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Set. Sis més una. Set de beure, veure i viure. Set vides ha tingut una MIAU que no mor, només 
s'atura per reposar, agafar forces i tornar-hi. Una aturada necessària que serà útil per a 
reinventar-la, per tornar a començar, per renéixer.
La Mostra Internacional d'Art Urbà de Caldes de Montbui és un projecte excepcional que posa 
l'accent en els espais vinculats al termalisme i les persones que els habiten. És una eina de 
focalització, que a través del llenguatge artístic ha emfasitzat el significat de l'espai urbà termal 
i ha permès parar-hi atenció, donar nous usos o reinventar alguns d'aquests llocs de vegades 
infrautilitzats.
Enguany, ens hem adonat que la MIAU ha assolit bona part dels seus objectius, per tant neces-
sita repensar la seva manera de funcionar, així que hem decidit fer un parèntesi.
En aquestes set edicions, artistes d'arreu han construït instal·lacions, dut a terme accions, 
dansat o intervingut als safareigs, les hortes, els antics balnearis i les places. 
Els discursos dinamitzadors dels artistes han aconseguit que ens tornéssim a fixar en espais 
que estaven oblidats, obviats. Un bon exemple és l'antic Safareig de Santa Esperança, que avui 
dia funciona com a espai de bany públic gràcies a la rehabilitació que n'ha fet l'Ajuntament a 
partir de la idea original d'una artista en la primera jornada de la MIAU. La Mostra també ha fet 
feina de formigueta, aconseguint que els safareigs municipals, on encara avui dia hi ha perso-
nes que hi van a rentar la roba, mantinguin la seva activitat ben viva gràcies a propostes que 
han revaloritzat aquesta tasca i l'han mostrat des de diferents punts de vista. També ha posat 
el punt de mira a les hortes, un espai ple de vida i íntimament vinculat al termalisme, que 
sovint els calderins hem oblidat una mica, i que gràcies a la MIAU hem pogut gaudir-les de 
prop, de manera molt íntima, a través d'accions poètiques o espectacles de dansa natura... 
La MIAU és art, sí, però també ha estat reivindicació i plataforma amplificadora. Ens ha mostrat 
el nostre entorn amb una nova mirada, i ens ha fet gaudir-lo amb una vibració desconeguda. 

El que teniu a les mans és el catàleg de les dues darreres edicions, fet gràcies a la col·laboració 
amb l'Ajuntament de Granollers a través de l'Espai d'Arts Roca Umbert. 
El catàleg pot servir per a intuir la MIAU, per recordar-la, i sobretot per esperar-la... ja hem 
començat a treballar en l'edició del 2016, any en què la Mostra Internacional d'Art Urbà de 
Caldes de Montbui, tornarà amb un nou format.
Us hi esperem!

Isidre Pineda
Regidor de Cultura i Patrimoni de Caldes de Montbui



Basant-se en el mur com a continent d’informació, 
l’artista hi disposa al damunt, com si es tractés d’un 
tatuatge efímer, una sèrie de graffities geometritzats 
en forma de QRs per ser descodificats a través de 
lectors de dispositius mòbils. Així el visitant pot 
descobrir una informació que fins ara estava oculta. 
Els vídeos curts als quals es té enllaç mostren part de 
la història del mur intervingut amb aquestes 
textures que resulten tant integrades com les 
accions que en el seu dia hi van succeir. L’artista 
explica que “es pot veure in situ un flash-back 
d’històries del lloc. Serà com poder veure a través 
d'un túnel temporal, com un Aleph del Borges: un 
mateix lloc però molts temps diferents.”
www.adriagoula.com



“Observar les gotes d’aigua que cauen d’un bloc de 
gel com grans de sorra en un rellotge d’arena” és el 
que ens proposa l’artista per a forçar una pausa en 
els camins de l’aigua del casc antic del poble, 
prenent consciència del temps com a element vital. 
La instal·lació a través d’aigua termal congelada, i en 
el seu procés de desgel, serveix com a metàfora 
d’aquest concepte. Així l’espai sota la volta del pati 
de l’antic balneari Rius avui espai públic municipal, 
queda modificat pel buit de galledes on el seu 
oposat a base de gel s’anirà desfent i deixant anar, 
gota a gota, sons i ritmes del desgel termal. Acabat 
el pas de sòlid a líquid, es torna l’aigua de les 
galledes plenes al seu punt d’origen. 
ainadtescultura.wordpress.com



