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L’illa de Bowen
V is ita es timulant a la c làs s ic a novel·la d’aventures , un gènere en el qual,
tot s igui dit, no trobaríem a faltar les ac tituds arrogants dels herois ,
propuls ades en gran part per les vers ions c inematogràfiques ad hoc , que
identifiquem en les maneres brus ques del malhumorat profes s or Zarc o,
tot i que ens l’arribem a c reure c om a alter ego del c apità H addoc k,
l’entranyable c ompany d’aventures de T intín. C és ar M allorquí, guardonat
per quarta vegada amb el P remi E debé de L iteratura J uvenil, és un bon
arquitec te d’es c enaris ac tuals , mític s i d’antic ipac ió, i un bon c ons truc tor
de pers onatges . L es s eves novel·les c ertifiquen que el gènere de grans
aventures juvenils és viu. A mb tot, en aques ta epopeia que atrapa,
impuls ada per la trobada d’un c òdex molt antic i d’unes pedres d’una
matèria impos s ible de trobar a la Terra, li pos aríem un però: ens hauria
agradat que tingues s in més gruix les expec tatives c reades al princ ipi pel
jove fotògraf i narrador.
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