hain zuzen ere.  

1 - ANTZERKIRA JOATEKO PRESTATZEN 

1.1 IKUSKIZUNERA HURBILDU 

Benetan garrantzitsua da ikusleek ikusiko duten ikuskizunaz, hori egingo 
duen konpainiari buruzko informazioaz, autoreaz edo autoreez, izenburuaz, 
jorratzen duen gaiaz eta abarrez jakitea. Horrek guztiak ikusleen jakin-mina 
pizten eta antzerkian zehar entzuteko gogoa pizten lagunduko digu.  

Antzezlanaren pertzepzioaren kalitatea, neurri handi batean, jendeak obraz 
gozatzeko duen interesaren araberakoa da.  



Mecano taldearen abestia ikasgelan jartzea proposatzen dizugu. Arreta jarri 
letrari eta abestia zeri buruz doan galdetzen hasiko gara.  

Asmatutako abestia da? Gertaera historikoa da? Zer uste duzue?  

Jarraitzeko, gertaera horren berri ematen duten garai horretako egunkarien 
laburpen batzuk utzi dizkizuegu (eranskinak amaieran daude).  

Amaitzeko, antzerkira LAIKA izenburua duen antzezlan bat ikustera joango 
garela esan iezaiezu. Zer iradokitzen dizue titulu honek? Zer ikusiko dugu?  

Mecano taldearen abestirako esteka: 

 https://www.youtube.com/watch?v=ZuijqjUrOS0   

  



LAIKA 

 

Era rusa y se llamaba Laika 
Ella era una perra muy normal 
Pasó de ser un corriente animal 
A ser una estrella mundial 
La metieron dentro de una nave 
Para observar la reacción 
Ella fue la primera astronauta 
En el espacio exterior 
En el espacio exterior 
Preparado está ya el cohete para 
zarpar 
El control en tierra dice a Laika 
adiós 
En la base todo era silencio 
Esperando alguna señal 
Todos con los cascos en la oreja 
Oyeron a la perra ladrar 
Mientras en la Tierra una gran 
fiesta 
Gritos, risas, llantos y champán 
 
 
 

Laika miraba por la ventana 
¿Qué será esa bola de color? 
¿Y qué hago yo girando alrededor? 
Preparando está ya el cohete para 
zarpar 
El control en tierra dice a Laika 
adiós 
Una noche por el telescopio 
Una nueva luz apareció 
Nadie pudo darle una explicación 
Al asomo del nuevo sol 
Y si hacemos caso a la leyenda 
Entonces tendremos que pensar 
Que en la Tierra hay una perra 
menos 
Y en el cielo, una estrella más 
Y en el cielo, una estrella más 
Preparado está ya el cohete para 
zarpar 
El control en tierra dice a Laika 
adiós 
Adiós 
Adiós

 
Mecano taldeak 1988ko “Descanso dominical” diskoan aurkeztu zuen. 

1.2 EZAGUT DEZAGUN KONPAINIA ETA ANTZEZLANAREN 

ARRAZOIA 

Xirriquiteula Teatre Badalonan (Bartzelona) jaio zen 1985. urtean. 30 urte 
baino gehiagoko ibilbidean, kalerako zein agertokietarako ikuskizunak sortu 
eta ekoiztu ditugu, ikusle guztietan pentsatuz beti. Ikertzeko, ikasteko eta 
artista eta sortzaile gisa hobetzeko 
nahiaren ondorioz, hainbat 
zuzendarirekin lan egin dugu gure 
ibilbidean zehar. 

Betidanik egin izan dugu produktu 
bakoitza artisau-erara, 
xehetasunik txikienak zainduz 
lanik onena eskaintzeko emanaldi 
bakoitzean, eta txikienentzako eta 
gazteentzako kalitatezko antzerkia 
egiteko asmoarekin. 



Gure lanean kalitate eta benetakotasun maila handiak bilatzen jarraitzen 
dugu, eta ikuskizun bakoitzean urrats berri bat ematen dugu artista bidean. 

Xirriquiteula Teatre antzerkian bost zentzumenak jarri ditugu “Laika” 
sortzeko orduan. Ikerketara eta lanera zuzendutako urte eta erdi igaro da 
bere historiarekin liluratuta geratu ginenetik estreinaldiaren egunera arte. 

Lurra espaziotik ikusi zuen lehen izaki biziduna! 

Irudi txiki eta sinboliko hori 
izan zen gure inspirazioa. 
Hortik aurrera, abentura bat 
antolatzen hasi ginen, gure 
irudimena eta benetako 
gertaerak gidari genituela. 

Nagusikeriak, aurrerabidea, 
sakrifizioak… 

Laikaren errealitatea ezagutu 
genuen eta, orduan, bere 

historiak gatazka unibertsalagoa ezkutatzen zuela ikusi genuen, ahulenen 
aurkako nagusikeria, alegia. Bitxikeria historikoaz haratago, “Laika” 
lanarekin gai sentikorrak plazaratu nahi izan ditugu, hala nola animalien 
kontrako tratu txarrak eta haiekiko enpatia. Agerian utzi nahi genuen beste 
gai bat ere: asmo zuzenak bide okerra justifikatzen duen ala ez. 

