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CULTURES 

a llibreria Parcir de
Manresa ha estrenat
aquest mes la renova-
ció que ha dotat el lo-

cal de més lluminositat i d’espai
per encabir el fons infantil. Els
propers dies estrenarà un nou es-
pai, però en aquest cas virtual, a
Internet. Parcir ja té pàgina web, on
presenta novetats, recomana lli-
bres i ofereix l’agenda d’actes. A
més, s’hi poden fer comandes.
Però el nou servei portarà l’usua-
ri virtual  a l’interior de la llibreria,
ja que hi podrà fer un recorregut
amb el nou servei de Google que
fa entrar l’Street View als edificis,
ja siguin negocis o equipaments.

Jose Ladero, de l’empresa Au-
reacolor, és un dels fòtografs ofi-
cials de Google. Durant un parell
d’hores va treballar dijous a la
Parcir per fer les imatges que, pro-
perament, estaran disponibles a la
xarxa per fer el recorregut virtual.
Les fotografies, realitzades amb un
objectiu ull de peix, que permet
captar imatges de 360 graus, no es
fan aleatòriament. Han de possi-
bilitar que des de l’ordinador de
casa o des de dispositius mòbils
com telèfons o tauletes es pugui fer
el mateix itinerari que caminant fí-
sicament pel local. Per poder fer el
xafarder mirant tant a dreta com a
esquerra i també a dalt i a baix.

És per això que el fotògraf esta-
bleix diversos punts, d’entre dos i
quatre metres de distància, i hi fa
tres fotografies en cadascun dels
quatre punts cardinals: nord, sud,
est i oest. En total són 12 fotogra-
fies per cadascun dels punts pa-

noràmics establerts. A la Parcir, en-
tre les dues plantes, es van establir
una vintena de punts. Per tant, el
fotògraf va fer unes 240 fotografies,
que actualment estan sent tracta-
des per generar un esquelet que les
enllaci i, d’aquesta manera, es pu-
gui fer el recorregut virtual.

Més visibilitat a la xarxa
El nou projecte de Google, que es
va iniciar als Estats Units, arriba ara
a Catalunya, i Parcir és una de les
primeres llibreries que hi serà pre-
sent. A banda del servei de recor-
regut virtual, també suposa tenir
una posició preferent a les diver-
ses eines del cercador de referèn-
cia. Així, Parcir s’assegura més
possibilitats de captació de nous

clients, als quals pot donar més ser-
veis a partir d’aquí. Per exemple, es
generen concursos per trobar un
llibre a les imatges que es pengen.
Segons dades de Google, i en el cas
de l’hostaleria, amb aquesta fi-
nestra s’incrementa fins al 40% el
nombre de clients.

Antoni Daura, responsable de  la
llibreria Parcir, explica que amb el
recorregut virtual espera «tenir
més visibilitat en un món que s’u-
tilitza abans de fer qualsevol com-
pra. Ara tothom navega i bada
abans de venir a la llibreria o a
qualsevol altre negoci. I aquesta és
una finestra més que tens oberta».
Però el llibreter és conscient que
«serà difícil comptabilitzar els gua-
nys que ens reporti». Ara que és un

moment complicat econòmica-
ment, especialment en el món
dels llibres, «esperem notar l’e-
fecte crida, perquè considerem
que Internet cada cop creixerà
més. Poder mirar virtualment com
és per dins la llibreria ens benefi-
cia, perquè som una llibreria que
només coneix l’entorn immediat»,
assegura Daura. 

El servei de Google és gratuït.
Parcir només ha hagut de pagar el
treball de fotografia d’Aureacolor.
L’empresa pot oferir el servei per-
què Ladero és un dels fotògrafs au-
toritzats per Google, que fa passar
tres exàmens teòrics i pràctics.

El cost d’aquest servei, diu La-
dero, és «assequible i depèn de la
superfície del local».
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Passejant per la Parcir amb Google
La llibreria manresana és de les primeres que serà present a la xarxa amb un nou projecte 

del cercador que fa entrar l’Street View a l’interior dels edificis L’objectiu és atraure més clients



El fotògraf, que va treballar durant dues hores a la llibreria, prenent imatges a la renovada planta baixa

VALL DE VILARAMÓ

El teatre Kursaal de Manresa ha
programat una sessió golfa per a
les 23 h del divendres 28 de març
de l’espectacle Lo tuyo y lo mío,
previst per a la Sala Petita. Un cop
exhaurides les localitats que es
van posar a la venda per a la fun-
ció de les nou del vespre, els res-
ponsables de la programació de l’e-
quipament han decidit muntar
una altra actuació del muntatge
que dirigeix el santvicentí Joan
Maria Segura i interpreta l’actor
cardoní Dídac Flores.

