TEIA MONER
Dos tipus de pregó:

1. LA MÀGIA DELS SENTITS
Aquest pregó ofereix al públic un repàs amb una visió divertida i poètica de la història de
la festa major del poble.
Un pregoner del segle XVIII, al qual li han encarregat el pregó i no sap com fer-ho, es
dedica a recordar amb enyorança les seves festes majors. Mentre això succeeix les
imatges van passant com si d'una pel·lícula es tractés.

Apareixen tots els elements que conformen i han conformat tradicionalment les festes
majors del poble en concret: el menjar, la fira, els gegants (si en té), els dimonis (si en té),
l'embalat, els focs d'artifici. ... Actes originals del lloc ... anècdotes ... Quan és representa
el pregó, la gent gran recorda els anys passats amb tendresa i la gent jove s'assabenta
d’algunes tradicions del seu poble que desconeixia.

La tècnica que s'utilitza és la de llum negra.
El guió i la construcció de totes les figures i material està realitzat per a cada poble
específicament. Els edificis i elements que surten són els emblemàtics del poble i es fan
les reproduccions exactes.
Amb la documentació històrica que ens passa l'Ajuntament, fem un guió amb els trets i
anècdotes més característiques de totes les festes majors passades i de l'actual.

PREMSA

“Extraordinari el pregó de la Teia Moner
Tothom coincideix a destacar el pregó de I’ artista local Teia Moner.
Va ser un dels millors pregons que s'han pronunciat des del balcó de l'Ajuntament. Teia
Moner va oferir amb els seus titelles, un espectacle visual de gran bellesa plàstica i d'una
extraordinària imaginació i bon gust, que va aconseguir despertar l'admiració i entusiasme
per part de tots els assistents.”
REVISTA L’ALZINA. Palau-solità i Plegamans.

“El pregó de l’ actriu i titellaire Teia Moner va rebre unànims elogis
Parapetada en els seus titelles, la palauense va escenificar la història de les festes
majors, amb una elevada dosi de llums i imaginació. "És el millor pregó que he vist",
exclamava un assistent. "
DIARI DE SABADELL. Sabadell

2. COCTEL DE EMOCIONES
Un pregó que ens fa viure totes les emocions que es generen a la festa major.
Una pregonera, la Maga Alkimia de les emocions, ens fa un recorregut pels sentiments
que tenim quan celebrem la festa.
A través de diferents tècniques teatrals el públic és tocat per la vareta màgica de l'emoció:
Ombres, dansa, coral en directe, màgia, vídeo maping, participació del públic, dibuixos
animats, pirotècnia ...
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