
 

 Curs d’especialització en museus i recursos digitals 

MLC: El patrimoni literari català georeferenciat al món 

 

Introducció 

El Mapa Literari Català neix amb la idea de fer visible la riquesa i el potencial del 

patrimoni literari català distribuït arreu del territori.  

L’objectiu era promoure la difusió i el coneixement de la literatura catalana, permetent 

la seva visibilització en pantalla. El resultat ha estat construir sobre la base cartogràfica 

del món, i fent ús dels recursos lliures de la xarxa, una galeria de llocs literaris que 

permeten fer una lectura hipertextual dels nostres autors amb informacions de format 

divers.  

L’MLC és la darrera versió d’un projecte de cartografia literària, que va néixer el 2007 i 

va veure la llum el 2010. Des d’aleshores no ha parat de créixer. Actualment conté un 

miler de fragments d’obres literàries, acompanyats d’un important contingut 

multimèdia, amb fotografies, vídeos, locucions dels textos i traduccions. Igualment, 

l’MLC ofereix la possibilitat de recórrer rutes literàries.  

L’aplicació també recull la localització de les institucions que conformen l’associació 

Espais Escrits. Precisament al Mapa Literari Català només es troben els autors associats 

a la Xarxa d’Espais Escrits i són els mateixos centres professionals, que vetllen per la 

memòria i difusió d’un autor en concret, qui decideixen els textos que s’hi pengen. 

Esdevenint així un projecte col·laboratiu entre els socis de la xarxa. 

 

Fases 

I 

Quan es va concebre el projecte, l’any 2007, la tecnologia ens permetia treballar en un 

web 1.0, molt basat encara en el concepte de llegir sobre suport digital, que consistia 

en posar contingut sobre un suport cartogràfic que havia de ser administrat per uns 

especialistes, concretament encarregats a Geovirtual.  

II 

Com passa sovint en el món digital, en poc temps el llindar tècnic es va superar amb la 

implantació d’un nou paradigma que permetia, de forma lliure, fer ús dels mapes 
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“Google Maps i Google earth”, tenir accés a repositoris com la Memòria Digital de 

Catalunya i en definitiva poder comptar amb la incorporació de més formats.  

Aquesta tecnologia ens permetia alliberar-nos de la servitud que representava l’haver 

d’adquirir un suport cartogràfic i una implementació de continguts lligada a unes 

especificitats tècniques molt especialitzades i per tant molt cares per passar a treballar 

autènticament en una “xarxa col·laborativa”.  

Per tant, es va decidir reformulari tecnològicament el projecte. El projecte es va 

encarregar a un equip de recerca sortit de la Universitat de Barcelona, i el resultat es 

va presentar públicament el juny del 2010. El setembre va rebre el premi Lletra. 

III 

Després de ser seleccionats, el 2011, com a projecte innovador per Telefònica i 

convidats en la Jornada Ciutadania 4.0 (una plataforma de difusió pel 

desenvolupament d’iniciatives ciutadanes TIC amb impacte a Catalunya), vam decidir 

millorar tecnològicament el projecte. El Mapa Literari Català era una bona eina, però 

massa carregosa. La nostra intenció era agilitzar-lo, a més d’augmentar les possibilitats 

de participació, i d’internacionalitzar-lo introduint traduccions. 

Finalment ens ho va portar a terme un equip freelance acostumat a treballar amb 

programari lliure.  

 

Navegació 

Cada localització geogràfica o espai escrit està representat al mapa amb la icona d’un 

autor, o en el cas que n’hi hagi més d’un s’agrupen per colors, els diferents colors 

indiquen la intensitat de textos que es troven a la zona.  

Cada espai escrit està localitzat geogràficament al lloc d’on fa referència el text. 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. Segons l’espai, ens podem 

trobar el text acompanyat de fotografies de l’època dels escriptors, fotografies de 

paisatges; vídeos explicatius o amb el propi escriptor recitant els seus textos; enllaços 

que et permeten accedir a manuscrits i edicions diverses o a pàgines web d’interès; 

àudios locutats per veus reconegudes com les de Pere Arquillué. I documents en 

format PDF o ZIP amb informació d’interès. Completen tots els espais escrits unes 

contextualitzacions per tal d’explicar els vincles d’aquella obra i del seu autor amb el 

territori localitzat o l’època concreta en què el va escriure. I és així, a través la 

literatura catalana, que podem navegar pel món.  



En aquests diversos espais escrits tant si pot accedir per cerca cartogràfica com per 

cerca semàntica, a través del llistat d’autors. També es pot cercar clicant a la pestanya 

“Tria d’autors” i seleccionar els autors que ens interessin.  

Fruit d’un acord amb TV3 també podem trobar diversos vídeos facilitats per la cadena.  

Tots els textos i autors que estan dins el Mapa Literari Català tenen la possibilitat de 

ser compartits a través de les xarxes socials: twitter, facebook i google +, amb el 

propòsit de convidar al visitant, a l’estudiant, a l’amant de la literatura, a explicar la 

seva experiència, combinant els continguts virtuals -que possibilita la pantalla - amb la 

interacció de poder trepitjar el territori real.  

Igualment, el web del Mapa Literari Català proposa l’experiència de viatjar pel territori 

gràcies a les rutes literàries, amb una petita introducció i els diversos punts de la ruta 

que funcionen com espais escrits: amb text, fotografies, context, etc. Si el que es vol és 

aprofitar aquesta informació per anar a fer la ruta sobre terreny, hi ha la possibilitat de 

descarregar la informació de la ruta i els diversos textos en format PDF, també es pot 

baixar el recorregut de la ruta en format d’arxiu GPX, pel GPS.  

Al mapa literari, també tenim l’opció de fer cerques literàries i geogràfiques. La 

geogràfica correspon a escriure un territori concret per veure si hi ha localitzat algun 

text. En la cerca literària, en canvi, et diu si existeix algun espai escrit que dins el seu 

text contingui la paraula que volem cercar.  

L’MLC, en un inici, mostra tot el seu contingut en català, però amb la intenció 

d’internacionalitzar el projecte hi ha la opció de poder veure la interfície en anglès o 

castellà. Si en canvi es vol seguir veient la pàgina en català, però interessa explorar els 

textos dels autors amb diversos idiomes, s’ha de clicar el botó Idioma del contingut, i 

seleccionar la llengua que més interessi, hi ha més de 15 idiomes per escollir. (La tria 

de les diverses llengües no és arbitral, sinó que s’han escollit perquè tenen obres de la 

literatura catalana traduïdes). 

En aquest sentit hem obert una via de col·laboració amb l’Institut Ramon Llull, que 

ofereix als professors de català que tenen en diferents universitats del món, la 

possibilitat de traduir els textos que hi ha al Mapa Literari Català en l’idioma del país 

on es troben, i així ho poden treballar amb els alumnes.  

És a partir d’aquesta breu navegació que, des d’Espais Escrits, us convidem a 

descobrir-hi els diversos autors i textos de la literatura catalana georeferenciats 

arreu del món. El Mapa Literari Català permet conèixer fragments d’obres cabdals de 

la literatura catalana i posar en comú neguits intel·lectuals entorn la literatura. Una 

literatura que tot i que es presenta de forma virtual té molt en compte el territori i el 

context en què es va produir. 