Lo tuyo y lo mío és una propos-
ta de concert teatralitzat de la
companyia ConUnCantoEnLos-
Dientes, una comèdia romàntica
en què s’escolten més de setanta-
cinc peces de diferents gèneres i
d’autors com Rocío Jurado, Pera-
les, Marisol i Sergio Dalma, tots ells
referents generacionals. Les en-
trades es poden adquirir al preu de
12 euros tant a les taquilles del tea-
tre com a www.kursaal.cat i al te-
lèfon 93 872 36 36.

Tria per a «Sonrisas y lágrimas»
Els quinze nens i nenes que el mes
de desembre passat van ser pre-
seleccionats en un càsting per
participar en les set funcions del
musical Sonrisas y lágrimas, que es
veurà del 3 al 6 d’abril al teatre Kur-
saal, duran a terme entre avui i
demà un taller que servirà per fer
la tria definitiva dels nou infants es-
collits. Les necessitats de produc-
ció de l’espectacle requereixen la
formació de tres trios per rellevar-
se en les diferents sessions que tin-
drà lloc a Manresa en els papers de
Marta, Grettle i Kurt, els tres fills pe-
tits de la família Von Trapp. 
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El teatre Kursaal
programa una
sessió golfa de
l’espectacle «Lo
tuyo y lo mío»

El cantautor Raimon va ser
guardonat ahir amb el Premi d’Ho-
nor de les Lletres Catalanes, dotat
amb 15.000 euros, segons va anun-
ciar la presidenta d’Òmnium Cul-
tural, Muriel Casals, en reconei-
xement de la seva obra en llengua
catalana. Nascut a Xàtiva (Valèn-
cia) el 2 de desembre del 1940, Rai-
mon, que fa més de cinquanta
anys que és als escenaris, és autor

d’emblemàtiques cançons com
Al vent; ha publicat una cinquan-
tena de discos, entre directes i
gravacions d’estudi; i també té sis
llibres, com Poemes i cançons i Les
hores guanyades.

Raimon no va amagar que ha
estat «una enorme sorpresa» ser el
destinatari del reconeixement i
va tenir paraules de record per a
dos autors com Salvador Espriu i
Joan Fuster, també mereixedors del
premi i amb els quals va tractar fa
anys. A la vegada, va rememorar
que la seva vida anava encamina-
da a ser professor d’història però
«se’m va creuar» la cançó Al vent
al camí i des d’aleshores no ha dei-
xat de ser un personatge públic, co-

neixent els seus seguidors la seva
«manera d’estar al món».

Preguntat per qüestions políti-
ques, Raimon va dir que: «els po-
bles que tenim la sort de pertà-
nyer a nacions petites i no reco-
negudes internacionalment i amb
una llengua no molt parlada per
molta gent, i amb els veïns que te-
nim, el que hem de fer és interna-
cionalitzar allò que som». El pri-
mer cantautor que ha rebut aquest
guardó va afegir que «hem  d’estar
alerta perquè la tendència és l’ho-
mogeneïtzació».

Raimon va recordar que des
del seu primer concert a l’Olympia
de París el 1966 sempre ha anat pel
món amb cançons en català, que

es tradueixen en funció del país en
el qual actua. Sobre com veu el
procés polític a Catalunya, va in-
dicar que «crec que va bé, però no
sabem el que ens ve davant. No sa-
bem quines forces internacionals

hi ha. M’agradaria saber més co-
ses». D’altra banda, sobre València,
va dir que «la gent té la sensació»
que el PP perdrà la majoria abso-
luta en les pròximes eleccions, tot
i que no es veu una alternativa real.
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L’artista de Xàtiva es va
mostrar sorprès i va apuntar
en clau política que creu que
el procés català va bé



El cantautor Raimon rep el Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes

Raimon va posar per a la premsa a la seu d’Òmnium a Barcelona
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