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Durant la rehabilitació de l’antiga fàbrica de Bombas Gens es va descobrir l´existència en el seu recinte
d´un refugi subterrani construït durant la Guerra Civil.
Aquest refugi tenia la funció d’acollir al seu interior als obrers de la fàbrica i protegir-los de possibles atacs
amb bombes procedents del bàndol nacional.
El motiu d’aquests atacs s’explica perquè durant l’episodi bèl·lic els forns de Bombas Gens abandonaren la
seua producció inicial de peces per a maquinària hidràulica i passaren a construir material de guerra com
granades de morter i altres.
En el transcurs de la contesa, la fàbrica
va ser requisada i passà a ser dirigida per
un comissari de la República (entre les
funcions del qual hi havia la gestió de
la producció) i la defensa d´aquells que
treballaven en ella, segons les recomanacions de la Junta de Defensa Passiva de
València, constituïda al juliol de 1937.1

Mapa d’objectius a bombardejar. Arxiu General Militar d´Àvila.
Publicat en Tempesta de Ferro. Els Refugis antiaeris a València
(2017) Ajuntament de València. Regidoria de Patrimoni Cultura i
recursos Culturals. Exposició a la Sala Municipal d’exposicions.
Abril-Juliol de 2017. p. 16

L´amenaça sobre la fàbrica era real, de fet
es produïren bombardejos en les immediacions que afectaren, sobretot i segons
informació oral2 al proper Hort de l´Estrella 3 (actual ampliació de l’Escola de
les Germanes Mantel·late i apertura de
l´Avinguda Portugal). La fàbrica era un

1 Santacreu Soler, J (2007): “La defensa pasiva organizada”. En La Guerra Civil en la Comunidad Valenciana. Vol. 14: Bajo las bombas. Editorial Prensa
Valenciana, SA Traginers, 7 València, Editorial Prensa Alicantina, SA Avinguda del Doctor Rico, Alacant. pp. 104-111.
2 Noticia del refugi antiaeri de Bombas Gens
3 Informació sobre l’Hort de La Estrella en: El País/2010/05/15/, El Levante/2012/08/16/, El Levante/2012/11/27/, La Valencia Desaparecida
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Detalls del mapa on es localitza la fàbrica de Bombas Gens junt a un altre objectiu. Les lletres “C” fan referència a
fàbriques i tallers de material de guerra.

dels objectius del bàndol nacional tal i como es pot observar al Mapa d’objectius a bombardejar de l´Arxiu
General Militar d´Àvila, mostrat a la exposició de la Sala Municipal de l´Ajuntament de València entre
abril i juliol de 20174.
En aquest detall del mapa hi ha tres enclavaments. Un és un punt de defensa antiaeri (lletra F) i els altres
dos son punts de fàbriques i tallers de Material de Guerra (lletra C). Un d´ells és, sense dubte, Bombas
Gens, mentre que l´altre és difícil d´identificar.
Podria tractar-se de l´estació i cotxeres de Marxalenes, que tenia refugi, o
algun dels tallers dels voltants com el
taller de fundició que se situava a l´actual carrer del Dr. Olóriz, nº 3, o la
pròpia almàssera de Los Alfonso, junt
a l’alqueria de Barrinto. Malgrat que,
per la posició, sembla que aquest altre
punt podria correspondre a la fàbrica
de paper situada davant de Bombas
Gens. Aquesta fàbrica de paper era la
coneguda “La Papelera Levantina”, situada al propi Camí de Burjassot i que
pertanyia a Monllor, Crespo i Companyia.
Respecte al punt de defensa antiaeri
sembla estar situat en el triangle format
per l´Avda. de Campanar, la de Burjassot i el carrer Dr. Nicasio Benlloch.

Fotografia: Arxiu Històric Municipal de València, Fons Angelo
Emiliani. Dins el cercle roig es troba la fàbrica de Bombas Gens.
Fragment d’una fotografia aèria presa per l’Aviazione Legionaria
de la Itàlia feixista durant un bombardeig sobre el centre de València.

