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1-INTRODUCCIÓ

Una de les gran debilitats de l’ésser humà és el narcisisme generacional. Tenim la tendència 

social a creure que el mon que ens envolta va començar a girar quan nosaltres vam aparèixer i 

aquesta creença que va més enllà de la racionalitat. Coneixem la historia, l’estudiem, som 

conscients de la seva importància però sembla més una matèria docent que no pas el que 

veritablement és. Una eina.  

Sempre hauria d’arribar un moment a priori trist en que acceptes que tot i els esforços per 

buscar l’originalitat i el factor diferèncial, són en va. Que efectivament no hi ha res nou sota el 

Sol. I aquesta veritat que sembla colpidora és una cura d’humilitat molt beneficiosa. El passat 

l’han escrit persones plenes del mateix amor i el mateix odi que sentim nosaltres i lluny de ser 

un problema és una oportunitat. Una oportunitat d’aprendre que sempre hi ha hagut “jornades 

històriques" i “crisis gravíssimes" que per la gent que les ha viscut han sigut igual de colpidores 

que ho son per nosaltres. 

El mitjans, al cap i a la fi, son el testimoni social constant. L’actualitat esdevé història a molta 

velocitat i el relat que construïm sobre un esdeveniment és el que perdura en tots aquells que 

no l’han presenciat, i a vegades fins i tot en aquests.  

Ara mateix tenim una situació en l’àmbit polític que no es pot catalogar amb una altra paraula, 

tot i estar massa explotada, que convulsa. La raó sembla desplaçada a un segon pla per deixar 

pas a la passió. Els fets ja no signifiquen res per si sols i només patim relats simplistes de bons 

contra dolents, més propis d’un western que del terreny polític.  Però ho repetiré de nou, no és 

el primer cop. Gairebé mai és el primer cop. 

De tots els fenòmens que estan ocorrent m’interessa estudiar la relació entre el nacionalisme 

català i l’aparició de l’extrema dreta com si fossin fenòmens que van de la mà. És interessant 

aprofundir sobre si això és realment així, com s’apunta des de diferents sectors, i quin paper hi 

juguen els mitjans de comunicació de masses. L’auge de l’extrema dreta com a resultat de veure 

amenaçada la identitat nacional davant de l’independentisme no només electoralment, sinó a 

nivell social. Al cap i a la fi, electoralment hem pogut apreciar com VOX ha mogut l’espectre 

polític encara més a la dreta captant votants del PP, que ha patit una davallada important a les 

darreres eleccions generals. Així les coses, el votant que compartia el pensament d’ultradreta a 

Espanya estava agrupat dins de les files populars. Podem afirmar que l’ultranacionalisme ja 

estava present en un país que ha patit una de les dictadures autoritàries més llargues d’Europa. 
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La història es cíclica. Aquesta es una sentencia que en moments com els que vivim sembla que 

té una notable importància, perquè l’últim moment on podem trobar elements tan similars en 

terme sòcio-polític podem afirmar que no va acabar molt bé. Parlo del període de la Segona 

república espanyola, amb aquesta gran polarització entre dos blocs diferènciats i la presencia 

també de les primeres reclamacions més serioses de les anomenades nacionalitats històriques, 

especialment Catalunya. 

Actualment, també podem apreciar un desviament del eix esquerra-dreta per un eix Catalunya-

Espanya. Un clar exemple seria l’aparició de formacions com Junts pel Sí a Catalunya que aglutina 

l’antiga Convergència, ara PdeCat i ERC. Els extrems ideològics d’ambdues formacions estan 

molt lluny en quant a ideologia però s’emparen en la defensa de la causa nacional.  

Per fer una radiografia del relat que es mostra en referencia a aquests temes, pretenc analitzar 

les informacions referents a aquest tema de tres dels principals diaris generalistes tant de 

l’actualitat com del període anteriorment citat. Durant els anys 30, juntament amb la radio, els 

diaris són la principal font d’informació i per tant de construcció de la realitat, per això i per la 

facilitat en quant a accedir als seus continguts a diferència dels radiofònics d’aquells anys. 

D’aquesta manera puc observar les diferencies en la premsa escrita, en la construcció de relats 

diferènciats i en quins es poden aproximar més a la realitat. L’objectivitat és difícilment 

assumible però si que podem situar una informació a prop o lluny dels fets reals.. 

 He seguit un criteri de número de lectors per seleccionar les capçaleres, tot i que de retruc he 

trobat que enriqueix la mostra el fet de que dues siguin el mateix mitjà que perdura en el temps 

(ABC i La Vanguardia). A més del criteri de difusió dels diaris, he volgut recollir tres corrents 

diferents amb línies editorials diferents: una conservadora espanyola, una conservadora 

catalana i una clarament catalanista.  

