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A C T I V A

Músiques i màscares en 
glorietes emparrades 

coronades de plomes d’estruç.

Hum! Fa olor d’humitat!

Però el blau 
cobalt fa olor 
d’albergines  
a la morisca 
i arròs en  
cassola al forn.

A la sola de la 
sabata ressonen 
vibracions i tràfecs.

Rascanya, 
Mestalla, 
Rovella...

Aixada,  
dalla, 

corbella.

Patines sobre un riu 
gelat, mires cap avall 
i veus les restes d’una 
barca congelada, 
amb la venedora de vi 
assentada a la vora. 
Imagines que li arriba 
un raig de sol i reviu.

Com sonen 
les històries 
adormides? 
Ballem?

«Se sent la velocitat 
d’avingudes que ens envolten 
i les obres que amb pressa  
la memòria ens remouen»

Cançó  
L’alqueria 
del Barbut  

d’Aljub



C O N E I X

Fotografia feta durant l’excavació científica,  
de l’arqueòloga Paloma Berrocal. XAFEM TERRA  

FERMA O CAPES I 
FORATS DE MEMÒRIA?

El celler formava part de les 
instal·lacions d’una alqueria 
senyorial coneguda com a Alqueria 
de Comeig. Estava situada al 
marge esquerre del vell camí de 
Marxalenes i els murs més antics 
es remunten al segle xiv, encara 
que va passar per moltes reformes 
al llarg dels sis segles que va estar 
habitada, amb l’objectiu d’adaptar-
la a les necessitats de qui hi vivia

La major part de les restes són 
d’una reforma que amplia i decora 
l’alqueria entorn de l’any 1500.  

Taulells de pisa blava (finals del s.xv 
- principis del xvi), que formaven part 
dels paviments de la planta noble de 
l’alqueria.

Estructures 
exhumades de 
la planta baixa 
de l’alqueria, 
relacionades amb 
la producció de vi.  
En primer terme, 
el cup i, a 
continuació, la 
volta que cobria el 
celler subterrani. 

Durant les obres de rehabilitació de Bombas Gens Centre 
d’Art, es van descobrir les restes d’un antic celler medieval,  
a través de les excavacions científiques dutes a terme a 
l’estiu del 2016. Descobrirem vestigis arquitectònics d’un 
gran valor històric relacionats amb l’activitat vinícola  
que es practicava en l’alqueria.



C O N E I X

Estructures conservades a l’interior del celler: una gerra per 
a emmagatzemar el vi sobre els bancs correguts i la xicoteta 
bassa excavada en el paviment on queia el most des del cup.

ALICIA BAIXA PEL  
CAU I ENTRA EN 
ALTRES MONS 

El celler es va concebre com un espai 
subterrani on finalitzar el procés de 
producció del vi i emmagatzemar-lo 
correctament. Dins conserva les 
estructures i elements originals: la 
bassa per a arreplegar el most, els 
bancs correguts per a col·locar els 
recipients ceràmics on fer fermentar 
el líquid i les grans gerres per a 
emmagatzemar-lo i conservar-lo.

En eixa època, constava d’una 
planta baixa, on hi havia 
els espais relacionats amb la 
faena i l’emmagatzematge dels 
productes de l’horta, un celler 
subterrani relacionat amb la 
producció de vi i un pis primer 
destinat a les habitacions 
dels nobles propietaris de 
l’alqueria. Es completava amb 
un gran hort i dependències 
annexes per als animals. 

Després de fer-ne l’estudi i 
la restauració, es conserven 
elements constructius de la 
planta baixa, com ara el cup  
o bassa circular on es xafigava 
el raïm, així com els  
fonaments de la frontera 
posterior de l’alqueria.



C R E A / C O M P A R T E I X

Obris la porta, i els forats 
oberts en les parets de 
rajola que emparen les 
restes arqueològiques 
permeten que la llum, 
els colors i el moviment 
de les fulles del jardí 
entren dins. Permeten 
que es dissolguen els 
límits entre dins i fora.

Un racó del barri de Marxalenes 
que conserva una càpsula del temps 
que es va depositar fa més de tres 
segles i que la palada atzarosa d’una 
màquina excavadora va descobrir. 
No només les rajoles disposades en 
la posició original, els fragments 
ceràmics o el sistema de ventilació 
havien quedat encapsulats. També 
les rialles, els crits, els moviments de 
cossos cansats després de jornades 
de faena dura i el tuf de most 
fermentat.

I la passarel·la de vidre 
situada davall dels peus 
del visitant permet que 
es dissolguen els límits 
entre baix, del passat 
desenterrat, i dalt, de 
l’arquitectura del segle xxi.



C R E A / C O M P A R T E I X

Mentre arreplegaves 
els moviments i feies la 
coreografia, t’ha vingut 
alguna música o algun 
ritme? Es pot ballar en 
silenci?

COS

Adormits durant més de tres segles, la rehabilitació ha tornat a activar 
l’arquitectura i els objectes del celler medieval: parets, volta, escalons  
i bancs correguts; cup, gerra, plats esmaltats i paviments decorats…

Tria cinc elements 
materials del celler 
(objectes o estructures).

