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A C T I V A
Xit!  

Silenci, que 

 les parets senten.
Pareu

 

aten
ció

, que 

les 
parets

 

parlen
.

Trobar en el terra restes de mirades descantellades de la paret.

Descobrir els gestos 
de la memòria.

Em trobe ací.  
La imatge  
que projecte,  
la meua veu… 

Però els meus 
pensaments 
volen cap a 

la trobada… 
Estic fora.



C O N E I X

QUAN BAIXES EIXES 
ESCALES ENTRES  
NO NOMÉS EN UN  
ALTRE LLOC, TAMBÉ  
EN UN ALTRE TEMPS.
El refugi de Bombas Gens es 
troba a vora cinc metres de 
profunditat, construït en formigó 
armat per a suportar l’impacte  
de les bombes.

El refugi de Bombas Gens es va descobrir durant la rehabilitació 
de l’antiga fàbrica de bombes hidràuliques. Construït durant la 
Guerra Civil, correspon a un refugi subterrani de tipus fabril o 
d’empresa, que tenia la funció d’acollir les persones que treballaven 
a la fàbrica per a protegir-les dels atacs aeris del bàndol revoltat.

Durant la Guerra Civil, els forns de Bombas Gens van deixar de 
fabricar maquinària hidràulica i van passar a construir material 
bèl·lic per a proveir l’exèrcit republicà.

Escales de l’accés principal al refugi 
de Bombas Gens.

ES PODEN OLORAR 
EL SOMNI,  
LES PRESSES, 
LA INCERTESA?
La sala, d’uns 22 m², tenia 
capacitat per a refugiar unes 
quaranta persones, que s’hi 
havien d’estar fins que les 
sirenes indicaren que el perill 
havia passat. No té alguns dels 
elements dels quals disposaven 
altres refugis més grans, com 
ara vàter o bancs correguts per 
a assentar-se durant l’estada.

Interior de la sala rectangular voltada, que es 
conserva quasi intacta des que es va construir.



C O N E I X

Rètols originals pintats en blavet a les parets del refugi, amb indicacions sobre higiene i seguretat.

EL BLAU EN LA FOSCOR  
FA REFLEXOS ROJOS.

A les parets de la sala podem apreciar un conjunt 
de rètols singular amb indicacions sobre higiene 
(B) dirigits als treballadors perquè guardaren 
observança d’eixes sanes recomanacions mentre 
estaven a l’interior de la sala. En el replanell de 
l’entrada n’hi ha un altre amb la indicació de no 
quedar-se allí, per no ser una zona segura (A).

«ELS CARTELLS SÓN COM  
UNA PUNYADA A L’ULL»  
(JUANA FRANCISCA RUBIO)

En els anys que va durar la guerra, moltes dones van 
treballar a les fàbriques i indústries per la necessitat de 
mà d’obra. A la fàbrica Gens van treballar en la fosa i en el 
muntatge de les peces d’armament per a l’exèrcit republicà.

Durant molts anys, este espai de memòria es va cobrir, 
primerament, de carbó (es va utilitzar com a carbonera 
després de la guerra) i d’oblit, en acabant. No obstant això, 
pareix que esta vegada això ha jugat a favor seu, perquè en 
tornar, ho ha fet amb tota la seua força.

Neteja de les parets del refugi.

A B



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

Per a l’equip de restauradores 
va ser possible recuperar 
les pintures, les lletres i els 
grafitis a les parets, seguir 
les empremtes del cablejat 
original, identificar els orificis 
que feien respirable l’aire a 
les persones confinades…

Les parets no sols conserven 
les capes de pintura, també 
arrepleguen els ecos de 
les converses reproduïdes, 
fixen les mirades de les 
persones que van llegir 
els cartells, i en l’espai 
perduren els gestos de les 
persones que el van habitar.

Però, com es restauren 
les converses, els 
gestos, les mirades de 
les persones que van 
coincidir en eixe espai 
i formen part de la 
seua memòria? 



SO

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

Preparem les nostres oïdes per a percebre eixes 
converses que no sonen. Recreem i interpretem  
el paisatge sonor que roman silenciós en el refugi.

Investiga i imagina 
què sentirien, quina 
absència de sons els 
inquietarien o de 
què parlarien. 