4 Tempesta de Ferro. Els Refugis antiaeris a València (2017) Ajuntament de València. Regidoria de Patrimoni Cultural i Recursos Culturals.
Exposició a la Sala Municipal d´Exposicions. Abril-Juliol de 2017. p. 16
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TIPOLOGIA I CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES DEL REFUGI
L’edificació del Refugi de Bombas Gens s’ha d’inserir en aquest context de guerra i, encara que no disposem de l’expedient d’aquesta obra, podem aproximar la seva data de construcció entre finals del 1937 i,
sobretot l’any 1938, moment que coincideix amb el període d’atacs més intensos a la ciutat de València i
els seus voltants. 1
L’estructura correspon a una tipologia de refugi de tipus fabril o d’empresa 2, en galeria, per tant les seues
característiques són les pròpies d’aquesta classe d’estructures defensives.
Primerament es tracta d´un refugi de petites dimensions, amb una capacitat aproximada d´entre 30 o 40
persones i que no disposa d´alguns dels elements amb els quals comptaven altres refugis més grans com
banys o bancs correguts per seure durant l’estada al seu interior.
En segon lloc, a l’estar destinat als obrers de la fàbrica, hi ha una sèrie de rètols a les parets de la sala amb
indicacions de tipus higiènic com “no fumar”, “no escopir” o “no llençar immundícies”. Estan dirigits a
treballadors adults que, possiblement, no feren cas d’aquestes recomanacions en altres àmbits de la pròpia
fàbrica o dels exteriors.
Com es tracta d’una estructura de caràcter defensiu militar, és una construcció sòlida de formigó armat
que segueix les recomanacions pròpies d’aquest tipus de construccions i per tant és subterrani. Disposa
d´entrada i sortida independents, situades en extrems oposats i conté elements que protegeixen el seu interior del dany ocasionat per l’ona expansiva i la metralla d’una bomba explosionada al seu voltant gràcies a
la disposició zigzaguejant dels seus accessos i el gruix de les seues parets i coberta.
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Planta del refugi de Bombas Gens d´elaboració pròpia
a partir d´un plànol dels arquitectes Xavier Laumain i
Ángela López.

Accés principal al refugi i situació del mateix per sota
del nivell del sòl del pati davanter, situat a -5.21 m. el
punt més baix (sòl de la sala central).

1 Navarro Navarro, J. (2007): “El mundo mira a Valencia” en La Guerra Civil en la Comunidad Valenciana. Vol. 7: Valencia capital de la República. Editorial Prensa Valenciana, SA Traginers, 7 València, Editorial Prensa Alicantina, SA Avinguda del Doctor Rico, Alacant. pp. 31-67
Mainar Cabanes, E. (2007): “La Aviazione Legionaria Italiana” en La Guerra Civil en la Comunidad Valenciana. Vol. 14: Bajo las bombas. Editorial Prensa
Valenciana, SA Traginers, 7, València, Editorial Prensa Alicantina, SA Avinguda del Doctor Rico, Alacant. pp. 94-103.
2 Galdón Casanoves, E. (2007): “Los refugios de Valencia” en La Guerra Civil en la Comunidad Valenciana. Vol. 17: El patrimonio material. Editorial
Prensa Valenciana, SA Traginers, 7, València, Editorial Prensa Alicantina, SA Avinguda del Doctor Rico, Alacant. pp. 86-94.
Azkárraga, J. Mª y Peinado, J (2017): “Al Refugi!” en Com es viu una guerra? La vida quotidiana d’una ciutat de rereguarda. Vol. 2. Ajuntament de València,
València. pp. 62-86.
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Les parts del refugi
El refugi és una construcció de planta senzilla que
consta d’un accés principal situat al pati interior
de la fàbrica, d’una sala d’estança o refugi i d’un
passadís de sortida que connecta aquesta estructura amb una de les naus de producció.
L’entrada principal al refugi es realitza a través d’una
escala de 7.25 m. de longitud x 1.13 m. d’amplària.
Compta amb un total de 24 graons i l’obertura per la
qual s’accedeix a aquesta escala és un cassetó d’obra
Avantsala o replanell on finalitzen les escales de
de rajola que té forma d’embut. Aquest accés dóna l’entrada. Ací el passadís gira en un angle de 45° abans
pas a una reculada que sembla una petita avantsa- de dirigir-se cap a la sala principal. La paret que es
troba al final de l’escala té un rètol que adverteix que no
la de 3.57 m. de longitud x 1.21 m. d’àmplaria en és segur situar-se en aquesta zona. L’amplària d’aquesta
la qual no es permetia l’estada, tal com indica un paret és considerable, ja que té un total de 2.30 m. que
la separen de la sala principal. El rètol té unes mesures
rètol que es troba a la paret que enfronta a la por- de 87 cm. de llarg x 18 cm. d’alçada.
ta. Aquesta part del refugi és l’encarregada de rebre
l’impacte de l’ona expansiva o de la metralla en el
cas de la caiguda hipotètica d’una bomba davant de
la porta del refugi.
Una vegada a dins, el lloc d’estada i refugi per als
obrers és una sala rectangular de 22 m², abovedada,
que es conserva quasi intacta, gairebé sense canvis
des del moment de la seua construcció.
Les seues parets estan pintades amb un sòcol color
gris sobre el qual discorre una banda decorativa formada per línies alternes de colors groc i blanc. La
part superior de la paret i el sostre es van pintar de
blanc.
Aquesta mateixa decoració es troba a les escales d´accés.
A les parets de la sala trobem un singular conjunt
de rètols amb indicacions de tipus higiènic com “no
fumar”, “no escopir” o “no tirar immundícies” dirigits als treballadors per a que feren cas d’aquestes
recomanacions higièniques mentre es trobaven a
l’interior de la sala. Al replà de l’entrada es troba un
altre d’aquests rètols amb la indicació de no quedar-se perquè no era d´una zona segura.
FotografieS / Enric MorÁn
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Aquests rètols són una de les característiques més
identificatives d’aquest refugi. Realitzats amb pintura blava (blavet) presenten unes lletres majúscules amb una tipografia pròpia de la cartelleria de
l´època. No obstant, altres rètols anteriors es poden
endevinar sota aquests, un poc més menuts, amb
el mateix missatge però realitzats per una altra mà.
Aquests rètols anteriors no s’han esborrat del tot i
deixen entreveure lletres molt més elaborades, sinuoses i decorades, realitzades amb carbonet i que, no
obstant això, van ser ràpidament substituïdes pels
rètols blaus, més visibles i fàcils de llegir.