Desperta una qualitat 
immaterial en cada un: quin 
gest o moviment relaciones, 
associes o t’inspira cada 
un? Què ha inspirat els teus 
moviments: la funcionalitat 
que dones als objectes o tenen 
un component més instintiu i 
emocional? Tenen gènere? Hi 
ha gestos masculins, femenins 
o no binaris? Tenen edat?

Treballa 
individualment o en 
grup per a generar 
una coreografia. Balla la coreografia 

amb companyes i 
companys. O fes 
un vídeo/TikTok i 
compartix-lo amb 
el grup.
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Tria cinc elements materials  
del celler (objectes o estructures).

Desperta una qualitat immaterial  
en cada un: quin so o soroll 
relaciones, associes o t’inspira cada 
un? Crea el so o busca’l en bancs  
de so en internet i grava’l.

Què ha inspirat la sonoritat: 
potser imaginar l’ús que han 
tingut eixos artefactes o té més a 
veure amb sensacions o emocions? 
Podries classificar-lo segons la 
classe d’emoció o sentiment que 
reflectixen? Els sons tenen influència 
en el teu estat d’ànim? I el teu estat 
d’ànim ha influït en el so associat  
a l’objecte?

SO

Continuarem investigant el patrimoni immaterial que 
queda tancat en els objectes. Despertem-ne ara els rumors, 

tocs, xiulits, repics, sospirs, cantarelles o rebufades.

Intenteu entre tots classificar  
els sons següents: els sons de 
tristor d’una banda, els d’alegria 
de l’altra… 

Agrupeu-vos a continuació 
segons la classificació a la  
qual pertanga el vostre so i 
componeu una peça sonora 
ordenant-los rítmicament.

Ara podeu formar una simfonia 
del celler i incorporar de forma 
orquestrada les peces sonores  
de cada un dels grups.



Arreplega paraules 
característiques de l’horta. Pots 
preguntar a familiars o amistats 
que encara treballen la terra; o bé 
fer servir documents i materials 
que trobes investigant per 
internet. La cerca la podeu fer 
individualment o per parelles.

En acabant, podeu posar en 
comú tots els termes i paraules 
obtinguts, i compartir-los en 
classe o en el xat virtual. La idea 
és aconseguir una única llista tan 
completa com siga possible.

Formeu noves parelles o 
mantingueu les que ja teníeu 
per a jugar amb les paraules 
i improvisar rimes amb elles: 
una persona rapeja a la parella 
en un duel, amb rèpliques i 
contrarèpliques incorporant les 
paraules arreplegades.

Té igual el format: cara a cara, 
pantalla a pantalla, o escrit/
recitat pel xat virtual.

C R E A / C O M P A R T E I X

PARAULA
Sona el despertador, al cap de cinc segons algú toca a la porta de l’habitació per a assegurar-se 
que t’alces. L’única cosa que et salva de matí és tindre preparada la llista de reproducció i la 
bateria del mòbil totalment carregada. Desitges tornar a sentir eixa estrofa que t’has posat en 
bucle els darrers dies...

Crear rimes i improvisar en freestyle implica un exercici mental exigent, dominant les 
paraules d’un argot determinat: flow, punch line, soroll, one two, mètrica, estructura...

A tornallom, cebera, sequiota, entauladora, solc… Et sonen? Possiblement no, però encara 
es conserven milanta paraules que diuen les persones que històricament han treballat el 
paisatge de l’horta periurbana de València. Intentem jugar-hi, amb l’argot, i pegar-li una volta.



C R E A / C O M P A R T E I X

Entra en internet i 
selecciona imatges que 
evidencien el canvi climàtic 
en l’actualitat. Quins llocs 
en patixen un impacte més 
gros? Per què creus que 
ocorre més en uns llocs 
del planeta que en altres? 
Analitza’n les conseqüències 
ambientals, econòmiques i 
socials en el territori i en les 
persones que l’habiten. 

Trobes diferències entre la 
crisi climàtica de la Xicoteta 
Edat del Gel i l’actual? Quin 
paper juguem la humanitat 
en l’una i en l’altra?

Troba exemples d’artistes 
contemporanis per als 
quals el canvi climàtic o 
la preocupació pel medi 
ambient s’ha convertit en 
el tema dels seus projectes 
artístics. 

Genereu entre totes 
les obres seleccionades 
una mostra amb la qual 
formar un relat visual que 
represente els impactes en 
els quals influïm amb els 
nostres hàbits de manera 
directa; hi ha algun impacte 
en el qual cregueu que no 
podem actuar? 

IMATGE
A la fi del segle xvi, el clima havia embogit. Europa es trobava en la Xicoteta Edat del Gel,  
la qual va tindre el moment més intens entre finals del segle xvii i principis del xviii. 
Aquella crisi climàtica, entre molts altres factors, va contribuir a transformar l’Alqueria 
de Comeig: les inundacions i males collites van obligar els propietaris a fer reformes en 
l’arquitectura i canvis en els cultius.

Canvi climàtic, calfament global, empremta de carboni, productes quilòmetre zero... 
En l’actualitat, són termes que trobem en molts discursos, notícies i fins i tot campanyes 

publicitàries. Hui l’emergència climàtica és un fet declarat segons la comunitat  
científica internacional. 