Arreplega els sons i/o les 
paraules recuperats en notes 
de veu. Pots traure els sons 
d’internet, generar-los amb 
el cos, recuperar-los  
de l’entorn, triar una música 
o melodia...

Compartix-los amb 
companyes i companys 
en un grup o xat virtual. 
Generem entre tots 
un paisatge sonor 
orquestrant cada un dels 
murmuris, ressonàncies, 
rumors, notes i sorolls 
recuperats.



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

IMATGE  
I PARAULA

En el context de la Guerra Civil, la fake new ja era una arma 
poderosa. Les notícies es van manipular en un i altre bàndol en 
revistes, periòdics, cartells i altres mitjans de comunicació. Uns 

missatges que anaven destinats a la població civil, a l’exèrcit i 
fins i tot arribaven al públic infantil. Es feia amb el propòsit de 

deshumanitzar el contrari i justificar-hi la violència.

Quines fake news circulen en l’actualitat?  
Per què penseu que es generen i viralitzen?  

Busca i identifica una notícia 
falsa que consideres viral en 
l’actualitat i compara-la amb 
una informació que consideres 
fidedigna. Quines fonts utilitza 
l’una i l’altra? Quin llenguatge 
fan servir? Quin paper tenen les 
imatges i com s’elaboren?

Ara tria una notícia i 
transforma-la en una fake new. 
Genera un relat seleccionant 
imatges que reforcen el discurs.

Compartix la fake new amb el 
grup, i comenta i interpreta  
el contingut de totes les 
notícies falses fetes. Penseu de  
quina manera les difondríeu, 
quines xarxes utilitzaríeu per  
a fer-les virals... 

O també podeu compartir amb 
el grup la vostra notícia falsa al 
costat d’una altra que no ho és, 
per a descobrir i debatre després 
què vos ha fet decidir entre 
l’una o l’altra.



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

Prospecta primer en la teua 
memòria les imatges i situacions 
que relaciones amb la Guerra 
Civil i que t’hi evoquen. Què 
han inspirat eixes visions: el cine, 
fotos familiars, relats sentits, la 
professora d’història?

Busseja després en les imatges 
de la memòria arxivada en 
les pàgines web i documents 
històrics als quals tingues accés. 
Selecciona un parell d’imatges i/o 
documents que trobes. 

Compartix el material seleccionat 
amb el grup per a generar una 
obra coral: trieu personatges, 
situacions, ambientacions, 
trames... i elaboreu el guió per a 
fer el muntatge d’una pel·lícula o 
relat visual.

Introduir-nos en el refugi ens situa davant d’unes 
lents amb les quals poder imaginar com serien 

els carrers de la ciutat en eixa època, com podria 
ser el dia a dia de les persones que van habitar el 

refugi i van treballar en les naus de la fàbrica... 

ARQUEOLOGIA



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

Repassa els grafitis, noms i 
marques de memòria que 
apareixen en un recorregut 
que fas habitualment. O 
bé, arreplega els noms i 
les empremtes d’alumnes i 
professors que romanen a la 
teua aula. També pots pensar 
en els rastres de memòria de 
l’edifici on et trobes.

Amb totes eixes empremtes 
i noms que has arreplegat, 
imagina que treballes en un 
museu i que eres la persona 
encarregada de fer una 
visita guiada pel recorregut 
que has construït. Per on 
comences? Quin trajecte 
faràs? Quines coses tindran 
més importància durant la 
visita i per què? 

Fes la visita guiada que 
has preparat a companyes 
i companys. Té igual si no 
esteu en el mateix espai, 
pots fer servir eines com ara 
Google Maps. Posa l’accent 
en la història o ficció que 
hages creat darrere de cada 
nom i empremta arreplegats. 

ARQUEOLOGIA 
I PARAULA

Llegir el nom d’una altra persona escrit en la teua taula 
fa que descobrisques vincles i històries comuns amb una 

persona que «ara no està físicament» però que «hi és». 

Anotem o registrem allò que no volem que desaparega. 
Escrivim a la porta dels banys el nom de la nostra BFF.  

I continuarà sent-ho cada vegada que algú ho llija.

Qui va fer eixe forat al costat de la pissarra? Com ha arribat 
eixe xiclet davall de la cadira? Com deuen ser ara les 

persones que van fer el grafiti d’aquella paret?