Dintre de Context Històric relato amb més detall el perquè d’aquesta tria de diaris. 

1930-36: ABC, La Vanguardia i La Humanitat  

2013-19: ABC, La Vanguardia i El Punt Avui 

Per poder realitzar aquest anàlisi sobre el tractament dels fets, he seleccionat uns dies relatius 

als dos períodes que tenen uns trets característics semblants. Com la premsa polaritzada tracta 

aquests mateixos fets m’ajudarà a entendre les semblances i diferencies, les errades i encerts i 

sobretot em permetrà observar si hi ha hagut una evolució o no en aquests més de 80 anys. 
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L’anàlisi que també descriuré a continuació es de caràcter qualitatiu i es centra en una mostra 

reduïda però molt clara. El meu objectiu es buscar punts en comú entre ambdues èpoques i 

trobem uns fets, que són els del 6 d’octubre, amb antecedents clars de la llei de la Rabassa Morta 

i el paper de la CEDA a Madrid que tenen grans semblances amb els que van tenir lloc durant la 

tardor de 2017 en l’anomenat Procés sobiranista català, amb la celebració del referèndum 

d’autodeterminació de l’1-O. 

He seleccionat tres dies de cada període posteriors a fets que podem definir com històrics pel 

que fa a la temàtica que ens ocupa (perquè es reflecteixin els fets als diaris del dia següent) tant 

de 1934 com de 2017. Entre parèntesi apareix la data del diari que es un dia posterior als fets 

que justifiquen la seva tria. 

1934: 

-(2-10-1934) 1-10-1934: La CEDA (Confederación Nacional de Derechas Autónomas)  retira el 

suport Samper com a president del consell de ministres pel conflicte amb la Llei de Contractes 

de Conreu (Rabassa morta) 

-(5-10-1934) 4-10-1934: El partit d’ultradreta CEDA entra al govern de la República Espanyola de 

la mà de Lerroux. Es prepara una vaga general “revolucionaria” a nivell estatal. 

-(7-10-1934) 6-10-1934: Proclamació per part de Companys de “l’Estat Català dins la República 

Federal Espanyola” com a resposta al conflicte de la rabassa morta i a l’entrada del ultradretans 

de la CEDA al govern de la República. Declaració de l’estat de Guerra i suspensió i 

empresonament del govern de la generalitat. Aquesta excepcionalitat va produir que durant els 

dies 6, 7 i 8 no es publiqués ni La Vanguardia ni La Humanitat, pel que em remetré al del dia 9-

10-1934 

Es cert que en el cas de 2017 les dates que he triat estan més separades en el temps que no pas 

l’any 1934, on els fets es van esdevenir de forma gairebé frenètica. La tria ha estat la següent 

2017: 

- (2-10-2017) 1-10-2017 Celebració i repressió policial de l’1-O 

-(28-10-2017) 27-10-2017 Activació per part del Senat de l’article 155 a Catalunya que suprimeix 

l’autonomia de Catalunya. Alguns actors de sectors constitucionalistes com l’expresident 

Montilla s’absenten de la votació, pel que podem adquirir una dimensió del que suposa com a 

mesura. 

-(3-11-2017) 2-11-2017 Empresonament del Govern de la Generalitat 
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2-OBJECTIUS 

- Entendre les diferencies i semblances entre el procés pre-bèl·lic de la segona república 

espanyola i la tensió social actual. 

-Veure les diferencies i semblances d’aquest tractament 

-Investigar la diferència de relats basats en els mateixos fets entre diferents capçaleres. 

-Tot i que la base es una anàlisi comparat, entre el relat de les dues èpoques, també es 

interessant analitzar la diferència entre les capçaleres del mateix període així com la evolució de 

L’ABC i la Vanguardia, dos tòtems que encara perduren en l’àmbit periodístic actual.  

 

3-HIPÒTESI 

-L’anomenat procés independentista o la possibilitat de “trencar la unitat d’Espanya” fa 

aparèixer un feixisme/autoritarisme/nacionalisme espanyol latent com s’apunta des de certs 

sectors de l’esquerra. 

-La premsa escrita ha evolucionat respecte al tractament de fets similars conjuntament amb la 

societat. 

-Quin discurs tenen els Mitjans generalistes respecte a aquests fenòmens? Fins a quin punt 

contribueixen a la polarització de la societat mitjançant un discurs passional? 
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4-CONTEXT  

L’objectiu de realitzar aquest anàlisis comparatiu entre els dos moments històrics dels que faig 

referencia es veure els possibles trets en comú, entre d’altres, per la qual cosa es imprescindible 

entendre en profunditat el context.  