Un sketchcrawl és una sessió de dibuix urbà entre 
dibuixants urbans que s’acostuma a organitzar a 
diferents ciutats del món i normalment el mateix 
dia. Pel dia de la MIAU s’organitza una trobada a 
Caldes per dibuixar i captar l’ambient i espais dels 
carrers i llocs del casc antic. A través d’un itinerari 
prèviament marcat es convoca via xarxes socials a 
dibuixants d’arreu a formar-ne part. Arriben amb 
quaderns, llapis, retoladors, tintes, aquarel·les i 
s’escampen, en petits grups, per racons i indrets on 
succeeix la mostra.
Més informació sobre els Sketchcrawls organitzats 
per l’artista a: aleixmataro.blogspot.com



A la Plaça Onze de Setembre trobem un gran cub on 
dins hi passen moltes coses. Es convida a tothom a 
portar-hi un objecte en desús. L’objecte serà recollit per 
una mà que surt d’entre les parets negres del cub i en 
breus instants es pot recollir a través d’una altra mà que 
ho retorna. Ara l’objecte ja no és el mateix i a través d’un 
bateig amb gotes d’aigua termal, aquell objecte ara 
transformat per la invisibilitat de la creació artística, es 
converteix en autèntica obra d’art. Es fotografia al 
participant amb la seva obra d’art en un plató just al    
costat del cub. Les instantànies impreses s’exposen a la 
mateixa plaça. No podem accedir a aquest misteri, a 
aquesta màquina productora d’art que s’amaga rere els 
llençols negres. Què hi deu haver al seu darrere?
Projecte coordinat pels alumnes del Taller d’Art i les 
professores Cristina Arañó, Mercè Julià, Yolanda 
Molina, Rosa Permanyer i Genoveva Sans.



Acció que evidencia la incoherència de la Llei de Mines 
de l’estat en relació amb la gestió privatitzada del bé 
públic i natural que constitueix l’aigua termal. A Caldes 
la gent del casc antic acostumats a utilitzar aquesta 
aigua se’ls rovellaven les dents per excés de minerals, i 
per això es convida al públic participant a recitar 
fragments de la Llei tot aplicant-se una pròtesi ensucra-
da a les dents per distorsionar el contingut del text. Les 
artistes expliquen que “els petits fragments, prendran 
més sentit que les llargues frases que donen forma a la 
llei dictada. L’accés a una llei que no estigués amagada 
sota capes de text, legislació i figures jurídiques hauria 
de ser bàsic. Per això, el fragment de la llei imprès a 
l’embolcall de les dents no és un text per poder-lo 
entendre, sinó per poder-lo paladejar.”
Filagarsa està format per Gemma Draper, Rosanna 
Fontanet i Irene Yúfera.



Instal·lació sonora que investiga entorn la recopilació de 
cançons, músiques populars i sons característics lligats a 
l’aigua termal que defineixen la identitat del territori de 
Caldes. L’enregistrament d’històries i sons queda 
submergida amb altaveus protegits dins el vas d’aigua 
del safareig de la Portalera. Al llarg de tot el dia el públic 
es submergeix i capbussa dins l’aigua per escoltar 
l’edició del material sonor i gaudir de la distorsió i 
relectura que l’aigua ofereix als sons i veus del paisatge 
calderí. 
Mixité està format per Marta Carrasco i Sergi Selvas. 
estudi.mixite.es



“Estar amb l’aigua al coll = trobar-se en una situació 
desesperada, nedar i guardar la roba = incitar a altres a 
fer una acció cobrint-se les espatlles, passar bugada = 
dir-ho a tothom” són algunes de les endevinalles i frases 
fetes a desxifrar a base de pescar múltiples lletres en 
bombolles i situar-les i estendre-les al voltant del 
safareig. Així es recuperen les veus latents de l’aigua 
corrent, una aigua viva que fa emergir records i frases 
fetes encara vives. Els artistes expliquen que “A través 
del joc, el safareig acaba inscrit amb les veus de les 
bugaderes. Les paraules situen al públic dins l’ambient 
que relata tant la dificultat i les curiositats de l’ofici com 
la vessant xafardera d’aquest punt de trobada.”
Tàctic està format per Julieta Duran, Alba Guillén, Alba 
Julià, Santi Pérez.