Formalki, izugarri gustatu 
zitzaigun Sobietar Batasuneko 
1950eko hamarkadako estetika, 
oso kolore bizi eta aseekin eta 
espazioko norgehiagokaren eta 
armamentu-norgehiagokaren 
ondorioz garatu ziren gailu 
guztiekin; horien artean daude 
erretroproiektoreak, guk geuk 
agertokian erabiltzen ditugun 
bezalakoak. 

1.3 MURGILKETA LANAREN TESTUINGURU HISTORIKOAN Gerra 

Hotza eta espazioko norgehiagoka  

Ikuskizun bat ikusteko bidaia prestatzen ari gara, baina ikasleentzako 
ezezaguna den garai historikoan girotutako ikuskizuna da. Guk hurbilago 
izan ditzakegu “Gerra Hotza” eta “espazioko norgehiagoka”, baina gure 
ikasleentzat urrunegi dago. Beraz, garai historiko horri buruz hitz egitea 
proposatzen dizuegu. Hona hemen laburpen bat, tresna erabilgarria izan 
daitekeena:  



“1945ean amaitu zen Bigarren Mundu Gerra, orduko mundua aldatuko zuen 
gerretako bat, hain zuzen ere. Estaturik indartsuenak bi multzo handitan 
antolatu ziren: kapitalista edo mendebaldekoa, Estatu Batuak buru zuena 
(AEB), eta komunista edo 
ekialdekoa, Sobietar 
Errepublika Sozialisten 
Batasuna buru zuena (SESB). 
Munduak, bat-batean, jarrera 
ideologikoa hartu zuen eta 
multzo batekin edo 
bestearekin jarri zen. Garai 
horri Gerra Hotza esaten 
zaio; izan ere, armen eta 
tropen metaketa 
izugarrizkoa izan zen eta 
erasoen mehatxuak, 
etengabeak, baina ez zen bi potentzietako militarren arteko zuzeneko 
liskarrik nagusitu. 

Espazioko norgehiagoka esaten zaio Estatu Batuen eta Sobietar 
Batasunaren arteko espazioa menperatzeko lehiari, 1957tik 1975era arte 
luzatu zena.  

Sputnik 1 satelite artifizial sobietarraren jaurtiketak, 1957ko urrian, 
espazioko norgehiagokari hasiera eman zion. 

Hasiera batean, sobietarrek hartu zuten aurrea, lehen satelite artifiziala 
orbitan jartzea eta lehen gizakia espaziora bidaltzea lortu zutenean; hala ere, 
egoera hori aldatu egin zen eta estatubatuarrak iritsi ziren lehenengo 
Ilargira, 1969an. 

Espazioko norgehiagoka 1970eko hamarkadaren hasieran ahuldu egin zen; 
izan ere, 1972an bi potentziek baterako proiektu bat hasi zuten: Apolo-
Soyuz. Horren esparruan, 1975ean ontzi estatubatuar baten eta sobietar 

baten arteko 
akoplamendua lortu zen 
espazioan. 

Espazioko norgehiagoka 
izan zen Gerra Hotzaren 
garaian Estatu Batuen eta 
Sobietar Batasunaren 
arteko lehia zientifiko eta 
teknologikoaren ardatz 
nagusietako bat”.  

 



2 - ANTZEZLANA IKUSI 

FITXA ARTISTIKOA ETA ARGUMENTUA  

Creación colectiva: Enric Ases, Marc Costa, Christian Olivé, Daniel Carreras y 
Iolanda Llansó 
Dirección escénica: Enric Ases 
Intérpretes: Marc Costa, Christian Olivé, Daniel Carreras, Iolanda Llansó 
Escenografía y atrezzo: Marc Costa y colectivo 
Vestuario y utillería: Iolanda Llansó 
Proyecciones: Christian Olivé 
Iluminación: Daniel Carreras 
Música original: Albert Joan 
Efectos sonoros:Edgar Vidal 
Voz en off de Yurena: Iolanda Llansó (catalán), Cristina Mauri (español), 
Anduriña Zurutuza (vasco), Rosalía GT (gallego), Bibi Gomes (portugués), Isabelle 
Bress (francés), Fiona Rycroft (inglés), Lotte Bergstrøm (danés), Zhifei Zhang 
(chino) 
Voz en off de El General: Enric Ases (inglés, francés, catalán, español), Txefo 
Rodriguez (vasco), Fernando J. Lopes (portugués), Marc van der Velden (danés), 
Xavi Lozano (chino) 
Construcción marioneta: Joan Pena, Marc Costa y Iolanda Llansó 
Producción ejecutiva: Mireia Cardús 
Producción general: Daniel Carreras 
CARACTERÍSTICAS: Espectáculo Internacional disponible en todos los idiomas 
(voz en off) 

  



ARGUMENTUA 

 

