
 

 

Dinàmica de l’experiència 

La visita comença situant al grup classe davant de l’obra d’art i demanant 
que l’observin durant cinc minuts en silenci. Després de l’observació 
l’educador del museu interpel·la a l’alumnat a partir d’una sèrie de 
preguntes al voltant de l’obra: que us suggereix des d’un punt estètic 
l’obra? Quins significats podem extreure de la seva observació? Si saben 
en quin context social i artístics s’ha exposat l’obra al Museu de Lleida? 

Tot seguit els donem el text de la cartel·la de l’obra d’art redactat pel 
creador de l’obra d’art Santiago Sierra, per conèixer quines motivacions 
van empènyer-lo a crear l’obra i quin significat volia plasmar a través de la 
seva creació. Després de la lectura l’educador i l’alumnat intentaran, 
mitjançat un debat, deduir quines coincidències s’han establert entre les 
seves aportacions i l’argumentació de l’artista. 

A continuació, ens traslladem davant de dos plafons on el grup classe 
trobarà dos relats diferents construïts a partir d’una sèrie d’imatges que 
ens han d’ajudar a aprofundir en la temàtica proposada per l’activitat. Un 
primer plafó el conformen imatges sobre diferents obres d’art i creacions 
artístiques (còmic, música, cinema, etc.) que han estat censurades o 
qüestionades per allò que volien plasmar. El segon plafó el conformen una 
selecció de twetts realitzats al voltant de l’obra d’art exposada i de tota la 
polèmica que l’ha envoltat. A partir d’aquestes imatges intentarem 
reflexionar sobre els motius que han produït la censura de les obres d’art 
en diferents moments de la història i perquè, al segle XXI, encara perviuen 
aquestes actituds. 

Per finalitzar, visionem una entrevista al creador de l’obra sobre com 
enfoca la seva tasca creadora i la justificació de l’obra Presos Polítics a 
l’Espanya contemporània. Visionat l’audiovisual fem una darrera reflexió 
contraposant el pensament de l’artista, amb les aportacions sorgides 
durant la visita. 

 

 



 

 

 

Plafó 1: La censura en l’art en el transcurs de la història 

 
 

La Capella Sixtina: Miguel Angel Voltaire 

  
L’origen del món: Goustave Courbet Casablanca 

 

 

Bola de Drac Sex Pistols 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Plafó 2: selecció de twetts realitzats al voltant de l’obra d’art exposada 

  

 
 

  
 

 