Acció-performance de dansa contemporània on la pell 
del cos, l’aigua i els objectes troben punts en comú que 
permeten el joc i la complicitat. A través de situacions 
líquides, d’altres denses, carícies, cops i xiuxiueigs les 
ballarines juguen amb la fusió d’una única pell i amb la 
con-fusió de cada caràcter. Des del seu cos i des d’objec-
tes com cistells, canyes, pinces, robes i llençols, papers i 
miralls, activen l’imaginari del públic i l’aproximen a 
interactuar per descontextualitzar els usos de l’aigua i 
resignificar el safareig de la Portalera convertit en 
múltiple escenari per la dansa-teatre i la improvisació 
espontània.



“Dues dones han sortit del centre del poble. La vida les 
ha portat per camins que s’allunyen del recorregut que 
ha de seguir una dona de la seva època i que són 
arriscats i perillosos. Dimarts 26 de novembre de 1619. 
Van ser penjades a la plaça major en un dia de mercat, 
Eulàlia Puig i Braga i Margarida Pujol i Ras.” Amb 
aquest fragment que descriu fets llunyans però reals, 
les artistes introdueixen l’espectacle situat enmig de la 
foscor de la nit a les Hortes de Baix del poble. Les dues 
ballarines i els músics en directe abdueixen amb 
energia i sensualitat a un públic que, amb pell de gallina, 
s’endinsa enmig de torxes de foc i pols de terra, a 
conèixer la crema i cacera de bruixes que va tenir lloc al 
poble.



El grup musical Hitabaldaäs ofereix un espectacle 
multidisciplinar on la sonoritat electrònica, la poesia, la 
il·lustració, el vídeo i les projeccions s’uneixen per a 
dotar encara de més vida a l’aigua. Acompanyats per la 
poesia de Martí Noy, les il·lustracions de Jaume 
Montserrat, passant pels vídeos de Jon A. Herrera i les 
projeccions dels “Dar Faders”, s’emprèn un viatge comú 
amb retorn a través de l’aigua com a punt de partida. La 
interpretació és viscuda des del medi aquàtic on els 
banyistes queden tenyits de llums blaves i una atmosfe-
ra intensa i dinàmica que a través del ritme d’imatges 
pintades de rius, mars, safarejos i basses on interactua 
l’individu. 
Podeu veure un resum del bany-concert aquí:
https://youtu.be/aft-FSQdiJo





Experiència artístico-gastronòmica a través de la 
creació i degustació d'un menú sensorial cuinat a baixa 
temperatura a les aigües termals del safareig de la 
Portalera. Segons els artistes es tracta d'un acte culinari 
que “reivindica l'acció de menjar com a activitat col·
lectiva, on les persones que hi prenen part compar-
teixen quelcom més que la mera ingesta de calories.” 
S'utilitzen productes de km0 procedents de les Hortes 
de Baix de Caldes de Montbui, espai per tradició regat 
amb els sobrants dels safareigs. El projecte promou el 
tancament del cicle natural de la matèria orgànica, la 
barreja de tradició, modernitat i aprofitament dels 
recursos naturals així com els valors del moviment 
SLOW food.
El col·lectiu SL’OU està format per Marta Albanell, Jordi 
Gibert, Alba Robles i Xavier Santodomingo. 



Instal·lació sensorial a partir d'una gran massa de 
globus retro-il·luminada i superposada amb projec-
cions. Centenars de globus blancs i transparents 
inunden l’espai del safareig de la Portalera perseguint 
remoure la memòria i transportar el banyista i visitant a 
l'imaginari del sabó. La nova escenografia canvia amb la 
transició de llums del dia com si es tractés d’una pell de 
bombolles que cobreix l’aigua. A sota, hi trobem un joc 
immens de reflexos, vapors d’aigua calenta, formes 
insinuades i converses i rialles. L'atmosfera multi-senso-
rial culmina amb el bany nocturn on la festa posa fi amb 
una traca final punxant els globus de forma col·lectiva. 
El col·lectiu Despacio està format per Oscar Barrabin, 
Emili Carrero i Jordi Quetglas. despacio.virb.com



Taller lúdico-participatiu que permet ampliar el 
coneixement del visitant sobre la diversitat d'elements 
que evoquen l'aigua del poble i el paper que hi han 
tingut al llarg de la història. A través d’un recorregut a 
mode de gimcana, el visitant pren consciència de 
l’arquitectura de l’aigua del casc antic de Caldes. El 
recorregut passa pels diferents safareigs on el partici-
pant troba un cistell que convida a completar frases 
populars entorn l'aigua combinades amb preguntes 
sobre la gestió sostenible d’aquest recurs natural tant 
preuat. Amb la informació recopilada es crea una 
instal·lació col·lectiva.
El col·lectiu Globus Vermell està format per Laura 
Gómez, Mª Carmen Artero, Joan Vitòria i Marta 
Ventura. www.elglobusvermell.wordpress.com



