SANT SEBASTIÀ
SEBASTIÀ CUÑAT BORRELL
SEBASTIÀ FOLGUERA MANUEL
SEBASTIÀ FUSTÉ COTS
SEBASTIÀ FUSTÉ ORTIZ
SEBASTIÀ PONCE BAUTISTA

A TOTS, MOLTES FELICITATS!!

20 de gener de 2018
ORGANITZA:
Comissió de festes de l’Ajuntament de Castellserà

Castellserà

PROGRAMA D’ACTES
IMPORTANT

DISSABTE 20 de gener

Per motius d’espai, no es deixarà entrar ni sortir de la sala un
11.45h - Trobada a l’ajuntament dels portadors de les ofrenes i les

cop començada la representació. Us demanem puntualitat a
l’hora d’entrar.

autoritats locals i sortida cap a l’ermita.
12.00h - Solemne Missa a l’Ermita de Sant Sebastià, amb cantada de

DIUMENGE 21 de gener

goigs i repartiment dels tradicionals panets.
18.00h - La companyia Cassigalls de Juneda ens presenta l’espectacle
17.00h - La companyia Campi Qui Pugui ens presenta l’espectacle “La

“Lo preu de dormir tranquils”. A la Panera.

Blancaneus”. A la segona planta de La Garuta.
Un recital teatralitzat de petit format en clau d’humor. És un reconeixement
Els ulls brillants com les

a les companyies ambulants que han sabut recuperar la literatura de canya i

estrelles, la pell blanca com

de cordill, acompanyades d’instruments musicals. Els manuscrits que

la neu i els cabells negres

presenten les diverses cares del món còmic es mouen en un recorregut

com

la

cronològic que va des de finals del segle XVIII fins als nostres dies.

princesa Blancaneus. Però

L’espectacle està basat en textos del cançoner popular i d’autors com ara

ser la més bella del món no

Santiago Rusiñol, Pere Quart, Cassimir Ribó, Manuel de Pedrolo, Jaume

fa

Subirana,

la

feliç

nit,

la

així

és

Blancaneus.

Pau

Riba,

Envejada per molts, haurà

Enric Casasses o Ramon

de buscar la felicitat lluny del seu regne. Fugint de la malvada reina que

Solsona, entre d’altres.

intenta desfer-se de la bonica princesa, la Blancaneus trobarà noves

Tot

aventures al bosc i haurà de cercar una nova casa.

amb música i cançons en

està

condimentat

directe i amb sorpreses
Una reina embruixada, set nans, una poma enverinada, un caçador i un
príncep fanfarró; aquesta és la història de la Blancaneus.

que porta l’atzar.

