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Tot a punt a Caldes de Montbui per
la festa de l'Escaldàrium
L'anomenada Festa del foc i l'aigua es celebra aquest dissabte i espera rebre a
unes 4.000 persones

L'Escaldàrium del 2015 | Jaume Ventura Nualart

Aquest dissabte, a partir de la mitjanit, Caldes de Montbui tornarà a celebrar l'Escaldàrium
(http://www.escaldarium.com) , la Festa del foc i l'aigua. Serà la 22a edició d'una celebració que
explica l'origen termal del municipi.
La festa consta de nou danses, sis de foc i tres d'aigua, alternades; en les de foc, la gent balla i
salta sota les espurnes dels diables, que en cada dansa utilitzen diversos muntatges pirotècnics
dissenyats específicament; en les d'aigua, els participants ballen sota el raig de tres mànegues. Tot
plegat està amenitzat per una música interpretada en directe per una orquestra de músics locals,
i composta expressament per la festa. Entre ball i ball, els timbalers dels diables fan retronar els
seus instruments per tota la plaça.
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L'organització espera que hi assisteixen un número de persones força similar a l'any passat, quan
la festa va reunir unes 4.000 persones i va omplir a la plaça on es desenvolupa.
Novetats
Una de les novetats d'aquest any serà l'augment de la seguretat, perquè s'instal·larà un hospital de
campanya, hi haurà control·ladors als accessos a la Plaça de la Font del Lleó i una zona especial
perquè l'espectacle el puguin veure persones amb mobilitat reduïda. També hi haurà sorpreses en
l'execució de les bruixes, que també passarà a fer-se a la cèntrica plaça, i una nova estructura
pirotècnica.
Una altra de les novetats és que, pocs minuts abans de la festa, hi haurà un espectacle de
mapping amb la projecció d'imatges a la paret de la façana de l'ajuntament uns minuts abans de les
12.
Tota la festa serà gravada per Vallès Oriental Televisió, que oferirà la senyal en directe que es podrà
veure en directe a les pantalles gegants que hi haurà a la plaça 11 de setembre i del Lleó. La festa
es reemetrà per VOTV el dimarts 12 al vespre i per Movistar Televisió el següent cap de setmana.
La festa de l'Escaldàrium es farà aquest dissabte, però la prèvia ja va començar el dia 1. S'ha fet
l'Escaldàrium de Cambra, la versió de butxaca de les músiques i la llegenda de la festa que ja es
va estrenar l'any passat. També s'ha fet el Projecte Escaldàrium al Molí de l'esclop, un acte en
què diversos grups han mostrat creacions lliures al voltant de la música de la festa, i s'ha
estrenat el curtmetratge Sense rostre, que explica els tràgics orígens de les bruixes de
l'Escaldàrium. Com és habitual, després de l'Escaldàrium hi haurà una festa a Can Rius, enguany
amb les actuacions del grup Ebri Knight i Gravity DJ's.
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