
Lucio Urtubiaren bizitza kontatzen
duen komiki honek hiru denbora-
lerro nagusi dauzka. Flashback eta
flashforward ezberdinen bidez berre-
raiki du Belatz irudigile nafarrak
anarkista cascantarraren bizitza.

Liburuaren muina, ezin bestela
izan, Lucio 1954. urtean Parisera

heltzen denetik 1980ko hamarkada-
ra arte doan tartea da. Denbora-lerro
horretan azaltzen dira erbestea, cnt,
desjabetzeak, poliziaren jazarpena,
68ko Maiatza, inprimategi klandes-
tinoak, aitatasuna, kartzela... Lucio-
ren bizitza kontatzen saiatu diren
lanetatik ezagutzen ditugun hain-

bat gertakizun, baina begirada berri
baten argitan.

Bigarren denbora-lerroa iragan
urruna da, Lucioren haurtzaroa.
Nafar Erriberaren kolore arreak
dituzten irudi horietan gerraostea
azaltzen da, gordin: miseria, Cara al
sol, fusilamenduak, gosea, kazikeak,
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Benetan, Lucio?

Egiatan? Kar-kar. Ez da

sinestekoa! Poliziak lagundu

zizun burdinazko ate bat

lapurtzen inprimategi

libertarioan jartzeko?

Kar-kar

Bai ba… 

Neuk ere ez dut

sinesten zer bizi

izan dudan. Zortea

alde izan dut beti, 

egia esan

Barkatu, 

Lucio

Lucio,

zuk ezagutu

zenuen nire ama,

ezta?
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Teoria ederren zale baino, ekin-
tza-gizona dugu Lucio Urtubia.
Bere bizitza etenik gabeko borro-
ka izan da eta, batzuk kontrakoa
uste duten arren, hori da lagatzen
digun ondarea, Lucioren altxorra.

Belatzek, hainbestetan konta-
tutako pasadizoen inguruan luze
galdekatu du Lucio, ekintzak,
lekuak, pertsonak, gertakizunak,
atmosferak irudietan zehaztasu-
nez islatu ahal izateko. Hala,
bada, kaskantarraren biografo ofi-
zial bihurturik, irudigile iruinda-
rrak ezagutzen genituen abentu-
rak eta ezagutzen ez genituen
beste hainbat pasadizo ere kon-
tatzen dizkigu. Euskaraz estreina-
koz, Cascanten emandako haur-
tzaroa, lehen banku-desjabetzeak,
poliziak despistatzeko asmatuta-
ko trikimailuak, familia kontuak,
Citibank banketxearekin eginda-
ko negoziazioa, muga zeharkal-
diak… guztia edo ia guztia konta-
tu digu Luciok akzioz eta
ekintzez betetako orri hauetan.
Izan ere, anarkista menderaezin
honek dioen bezala: «Ezer egiten
ez duen iraultzaile bat apaiz bat
besterik ez da».

EKAINAliburu gomendatua

Mikel Santos, «Belatz»
(Iruñea, 1974), ilustrazioa eta
komikigintza ditu ofizio. Mikel
Urmenetaren sortze-taldea-
ren parte da eta, bai nazio zein
nazioarte mailan, hainbat
haur-ipuin ilustratu ditu. Ho-
rien artean, nabarmentzekoa
da Tim Burtonek berak zuzen-
dutako Pesadilla antes de Na-
vidad (Penguin) filmaren ko-
mikirako egokitzapena.
Horrez gain, elkarlanean egin-
dako eta hainbat hizkuntza-
tan argitaratutako testu-libu-
rutan parte hartu du. Osasuna
Fundazioarentzat 90 minutos
en el Reyno eta Nafar Gober-
nuarentzat Una aventura en
tres tiempos komikien egilea
da ere.
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KOMIKIA 
158 or. 17 x 24

Salneurria 22,00 €

Bazkideak 17,60 €

Belatz
Itzulpena: Amaia Apalauza

GEREZI GARAIA
LUCIO URTUBIAREN
BIZITZARI BURUZKO
ELEBERRI GRAFIKO BAT

estraperloa. Haurtzaro latz bat,
Urtubiaren izaera zizelez landuko
duena.

Azkenik, bi denbora-lerroak
bat egiten duten unea oraina da.
Lucio karrera-bukaerako lana
amaitzen ari den Amaia gazteare-
kin Parisetik bion herria den Cas-

cantera egiten duen bidaia da aldi
hori, eta denbora eta espazio
horretan ideologia agertuko da,
familia, garai bateko gertakizunei
buruzko gogoeta, eta… «Lucioren
altxorra».

aldaketa maiatzaren 25a
baino lehen
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CÓMIC 
158 pág.                17 x 24

Precio orientativo 22,00 €

Club 17,60 €

Belatz
EL TESORO
DE LUCIO
Una novela gráfica 
sobre la vida de 
Lucio Urtubia

OHARRA
2017ko abenduan gomendatutako liburua zen hauxe.
Sormen-prozesu guztiek, bikaintasunerako joera duten
heinean, atzeratzeko arriskua dute. Hori izan da Gerezi
garaiaren kasua: osasun arazo batzuk direla medio,
argitaletxeak eta egileak aurreikusitako epeak ezin
izan ditugu bete. Hala ere, eta barkamena eskatu eta
gero, ez dago gaitzik onik ez dakarrenik: euskaraz eta
gazteleraz bakarrik ez eta katalanez eta galegoz ere
argitaratuko da Lucioren biografia berezi hau.

cast.

eus.

Azkar, ez dinat nahi

kabroi hauek hi jotzea,

lehengoan bezala
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