
 
 
Exposicio  itinerant  
"CU-CUT!, SÀ TIRÀ POLI TICÀ EN TEMPS 
TRÀSBÀLSÀTS, 1902-1912" 

Cu-Cut! fou una revista que va 
revolucionar el panorama de la premsa 
satírica catalana la primera dècada del 
segle XX. Les seves pàgines van permetre 
l'eclosió d'alguns dels nostres millors 
dibuixants, com Junceda, Cornet, Apa o 
Opisso.  

La seva existència, sotragada per l'assalt 
de més de 300 militars a la redacció la 
tardor de 1905, va estar plena de 
suspensions, multes i polèmiques. Després 
de la desaparició de la revista per motius 
polítics, el 1912, el seu esperit mordaç va 
perviure en altres publicacions, i el seu 
llegat ha deixat una empremta en la 
nostra història.  

L'exposició que va ocupar el vestíbul de 
l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 
entre els mesos de maig i octubre de 2012 
volia acostar al públic del segle XXI 
aquella revista emblemàtica i l'equip d'artistes i periodistes que hi 
havia al darrere. Per això, tornem a proposar un recorregut per les 
pàgines de Cu-Cut!, per les seves caricatures carregades de 
mordacitat i pels fets històrics que va retratar amb la seva mirada 
satírica. 

Un cop acabada la primera etapa d'exposició a l'Arxiu Històric de la 
Ciutat, n'hem iniciat una en la que oferim la possibilitat que 
l'exposició pugui voltar per la ciutat de Barcelona i el conjunt de 
Catalunya. Així, donem l'oportunitat a institucions, entitats i 
associacions sense ànim de lucre a tenir-la durant uns dies a les 
seves seus a fi i efecte que els seus usuaris i associats en puguin 
gaudir. 

 



Característiques de l'exposició  

L'exposició s'organitza en dotze plafons explicatius en el decurs dels 
quals van apareixent els prestigiosos protagonistes de la publicació: 
escriptors, periodistes, dibuixants i els fets històrics que s'hi 
reflecteixen amb mirada irònica. 

Els plafons estan confeccionats en sistema tipus "Roll-up", de 85 x 
200 cm., amb estructura i peus d'alumini, i gràfica en lona. 

 

  
   

 

 
 

   

    
 

Com demanar-la? 

Telefonant al 93 256 22 55 o bé fent arribar la sol·licitud per correu 
electrònic a arxiuhistoric@bcn.cat 
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