La sortida o accés secundari és un tram menys cuidat que les parts descrites fins ara. No es tracta d’una
escala com la de l’entrada, sinó d’un passadís gairebé
recte (fa dos giravoltes molt lleugeres) que parteix del
centre de la paret nord de l’estança creant una rampa
pronunciada que acaba en uns graons que permeten
el pas a la nau més occidental del conjunt fabril.

Si posem atenció, podem veure que a l’interior hi ha
altres traços: un grup de xicotets comptaris fets amb
carbonet que es van fer quan aquest espai es va usar
com carbonera després de la guerra.
També s’han conservat, dins d’aquesta sala, restes
del sistema d’il·luminació del refugi. A la part superior de les parets, els claus que subjecten el cable
de la llum són els originals i també part dels tubs
que els albergaven. La il·luminació es feia a través de
cables armats en un tub de làmina de plom.
Igualment han quedat les empremtes quadrades dels
suports per a les bombetes, que han estat respectades
i reutilitzades per ubicar els actuals punts d’il·luminació, així com els suports de fusta dels interruptors
de la llum. Al sostre de la sala es conserven els orificis dels respiradors o sistema de ventilació situats
a les cantonades.
EL REFUGI ANTIAÈREI DE BOMBAS GENS
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Els elements defensius de
l’interior del refugi
Amb l’objectiu d’oferir la major protecció possible
als obrers que es resguardaren a l’interior del refugi,
entre l’escala d’accés principal i la sala es va construir una paret gruixuda de formigó de 2,30 m.
d’amplària. Aquest mur potent serviria d’escut de
protecció contra l’ona expansiva i la metralla procedents de l’esclat d’una bomba que caigués al voltant
de la porta.
Per la seua part, a la sortida, que és un passadís que
va des de la sala principal a l’interior d’una de les
naus, es requeria també algun tipus d’escut. Com
aquest passadís inicialment no disposava de la mateixa gruixuda paret de protecció que l’entrada, va
ser dotada amb dos elements molt diferents però
amb idèntica funció de barrera. El primer d’ells està
dins del passadís: es tracta d’una forta columna octogonal de 1,10 m. de grossor col·locada per aturar
l’impacte d’una explosió.
Per si açò no fóra suficient, el segon element de protecció era una placa de metall que s’encaixava en una
mossa practicada a la paret, situada a l’inici del passadís, i que es pot veure amb facilitat des de la sala.

Detall de les mosses laterals, dels orificis baix d’elles i de l’afecció al terra
de la rampa.
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Armament
En aquest passadís de sortida, s’exposa una de les
armes fabricades a Bombas Gens durant el període
de la Guerra Civil.
Es tracta de la carcassa d’una granada de morter.
Està buida i li falten parts com l’espoleta, la qual
cosa ens indica que mai va arribar a utilitzar-se.
Aquesta granada és un arma de curt o mitjà abast
usada pels combatents d’infanteria de primera línia.
Es disparava amb un llançabombes o llançagranades
de trinxera, amb un pes aproximat de 250 gr. d’explosiu al seu interior i a una distància aproximada
de fins a 300 m. 1

1 Per a més informació es pot consultar la web: Lanzabombas modelo
español

Com arribar
Bus EMT: 28, 29,
60, 64, 90, 89, 1,
80, 79, 95
Tramvia: 4 Reus

Bombas Gens Centre d’Art
Avinguda Burjassot, 54
46009 València
info@bombasgens.com
bombasgens.com

Metro: 1, 2 Túria
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La impulsora d’aquesta
iniciativa és la Fundació
Per Amor a l’Art.
Una entitat dedicada
a l’art, la recerca i
l’ajuda social.
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