
Avui he estat testimoni d’un fet insòlit: 
una gavina perseguia i matava un colom 
davant la catedral de Barcelona. La gent 
s’ho mirava i alguns ho filmaven amb el 
telèfon. A mi m’ha semblat una metàfo-
ra dels temps que corren.

No gaire lluny de l’escena del crim, 
he visitat a l’Arxiu Municipal una exposi-
ció que celebra 
els cent anys 
de l’aparició 
del setmanari 
polític Cu-Cut! 
(1902-1912). 
No deu pas ser 
casualitat que 
el comissari 
d’aquesta peti-
ta mostra sigui 
Jaume Capdevi-
la –KAP–, nino-
taire, i que a 
la inauguració 
hi assistissin 
membres de 
la revista El 
Jueves. Fet i 
fotut, es tracta 
de dos intents 
d’abordar l’ac-
tualitat política 
i social des del 
dibuix satíric.

He de confessar 
que sóc un apassionat de les revistes 
catalanes de principi del segle XX. No fa 
gaire vaig completar la meva col·lecció 
del Cu-Cut! i, tot passant full, he pogut 
comprovar que la història es repeteix.

El Cu-Cut! fou una iniciativa de cert 
sector de la Lliga Regionalista per a 
introduir en el debat polític matisos i 
consideracions que no eren aptes per 
al format de La Veu de Catalunya, l’altre 
gran defensor del catalanisme polític. La 
qüestió és que la revista satírica tenia 
més lectors que no el diari...

Imagineu-vos una revista amb dibui-
xants formats com ara Joan Llaveries, 
Gaietà Cornet i Ricard Opisso, i on co-
mençaran l’aprenentatge futurs mestres 
com ara Feliu Elias o Junceda, entre 
molts més. Una revista que no es mos-
segava la llengua a l’hora de criticar el 
polític radical Lerroux, les forces vives 
del govern central a Catalunya, l’exèrcit, 
el govern de Madrid o la monarquia. Que 
va patir un assalt per part dels militars i, 
a sobre, va ser suspesa. Que va sobre-
viure a la Setmana Tràgica. I que fou en-
terrada per certs prohoms de la Lliga en 
un moment en què no volien interferèn-

cies amb Madrid. 
Aquesta gent era 
molt valenta, s’hi 
jugava la vida.

El senyor Cu-
Cut! era l’emble-
ma de la revista. 
Fou dissenyat per 
Gaietà Cornet i 
representa un 
català rabassut, 
grassonet, amb el 
nas vermell, faixa, 
llaç al coll i barre-
tina... Una mena 
de patufet adult 
avant la lettre.

Els puristes di-
reu que una revis-
ta de ninots amb 
intenc ional i tat 
política no es pot 
considerar art, 
ans propaganda 

dibuixada. Però 
l’art de la crítica 

política ja havia començat arran de la 
Gloriosa, amb revistes com La Flaca, il-
lustrades amb litografies, i continuades 
per La Campana de Gràcia i L’Esquella 
de la Torratxa. Potser seria de més profit 
aprendre història a través d’aquestes 
publicacions, avantpassades del popu-
lar Polònia televisiu, que no pas recórrer 
a determinats manuals. No eren impar-
cials, però destil·laven art, talent, valor i 
intel·ligència.
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decantarà aquest film, rodat amb ingre-
dients simples però de gran profunditat 
emocional: la raó és ben definida, però 
els qui no l’adopten són protegits com 
nosaltres per les excuses de la legalitat, 
dels fets consumats. Per la mateixa jus-
tificació que mai no pren l’alternativa a 
la democràcia corrupta perquè, de tota 
manera, és el millor sistema que conei-
xem. I, després de dir-ho, ens rentem 
sempre les mans. I acabem resignats, 
assumint-ne els horrors com un mal 
menor inevitable. Un dany col·lateral. 
És així com els professors Lazhar mai 
no s’integren, ni ens ensenyen, ni ens 
permeten de fer el salt definitiu de la 
intel·ligència i de la veritat.

Monsieur Lazhar ho posa tot en evi-
dència, i tampoc no ens vol vendre un 
final feliç inacceptable. Però no fa cap 
gest, a banda d’avergonyir-nos i quei-
xar-nos eternament de tot. És, doncs, 
un film terrible: conformista, ni que 
hagi comprès i comunicat a la perfecció 
com és de cabrona la vida i de quina 
manera tan cabrona la protagonitzem. I 
la filmem. I perdoneu l’expressió, però 
les paraules formals han començat a 
perdre tot el sentit.
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que l’escriptor havia tractat magistral-
ment. Tot i el treball ben meritori de Masó 
com a director de l’espectacle, la simple 
juxtaposició de situacions, sense cap 
discurs potent capaç de relligar-les, fan 
de Mequinensa poca cosa més que una 
digna, per bé que parcial guia literària que 
tal vegada pot encomanar a l’espectador 
el desig d’acostar-se als títols principals 
que ens deixà l’escriptor, després de la 
seva mort tan prematura. A la sensació 
que l’abordatge d’una obra important 
de la literatura catalana contemporània 
s’ha resolt d’una manera molt superficial, 
hi contribueix també l’escenografia de 
Paco Azorín, plena d’al·lusions desor-
denades: l’Ebre convertit en un mirall 
perfectament inútil, uns plans ondulats 
que potser volen suggerir (?) les pàgines 
que acolliran l’escriptura de l’autor, la 
pobra ambientació de les intervencions 
cabareteres de Madamfransuà, entafora-
des amb calçador, etc. ens remeten a un 
aiguabarreig allunyat de la bona traça que 
sol demostrar Azorín.

Cent anys fent ‘Cu-Cut!’

Ricard Mas 
Peinado

Caricatura del polític anticatalanista Alejandro 
Lerroux, en una coberta del Cu-Cut!.
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