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Aquest #MiróenFamília especial va lligat amb el tema del Dia Internacional 
dels Museus 2020, “Museus per la igualtat: diversitat i inclusió”. 

Considerem que tot i les barreres que suposa emprar eines digitals, ja que no 
totes les persones hi tenen accés, el que sí que podem fer és donar-vos veu i 
mostrar la diversitat de visions i reflexions que poden sorgir al voltant 
algunes de les obres de Joan Miró més transgressores que tenim a l fons 
museístic de la fundació miró mallorca.  

Per fer-nos partícips de les vostres reflexions, visions i opinions, us oferim 
una eina que anomenam “Detonant” amb la que haureu d’escollir només una 
de les obres de Joan Miró de totes les que us proposam, però ha de ser una que faci 
detonar el vostre interior, és a dir, que us provoqui una reacció explosiva! 

Tots aquells “detonants” que ens vagin arribant els anirem publicant en la 
pàgina d’aquest #miróenfamília especial  per crear un nova visita de les obres 
amb un comissariat fet amb  aquestes veus diverses que provendran de 
vosaltres. 

animau-vos! 

 

 



 

 

 

Material 
- Paper (de qualsevol tipologia) 
- Impressora o, si voleu fer-vos el vostre propi detonant: retoladors, 

bolígrafs, llapis de colors, ... qualsevol eina per escriure es vàlida! 

 

 

Procés 
1- Imprimeix el detonant que trobaràs al final d’aquest dossier o 

il·lustra’n un que pot ser com el nostre o la teva pròpia versió.  
 

2- Escull una obra d’entre les que et proposam al web que et faci detonar 
l’esperit o el cap.  
 

3- Observa, reflexiona i plasma la teva veu emplenant els 3 espais:  
 
1) Què hi veus?  Has de tenir una mirada objectiva. És a dir descriptiva, 

no del que t’imagines, si no del que no hi ha dubte que s’hi pot veure. 



 

 

Et poden ajudar preguntes com: quina tècnica artística és? Quins 
colors empra? Està signada? Hi ha algun element que destaqui?  

2) Mirada subjectiva total. Pots contestar preguntes com Què et 
suggereix? Què et fa pensar? Què creus que representa? Et duu a algun 
record? Creus que reivindica alguna cosa? Fas algun símil amb 
algun altre objecte? 

3) Les incògnites de l’obra. Quines preguntes et sorgeixen quan ho 
contemples? Què li demanaries a l’artista sobre l’obra?  
 

4- Ara tens 2 opcions:  
a. Fes una foto al teu “Detonant”  
b. Fes un vídeo, gif o registre sonor 

 

5- Envia’ns el resultat a educacio@miromallorca.com.  Volem escoltar la 
teva veu!  
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