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El llibre que commemora el centenari del setmanari Cu-cut!
40.000 exemplars a principis de segle

Cu-cut! 1902-1912
Sàtira política
en temps trasbalsats
JAUME CAPDEVILA

(coordinador)

Cent anys després de la suspensió de la revista Cu-Cut!,
reivindiquem aquella popular publicació satírica que va mirar
el món amb mordacitat durant la primera dècada del segle
xx i va marcar el desenvolupament de la premsa satírica
catalana posterior. Cu-cut! fou la primera revista d’humor
obertament catalanista. Afí a la Lliga Regionalista, defensà
els interessos catalans davant el centralisme madrileny i el
caciquisme de la Restauració, i va deixar el seu testimoni
desvergonyit dels principals fets succeïts entre 1902 i 1912
mitjançant els punyents dibuixos d’un grup d’artistes excepcionals com Cornet, Llaverias, Junceda, Opisso i Apa.
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Iconografia del
catalanisme insolent
Josep Pinyol Vidal
Ecole Centrale de Nantes

El 1902, Espanya sortia tot just d’un passat
colonial de quatre segles. Les restes
d’aquell imperi, on mai no es ponia el sol,
s’havien ensorrat en un no res. La vella Espanya que encara es recolzava en els mites
dels Reis Catòlics, del Quixot o del Cid, va
caure estrepitosament en aquell anomenat
«desastre» del 1898. Al mateix temps, la
Catalunya romàntica, tradicional i costumista
de la Moreneta, la barretina i el timbaler del
Bruc havia integrat els nous estereotips de
la modernitat industrial (producció, progrés,
cosmopolitisme, velocitat…). L’escletxa que
separava l’Espanya monàrquica de la Catalunya burgesa s’anava fent més gran. En
aquells temps del regeneracionisme, debats
polítics, articles d’opinió i declaracions de
tota mena alimentaven una polèmica que
tot de cop s’enriquí amb l’humor insolent
i provocador del Cu-cut!. El catalanisme
del Cu-cut! era un catalanisme amb seny i
pragmàtic representat pel ninot emblemàtic
de la publicació, que aportava sempre
un punt de vista raonable i ponderat als
esdeveniments que comentava. Des d’un
punt de vista gràfic, el catalanisme s’arrelava
als símbols iconogràfics identitaris amb
els quals s’exaltaven la terra, la tradició
i, fins i tot, l’espiritualitat d’una pàtria catalana sublimada. L’enemic declarat era el
centralisme de la vella Espanya castellana

arruïnada, malgastadora i prepotent. Els
ninotaires del Cu-cut! començaren a repartir
a tort i a dret els seus sarcasmes envers els
estereotips espanyols.
La tauromàquia fou un gènere que servia
de fons escènic en caricatures com la de
Cornet, que, el 1902, ja representà el Go-

dels elements que les conformen.
La iconografia estudia la interpretació de les imatges mitjançant l’anàlisi
jaqueta torera, davantal amb bandera
A l’esquerra es reconeix la representació al·legòrica d’Espanya (corona,
fan una funció simbòlica a l’acudit.
i escut) i de Catalunya (barretina i camisola amb quatre barres), que
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