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Espectacle produït per Espais Escrits i creat per Gemma Sangerman.
Amb la col·laboració de Música de Poetes i la Institució de les Lletres Catalanes.



Espais enllà. El Mapa Literari Català en un clic.

Espais enllà és un espectacle poètic per fer descobrir el Mapa Literari Català, 
una eina que uneix literatura i paisatge i ens acosta més d’un miler i mig d’espais
literaris, creats a partir de la mirada i l’univers creatiu dels nostres grans autors: 
http://mapaliterari.cat.   

El Mapa Literari Català d’Espais Escrits és una aplicació web 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 i per tota una sèrie de continguts multimèdia que
enriqueixen l’experiència de l’usuari: fotografies, manuscrits, vídeos, etc. 
Completen els espais, unes contextualitzacions que expliquen els vincles 
d’aquella obra i del seu autor amb el territori. Aquest projecte de cartografia 
literària va néixer el 2006,  va veure la llum el 2010 i des d’aleshores no ha parat 
de créixer. 

Espais Enllà es va estrenar el dia 7 juny de 2018 al MUHBA-Vil·la Joana. És un 
espectacle de proximitat, que permet escoltar en directe alguns dels textos dels 
nostres clàssics que formen part del Mapa Literari Català. La lectura, 
acompanyada de fotografies dels autors i dels paisatges, també es combina amb 
l’audició de poemes musicats (http://www.musicadepoetes.cat).

http://mapaliterari.cat/
http://www.musicadepoetes.cat/


Sinopsi

Una dona carregada amb una maleta ens convida a fer quatre viatges amb ella: 
un viatge geogràfic, un viatge històric, un viatge imaginari i un viatge virtual. Al 
primer viatge llegirà textos que parlen del mar; al segon, de l'exili; al tercer, de la
creativitat i la imaginació; i el quart viatge serà a gust dels espectadors. El públic 
assistent proposarà un viatge i es navegarà en directe pel Mapa Literari Català 
per dur-lo a terme.

Currículum de Gemma Sangerman

Llicenciada en Art Dramàtic per l’ Institut del Teatre de Barcelona i en Filologia 
Catalana per la Universitat de Barcelona.

Com a actriu ha presentat diversos espectacles teatrals dirigits per Jordi Pons a 
la Sala Muntaner: Figuretes de vidre de T. Williams (2010), Offuscatio de Molière
(2009), La classe neutra de S. Rusiñol (2008) i Nora d' Ibsen (2007). També ha 
treballat amb altres directors, com Roberto Romei a Dies meravellosos d'A. 
Morcillo, i Just la fi del món de J. L. Lagarce, ambdues al Teatre Tantarantana. 

Ha realitzat nombroses lectures dramatitzades i espectacles de poesia: 
Cementiri de Sinera, Un passeig per La Plaça del Diamant, Solament... La seva 
primera col·laboració amb el MUHBA va ser l'espectacle Paraules i sons de 
Barcelona, que encara interpreta amb Oriol Romaní.

L'any 2015 va estrenar Molt soroll per res, de la companyia Amyralira, el seu 
primer projecte com a directora. Aquest any 2018 ha fet l'ajudantia de direcció 
d'Interiors de Concha Milla (Teatre La Gleva). 

Actualment, és Directora del Departament de Veu de l'Institut del Teatre, on hi 
fa classes de dicció des de 1999. 



Fitxa tècnica 

Títol: 
Espais Enllà. El Mapa Literari Català en un clic.

Durada:
50 minuts, aproximadament.

Espai escènic:
Espectacle de petites dimensions. Adaptable segons l'espai. És important que es 
puguin veure bé les imatges que es projectin a la pantalla.

Llum: 
En cas que la sala estigui equipada amb focus, se'n poden utilitzar un parell. En els 
altres casos, caldrà un allargador per endollar làmpades, si la llum del projector no és 
suficient.

So:
Altaveu per reproduir música des de l'ordinador.
Micro opcional (depenent de les dimensions de l'espai).

Vídeo: 
Un ordinador portàtil (amb PowerPoint) i connexió a internet.
Un projector i cables per connectar-lo a l'ordinador.
Una pantalla. 

Durada del muntatge i desmuntatge:
1 hora per muntar i mitja hora per desmuntar.

Preu 

300 euros bruts
(més quilometratge a partir de 50 Km d'Arenys de Munt).

Contacte

GEMMA SANGERMAN
gemmasangerman@hotmail.com
639 55 33 78


