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Cent anys dels 'Fets del ¡Cu-Cut!'
Un llibre ressegueix la història de la caricatura política a
Catalunya
Avui fa cents anys dels 'Fets del ¡Cu-Cut!', quan els militars van
assaltar i saquejar el setmanari satíric i el diari 'La Veu de Catalunya'
i el govern espanyol, en comptes d'actuar contra l'estament militar,
va suspendre les garanties constitucionals a Barcelona i va impulsar
la Llei de Jurisdiccions. L'espurna d'aquesta actuació va ser un acudit
que ridiculitzava els militars. Coincidint amb aquest centenari arriba
el llibre 'La caricatura política i social a Catalunya 18652005' (Editorial Dux) de Lluís Solà i Dachs.
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L'obra es va presentar ahir a la llibreria Documenta de Barcelona,
establiment situat en el mateix edifici on tenia la redacció el
setmanari ¡Cu-Cut!
Lluís Solà i Dachs és un dels especialistes en premsa humorística del
país, juntament amb el periodista Josep Maria Cadena, que ahir va
assistir a l'acte de presentació. Qui va fer els honors al llibre va ser el
dibuixant FER, que va destacar que és una gran lliçó d'història i un
volum molt pedagògic, alhora que suposa un homenatge als grans
dibuixants i humoristes d'aquest país. El llibre inclou un apèndix amb
un llistat de tots els dibuixants amb una breu biografia de cadascun.
FER també va destacar la quantitat d'anècdotes i acudits que es
poden aplicar avui: retallada de l'estatut, una selecció catalana de
hoquei, la rebuda del Barça al Passeig de Gràcia... El llibre ressegueix
la història cronològicament i inclou la reproducció d'un bon nombre
d'acudits de publicacions satíriques i humorístiques com el ¡Cu-cut!,
Papitu, L'Esquella de la Torratxa, El Be Negre, El Be Negre amb Potes
Rosses...
Enguany també s'ha publicat el llibre 'El Banquet de la Victòria i els
Fets de ¡Cu-Cut! Cent anys de l’esclat catalanista de 1905' (Editorial
Meteora), un estudi fet per l'historiador Francesc Santolaria. (Veure
notícia anterior)
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