Per entendre el context social i històric he dividit en quatre punts concrets que expliquen els 

elements importants d’aquesta recerca per separat i també la seva interacció. Aquests punts 

son: Ultradreta espanyola, Nacionalisme català, Exposició de la situació política l’any 1934 i 

finalment un apartat destinat a la Exposició de la situació política de l’any 2017. 

A més, he afegit un apartat que permet justificar la tria dels mitjans escollits, donant context 

sobre la línia editorial i les postures que defensaven en el moment al que faig referència.  

Per poder realitzar una recerca enriquidora, com explicaré a la metodologia, he hagut de dur a 

terme un procés de filtració i selecció. També pel que fa al context ha sigut necessària una síntesi 

dels fets i ambdós anys seleccionats (1934/2017) condensen bona part dels fenòmens a estudiar 

en aquesta recerca. 

4.1 PREMSA 

Abans de prosseguir i amb els objectius establerts, crec que es important que justifiqui la mostra, 

i aquesta inclou tant els moments com els mitjans que van recollir aquests moments, aquests 

fets que ens defineixen com a societat. 

1934 

Per realitzar aquest anàlisi comparat la tria ha esta la següent. Relatius a l’any 1934, he 

seleccionat “l’ABC”, “La Vanguardia” i “La Humanitat”. El primer és un clàssic diari monàrquic i 

clarament conservador que pot representar fàcilment una ideologia de dretes. Durant la segona 

república assoleix el lideratge periodístic de la dreta per davant de “El debate”( Checa Godoy, 

1989, p. 27) un diari que curiosament, està alineat totalment amb les idees de la CEDA, de la que 

després parlarem. 

Segons el mateix autor només 4 diaris d’aquell període superaven la xifra dels 100.000 

exemplars de tirada: el citat ABC, el republicà “Heraldo de Madrid”, el centrista “Ahora” y “La 

Vanguardia”. Sobre el diari propietat de Godó, tan Checa Godoy com Josep Maria Cadena en el 

seu article La premsa i ERC (1931-1939) i l’exili, constaten que el diari editat a Barcelona era 

“conservador independent” i subratllen la seva tendència azañista o de priorització de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/ABC_(peri%C3%B3dico)#CITAREFCheca_Godoy1989
https://es.wikipedia.org/wiki/ABC_(peri%C3%B3dico)#CITAREFCheca_Godoy1989
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República per davant de la Generalitat de Catalunya però que es manté en el seu 

“conservadorismo liberal, sin el monarquismo militante del ABC” ”( Checa Godoy, 1989, p. 28) 

El propi Cadena apunta que la línia preponderant en aquell moment era clarament 

conservadora, establint una relació ferma entre el capital i el mon conservador, relació que ens 

persegueix fins als nostres dies i que s’explica fàcilment amb la lògica de qui es conservador 

perquè té quelcom valuós que conservar: 

“l’ambient general era conservador o, si més no, de canvis graduals que res 

tenien a veure amb una república i amb una autonomia acordada al Pacte de 

Sant Sebastià de les que havia transcendit molt poc i que en molts casos es veien 

com llunyanes aspiracions. Pensem que, encara que era molt més econòmic que 

ara fer diaris, eren necessaris uns capitals que pocs tenien i, encara més, pocs 

volien posar en risc, ja que les pèrdues eren segures.”(Cadena, 2010, p.5) 

El tercer diari relatiu a aquest període es La Humanitat, vinculat clarament a ERC des de la seva 

fundació l’any 1931. De fet, Lluís Companys es el fundador d’aquest títol que fou de tarda durant 

els “seus primers 516 números fou de tarda i a partir del 19 de juliol de 1933 passa als matins i 

continuà així com Portaveu Oficial d’Esquerra Republicana de Catalunya, fins el número 2156, 

de 24 de gener de 1939, dos dies abans de l’entrada a Barcelona de les tropes de Franco.” 

(Cadena, 2010, p.12) 

El propi Companys va ser director del mitjà durant l’exercici de les seves funcions a la Generalitat 

de Catalunya, cosa que ens permet tenir un contrapunt important al relat informatiu que ens 

poden aportar tant “La Vanguardia” com ”ABC”.  

Aquest diari de fet va estar suspès durant un llarg període amb motiu dels fets d’Octubre de 

1934, que son temàtica central del debat d’aquest treball. 

La Humanitat portà unes interessants sèries d’articles-editorials d’Antoni Rovira i Virgili i és un 

diari que segons Cadena “cal seguir perquè dona l’esperit resistent d’ERC fins al darrer dia.” 

