ELS FETS D’OCTUBRE DE 1934 A LA PREMSA

Joves d'Estat Català durant els anomenats Fets d'Octubre de 1934. [5-6] d’octubre de 1934
Autor: Sagarra i Plana, Josep Maria.
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1. INTRODUCCIÓ A L'ACTIVITAT
Es tracta d’esbrinar què va passar durant aquells primers dies d’octubre de 1934 a través de fonts
hemerogràfiques. Interessarà especialment, la manera com es presenten els fets en les diverses
fonts consultades, per tal de reflexionar no només sobre els fets estudiats, sinó especialment sobre
la fiabilitat de les fonts.
L’activitat, a més, pot servir de motivació per a la realització d’una recerca relacionada amb els
fets d’octubre i es pot enllaçar amb altres propostes didàctiques que permeten aprofundir en el
coneixement dels fets a partir de fonts bibliogràfiques i documents d’arxiu.
Les consultes a les fonts hemerogràfiques es poden realitzar a una biblioteca o hemeroteca
especialitzada. També es poden utilitzar l’aplicació XAC premsa i l’hemeroteca digital de La
Vanguàrdia

2. BUSQUEM I RECOLLIM DADES
2.1. Cerca diaris de la primera setmana d’octubre de 1934 i esbrina quin és el principal tema que es
tracta aquells dies a la premsa catalana i espanyola.

2.2. Resumeix què va passar, segons els diaris consultats, en els anomenats fets d’octubre
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2.3. Anota els fets principals ocorreguts en relació als fets
Segons el diari La Vanguàrdia del dia 9 d’octubre de 1934
Data i Lloc

Grups i/o forces que s’enfronten
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Nombre
de ferits

Nombre
de morts

2.4. A banda de Barcelona, en quins altres llocs sembla que hi va haver enfrontaments?
Segons el diari
Data i Lloc

del dia
Grups i/o forces que s’enfronten

Segons el diari
Data i Lloc

del dia
Grups i/o forces que s’enfronten
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d’octubre de 1934
Nombre
de ferits

Nombre
de morts

d’octubre de 1934
Nombre
de ferits

Nombre
de morts

2.5. Consulta els diaris de la teva comarca i mira d’omplir el mateix quadre
Pots utilitzar l’aplicació XAC premsa
Els fets d’octubre a la teva comarca segons la premsa
Comarca:
Data

Lloc

Grups i/o forces
que s’enfronten
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Nombre
de ferits

Nombre
de morts

Font

3. SINTETITZEM LA INFORMACIÓ
3.1.

Elabora una cronologia dels fets més destacats, a partir de la informació que has obtingut en
la premsa consultada.
Pots fer-la amb l’ajut del dipity

3.2.

Redacta un text explicant allò que va passar en els anomenats fets d’octubre de 1934, segons
la premsa.
Recorda que una explicació completa ha de donar resposta a les preguntes de què va passar,
qui va protagonitzar els fets, quin objectiu tenien, com va passar, on, quan, i per què va
passar ?
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4. ANALITZEM LA FIABILITAT DE LA INFORMACIÓ I DE LES FONTS

4.1.

Hi ha alguna qüestió que et cridi l’atenció? Hi veus alguna contradicció o problema? O, per
contra, les explicacions que es donen a la premsa et semblen raonables?

4.2.

Has observat diferències de criteri, o de valoració, entre els diaris consultats en relació als
fets?

4.3.

Els diaris consultats, són imparcials? Mostren “culpables” o es decanten per algú ? Donen les
diferents versions dels fets? Justifiquen d’alguna manera els fets?

4.4.

Explica, raonadament, el per què creus que ho fan.
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4.5.

Et sembla que la premsa és una font fiable per a una recerca? Quines limitacions pot tenir?

4.6.

De què depèn la fiabilitat de la informació que trobem a la premsa?

4.7.

Quins indicadors ens poden servir per analitzar la fiabilitat d’un diari com a font d’informació
històrica?

4.8.

Amb quines altres tipologies de fonts caldria contrastar la informació que trobem a la premsa?
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5. ENS PROPOSEM UNA RECERCA

5.1.

Redacta una hipòtesi de treball per aprofundir en algun dels aspectes del tema que ens pugui
ajudar a conèixer-ne les causes o les conseqüències

5.2.

Redacta una hipòtesi en relació al rol representat per Lluís Companys o el General Batet en
els fets d’octubre de 1934

5.3.

Redacta una hipòtesi en relació als canvis que s’originen a partir dels fets d’octubre
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