
Febrer 2014 

Guia de lectura, 

Amb motiu de l’exposició de Casilda Sánchez “Y el mar 
se negó a ser tierra” que es podrà veure al Centre 
d’Art la Panera, elaborem aquesta guia de lectura 

sobre el mar amb documents que es poden trobar a la 
Biblioteca Pública de Lleida. Per completar aquesta 

guia, la Biblioteca prepararà una mostra de 
documents per endur-se en préstec relacionats amb la 

temàtica de l’exposició durant els mesos de febrer i 
març de 2014. 

Si voleu saber  
quines biblioteques  

tenen aquests documents,  
consulteu els  
catàlegs  

de les biblioteques públiques  
de Catalunya: 

http://argus.biblioteques.gencat.cat 
http://sinera.diba.cat 

 

Els paisatges del mar 

Biblioteca Pública de Lleida 
Rambla d’Aragó, 10 

25002  LLEIDA 
Tel. 973279070 

bplleida.cultura@gencat.cat 
http://bibliotecalleida.gencat.cat 

Dilluns de 15 a 20 h. 
De dimarts a dijous de 10 a 20 h. 

Divendres de 10 a 18 h. 
Dissabtes de 10 a 14 h. 

Consulteu a la pàgina web els horaris 
durant els mesos de juliol a  

setembre,  i els horaris de les àrees 
Infantil i Juvenil i Col·lecció Local. 

Aznar Vallejo, E.  

Viajes y descubrimientos en 

la Edad Media.  

Madrid: Síntesis, 1994. 

 

Bernabeu Albert, S.  

La Aventura de lo imposi-

ble: expediciones marítimas 

españolas.  

Barcelona: Lunwerg, 2000. 

 

De Rosa-Wilhelm Ziehr, L.  

La Ruta de la seda por el 

mar.  

Madrid: Anaya, 1991. 

 

Dumas, V.  

Los "Cuarenta bramadores".  

Barcelona: Juventud, 1998. 

 

Fernández Duro, C.  

Viajes regios por mar: en el 

transcurso de quinientos 

años: narración cronológica.  

Valencina de la Concepción: 

Renacimiento, 2013. 

 

Heyerdahl, T.  

La Expedición de la "Kon-

Tiki".  

Barcelona: Juventud, 1967. 

 

Jones, T.  

El Increíble viaje: la odisea 

de un insólito navegante.  

Barcelona: Juventud, 1999. 
 

Lundy, D.  

Mar remoto: una regata 

por las aguas más peligro-

sas del mundo.  

Barcelona: Península, 

2001. 
 

Sagarra, Josep M. de.  

La Ruta blava: viatge a les 

mars del Sud.  

Barcelona: Edicions 62, 

2009. 

Viatges per mar 
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Descobrint les profunditats del mar 



Casilda Sánchez. “Y el mar se negó a ser tierra”. 

Del 8 de febrer al 8 de juny de 2014  
 

La sala de les columnes és transformada en un viatge aquàtic, un laberint de videoprojeccions 

de gran format en el qual els límits es desdibuixen i les coordenades s’inverteixen. Abraçats per 

allò que és informe, infinit i canviant, ens trobem envoltats de monumentals imatges en movi-

ment que ens costa identificar, espais que ens abracen i ens atrauen a les seves profunditats 

marines, en les quals per moments ens sembla que no som sols. La visió es converteix en una 

impressió incerta: estem submergits, en plena travessia, atrapats en una història sense principi 

ni fi, eterna i canviant.  

Més informació a www.lapanera.cat 

 

 

 

 

  

 

Els continguts d’aquesta publicació estan 
subjectes a una llicència de Reconeixement-
No comercial-Compartir 3.0 de Creative 

Commons.  

Se’n permet còpia, distribució i comunicació 
pública sense ús comercial, sempre que se’n 
citi l’autoria i la distribució de les possibles 
obres derivades i es faci amb una llicència 
igual a la que regula l’obra original. La 

llicència completa es pot consultar a: 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ 
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Viatges per mar 
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Documentals sobre el mar 

Exposició al Centre d’Art la Panera 

“Anem seguint la ruta bla-
va, d'un blau que varia fins 
a l'infinit, que passa per tots 
els matisos. Des del blau 
Nattier més d'ulls de prince-
sa fins al blau de les venes 
inflades, fins al blau mora-
denc de l'estrangulació, fins 
al blau pàl�lid tèrbol de 
cendra i d'impotència de les 
galtes que agonitzen. Po-
linèsia, blau del cel, del mar 
i de les illes. Beril�le, safir, 
turquesa, blau opac, blau 

translúcid”. 

Sagarra, J. M. de. La Ruta 

blava. 
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