(Cadena, p. 12) 

2017 

Tot i que seria simplificar la història, el diari “ABC” no ha patit cap gir inesperat en aquests anys 

que separen l’apartat anterior i representa una línia editorial que tot i incloure tot tipus de 

col·laboradors, es manté alineada amb la monarquia i l’espectre conservador. 

https://es.wikipedia.org/wiki/ABC_(peri%C3%B3dico)#CITAREFCheca_Godoy1989
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Segons dades de l’OJD de febrer d’aquest mateix any, “La Vanguardia” es manté per sobre dels 

100.000 exemplars com a dominador entre els mitjans generalistes a Catalunya, mentre que ” 

El Punt-Avui” té una tirada de 30.123 exemplars i una difusió de 22.037, superant la xifra del 

diari “Ara”1. 

La meva tria pel que fa a la mostra es debatia entre aquestes dues opcions, editorialment 

properes al catalanisme i en aquests moments a la lògica sobiranista.  

Per tant, els tres diaris en paper seleccionats per ser els testimonis del conflicte a Catalunya son 

“ABC”, “La Vanguardia” i “El Punt-Avui”. 

4.2 ULTRADRETA 

Es molt necessari definir el que és l’extrema dreta, perquè tot i que aquest es un debat que 

ocupa un gran espai, especialment en la actualitat, on el fenomen d’una força obertament 

xenòfoba, homòfoba, masclista, ultraconservadora i ultranacionalista ha adquirit representació 

parlamentària al congrés del diputats. 

Però, que és l’extrema dreta? Cauríem en un error si interpretem que es una hereu del 

Franquisme i que la seva màxima expressió es VOX, ja que cal anar més enllà, fent una lectura 

més profunda. 

Segons l’historiador Pedro Carlos González Cuevas al seu article Las tradiciones ideológicas de la 

extrema derecha española, l’extrema dreta tant a nivell de praxis com a pensament polític es el 

reflex de un conjunt de “ tradiciones unidas por temas, objetivos y , sobretodo, por enemigos 

comunes”( 2001, p. 100) 

És molt interessant observar aquest “enemigos comunes” que les diferents forces 

ultraconservadores tenen i que la seva pròpia existència resulta un fet reaccionari davant d’ells. 

Històricament, tenim tres tradicions tant en l’àmbit europeu com especialment espanyol, que 

González Cuevas anomena: la teològica política o tradicionalista, la radical i la revolucionaria. 

La primera, la tradicionalista es centra en el fet religiós com a legitimador de la pràctica política. 

La radical per la seva banda assumeix elements moderns i intenta legitimar el seu discurs en 

valors no religiosos com “la nación y la raza” y no deixa de banda elements com la ciència de 

banda. (Cuevas,2001, p.101) 

                                                             
1 Redacció. (5 de febrer de 2019) La lenta agonia de la premsa de paper . (Consultat el 10 de marça de 
2019) E-notícies. Recuperat de: https://comunicacio.e-noticies.cat/la-lenta-agonia-de-la-premsa-de-
paper-122284.html  

https://comunicacio.e-noticies.cat/la-lenta-agonia-de-la-premsa-de-paper-122284.html
https://comunicacio.e-noticies.cat/la-lenta-agonia-de-la-premsa-de-paper-122284.html
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Finalment la revolucionaria, que l’autor defineix com a feixista y que té un projecte polític 

producte d’una època concreta que tots coneixem i que coincideix amb la primera part 

d’aquesta investigació, els anys 30 del segle passat. Aquesta tradició es presenta “como una 

síntesis de elementos nacionalistas, populistas y socialistas, elaborada en un sentido 

abiertamente antiliberal y antimarxista” (Cuevas, 2001, pag 101) 

El primer que ens pot inspirar aquesta reflexió sobre les diferents faccions del conservadorisme 

espanyol es que en els darrers temps està existint una deriva cap a la tradició radical, deixant 

tant de banda el fet religiós pel concepte nacional i la lluita contra els enemics d’aquesta “nació”.  

L’any 1933 quan es constitueix la CEDA com una coalició de ordre per fer front a les coalicions 

republicano-socialistes que es van fer amb el poder durant el primer bienni de la República 

espanyola. La ideologia de  la CEDA fou una síntesi del tradicionalisme cultural, social catolicisme 

i conservadorisme autoritari ( Cuevas, 2001,p. 129).  

També inclogué elements inspirats en la tercera tradició descrita per González Cuevas, la 

feixista, com el fet que al seu líder Gil-Robles se l’anomenés com a “el jefe” a l’estil del Duce o 

Führer en el feixisme italià i alemany. La simbologia dels mítings, i les proximitats del mateix Gil-

Robles amb aquesta corrent autoritària- present en el congrés del partit Nazi a Nuremberg l’any 

1934- és només una mostra d’aquesta síntesi. 

