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Dimarts, 14 de maig de 2013  
 

 

 

Inauguració de l’obra “Acció defensa passiva”, creada per 

l’artista Fernando Prats i alumnes de l’Institut Menéndez Pelayo 

en el marc del programa Creadors EN RESIDÈNCIA 

 
Demà dimecres, dia 15 de maig, a les 19.30 hores, a la Capella de Santa Àgata del 

MUHBA (plaça del Rei, s/n), es presentarà Acció defensa passiva, una obra artística 

elaborada per alumnes de l’Institut Menéndez Pelayo, juntament amb l’artista 

Fernando Prats,  sobre els bombardejos que va viure la ciutat de Barcelona durant la 

Guerra Civil. L’exposició, que serà inaugurada pel tinent d’alcalde de Cultura, 

Coneixement, Creativitat i Innovació, Jaume Ciurana; és el resultat de la residència de 

Fernando Prats amb estudiants de l’Institut Menéndez y Pelayo en el marc de la 

quarta edició de Creadors EN RESIDÈNCIA, un programa de l’Institut de Cultura de 

Barcelona i del Consorci d’Educació de Barcelona, ideat en cooperació amb 

l’Associació A Bao A Qu.  

 

Acció defensa passiva és una obra de reparació simbòlica, reconeixement i 

homenatge a totes les dones, homes i nens que van patir els bombardejos sobre 

Barcelona i a totes les famílies que encara carreguen amb aquest període. L’obra 

recorda especialment els bombardejos que es van viure a la plaça Sant Felip Neri i 

al refugi 307 del Poble Sec. La residència de Fernando Prats ha estat comissariada i 

coordinada per l’Associació A Ba A Qu i s’ha desenvolupat amb la col·laboració del 

MUHBA i del Servei d’Arqueologia de Barcelona.  

 

És previst que assisteixin a la inauguració els alumnes de l’institut Menéndez y Pelayo 

que han creat l’obra i l’artista amb qui han fet la residència, Fernando Prats (Santiago 

de Xile, 1967), que viu i treballa a Barcelona des de l’any 1990.  

 

 

 

 



                                   
 
               

 

 

 

                                        

 

Al llarg de la seva trajectòria artística ha obtingut diversos reconeixements i beques, 

com la beca John Simón Guggenheim Memorial Foundation, (2006-2007); el VII Premi 

de Pintura Miquel Casablanca (1992) o el Premi Ciutat de Palma Antonio Gelabert 

d’Arts Visuals (2010). Entre els seus projectes recents destaquen Auschwitz/Birkenau. 

Riu Vistula i Sola (2012), presentat a Meditations Biennale de Poznan; El nacimiento 

del mundo (2011), exposat a la Fundació Joan Miró; i Gran Sur (2011) pel Pavelló de 

Xile de la Biennal de Venècia.  

 

La creació es podrà visitar fins el pròxim dia 23 de juny, de dimarts a dissabte, entre 

les 10.00 a les 19.00 hores; i els diumenges entre les 10.00 i les 20.00 hores. 

 

 

Més informació sobre el projecte a: www.bcn.cat/enresidencia 

  

 

Per a qualsevol aclariment 
podeu posar-vos en contacte amb el Departament de Premsa 

de l’Institut de Cultura de Barcelona 
93 316 10 69  

premsaicub@bcn.cat 


