
 

Curiositats 
 

 

 
 Casa Ipàtiev cap a 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informació extreta de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

BIBLIOTECA NA BATLESSA 

 

29 de gener, a les 20.30 h 

 

 

 

 

Biblioteca Pública Na Batlessa 

C/ de Ciutat, 1 

07570 Artà 

Tel.: 971835267 

 

   www.conselldemallorca.net/bibarta 

    www.bibliotecaspublicas.es/arta/ 
 

 

 
 

 

  Bibliografia 
   

• El ladrón del tiempo (2000) 

• The Congress of Rough Riders (2001) 

• Crippen (2004) 

• Next of Kin (2006) 

• El noi del pijama de ratlles (2006)* 

• Motí a la Bounty (2008)* 

• La casa del propòsit especial (2009)*  

• El pacifista (2011) 

• En el corazón del bosque (2010) 

• El increíble caso de Barnaby Brocket 
(2012) 

• Quedaos en la trinchera y luego corred 
(2013) 

DVD 

La casa del propósito especial * 

    * Disponibles a la Biblioteca d’Artà 

 

 

 

 

 

Com a dada curiosa, cal assenyalar el propi 

nom de la novel·la, basat en el lloc on el 17 

de juliol de 1918 van executar la família 

del tsar, la casa Ipàtiev, anomenada pels 

bolxevics ‘casa per a propòsits especials’. 

 

 

 

John Boyne: http://www.johnboyne.com/ 

Illa dels llibres:  

http://illadelsllibres.blogspot.com.es/2009/

10/la-casa-del-proposit-especial-john.html 

Guioteca: 

http://www.guioteca.com/literatura-

contemporanea/la-casa-del-proposito-

especial-john-boyne-vuelve-a-sorprender/ 

Tour Historia: 

http://tourhistoria.com/2012/09/19/la-casa-

ipatiev-y-el-fin-del-zarismo-en-rusia/ 

 



 

  

JOHN BOYNE. La casa del propòsit especial 

Mentre acompanya la seva esposa Zoya, 
que agonitza en un hospital de Londres, 
Georgy Jachmenev rememora la vida 
que han compartit durant seixanta-cinc 
anys.  
Els records s’amunteguen en una 
successió d’imatges inesborrables a 
partir d’aquell llunyà dia en què Georgi 
va abandonar el seu miserable poble 
natal per formar part de la guàrdia 
personal d’Alexei Romanov, l’únic fill 
home del tsar Nicolau II. Així, la fastuosa 
vida en el Palau d’Hivern, les intimitats 
de la família imperial, els fets que van 
precedir la revolució bolxevic i, finalment, 
la reclusió i posterior execució dels 
Romanov, s’entremesclen amb el 
duríssim exili a París i Londres en una 
bella història d’un amor improbable; i al 
mateix temps s’esdevé un apassionant 
relat històric i una commovedora 
tragèdia íntima. 
Amb un domini absolut del ritme i el 
suspens, John Boyne manté viu l’interès 
fins a les últimes pàgines, en què un 
inesperat desenllaç deixarà, una vegada 
més, una profunda petjada en els 
lectors.  
Després de sorprendre el públic i la 
crítica amb El nen amb el pijama de 
ratlles i seduir a milers de lectors amb la 

seva següent obra, Motí al Bounty,  

 

 

   La casa del propòsit especial John Boyne torna a demostrar un 
especial do narratiu per tractar grans 
esdeveniments històrics des de 
perspectives desconegudes, projectant, 
sobre allò que ja és sabut, una llum nova 
i sorprenent. 
 

   Biografia     
  

 
 

 

 
 

John Boyne és un escriptor irlandès 
nascut a Dublín el 30 d’abril de 1971. Va 
acudir al col�legi dels Carmelites 
Terenure College abans d’estudiar en el 
Trinity College de Dublín i a la 
Universitat Anglesa de East Anglia. 
Va debutar com a novel�lista amb El 
lladre de temps (2000), història iniciada 
al segle XVIII amb un protagonista, 
Matthieu Zeia, que deté el seu procés 
d’envelliment. 
Un any després, Boyne publica The 
congress of Rough Riders (2001). 
 

A Crippen (2004) explicava una intriga 
criminal centrada en la figura real del 
doctor Hawley Crippen, mentre que a 
Next of kin (2006) seguia les aventures 
d’Owen Montignac, un aristòcrata que 
pot solucionar els seus deutes de joc 
gràcies al testament del seu oncle. 
La novel�la que va concedir fama 
internacional a Boyne va ser El nen amb 
el pijama de ratlles (2006), llibre sobre 
l’holocaust nazi. Aquesta obra ha estat 
traduïda ja a trenta-quatre idiomes i ha 
suposat un extraordinari èxit de vendes 
en diversos països. Guanyadora de dues 
Irish Book Awards i finalista del British 
Book Award, ha estat duita al cinema per 
Mark Herman. A Espanya ha estat 
guardonada amb el Premi dels Lectors 
2007 de la revista Qué Leer i ha romàs 
més d’un any en totes les llistes de 
llibres més venuts. 
Més tard van aparèixer El motí al 
Bounty (2008) i La casa del propòsit 
especial (2009). 
L’obra de Boyne es dirigeix tant als joves 
com als adults, i participa en iniciatives 
de foment de la lectura amb nens i 
també amb ancians. 

 