En aquesta direcció, la d’aglutinar les diferents corrents de pensament del tradicionalisme 

incloent elements feixistes, Cuevas detalla la concepció d’un concepte que ens ocupa: la 

concepció de nació que tenia Primo de Rivera, referent del feixisme espanyol. 

Primo de Rivera rechazaba la visión romántica de nación, característica del 

catalanismo y el bizkaitarrismo, (...) por el contrario, la nación ha de ser 

considerada, ante todo, como un proyecto, un mandato, una norma que cumplir. 

Para ello, está el concepto de «unidad de destino», que se concreta en la expansión 

exterior, en la voluntad de Imperio y de liberación de los enemigos tanto exteriores 

como interiores( Cuevas, 2001,p. 131) 

Aquesta identificació dels “enemics de la nació” es una constant que es repeteix fins l’actualitat, 

així com el concepte de unitat nacional com quelcom sagrat, anomenant-lo de “unidad de 

destino”. 

Després de la caiguda del règim franquista, aquesta corrent quedà bastant orfe i de fet la seva 

reunificació al voltant d’un partit com VOX es prou recent. Fins ara, tot aquesta ideologia ha 
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sigut acollida dins d’un partit conservador com el Partit Popular i el propi Cuevas destaca la seva 

bona sintonia amb l’antecessor directe del PP, Alianza Popular. 

La anomenada “Nouvelle Droite” fou un moviment ideològic sorgit als anys 70 a França i que 

tenia a Alain Benoist com a líder intel·lectual. Aquesta corrent recollia les idees de la dreta radical 

i readaptant-les i no va ser abraçada per part de un partit com Fuerza Nueva de Blas Piñar en 

aquells anys però si va tenir afinitats amb Alianza Popular de la mà de Jorge Vestrynge i almenys 

en part del propi Manuel Fraga (Cuevas, 2001,p.141) 

 

4.3 CATALANISME POLÍTIC-NACIONALISME CATALÀ 

El nacionalisme català, o la concepció de Catalunya com a una nació sobirana avalada per la seva 

història, la seva llengua i la seva cultura diferènciada i particular. 

El considerat pare del nacionalisme, en la dècada de 1830 és Valentí Almirall, tot i  que el 

nacionalisme català com a moviment polític es comença a desenvolupar durant el primer terç 

del segle XX. 

 Pel que respecta a aquesta recerca ens interessa situar el context proper a la tensions nacionals 

durant la Segona República i la situació fins el conflicte actual. Abans trobem símptomes de que 

Catalunya tenia un tret diferèncial que ha intentat fer valer mitjançant diferents encaixos com 

per exemple la Mancomunitat de Prat de la Riba. 

ERC, fundat l’any 1931 aglutina l’obrerisme del Partit Republicà Català, els intel·lectuals 

socialistes del grup de L’Opinió, el separatisme d’Estat Català, i el republicanisme federal 

d’entitats locals i comarcals d’arreu del país.2 És tracta d’un partit cabdal perquè des d’aquell 

moment resultarà clau en el conflicte entre Catalunya i Espanya, tant durant la Segona República 

com al “Procés d’Independència”. 

Amb  la victòria de Franco a la Guerra Civil espanyola i l’establiment d’un règim ultranacionalista 

espanyol com el del dictador, va provocar un retrocés de la llengua i la cultura catalanes.  

Després de la mort de Franco i el procés de la transició democràtica, hi ha un moment clau en 

el nou camí del nacionalisme català ja proper en el temps que no és altre que la tornada a la 

reclamació d’una identitat nacional. “Som una nació, nosaltres decidim” fou el lema de la 

manifestació realitzada el 10 de juny de 2010 contra la sentencia del Tribunal Constitucional que 

                                                             
2 Fundació d’ERC, segons el propi partit  
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retallava les competències de  l’Estatut de Catalunya que el Parlament havia aprovat. Aquest es 

considera un dels inicis del procés d’independència que encara avui perdura i que trobà el punt 

de fricció més gran amb l’Estat espanyol a la tardor de 2017.  

Cal tenir en compte que aquest moviment ha acabat en una voluntat que s’apropa al 50%3 i que 

no només es pot definir mitjançant la identitat diferènciada, sinó que existeixen altres factors 

que expliquen perquè l’adhesió a aquest moviment polític i social ha experimentat un augment 

important a partir de 2012, com “l’emergència d’una generació crescuda sota la democràcia i 

l’autonomia i que, per tant, considera l’actual nivell d’autogovern com a punt de partida i no 

com la culminació d’un llarg procés polític”(Muñoz, Tormos, 2012) 

La manifestació per celebrar la diada de Catalunya l’11 de setembre de 2012, sota el lema 

“Catalunya, nou estat d’ Europa”, tot i existir disparitat d’opinions respecte l’assistència entre 

les 600.000 persones que xifra el Govern espanyol i els 1.500.000 milions de la Generalitat4, 

podem catalogar-la de multitudinària. 

