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Planeta autoritza crear la Ruta Zafón a
Puigcerdà, que preveu estrenar el març
MIQUEL SPA
Puigcerdà

Puigcerdà ha rebut el consentiment de l’editorial Planeta per
crear al nucli urbà una ruta turísticoliterària sobre l’últim llibre de
l’escritor barceloní Carlos Ruiz
Zafón, «El joc de l’àngel», la trama del qual es desenvolupa en
bona part a la capital de la Cerdanya. Ha estat el mateix editor
personal de l’autor, Emili Rosales, el qui s’ha posat en contacte
amb l’Ajuntament per tal de confirmar que el projecte és vist de
bon ull per l’editorial i per l’autor,
de manera que l’equip de govern
ja ha donat ordres perquè es comenci a definir.
L’encarregat de dissenyar-lo és
l’escriptor puigcerdanès i gran
lector de Zafón Alfons Brosel,
que també s’ha encarregat de
portar personalment les converses amb l’editor per tal que arribessin a bon port. L’acte d’inauguració de la ruta Zafón de Puigcerdà es preveu fer entre els mesos de febrer i març de l’any que
ve. Si bé l’editor de Carlos Ruiz
Zafón ja ha dit que l’autor amb
tota probabilitat no assistirà a
l’acte perquè refusa totes les aparicions en públic, sí que s’ha compromès a assistir-hi com a segon
responsable de l’obra. Brosel ha
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L’escriptor local Alfons Brosel, que dissenyarà la Ruta Zafón, a l’estany

explicat que el projecte no tan
sols consistirà en una ruta urbana,
que tindrà el punt culminant pels
voltants de l’estany i l’hotel del
Lago, sinó que també es complementarà amb un espai Zafón permanent a la biblioteca Comtat de
Cerdanya i una exposició temporal a l’Arxiu Comarcal amb postals antigues de Puigcerdà que

mostraran l’aspecte de la vila en
l’època en què transcorre la novel·la. La directora de la biblioteca, Maria Àngels Terrones, ha
confirmat la voluntat d’obrir un
racó de lectura amb llibres i documents de l’autor. Igualment, la ruta disposarà d’una pàgina web
des de la qual es donarà a conèixer a tot el món i a partir de la

qual els responsables del projecte
esperen que un volum incalculable de nous possibles visitants coneguin Puigcerdà. Des de les oficines de turisme també oferiran
tríptics sobre la ruta.
Alfons Brosel, que en tres dies
va ser un dels primers lectors d’acabar el nou llibre de Zafón, ha
detallat que la ruta tindrà uns plafons informatius i unes piquetes
amb plaques que des de l’estació
de Renfe fins a l’Estany repassarà
la trama d’«El joc de l’àngel» i la
relacionarà amb els escenaris reals de l’obra. El recorregut tindrà
al voltant de deu parades.
Sobre la consecució del permís,
Brosel ha explicat que li ha costat
moltes trucades i gestions i que
Rosales ha accedit a fer la ruta
després de veure que «estàvem
preparant una cosa seriosa». Una
vegada rebuda l’autorització de
l’editor, l’equip de govern municipal ha donat el llum verd definitiu
a Brosel perquè redacti el projecte i el presenti al consistori a fi i
efecte d’executar-lo abans de la
primavera que ve. Ha estat el mateix editor de Zafón qui ha demanat que la inauguració es faci a la
tardor o bé a principi de l’any que
ve, perquè és quan li ho permet
més la seva agenda d’activitats
professionals.

