El nou llibre de Zafón obre a
Puigcerdà una mina turística
MIQUEL SPA

Alfons Brosel, de Puigcerdà, ha estat un dels primers a descobrir el paper de la capital cerdana al llibre de Zafón
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Alfons Brosel Jordà és un gran
seguidor de l’escriptor Carlos Ruíz Zafón. N’ha llegit tots els llibres, els coneguts i els que no ho
són gens. Per això divendres passat a les deu del matí -l’hora prevista per al llançament
de l’obra-, era a la seva
llibreria de confiança
de Puigcerdà per recollir el nou llibre de l’autor barceloní. És segurament el lector més ràpid. Diumenge a les dues de la matinada ja se l’havia acabat. Per això ha estat el primer a
descobrir la gran sorpresa per a la
Cerdanya que amaga «El juego
del Angel». Una bona part de la
trama, i del seu desenllaç, es desenvolupa a Puigcerdà. Alguns
dels episodis clau de l’obra es viuen al llac i a l’antic hotel del llac

que, efectivament, va exisitir i es
va cremar a mig segle passat. Brosel està convençut que a Puigcerdà li ha tocat la loteria, i per poc
que el llibre tingui un èxit semblant al de «L’ombra del vent», la
sort de Puigcerdà és a hores d’ara
incalculable.
Alfons Brosel, que dilluns va parlar amb el
mateix Ruíz Zafón durant una intervenció
per Catalunya Ràdio i
hi va quedar per a avui,
avisa que «de ‘L’ombra
del vent’ se’n van vendre
10 milions d’exemplars. Als EUA i
a Alemanya ha estat tot un esdeveniment. Això representarà una publicitat gratuïta per a Puigcerdà
que ara no es pot ni imaginar».
Brosel, antic treballador de banca
i escriptor de llibres de muntanya,
avisa l’Ajuntament que estigui
alerta. A Barcelona són moltes les

rutes turístiques literàries que
atreuen cada anys milers de turistes. Entre les més buscades hi ha
la de «L’ombra del vent». Puigcerdà té davant una oportunitat única de donar-se a conèixer arreu
del món a un cost zero. Brosel,
que va conèixer l’obra de l’autor
arran dels treballs dels seus fills
estudiants, pensa que igual que
Puigcerdà va homenatjar Ortega
Monasterio, autor de les més conegudes havaneres, perquè feia
d’ambaixador de la vila, hauria de
mirar de convidar Ruíz Zafón per
començar-se a identificar com a
escenari real de la trama fictícia.
Alfons Brosel serà avui a Barcelona. Parlarà amb Zafón i intentarà esbrinar com es va assessorar
sobre alguns aspectes històrics de
Puigcerdà. Li portarà documents
antics i fins i tot es permetrà comentar-li dues petites errades del
llibre.