Llapis, bolígrafs, colors de fusta, aquarel·les, tinta, 
retoladors, ceres i blocs on dibuixar és el material 
necessari per participar de la segona trobada de 
dibuixants urbans que formen part del moviment 
Urban Sketchcrawl. L'acció en procés ofereix construir 
un relat de cada projecte artístic a través d'una altra 
mirada artística superposada, plasmant en un dibuix i 
esbós espontani una nova interpretació sobre l'obra 
que succeeix en els espais de la MIAU. Durant tota la 
jornada, persones de Caldes i d'arreu recorren les 
diferents intervencions de la Mostra per plasmar 
gràficament espais, accions, sensacions i moviments en 
safarejos i entorns vinculats amb els artistes i l'aigua 
termal. 
Per saber més sobre l'artista dinamitzador:
aleixmataro.blogspot.com



El patrimoni social i intangible que representa un 
safareig com a lloc de trobada, d’explicar xafarderies i 
on es ‘treuen els draps bruts’, queda condensat i 
reproduït en aquesta instal·lació que descobreix la 
forma interior d’un safareig com un continent represen-
tatiu de la vida social i quotidiana. L’artista visualitza 
donar forma al volum cúbic que ocupa el buit del vas 
d’aquest safareig, i a la vegada es pregunta: “Quina 
forma tindria l’aigua si d’alguna manera poguéssim 
mostrar-la fora del seu receptacle? Com representar un 
espai que ha estat ocupat d’aigua termal?” El material 
utilitzat per aquesta intervenció procedeix en bona part 
de persones que han cedit els seus 'draps bruts' per 
construir nous significats. 
ainadtescultura.wordpress.com



“Quin nou ús li donaries al safareig de Santa 
Esperança?” Aquesta pregunta arrenca a circular per les 
xarxes socials utilitzant el hashtag #unpassatmilfuturs. 
Totes les respostes es recullen en llençols escrits amb 
pintura tèxtil que s’estenen en cordes al llarg del Passeig 
de la Riera. Durant la jornada de la mostra, es realitza la 
mateixa pregunta a la gent que s'apropa a la instal·lació 
i que passeja per la riera, gravant les respostes en vídeo 
i penjant-les a Instagram, podent ser consultades el 
mateix dia en el web que s'indica a la instal·lació. 
L'experiència contribueix lúdicament a potenciar altres 
usos per la reconversió del safareig de Santa Esperança, 
un espai que el 2015 ha esdevingut un espai municipal 
per a banys termals i que varis artistes han vingut 
proposant des de 2008 a través de la MIAU.  
El col·lectiu EN PÚBLIC està format per Noèlia Asensi i 
Ignasi Casals. www.enpublic.org



Les artistes expliquen que “dues banyistes, una mica 
descol·locades, arriben a la Plaça de l'Església amb 
una maleta misteriosa. Busquen el safareig de la 
Portalera. Els han dit que el dia del MIAU s’hi podran 
fer un bon bany. No saben com arribar-hi i necessiten 
la col·laboració de nens i nenes perquè les puguin 
ajudar”. La performance consisteix en un espectacle 
familiar que fomenta i apropa la dansa contemporà-
nia com a mitjà d’expressió als infants tot resignifi-
cant espais tradicionals de Caldes i oferint usos 
alternatius al safareig des de la dimensió corporal, 
lúdica i interactiva que culmina amb un bany infantil, 
festiu i enèrgic. 



Aquesta proposta parteix del projecte “Safareig”, un 
arxiu virtual iniciat el 2011 que recopila fotografies i 
etnografia sonora de diversos safarejos rurals i 
construccions hidràuliques com ara sèquies o 
molins, sovint en desús però sempre situats en 
terres mediterrànies. En el context de la MIAU el 
projecte es tradueix en una única intervenció sonora 
en el safareig de la Portalera. Es tracta d’un concert 
de paisatges sonors extrets de l’arxiu “Safareig”, 
composat especialment pel lloc i amb una duració 
de 30 minuts. El concert articula el sentit sonor i 
musical de diferents gravacions provinents dels 
safarejos del catàleg així com de gravacions realitza-
des in situ als propis safarejos calderins. 
L'arxiu en procés “Safareig” es pot consultar a: 
safareigsoundarchive.blogspot.com.es




