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1. Què és el Mapa Literari Català 2.0?
L’MLC és una aplicació web basada en la tecnologia de Google Maps que permet consultar
diferents punts de la geografia mundial amb textos de la literatura catalana associats.
Cada localització geogràfica o espai escrit està format per un text relacionat amb el
territori així com tota una sèrie de continguts multimèdia que enriqueixen l’experiència
de l’usuari-lector: fotografies d’època dels escriptors, dels seus manuscrits o del paisatge,
vídeos explicatius o amb el propi escriptor recitant els seus textos i finalment àudios de les
obres literàries que conformen l’MLC, locutades per veus reconegudes com les de Pere
Arquillué, Carles Sales, Rosa Cadafalch o Mercè Managuerra, entre d’altres. Completen
els espais escrits, unes contextualitzacions per tal d’explicar els vincles d’aquella obra i del
seu autor amb el territori localitzat.
Actualment, el web disposa de 415 textos, corresponents als 31 autors associats
d’Espais Escrits. Xarxa del Patrimoni Literari Català. Entre aquets textos podem trobar
fragments de La plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda; L’auca del Senyor Esteve, de
Santiago Rusiñol; La bogeria i L’Escanyapobres de Narcís Oller; El quadern gris, de Josep Pla;
L’Elionor, de Miquel Martí i Pol; nombrosos textos picassians de Josep Palau i Fabre; o el
poema Ho sap tothom i és profecia, de J.V. Foix, per citar només algunes de les obres
referents de la literatura catalana cartografiades a l’MLC.
L’aplicació també recull la localització dels centres de patrimoni literari i centres
d’estudi que conformen l’associació Espais Escrits. Xarxa del Patrimoni Literari Català, amb
informacions pràctiques de la institució i, en alguns casos també, amb la possibilitat de
visitar virtualment el seu espai, com és el cas de la Fundació Jacint Verdaguer a
Folgueroles, casa de la infantesa del poeta.
Igualment, el web de l’MLC proposa l’experiència de viatjar pel territori gràcies a les rutes
literàries, que poden ser recorreguts tant virtuals com practicables. En el primer cas, es
tracta de traçats ficticis que recreen l’acció d’una obra literària, com per exemple el viatge
dels enamorats Gentil i Flordeneu pel Pirineu, del llibre Canigó de Jacint Verdaguer. En el
segon, es proposen itineraris que permeten fer el salt del web al món real ja que l’MLC en
permet la descàrrega del traçat GPS i d’una Guia imprimible, on queden recollits tots els
textos, fotografies i contextualitzacions que conformen la ruta literària. Igualment l’MLC
ofereix la possibilitat de descarregar un arxiu KML per a reviure la ruta virtualment amb
Google Earth. Actualment, l’aplicació web conté 8 rutes que recorren els espais vitals i
creatius d’escriptors com Mercè Rodoreda, Josep Pla, Joan Vinyoli, Artur Bladé, Miquel
Martí i Pol o el mateix Jacint Verdaguer.
Tot aquest contingut –espais escrits, institucions, rutes literàries– està disponible a l’MLC
2.0 que permet la possibilitat de viure aquesta experiència literària recorrent el territori
tant en 2D com en 3D, gràcies al plug-in de Google Earth activat a l’aplicació web.
Per altra banda, l’MLC 2.0 ofereix a l’usuari-lector diferents maneres d’accedir al contingut.
Per una banda, el panell d’autors permet consultar l’aplicació segons uns criteris literaris
mentre que el mapa pròpiament, permet navegar lliurament pel territori. Igualment, és
possible consultar el contingut de l’MLC a partir de cerques específiques, tant per a la
cerca de contingut literari –un autor, una paraula clau o el títol d’una obra– com per a una
localització geogràfica concreta –el nom d’un país, d’un poble o d’un carrer–.
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Finalment, l’MLC 2.0 és un projecte en creixement continu de continguts, tant pel que fa
als autors que el conformen com pel nombre de textos, de material multimèdia i de rutes
literàries que es poden consultar.
2. Passat, present i futur del Mapa Literari Català
L’MLC 2.0 és la darrera versió d’un projecte de cartografia literària que va néixer l’any 2006.
Una vegada definits i conceptualitzats els continguts, l’MLC va viure una primera versió 1.0
elaborada entre l’any 2007 i 2008 per l’empresa Geovirtual, S.L., etapa en què es va fer la
tria de textos i d’imatges i es van locutar els àudios.
L’any 2009 es va decidir reformular tecnològicament el projecte, apostant per l’ús de la
tecnologia de Google Inc. fusionada amb una aplicació web pròpia. Tot això, proposant un
viatge de retorn, de la realitat virtual a la realitat física, amb la possibilitat de descarregar
arxius GPS i les Guies de les rutes literàries.
De cara al 2010, està previst el desenvolupament de l’MLC 2.0 per a la seva consulta amb
smartphones com Iphone, Android o Windows Mobile. Un projecte que complementarà
les possibilitats de transportar el contingut multimèdia de l’MLC 2.0 a la realitat física, i que
permetrà enriquir l’experiència de l’usuari-lector, que podrà fer una ruta literària traçada,
tot escoltant els textos locutats i consultant imatges de l’escriptor o del paisatge.
Igualment, l’MLC per a smartphones oferirà l’opció d’alertes literàries, avisant a l’usuarilector de l’existència de literatura associada amb el punt geogràfic concret on es trobi en
aquell moment.