Després de diferents manifestacions multitudinàries, l’opció independentista va mostrar força 

electoral en la consulta plantejada l’any 2014 per definir l’opinió dels catalans respecte el seu 

encaix a Espanya. Amb més de 2,3 milions de vots i un suport del 81%5 es va confirmar una 

tendència a l’alça de l’opció secessionista que es va confirmar en les eleccions del 27 de 

setembre de 2015, plantejades per les formacions nacionalistes com un plebiscit sobre la 

independència on la formació Junts per Catalunya i les CUP van sumar 72 diputats amb el 47,74% 

dels vots. 

4.4 EXPOSICIÓ SITUACIÓ 1934 

Durant la Segona República espanyola es va viure un moment de fricció molt important entre 

dues forces socials i polítiques que son les protagonistes d’aquesta recerca. Concretament amb 

la caiguda del Govern de Samper, president del Consell de Ministres.  

Les tensions entre Generalitat i l’executiu espanyol anterior encapçalat per Samper eren 

notables pel conflicte de la Rabassa Morta, és a dir, l’aprovació per part de l’executiu català de 

                                                             
3 A les darreres eleccions autonòmiques del 21 de desembre de 2017 les candidatures pro-
independència sumaven el 47.5% dels vots 
4 Así ha sido la evolución de asistentes a la Diada en los últimos seis años (consultat el 23 de març de 
2019), La Vanguardia, recuperat de: 
https://www.lavanguardia.com/politica/20180911/451763309560/diada-cataluna-2018-participacion-
numero-asistentes-manifestacion.html  
5 Redacción. (10 de novembre de 2014) Resultados del 9N: La independencia se impone con un 81% de 
los más de 2,3 millones de votos. (Consultat el 12 d’abril de 2019) La Vanguardia. Recuperat de: 
https://www.lavanguardia.com/politica/20141110/54419122198/resultados-9n.html  

https://www.lavanguardia.com/politica/20180911/451763309560/diada-cataluna-2018-participacion-numero-asistentes-manifestacion.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20180911/451763309560/diada-cataluna-2018-participacion-numero-asistentes-manifestacion.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20141110/54419122198/resultados-9n.html
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la Llei de contractes de conreu6 que afavoria als Rabassaires. Aquests, agrupats en el sindicat 

Unió de Rabassaires eren molt afins a ERC en contraposició amb l’Institut Català Agrícola de Sant 

Isidre, que aglutinava els grans propietaris. Aquesta llei fou prohibida pel Tribunal de Garanties 

espanyol però el sector més conservador del Congrés, representat per la CEDA, demanava 

accions polítiques contundents per combatre l’excessiu poder que el nou Estatut d’Autonomia 

atorgava tant al Parlament com a la Generalitat. 

El 6 d’octubre de 1934, després de l’entrada dos dies abans de tres ministres d’un partit 

ultraconservador com la CEDA al govern, Lluís Companys, President de la Generalitat de 

Catalunya, declara la l’Estat Català de la República Federal Espanyola7  

Podem afirmar doncs que en aquest punt el conflicte entre Madrid i Barcelona com a grans eixos 

de poder estatal es dividia, no només per la qüestió nacional sinó també per l’eix esquerra-dreta. 

Amb certs sectors dintre mateix del catalanisme com la Lliga acusant Companys i la seva 

formació de “separatistes”8 i amb el xoc amb dreta autoritària espanyola que governava des de 

la victòria electoral de Eleccions generals de novembre de 1933. 

La insurrecció encapçalada a Catalunya pel govern de la Generalitat s’explica des de una lògica 

de combatre el feixisme que s’estava filtrant al govern espanyol de la mà de la CEDA. López 

Esteve assenyala aquesta por a esdevenir una dictadura corporativista com s’estava veient a 

Alemanya i Itàlia en aquell moment. 

