
 

El proper dissabte 20 de setembre arriba la 7ena MIAU, edició 2014

Aquesta imatge és l’escollida del concurs a Instagram 2013 per il·lustrar la setena edició MIAU. Autor: @salveulelefant

Ja es pot consultar la programació de la Mostra Internacional d’Art Urbà 2014 que
tindrà lloc el dissabte 20 de setembre a: www.miau-termal.cat 
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L a MIAU Caldes de Montbui arriba enguany a la seva setena edició. Es tracta d’un projecte de

dinamització sociocultural que pretén fomentar la participació creativa de diferents agents socials a

partir de projectes artístics i col·laboratius a l’espai públic. Any rere any prenen protagonisme

intervencions d'art contextual, projectes pensats exclusivament en funció de les característiques de

l’entorn local. La mostra ofereix una mirada crítica i creativa sobre el principal denominador comú

patrimonial del poble: l'aigua termal i els seus espais comuns associats, concretament, els safareigs

públics. 

La Mostra acollirà en un sol dia 8 projectes efímers que exploren conceptes com la memòria de

l'espai, la intensificació de relacions entre persones, la reflexió sobre possibles usos i el potencial de

l'aigua termal com a bé comú. La MIAU deixa una porta oberta a noves possibilitats d’ús públic de

l’aigua termal que per tradició ve marcada per la gestió privatitzada balneària, invertint el paper del

públic participant que es converteix en protagonista de l’espai.  

La MIAU és un art reivindicatiu i de compromís que intensifica la relació entre els espais i les

persones. És una eina espacial alternativa per a gaudir i recuperar la vida d’espais en desús, oblidats

o en procés de reconversió. Actua com a un node teixidor que crea sinergies entre agents creatius

emergents i promou la descentralització de projectes culturals en l’àmbit periurbà i vallesà. 

La Mostra Internacional d'Art Urbà és un projecte coordinat pel Museu Thermalia.  El jurat i equip

de comissariat està format per quatre comissaris: Museu Thermalia (Anna Monleón, directora; i

Helena Pielias, artista) juntament amb dos comissaris independents (Vicenç Ferreres i Marta Serra)

de l'associació calderina Mississippi Prod. Conjuntament formen MiauCrew Productions. El projecte

compta amb el suport de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament del mateix poble. Col·laboren

l'entitat d'agitació cultural La Guspira i l'empresa So i Llum SoJC.

La jornada de la mostra s’estén des de les 10 del matí fins les 02h de la matinada. S'oferiran

llenguatges artístics com la dansa-acció i la performance, accions col·laboratives, la instal·lació visual,

la instal·lació sonora i accions experimentals. Aquest gènere d'art urbà serà útil per activar preguntes

com ara: ¿Quina capacitat té l'art públic per articular el teixit social amb usos alternatius als espais

termals? ¿Quin vincle s'estableix entre l'artista i l'aigua termal? ¿De quina manera l’art urbà escolta el

lloc i hi genera nous significats? ¿Com respon el públic i quines són les formes d’interactuar amb ell?
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MIAUMATÍ

10.00h- COL·LECTIU SL'OU. Cuina Termal
Safareig de la Portalera. Acció culinària participativa, amb degustació. Inici muntatge.

10.00h- DESPACIO. Ensabona't
Safareig de la Portalera. Instal·lació lúdico-participativa.
Inici muntatge.

10.00h- GLOBUS VERMELL. Què saps de l'aigua?
Parc de Can Rius. Inici instal·lació-acció. Durada: tot el dia.

10.00h- ALEIX MATARÓ. 2N Sketchcrawl
Espais de les accions de la MIAU. Inici acció participativa de dibuix. Durada: tot el dia.

10.00h- AINA DESUMVILA. Fer un safareig de draps bruts
Safareig de la Canaleta. Inici instal·lació. Durada: tot el dia.

11.00h- ENPÚBLIC. #unpassatmilfuturs
Passeig de la Riera. Acció d’investigació participativa. Inici muntatge i acció.