Lehen txakurtxo astronautak ikuskizun bat inspiratu du, espaziora egindako 
bidaien historiako funtsezko atal bat, abusu baten kontakizuna, oso modu bi- 
sualean azaltzen duena. Hala gertatu zen 1957an, Sobietar Batasunak lehen aldiz 
espaziora animalia bat bota zuenean. Azkenean, Lurraren inguruan orbi- tatu zuen 
lehen izaki biziduna bihurtu da. Sputnik II espazio-ontziaren barruan gure 
planetaren inguruan orbitatzera eraman zuen istorio bizkor baten prota- gonista 
izan zen. Abentura zirraragarria izan arren, Laikaren istorioa ez zen oso ondo 
amaitu, istorio ho- netako protagonistarentzat behintzat. Hori dela eta, 
Xirriquiteula Teatrok aukera baliatu du istorio parale- lo bat azaltzeko: Laika bera 
bezala, abusuen biktima diren eta, nahi gabe, besteen botere-borroketan mur- 
gilduta dauden horiek. 

2018ko Lleidako Fira Titelles Eszenografia eta Haur Epaimahaiko Onenaren 
Drac d’Or sariak. 

FETEN 2019 Saria, Zuzendaritza eta Egile onena. Haurrentzako Ikuskizun 
Onena MAX 2021 Saria. 

3 - ERAGINA IKASGELAN 

Ikuskizuna amaitu denean, ikusleen bihotzetan utzi duen eragina aztertzeko unea 
iritsi da.  

Ikuskizunaren gaiak protagonista hartuta hainbat talde-dinamika bultzatzea 
proposatzen dizuegu, baita egungo tokiko egunkariak erabiltzea ere horien edukia 
inspiratzeko.  

3.1 IKUSKIZUNAREN GAIAK 

Badira ikuskizunak sortu dituen gai nagusi batzuk, eta horien inguruan ikasleekin 
debatea eta eztabaida hastea proposatzen dizuegu. 

• Asmo zuzena, bide okerra?:  Zer iruditzen zaizue Laika hiltzea espazioko 
norgehiagokak aurrera egiteko? 

• Animalien eskubideak: Zer deritzozue animaliak ikerketak egiteko erabiltzeari?  Eta 
animaliekin egindako ikerketa 
horiei esker gizakien bizitzak salba 
badaitezke?  

• Derrigorrezko mendetasuna: Gure 
istorioko soldaduek ez dute 
zalantzarik Laikaren heriotza 
ziurra zirudien horri dagokionez; 
aginduak betetzen dituzte eta ez 
dituzte eztabaidatzen. Aginduak 
jasotzeak zuen egintzen 
erantzukizunetik aske egotea 
eragiten duela uste duzue? 



3.2 PROPOSAMEN ARTISTIKOAK  

Antzerti-jokoak: 

• GIBRISH: Antzerki-tailerretan eta sorkuntzarako ariketetan ohikoa da asmatutako 
hizkuntza bat erabiltzea. Guk “gibrish” esaten diogu, baina beste izen batzuk ere 
hartzen ditu.  
“Laika” laneko pertsonaientzat hizkuntza hori erabiltzea erabaki dugu; inoiz ez 
hobeto esanda, errusiera dirudi, ulertezina baita! Egunkari berri bateko albiste bat 
hautatzea eta, talde txikitan, zuzenean sortutako hizkuntza erabiliz eszena 
laburrak inprobisatzea proposatzen dizuegu. 

• ITZAL-ANTZERKIA: Itzal-antzerkia azal baten gainean argi-iturri batek sortzen 
duen objektu baten itzala proiektatzeko artetik sortzen da. Gure kasuan, 
erretroproiektoreak erabiltzen ditugu argi-iturri gisa, aurreko mendeko 30eko 
hamarkadan, Laika espaziora joan zen garaian, sortutako aparatuak, hain zuzen 

ere.  
Albiste berri bat “film labur” 
bihurtzeko eta itzalen 
teknikarekin hezurmamitzeko 
proposatzen dizuegu. Mahai-
argiak edo linternak erabil 
ditzakezue objektuen itzalak 
horman edo izara batean 
proiektatzeko. Bi erabiltzen 
badituzue, askoz baliabide 
gehiago aurkitu eta efektu 
gehiago sor ditzakezue. 
 

3.3 DISEINUA ETA ERAIKUNTZA 

Zuen suziria diseinatzera eta eraikitzera ausartzen zarete? Sortzeko bi modu 
proposatzen dizkizuegu: 

1) Diseinatu eta marraztu zuen suziria. Muntaiaren eskema egin eta erabiliko 
dituzuen materialak erabaki itzazue. Eraiki ezazue plana jarraituz eta 
aukeratutako materialekin. 

2) Eskuratu mota askotako materialak; errefuseko edo birziklatzeko materiala 
bada, hobeto (botilak, tapoiak, kartoiak, brikak, papera eta abar). Material 
horiekin, joan suziria eraikiz aurreko planik gabe. 

Azkenik, proposatzen dizuegu mezu bat sartzea eta bidaltzea suzirian, egunkarian 
aurkitu duzuen egungo arazoren bat konpontzeko eskatzeko.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 



 



  



 