La qüestió real era si la dreta antirepublicana faria efectiva “l’amenaça de transformar la victòria 

electoral de novembre de 1933 en l’aniquilació de la democràcia republicana com a sistema 

parlamentari” (López Esteve, 2010, pg. 34) 

De fet, la primera frase que pronuncia Companys en el seu discurs des de el balcó del Palau de 

la Generalitat, no pot ser més clara: “Les forces monarquitzants i feixistes que d’un temps ençà 

pretenen trair la República, han aconseguit el seu objectiu i han assaltat el Poder” 

És per això que s’explica la convergència de forces : el govern, el republicanisme catalanista, els 

nacionalistes dins i fora de l’Esquerra, les organitzacions obreres enquadrades a l’Aliança 

Obrera, els rabassaires i pagesos pobres i, en bona part de les comarques, les bases 

                                                             
6 Aquesta llei facilitava als agricultors la propietat de la terra que treballaven 
7 El sr. Companys se proclama el Gobierno provisional de la República  (7 d’octubre de 1934) ABC, pg .5 

8 La reapertura del parlamento (2 d’octubre de 1934). La Vanguardia, p. 8-9 
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anarcosindicalistes. Tots amb lògiques polítiques i socials diverses i autònomes, contraposades 

i amb contradiccions insalvables entre elles (López Esteve, 2010, pg 35) 

En aquest context, amb una vaga general estatal convocada per sindicats i partits com el PSOE, 

el Govern de Lerroux, representat a Catalunya pel General Batet declara l’estat de Guerra i 

comencen unes hores de lluita entre les forces fidels a la Generalitat i l’Exercit espanyol, que 

acaba imposant-se fàcilment. 

El Govern de la Generalitat, Casanovas com a president del Parlament, bona part dels regidors 

de l’Ajuntament encapçalats per Pi i Sunyer així com mossos d’esquadra i guàrdies d’assalt- fidels 

a l’executiu català- foren detinguts ens dos vapors -L’Uruguay i el Ciudad de Cadiz- intervinguts 

i utilitzats com a presó provisional al port de Barcelona.9 

 

4.5 EXPOSICIÓ SITUACIÓ 2017 

L’anomenat “Procés d’Independència de Catalunya” va escriure un nou capítol durant la tardor 

de 2017, concretament a l’octubre i novembre  del citat any, iniciat amb importants xocs polítics 

entre l’independentisme català i el Govern espanyol. 

El 9 de juny de 2017, Carles Puigdemont, President de la Generalitat, va fer pública la data i la 

pregunta pel referèndum d’autodeterminació de Catalunya, un pas més enllà de la consulta 

plantejada per Artur Mas l’any 2014, marcant el camí de la unilateralitat10  

El setembre d’aquell mateix any, el fiscal general de l’Estat, José Manuel Maza, va anunciar 

querelles contra la Mesa del Parlament així com contra Puigdemont i la resta de l’executiu i va 

exigir que es donessin les “ordres oportunes perquè la Policia Judicial intervingui els efectes o 

instruments destinats a preparar o celebrar el referèndum il·legal”11 El 27 de setembre, la 

magistrada del TSJC, Mercedes Armas va ordenar impedir el referèndum “sin alterar la normal 

convivència ciutadana”12 

                                                             
9 La jornada del sábado (9 d’octubre de 1934) La Vanguardia, pg.7-11 
10 CORDERO, D. (9 de juny de 2017) Puigdemont anuncia para el 1 de octubre el referéndum sobre la 
independencia. (Consultat el 25 de març de 2019) El País. Recuperat de: 
https://elpais.com/ccaa/2017/06/09/catalunya/1496992021_200661.html  
11 MARRACO, M. (7 de setembre de 2017)La Fiscalía se querella contra Puigdemont y el Govern y 
ordenará a Mossos, Policía, Guardia Civil intervenir las urnas. (Consultat el 20 de març de 2019) El 
Mundo. Recuperat de: 
,https://www.elmundo.es/espana/2017/09/07/59b12946ca4741e30c8b463b.html  
12 CARRANCO, R., GARCÍA, J.( 2 d’octubre de 2017) La orden judicial que cambió los planes  (consultat el 
23 de maig de 2019) El País , recuperat de: 
https://elpais.com/ccaa/2017/10/01/catalunya/1506881493_228687.html  

https://elpais.com/ccaa/2017/06/09/catalunya/1496992021_200661.html
https://elpais.com/ccaa/2017/10/01/catalunya/1506881493_228687.html
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Tanmateix, l’ 1 d’octubre de 2017 es va celebrar el  Referèndum unilateral d’independència i la 

jornada va estar marcada per la repressió de les forces i cossos de seguretat de l’estat en el seu 

intent d’impedir que la votació es dugués a terme. El balanç final va ser una participació del 43% 

amb 2.044.038 milions de vots a favor de la independència segons la Generalitat, tot i que la 

jornada és recordada per les més 844 persones ferides en les càrregues policials . Segons fonts 

del ministeri d’Interior també van haver-hi 33 agents ferits durant la intervenció d’aquell 

diumenge 13 

Amb una bona part de la població catalana mobilitzant-se en contra de la violència, Puigdemont 

realitza una declaració d’independència fallida- de 8 segons concretament- el dia 10 de 

setembre, tot i que suspèn la declaració “durant unes setmanes per entrar en una etapa de 

diàleg.“14 

Així arribem a la jornada del 27 de setembre de 2017, on trobem dos fets representatius. Mentre 

que Puigdemont delega en el Parlament l’aprovació de Llei que permet declarar la 

independència15, l’executiu ja coneix que aquell mateix dia el president del Govern espanyol, 