12.00h- ELENA MONTES I ANNA MACAU. Marramiau! 
Plaça de l’Església. Acció participativa de dansa per famílies amb infants. 
(Durada: 1h 30'. Portar banyador i tovallola).

MIAUTARDA

17.00h- ENPÚBLIC. #unpassatmilfuturs
Passeig de la Riera. Acció d’investigació participativa. Reposició.

17.30h- GLOBUS VERMELL. Què saps de l'aigua?
Parc de Can Rius. Acció lúdico-participativa.

19.00h- COL·LECTIU SL'OU. Cuina Termal
Safareig de la Portalera. Acció culinària participativa, amb degustació.

20.00h- EDU COMELLES. Safareig: concert per a rentadors, molins i sèquies
Safareig de La Portalera. Intervenció sonora.

MIAUNIT 

23.00h- DESPACIO. Ensabona't 
Safareig de la Portalera. Instal·lació lúdico-participativa.

23.00h / 02.00h- BANY TERMAL
Safareig de la Portalera. Portar banyador i tovallola.
Servei de bar a càrrec de La Guspira.
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COL·LECTIU SL'OU. Cuina Termal
Safareig de la Portalera. Acció culinària participativa, amb degustació. 

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. S'utilitzen els
productes de proximitat i km 0 ja que procedeixen, en bona part, de les Hortes de Baix de
Caldes de Montbui, espai hortícola actualment regat amb les aigües termals.  Es tracta d'un
acte que “reivindica l'acció de menjar com a activitat col∙lectiva, on les persones que hi
prenen part comparteixen quelcom més que la mera ingesta de calories. A la vora d’una
taula es gesten idees, es creen relacions, es discuteixen propostes... en un ambient que no
sol ser l’habitual per a tals coses, i per això el volem reivindicar com a acte social en el sentit
més extens de la paraula” explica l'equip d'artistes. 

La particularitat d'aquesta cuina que es proposa es basa en l'acció de coure a baixa
temperatura, un mètode que ofereix un ventall de possibilitats que habitualment no trobem a
la cuina clàssica, i que recentment s'explora des de l'alta gastronomia. 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.

E COL·LECTIU SL'OU està format per Marta Albanell, Jordi Gibert, Alba Robles i Xavier
Santodomingo. 
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DESPACIO. Ensabona't
Safareig de la Portalera. Instal·lació lúdico-participativa.

El projecte Ensabona’t és una instal·lació sensorial on intervenen gran quantitat d’elements
que estimulen tots els sentits aconseguint que el visitant s’impregni de l’essència de fer
safareig. Vapor, aroma, reflexos, llums insinuades, escuma, converses i rialles construeixen
una nova escenografia per a tots aquells qui es submergeixen a les aigües calentes del
safareig de la Portalera.

La instal·lació impregna l’entorn del safareig d’una lleu olor que pretén remoure la memòria i
transportar a l'imaginari del sabó, un viatge personal de records de l’àvia a través de l’aroma
de savon de marseille.

A la vegada, s'activen altres sentits com la vista, per mitjà d'una gran massa de globus retro-
il·luminada i superposada amb projeccions. També l’oïda, acompanyant el bany amb pistes
d'audio. Fins i tot el tacte, per mitjà de la interacció del visitant tot alterant la forma de la
instal·lació. L'atmosfera multisensorial culmina amb el bany de cloenda nocturn.

El col·lectiu Despacio està format per Oscar Barrabin, Emili Carrero i Jordi Quetglas. Més
informació a: http://despacio.virb.com
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GLOBUS VERMELL. Què saps de l'aigua?
Parc de Can Rius. Instal·lació-acció. 

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 pel safareig de la Canaleta, la Portalera
i els Calciners, on el participant troba un cistell que convida a completar frases populars
entorn l'aigua. A l'hora s'indiquen les instruccions necessàries per participar del taller familiar
que es realitza durant la tarda al parc de Can Rius. Amb la informació recopilada es crea una
instal·lació col·lectiva.

Aquesta proposta lúdico-participativa 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. Es potencia l'observació, la reflexió sobre els sabers científics i populars entorn de
l’aigua i l’arquitectura, de l’aigua i la cultura popular, de l’aigua i la salut.

