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a recuperació de la
premsa satírica històri-
ca és del tot adient en els

temps polítics actuals. Cu-
Cut!, revista propagadora dels
ideals de la Lliga Regionalista,
acomplí una funció cabdal:
denunciar els paradigmes
simbòlics de la caduca Espa-
nya de la Restauració i afavo-
rir la socialització del catala-
nisme. Cal dir, però, que les
publicacions d’esquerres La
Campana de Gràcia i L’Esque-
lla de la Torratxa –malgrat si-
tuar-se als antípodes ideolò-
gics de l’empresa editorial di-
rigida per Manuel Folch i Tor-
res– compartien un mateix es-
pai de crítica positivament
sarcàstica envers l’ensulsiada
de l’espanyolisme arran de la
crisi política del 1898.

A fi d’analitzar la vida inter-
na del setmanari de l’editor
Josep Baguñà Martra, l’edito-
rial Efadós ha tingut l’encert
de reunir onze col·labora-
cions que en detallen les ca-
racterístiques formals i de
continguts. Cal destacar per
llur enfocament els articles de
Josep Pinyol, Iconografia del
catalanisme insolent; Lluís So-
là –que en publicà el primer
estudi: Cu-Cut! setmanari de
gresca amb ninots (1902-1912)
(1967)–, El ‘Cu-Cut!’ i la censura, i Josep M.
Cadena, ‘Cu-cut!’ i els precedents catalans del
‘merchandising’. L’anàlisi del significat polí-
tic de les imatges, el fet que la prohibició del
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setmanari reflectís la seva in-
fluència real en els mitjans
d’opinió i l’externalització
mercantil dels seus personat-
ges-tipus indica que la Lliga te-
nia diversos registres de mis-
satge i de modulació d’estratè-
gies, alhora que amb la seva ac-
titud prohibitiva mostrà el seu
tacticisme hegemònic.
    A través dels estudis del vo-
lum el lector percep el context
en què s’originà el setmanari,
el clima polític i social que es
vivia al país i, el que és més re-
llevant, la finalitat divulgativa
de l’acudit satíric que, arran de
l’incendi de la redacció el 25 de
novembre del 1905 per part
dels militars espanyols, de-
mostrà com la referència gràfi-
ca al Banquet de la Victòria del
Frontó Comtal d’aquell 12 de
novembre en què es ridiculit-
zava l’analfabetisme polític
dels militars, no era debades: es
tornà a reivindicar en acte ple-
biscitari amb la candidatura de
Solidaritat Catalana.
    Clou el volum una oportuna
reedició facsímil de cinc exem-
plars de la revista (dos dels
quals són respectivament el
primer i el centè) la lectura dels
quals ratifica la vinculació de
l’ideal patriòtic a la construc-
ció d’un mitjà de comunicació

de masses que arribà als 40.000 exemplars,
motius pels quals –com afirma encertada-
ment Josep Maria Figueres– esdevingué
“emblemàtic i perseguit”. ❋
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‘Cu-cut!’ va sortir
del 2 de gener del
1902 al 25 d’abril
del 1912. Eren
exemplars de 16
pàgines a dues
tintes, editades per
Josep Baguñà i
impreses per Marià
Galve. El preu de
venda per
exemplar era de
deu cèntims.

Una de les portades de la revista
satírica ‘Cu-Cut!’ que ha estat analitzada

per diferents autors de referència
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Sortir de la casa esquerdada
ai valorarem prou el rigor i la qua-
litat de segells com Adesiara, que
està fent un dels catàlegs més inte-

ressants de la història de l’edició catalana.
Els clàssics es combinen amb contempora-
nis i cada novetat és un estímul per al lector
culte. L’última és La sonata del clar de lluna,
del poeta grec Iannis Ritsos, que ens presen-
ten en una acurada edició bilingüe, en versió
del poeta Joan Casas.

Tot i que és un dels poetes destacats de la
plèiade d’autors grecs el segle XX, no ha es-
tat fins al nou segle que ens han arribat en
català algunes de les seves obres, llevat de La
forest d’Arana. Grecitat, que va sortir el 1992.
Els últims anys han aparegut Testimoniatges,
Tard, molt tard, de nit entrada, Tres poemes

M dramàtics: (Ismene, Crisòtemis,
Helena) i Fedra, tots publicats
per editorials del circuït inde-
pendent.

La sonata del clar de lluna és
una de les obres fonamentals de
Ritsos. Hi concentra els compo-
nents essencials de la seva poèti-
ca, renovada després dels anys
de clandestinitat. Ritsos va for-
mar part de la resistència, va pa-
tir els camps de concentració
entre el 1948 i el 1952, i com a
conseqüència del cop d’estat del
1967 va tornar a ser deportat i
torturat. La sonata del clar de
lluna se situa al 1956. Es tracta

d’un extens monòleg en forma
epistolar, adreçada a una poe-
tessa amiga que s’acabava de
morir: “Fonda, fonda, la caigu-
da, fonda, fonda, l’ascensió...”

Tota la potència lírica, tot el
que es pot dir o s’intueix es filtra
a través d’un llibre magistral
que Joan Casas ens ofereix en
tota la plenitud. Fa goig llegir un
poeta gran, però quan ens arriba
en una traducció d’aquesta cate-
goria, el plaer es multiplica fins
l’extrem en què el dolor que ex-
pressa s’atenua. La casa esquer-
dada de què parla Ritsos és un
monument a la bellesa. ❋
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