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Columna Edicions anuncia la publicació en català de la nova novel·la de 

Carlos Ruiz Zafón el proper 17 de novembre, simultàniament amb l’edició 

en castellà d’Editorial Planeta. EL LABERINT DELS ESPERITS és el 

desenllaç de la saga d’El Cementiri dels Llibres Oblidats, que es va iniciar 

el 2001 amb L’Ombra del Vent i va continuar el 2008 amb El Joc de l’Àngel 

i el 2011 amb El Presoner del Cel. 

 

 

Elevades per la crítica internacional a la categoria de clàssics 

contemporanis, les novel·les d’El Cementiri dels Llibres Oblidats s’han 

convertit en un dels universos literaris més apassionants del nou segle, i 

Carlos Ruiz Zafón en l’escriptor espanyol més llegit a tot el món després 

de Cervantes.   

 

Editorial Planeta publicarà  EL LABERINT DELS ESPERITS en castellà 

simultàniament a l’Estat Espanyol i a Amèrica Llatina, així com en català 

sota el segell Columna (Grup62). 

 

La publicació d’  EL LABERINT DELS ESPERITS vindrà precedida del 

rellançament de les tres primeres entregues d’El Cementiri dels Llibres 

Oblidats: L’Ombra del Vent, El Joc de l’Àngel i El Presoner del Cel, que 

estaran disponibles a llibreries a partir de l’13 d’octubre amb un nou 

disseny de coberta tant en les edicions trade com de butxaca. 

 

 

 

 



Ecos de la premsa sobre les novel·les 

El Cementiri dels Llibres Oblidats: 

 

 «La veu de Ruiz Zafón és d’una originalitat a proba de bomba. Un fenomen de 

la literatura popular espanyola.»   

LA VANGUARDIA 

 

«Com si García Márquez, Umberto Eco i Jorge Luis Borges es fonguessin en un 

meravellós i desbordant espectacle.»   

 THE NEW YORK TIMES 

 

 «Una obra mestra popular, un clàssic contemporani.»  

DAILY TELEGRAPH 

 

«Zafón ha reinventat el que significa ser un gran escriptor. La seva habilitat  

visionaria per narrar històries ja es un gènere en si mateix.» 

USA TODAY 

 

«Zafón s’inscriu per mèrits propis en la tradició dels novel·listes que, amb  

Dickens com a màxim representant, van saber arribar al gran públic alhora que 

creaven obres de vigència  perenne.»   

FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG 

 

«Carlos Ruiz Zafón, el Dickens de Barcelona, es l’escriptor mundial actual millor 

dotat per l’art narratiu.» 

CORRIERE DELLA SERA 

 

 



www.carlosruizzafon.com                                                      

@ZafonOficial 

 

 

Editorial Planeta, Departament de Comunicació.  

comunicacioneditorialplaneta@planeta.es 

lfranch@planeta.es 
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