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Presenten a Vic ?El tresor d'en
Lucio', novel·la gràfica sobre la vida
de l'anarquista Lucio Urtubia
La presentació comptarà amb la presència de Belatz, autor del còmic sobre la vida
de Lucio Urtubia i es farà dimarts vinent 16 d'octubre a la Muntanya de Llibres de
Vic | Compromès amb causes justes, Lucio Urtubia va falsificar documents i
bitllets, va atacar bancs, va imprimir i distribuir propaganda obrera i anarquista i
va posar de genolls el First National Bank

Belatz, guionista i il·lustrador pamplonès, ha portat al còmic la vida de Lucio Urtubia, militant
anarquista i expropiador, a través d'El tresor d'en Lucio', editat per Tigre de Paper. El dimarts 16
d'octubre Belatz serà a la Muntanya de Llibres en la presentació del llibre a Vic. L'acte serà a les 7
de la tarda.
Lucio Urtubia va nèixer en el si d'una família republicana amb cinc fills i recursos econòmics
escassos. Home honrat, solidari i compromès amb causes justes, va falsificar documents i
bitllets, va atacar bancs, va imprimir i distribuir propaganda obrera i anarquista i va posar de
genolls el First National Bank, en omplir el mercat internacional de xecs de viatge falsificats.
Després de llargues converses per poder reflectir els fets principals de la seva vida sobre el
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paper, Belatz s'ha acabat convertint en el biògraf oficial de Lucio Urtubia. L'il·lustrador pamplonès
explica, per primer cop en català, les aventures ja conegudes i també altres anècdotes inèdites: la
infantesa a Cascante, les primeres expropiacions de bancs, els tripijocs per despistar la policia,
històries de família, la negociació amb Citibank, les travesses de frontera... En unes pàgines plenes
d'acció, Lucio ho explica tot, o gairebé tot. I és que, com diu aquest anarquista indomable, «el
revolucionari que no fa res no és res més que un capellà».
Mikel Santos Belatz és dibuixant, il·lustrador i guionista. Va formar part de Kukuxumuxu i,
actualment, és membre de l'equip creatiu de Mikel Urmeneta i ha il·lustrat diversos contes
infantils, d'àmbit nacional i internacional, entre els quals destaca l'adaptació per a còmic del guió de la
pel·lícula Malson abans de Nadal (Penguin), dirigida per Tim Burton. Així mateix, ha participat en
l'elaboració de nombrosos llibres de text, traduïts a diverses llengües, i en campanyes institucionals i
publicitàries. També és autor dels còmics 90 minutos en Reyno, per a la Fundació Osasuna, i Una
aventura en tres tiempos, per al Govern de Navarra. En l'àmbit professional, El tresor d'en Lucio
ha estat el seu repte més ambiciós fins avui.
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