ELS FETS D’OCTUBRE DE 1934, A TRAVÉS
DE LES IMATGES

Soldats a la plaça de l'Àngel durant els anomenats Fets d'Octubre de 1934

Autor: Sagarra i Plana, Josep Maria.
Referència: ANC1-585-N-2034

Nom alumne/a:
Grup / Matèria:
Data:

1. INTRODUCCIÓ A L'ACTIVITAT
Es tracta de comparar la informació que ens donen els documents fotogràfics amb la que podem
trobar en altres fonts.
Els documents d’imatge aporten una gran riquesa de detalls que pot ajudar al desenvolupament
d’una recerca històrica.
Les fotografies realitzades per fotoperiodistes havien estat fetes amb l’objectiu de ser publicades a
la premsa per tal de donar una imatge visual de la notícia corresponent. Per tant, en primer lloc
caldrà analitzar la imatge però no n’hi haurà prou, ja que per arribar a copsar al màxim el seu
missatge, caldrà:
 Tenir en compte el fons documental del qual prové i analitzar la imatge en relació a aquesta
procedència
 Comparar la imatge amb aquelles que es varen publicar a la premsa del moment
 Revisar totes les imatges realitzades pel mateix autor en relació a aquell tema
Es tracta doncs de desxifrar la informació que ens dóna la imatge. No és només allò que ens diu,
sinó com ens ho diu i per què.
Es treballen fonts d’imatge conservades a l’Arxiu Nacional de Catalunya i a l’Arxiu Montserrat
Tarradellas i Macià.
Aquesta activitat es pot enllaçar amb d’altres que aprofundeixen en el coneixement dels fets
d’octubre de 1934 i a les quals es pot accedir des del bloc SDANC Recursos
2. QUÈ EN SABEM?


Explica què saps sobre els fets d’octubre de 1934. Si no en saps res, no ho has de buscar,
deixa la resposta en blanc.
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3. OBSERVEM DOCUMENTS D’IMATGE FOTOGRÀFICA


Fes una cerca de documents d’imatge relacionats amb els fets d’octubre, a través del
Cercador d’arxius en línia: http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat
Per fer la cerca, segueix les passes següents:
1. Tria l’opció cerca avançada
2. Marca l’opció de fotografia
3. En el camp descripció, escriu: Fets d’octubre
4. Si esculls l’opció galeria d’imatges veuràs tots els documents que compleixin les
condicions de cerca, en miniatura, i a sota de cadascuna de les imatges hi trobaràs la
referència el document.
5. Si esculls l’opció llista et sortirà un llistat.
Pitjant sobre els rètols de color vermell obriràs les fitxes descriptives i podràs també
consultar la imatge del document en alta resolució, la qual cosa et permetrà apreciar
els detalls.



De quins fons documentals has localitzat imatges?. Completa la graella.
El fons documental al qual pertany cadascuna de les imatges, apareix en el codi de
referència i en la fitxa de descripció del document.
La referència dels documents es forma amb un conjunt de codis que ens donen informació.
Per exemple ANC1-585-N-2054 equival a:
ANC1:
Arxiu Nacional de Catalunya
585:
Fons Josep M. Sagarra i Plana
N:
Document no textual
2054:
Codi del document
Nom del fons documental



Nombre de
documents

La procedència dels documents, indica alguna cosa quant a la fiabilitat de la informació de
les fonts? Per què?
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Observa el conjunt d’imatges que han resultat de la cerca i fes un llistat dels fets ocorreguts
en els anomenats fets d’octubre del 34, a partir d’allò que veus en les fotografies
Segons els documents d’imatge fotogràfica
Codi del
document

Grups i/o forces que s’enfronten
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Observacions de la imatge

Segons els documents d’imatge fotogràfica
Codi del
document

Grups i/o forces que s’enfronten
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Observacions de la imatge



Explica els fets, a partir de la informació que et donen les imatges



Compara les imatges amb les que apareixen en el diari La Vanguàrdia del dia 9 d’octubre de
1934:



Hi veus coincidències?



Si hi ha coincidències, explica quines són



Les imatges publicades en el diari han sofert alguna modificació?



Si hi observes modificacions explica quines són

Sí 
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No 

Sí 

No 



Qui és l’autor de les imatges del diari?



En què et bases?



Observa les imatges Ref. ANC1-585-N-2029 i ANC1-585-N-2034. Et semblen fotografies
verídiques? Per què?



Fins a quin punt les podem considerar documents fiables?



Observa les imatges Ref. ANC1-585-N-2042, ANC1-585-N-2040, ANC1-585-N-2044. Et semblen
fotografies verídiques? Per què?



Fins a quin punt les podem considerar documents fiables?:



La fotografia aporta un conjunt de detalls d’informació que no trobem en altres tipologies
documentals. Explica’n algun exemple, relacionat amb les imatges que has treballat
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Quines limitacions presenta la fotografia com a document històric?

4. ANALITZEM ELS DOCUMENTS


6. 1. Observa i analitza els documents següents, amb l’ajut de la fitxa d’anàlisi de
documents d’imatge
Doc. 1

Soldats a la plaça de l'Àngel durant els anomenats Fets
d'Octubre de 1934.
5-6] d’octubre de 1934
Autor: Sagarra i Plana, Josep Maria. Referència: ANC1585-N-2034

Doc. 2

Joves d'Estat Català durant els anomenats Fets
d'Octubre de 1934
[5-6] d’octubre de 1934
Autor: Sagarra i Plana, Josep Maria. Referència:
ANC1-585-N-2023

Doc. 3
Manuel Portela Valladares en l'acte de prendre
possessió del càrrec de governador general de
Catalunya i president en funcions de la Generalitat de
Catalunya. Palau de la Generalitat, Barcelona.
L'acompanya a la seva dreta el general Domènec Batet,
cap de la Quarta Divisió Orgànica, i a la seva esquerra
el seu predecessor, el coronel Francisco Giménez. 11
de gener de 1935.
Autor: Brangulí.
Referència: ANC1-42-N-21722

Fitxa d’observació de la imatge
Procediments per omplir la fitxa

8

5. EXPLIQUEM ELS FETS A PARTIR DE L’OBSERVACIÓ D’IMATGES FOTOGRÀFIQUES D’ARXIU


Redacta un text, explicant els esdeveniments dels fets d’octubre, a partir de les imatges
analitzades
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