El col·lectiu Globus vermell està format per Laura Gómez, Mª Carmen Artero, Joan Vitòria i
Marta Ventura. Més informació a: http://www.elglobusvermell.wordpress.com
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ALEIX MATARÓ. 2N Sketchcrawl
Espais de les accions de la MIAU. Acció participativa de dibuix. 

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 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. La participació està oberta a tothom,
independentment de l'edat i l'experiència en la tècnica del dibuix. Per a rebre més informació
es pot contactar i inscriure's a ctlls@yahoo.com i també al facebook Aleix Art.

Podeu consultar els dibuixos de l'edició passada a:
http://www.flickr.com/groups/sketchcrawlmiau/

Per saber més sobre l'artista dinamitzador: http://aleixmataro.blogspot.com/
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AINA DESUMVILA. Fer un safareig de draps bruts
Safareig de la Canaleta. Instal·lació. 

La proposta pretén descobrir la forma interior d’un safareig com un continent representatiu
de la vida social i quotidiana que es genera al voltant d’un espai com aquest, no només en
l’actualitat sinó ja històricament com a punt de reunió, de diàleg i d’explicar xafarderies..., en
definitiva de moviment vital i per tant, testimoni de moltes de les històries dels habitants del
poble de Caldes. La idea parteix de l’interès de visualitzar el buit amb que s’omple un
continent i representar el volum cúbic d’un safareig. 

“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?” es qüestiona
l'artista. A partir de frases fetes com “treure els draps bruts” es convida a la gent a fer un
safareig amb els seus draps bruts. El material utilitzat per aquesta intervenció procedeix en
bona part de persones que han cedit els seus 'draps bruts' per construir nous significats. 

 
Més informació sobre l'artista: http://ainadtescultura.wordpress.com/
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ENPÚBLIC. #unpassatmilfuturs
Passeig de la Riera. Acció d’investigació participativa. 

“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 antic espai que es reconvertirà pròximament en un espai pel bany
termal a l'aire lliure, una iniciativa pública i municipal proposada per varis artistes que han
intervingut a la MIAU en edicions passades. 

El col·lectiu EN PÚBLIC està format per Noèlia Asensi i Ignasi Casals. Més informació a
http://www.enpublic.org/
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ELENA MONTES I ANNA MACAU. Marramiau! 
Plaça de l’Església. Acció participativa de dansa per famílies amb infants. 

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 proposta consisteix en un espectacle familiar que en clau de dansa contemporània,
compta amb la implicació del públic. La intervenció conclou amb un bany familiar al safareig
de la Portalera. Es convida a dur banyador i tovallola. 

L'objectiu consisteix en fomentar i apropar la dansa contemporània com a mitjà d’expressió
als nens i nenes; fomentar l’ús dels espais de Caldes, en aquest cas creant un ús alternatiu
al safareig; oferir un espectacle interactiu i lúdic que convidi al bany i finalment compartir
l'experiència en bona i enèrgica companyia.  
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EDU COMELLES. Safareig: concert per a rentadors, molins i sèquies
Safareig de La Portalera. Intervenció sonora.

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 Mostra Internacional d'Art Urbà, 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 safaretjos
del catàleg així com de gravacions realitzades in situ als propis safarejos calderins. 

L'arxiu en procés “Safareig” es pot consultar a: http://safareigsoundarchive.blogspot.com.es
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MIAU CREW. Celebració del bany de cloenda nocturn.
Safareig de La Portalera.

Imatge del bany termal de nit durant la passada edició 2013. 

Contacte:  info@miau-termal.cat
Més informació a:

Web principal http://www.miau-termal.cat
Vídeo resum edició 2013 http://youtu.be/LJYubCM_S5s
Vídeo resum edició 2012 http://youtu.be/2YMzUxfLMH0
Vídeo reportatge festa final 2013 http://vimeo.com/76356387
Vídeo reportatge LaSonora canal 33 http://www.tv3.cat/videos/4288710
Pàgina a Facebook https://www.facebook.com/miautermal
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