QUÈ ÉS L’

?

L’Escaldàrium és la festa creada pel Ball de Diables de Caldes de Montbui
amb l’objectiu de promoure el coneixement popular del veritable eix
vertebrador de la història de Caldes de Montbui: el fet termal. Per això, el
Ball de Diables, que sempre ha tingut la vocació de transcendir més enllà
de les activitats que li són tradicionals i ser present en més àmbits de la
cultura popular local, va idear aquesta festa en honor als orígens de la vila
termal.
És una festa en la qual es barreja correfoc, correaigua i música en directe i
on s’apleguen els dos elements que, en un sentit mitològic, componen
l’aigua termal: el foc i l’aigua.
L’Escaldàrium té lloc el segon dissabte de juliol de cada any a la plaça del
Lleó a la mitjanit, i des de fa força anys podem trobar activitats
relacionades amb la festa i el fet termal al llarg de la tarda així com un
sopar popular i un concert posterior a la festa.
L’Escaldàrium consta de nou danses, sis de foc i tres d’aigua, alternades.
En les de foc, la gent salta i balla sota les espurnes dels diables que, en
cada dansa utilitzen diversos muntatges pirotècnics i coreogràfics; en les
d’aigua, els participants ballen sota el raig de potents mànegues. Tot
plegat està amenitzat per una música interpretada per una orquestra en
directe.
La música de l’Escaldàrium va ser composta pel músic local i membre
fundador del Ball de Diables, Ramon Solé i Moya expressament per la
festa, i any rere any és interpretada per l’Orquestra del Foc i de l’Aigua,
una formació de dotze músics locals, molts d’ells professionals.
Entre ball i ball, els timbalers dels diables fan retronar els seus tabals per
tota la plaça acompanyats d’espectaculars efectes lumínics.
La primera edició de la Festa del Foc i l’Aigua va ser l’any 1994, i el format
era molt diferent de l’actual. Al llarg dels anys la festa ha anat
evolucionant fins a adoptar una forma definitiva.
Actualment, l’Escaldàrium ofereix als participants una hora de ritmes
trepidants, melodies ballables i un espectacle visual d’eufòria col·lectiva
realment impressionant.