Aquesta darrera evolució tecnològica reforçarà la influència de l’MLC en camps com
l’ensenyament, la difusió del patrimoni literari i paisatgístic català així com el turisme.
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3. Espais Escrits ubica la literatura catalana al món
El Mapa Literari Català és un projecte construït i desenvolupat per l’associació Espais
Escrits. Xarxa del Patrimoni Literari Català, formada en l’actualitat per 40 institucions
repartides pel territori lingüístic català. Amb aquest nou projecte la Xarxa expressa la
voluntat de dinamitzar el coneixement de la literatura catalana a través de les tecnologies
de la informació i la comunicació.
Espais Escrits. Xarxa del Patrimoni Literari Català és una associació privada sense ànim
de lucre, constituïda l’any 2005 amb al suport de la Institució de les Lletres Catalanes. El
seu objectiu és articular els vincles entre cases, museus, fundacions, arxius, associacions,
biblioteques, grups d’estudi i persones vinculades amb el llegat tangible i intangible dels
escriptors que han configurat la cultura catalana, per tal de cartografiar el patrimoni literari
català a través de les institucions que el vetllen i en promouen la lectura i els estudis.
En l’actualitat la xarxa Espais Escrits (EE) està formada per 40 institucions que representen a
34 escriptors de la literatura, el 59% de les quals són Centres Patrimonials, el 18% Centres
d’Estudi i el 23% Activitats de Difusió.
Dins les seves activitats destaca la conceptualització i organització d’un seminari anual
sobre Patrimoni Literari i Territori, la renovació i manteniment del portal
www.espaisescrits.cat, una difusió transversal del projecte EE amb educació, turisme,
cultura, espais naturals i mitjans de comunicació, i la construcció i desenvolupament de
diversos projectes, com el Mapa Literari Català.
La Junta Directiva està formada per:
· Anna Aguiló, Fundació Josep Pla (presidenta)
· Montserrat Comas, Biblioteca-Museu Víctor Balaguer (vicepresidenta)
· Carme Torrents, Fundació Jacint Verdaguer (secretària)
· Josep Sampera, Fundació Palau (tresorer)
· Montserrat Caba, Centre de Documentació i Estudis Salvador Espriu (vocal)
· Àngels Santacana, Casa Museu Àngel Guimerà (vocal)
El domicili de l’associació és a Folgueroles (Barcelona), al carrer Major, núm. 7.
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4. Crèdits
Idea original i producció
Espais Escrits
Àudios
Gàudium
Intèrprets
Pere Arquillué, Rosa Cadafalch, Carme Callol, Anna Maluquer, Mercè Managuerra, Santi
Ricart, Cinta Massip i Carles Sales.
Selecció de textos i imatges
Maria Àngels Anglada
Càtedra M. Àngels Anglada. Universitat de Girona
Víctor Balaguer
Biblioteca Museu Víctor Balaguer
Artur Bladé
Centre Cultural Artur Bladé i Desumvila
Blai Bonet
Casa Museu Blai Bonet
Joan Brossa
Fundació Joan Brossa
Manuel de Cabanyes
Masia d’en Cabanyes. Consell Comarcal del Garraf
Víctor Català
Museu de l’Anxova i la Sal
Salvador Espriu
Centre de Documentació i Estudi Salvador Espriu
J. V. Foix
Fundació J. V. Foix
Joan Fuster
Biblioteca Casa-Museu Joan Fuster
Rafel Ginard
Casa Museu Pare Ginard
Àngel Guimerà
Casa Museu Àngel Guimerà
Marià Manent
Ajuntament de l’Aleixar
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Joan Maragall
Arxiu Joan Maragall
Miquel Martí i Pol
Ajuntament de Roda de Ter – Fundació Privada Miquel Martí i Pol
Rafael Masó
Fundació Rafael Masó
Joan Oliver
Diputació de Barcelona. Àrea d’Espais Naturals.
Gest Lúdic L’Obrador
Narcís Oller
Societat Narcís Oller
Josep Palau i Fabre
Fundació Palau. Centre d’Art
Manuel de Pedrolo
Fundació Pedrolo
Josep Pla
Fundació Josep Pla
Francesc Pujols i Morgades
Fundació Francesc Pujols
Mercè Rodoreda
Fundació Mercè Rodoreda
Ajuntament de Santa Cristina d’Aro
Santiago Rusiñol
Consorci del Patrimoni de Sitges
Sebastià Pons i Simona Gay
Patrimoni Literari d’Illa
Carles Salvador
Fundació Carles Salvador
Joaquim Soler
Centre Quim Soler. La literatura i el vi
Joan Teixidor
Associació Cultural Horitzó Blavíssim
Marian Vayreda
Estudi Marian Vayreda. Fundació privada Museu dels Sants d’Olot
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Jacint Verdaguer
Fundació Jacint Verdaguer
Museu-Casa Verdaguer Vil·la Joana
Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris-UVic
Cosme Vidal
Museu Muncipal d’Alcover
Guillem Viladot
Fundació Guillem Viladot
Llorenç Villalonga
Casa Museu Llorenç Villalonga
Joan Vinyoli
Biblioteca Municipal Joan Vinyoli
Disseny i desenvolupament
Xurxo Insua i Eli Green
Coordinació
Núria F. Rius

Col·laboren
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