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Els Països Catalans són una
terra curulla d’ocells. N’hi
ha que hi viuen tot l’any,
mentre d’altres només hi

passen temporades, de camí en les
seves rutes migratòries entre Àfrica
i Europa. És la sort de tenir zones
paisatgísticament molt variades. Qui
no hagi gaudit mai del cant d’un
ocell o dels colors del seu plomatge,
o no s’hagi entretingut veient-los
volar o nedar o observant com ali-
menten les cries, haurà perdut una
part important de la riquesa

Elsocells decanostra
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L’adveniment d’una data asse-
nyalada per a la història de

qualsevol país, institució o persona
sempre és motiu per endegar noves
investigacions, tot i que en ocasions
els treballs sorgits poden ser sim-
plement oportunistes i poc rigoro-
sos. No és el cas, ni de bon tros,
d’aquest llibre, que va sorgir arran
d’un col·loqui titulat Solidaritat i Es-
panya ara fa cent anys (1907-2007),
dut a terme a la Universitat Autòno-
ma de Barcelona el desembre del
2007.

El sorgiment de l’efímera Solida-
ritat Catalana (1906-1909), fona-
mentalment capitalitzada per la
Lliga Regionalista, es produí, entre
d’altres, arran dels fets del Cu-cut! i
la llei de jurisdiccions va significar
la unió de les formacions polítiques
i de la societat civil catalana tant
d’esquerres com de dretes per una

Història❚ Josep Lluís Martín i Berbois

L’efímera Solidaritat Catalana
causa comuna: la reivindicació de
la personalitat catalana davant de
l’Estat espanyol.

Un tema, el tema de la Solidaritat,
que fins el moment només compta-
va amb alguns notables articles i els
llibres dels historiadors Joaquim de
Camps i Arboix, Història de la Soli-
daritat Catalana (1970), Jordi Casas-
sas, Agustí Colomines, Eduardo
González Calleja i Francesc Santolà-
ria, Els fets del ‘Cu-cut!’, cent anys
després (2005) i el llibre d’aquest
darrer, El banquet de la victòria i els
fets de ‘Cu-cut!’. Cent anys de l’es-
clat catalanista de 1905 (2005).

La recuperació d’aquest esdeve-
niment polític i social tan rellevant
per a la història de Catalunya ha
anat a càrrec dels professors de la
UAB Gemma Rubí i Francesc Espi-
net, els quals han recopilat una sèrie
de treballs d’un conjunt de reputats

historiadors de diferents universi-
tats, com ara Ramon Alquézar, Mi-
guel Cabo, Pere Gabriel, Fernando
Martínez, Ludger Mees, Borja de Ri-
quer, Enric Ucelay-Da Cal i els ma-
teixos coordinadors del llibre, Rubí
i Espinet.

Configuració i significat
Sense entrar pròpiament en la temà-
tica tractada per cadascun d’ells, sí
que vull accentuar que aquest tre-
ball toca tots els aspectes possibles
sobre la configuració i significat de
la formació política de la Solidaritat
i de tot allò que l’envoltava, amb la
rellevant novetat d’inserir el movi-
ment català en el context espanyol
des de diferents aspectes i protago-
nistes, com per exemple el significat
de la paraula solidaritat, l’inici i final
de la formació, les primeres elecci-
ons on participaren, el republicanis-

me nacionalista de la Solidaritat Ca-
talana i l’Obrera, la notable implica-
ció del polític espanyol Nicolás Sal-
merón amb la formació catalana, el
cas de la Solidaridad Gallega, el
paper polític del País Basc en aquells
anys, la presència de la Solidaritat a
la premsa gràfica i l’arribada de la
Setmana Tràgica i el paper que hi va
tenir la Solidaridad Obrera.

En definitiva, aquest és un llibre
oportú i no oportunista perquè ar-
riba en un moment cabdal per als
interessos polítics i socials de Cata-
lunya, però on malauradament el
terme solidaritat precisament no
està gaire present en els sectors que
acabem d’esmentar. Potser la lectu-
ra d’aquest llibre per part del món
polític i social català pot fer enten-
dre que hi ha moments en què el
país està per sobre dels partits polí-
tics i de les persones.❋
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d’aquesta terra. Però posar-hi remei
és fàcil. N’hi ha prou amb sortir al
camp, en silenci i amb respecte, i si
pot ser amb uns prismàtics, i portar
a la mà Conèixer els ocells, de
Jaume Sañé, un llibre sobre les aus
que és molt més que un llibre, o una
guia d’ocells.

Si volem gaudir igualment dels
ocells però sense moure’ns de casa,
en tenim prou amb asseure’ns cò-
modament per llegir-lo i contemplar
les 137 fotografies a tot color que
l’acompanyen. I potser construir una

menjadora o caixa-niu i posar-la da-
vant de la finestra. Sañé és natura-
lista, fotògraf, operador de càmera i
director, realitzador i guionista de
documentals, i es dedica sobretot a
l’estudi i la divulgació de la natura.

En aquest llibre, Sañé ens posa a
l’abast el món dels ocells de casa
nostra començant pel principi. És a
dir, amb unes breus explicacions
sobre la seva biologia i sobre com
fer menjadores i caixes-niu, què fer
amb un pollet abandonat i com i per
què es fan els anellaments científics.

I això només és l’aperitiu, perquè
després ens explica de manera con-
cisa però no eixuta les principals ca-
racterístiques dels 120 ocells més
comuns del nostre país: com és
l’ocell en qüestió, on viu i quines cu-
riositats té pel que fa al seu compor-
tament, el seu nom, la seva relació
amb l’home o la seva manera de
viure. A més, Sañé també detalla les
espècies que s’hi assemblen per tal
de facilitar-ne la seva distinció. I tot
això acompanyat de fotografies de
gran qualitat de tots i cadascun dels
ocells ressenyats. En definitiva, una
bona eina, bàsica i senzilla, per en-
trar en el fascinant món de l’ornito-
logia, o senzillament per gaudir de
les meravelles que la natura ens
ofereix a tocar de la mà.❋
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A Catalunya hi viuen moltes espècies d’ocells, i d’altres hi passen en èpoques migratòries, gràcies al fet que el territori té zones molt variades


