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Puigcerdà proposa a Planeta crear una
ruta sobre l’últim llibre de Ruiz Zafón
ARXIU/MIQUEL SPA

MIQUEL SPA
Puigcerdà

a que les estacions d’esquí

de Josa-Tuixent, Lles,

r les instal·lacions tot l’any,

Puigcerdà podria aprofitar un
dels potencials turístics més grans
que té a l’abast si prosperen els
tràmits que ha iniciat amb l’editorial Planeta. Es tracta d’organitzar sota l’auspici d’aquest gegant
del món del llibre una ruta per
Puigcerdà que recorri els escenaris que apareixen en l’última obra
de Carlos Ruiz Zafón, «El joc de
l’àngel».
L’Ajuntament s’ha posat en contacte amb l’editorial per proposar-li la creació d’aquest itinerari,
ja sigui de manera conjunta o
amb el consentiment previ tant
de l’empresa com de l’autor del
llibre. El que no vol fer el consistori és anar per lliure i muntar un
reclam turístic sense la participació dels autors intel·lectuals del
llibre. L’alcalde de Puigcerdà,
Joan Planella, ha explicat que el
consistori és conscient que la popularitat mundial de l’autor barceloní, que també resideix als Estats Units, obre un potencial de
promoció per a Puigcerdà incalculable i, per tant, s’ha d’intentar
fomentar el màxim possible. Ara
bé, ha matisat el batlle, «hem establert els primers contactes per rebre el permís de l’autor o de l’editora, perquè nosaltres com a Ajuntament el que no podem és fer-ho pel
nostre compte». Planella ha explicat que la iniciativa passaria per la
instal·lació d’un conjunt de plaques explicatives a llocs com ara
l’Estany o els edificis que l’envolten i que serveixen d’escenari per
a alguns dels capítols decisius de
«El joc de l’àngel», i la formació

L’Hotel del Lago, davant de l’Estany, és un dels principals escenaris per on passaria la ruta Zafón de Puigcerdà

de guies turístics. El batlle ha explicat que de moment el consistori no disposa d’una resposta oficial per part de l’editorial i que
l’estan esperant. Tot i això creu
que el projecte està ben encaminat perquè a nivell extraoficial li
consta que l’editorial no troba
malament tirar-lo endavant. Al
capdavall la creació d’un itinerari
turístic-literari retroalimentaria
la promoció del llibre de la mateixa manera que ho fan les rutes
que sobre el primer gran èxit de
Zafón, «L’ombra del vent», s’organitzen a Barcelona. Fonts municipals han explicat que el desig
de l’equip de govern seria poder
convocar un acte públic amb la
presència del mateix autor.
Des de l’editorial van confirmar

L’Ajuntament vol
explotar el fet que una
part de la trama d’«El
joc de l’àngel» passa
al voltant de l’Estany
ahir que es coneix el projecte i
que està en fase d’elaboració d’una resposta a l’Ajuntament. Fonts
de Planeta van explicar també
que les rutes que es fan a Barcelona les organitzen empreses privades del sector turístic i que en cap
cas no reporten beneficis directes
a l’empresa. No obstant això, sí
que van admetre que en principi

aquest tipus d’activitas multipliquen la publicitat de l’obra.

L’Hotel del Lago, disposat
a col·laborar
Responsables de l’Hotel del
Lago, establiment que apareix
com un dels escenaris clau del
pas dels protagonistes del llibre
per la Cerdanya, s’han mostrat
molt predisposats a col·laborar
en el que calgui perquè es
materialitzi la ruta. Des de
l’establiment, un dels de més
renom a la vila, han apuntat que
les referències de Puigcerdà al
llibre obren un potencial turístic
que encara ningú no es pot
imaginar i que pot beneficiar
tota la comarca.