Mariano Rajoy aplicarà, prèvia aprovació per part del senat, l’article 155 de la constitució 

espanyola que suspèn l’autonomia de Catalunya i permet l’aplicació de mesures com inhabilitar 

el Govern de la Generalitat i convocar eleccions autonòmiques pel dia 21 de desembre del 

mateix any. 

En aquest moment, amb els líders de les entitats civils sobiranistes Jordi Sánchez (Assemblea 

Nacional Catalana) i Jordi Cruixart (Òmnium Cultural) ja a la presó, el dia 2 de novembre 2017 la 

jutgessa de la Audiència Nacional Carmen Lamela va decretar presó incondicional sense fiança 

pels membres de l’executiu que estaven en territori espanyol16. Oriol Junqueras, i els 

exconsellers Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs 

i Carles Mundó ingressaven a la presó acusats de rebel·lió sedició i malversació 17. 

                                                             
13 RODRÍGUEZ, M., CONGOSTRINA, A. ( 2 d’octubre de 2017) La Generalitat cifra en 844 los atendidos 
por heridas y ataques de ansiedad (Consultat el 20 de març de 2019). El País. Recupreat de: 
https://elpais.com/ccaa/2017/10/01/catalunya/1506820036_546150.html  
14 PRECEDO, J., IBORRA, Y. ( 10 d’octubre de 2017) Los ocho segundos en los que Catalunya fue 
independiente.(Consultat el 2 d’abril de 2019) El Diario.es. Recuperat de: 
https://www.eldiario.es/catalunya/politica/Catalunya-contuvo-respiracion_0_695731160.html  
15 PIÑOL, A. , RÍOS, P. (27 d’octubre de 2017) El Parlament de Cataluña aprueba la resolución para 
declarar la independencia. (Consultat el 20 de març de 2019) El País. Recuperat de: 
https://elpais.com/ccaa/2017/10/27/catalunya/1509105810_557081.html  
16 Puigdemont i tres consellers van fugir a Brussel·les  
17 GALLARDO, C (2 de nobembre de 2017) Los diez presos del ‘procés’ (consultat el 15 d’abril de 2019) L 
Vanguardia, recuperat de: https://www.lavanguardia.com/politica/20171102/432545483841/diez-
presos-proces-independencia-catalunya.html  

https://elpais.com/ccaa/2017/10/01/catalunya/1506820036_546150.html
https://www.eldiario.es/catalunya/politica/Catalunya-contuvo-respiracion_0_695731160.html
https://elpais.com/ccaa/2017/10/27/catalunya/1509105810_557081.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20171102/432545483841/diez-presos-proces-independencia-catalunya.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20171102/432545483841/diez-presos-proces-independencia-catalunya.html
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Cal destacar que VOX no ha tingut un paper qualsevol en aquesta repressió, ja que ha exercit 

d’acusació popular en el judici al procés que mentre s’escriuen aquestes línies s’està duent a 

terme al Tribunal Suprem.  
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5-MARC TEÒRIC 

5.1 LASWELL 

Harold Dwight Lasswell va ser un dels primers grans investigadors en matèria de comunicació. 

Va tenir un pes molt important en l’anàlisi dels actors de la comunicació de masses durant la 

primera part del segle XX. 

L’any 1984 va publicar l’article “L’acte de la comunicació” que relata que qualsevol acte de 

comunicació es pot explicar mitjançant un paradigma molt simple que respon a les següents 

preguntes: qui? diu que? en quin canal? a qui? i amb quin efecte? (Moragas Spá, 1985) 

Lasswell no contempla dividir l’acte de comunicació i aposta per veure’l en relació amb el procés 

social, establint tres funcions dels mitjans: 

- Supervisió o vigilància de l’entorn 

- Correlació de les diferents parts de la societat en la seva resposta a l’entorn  

- Transmissió de l’herència social de una generació a la següent 

De tot el que hem parlat ens interessa especialment dos elements del discurs de Lasswell per 

l’anàlisi. D’una banda la pregunta diu que? i la seva relació amb la segona funció, la de 

coordinació d’una resposta conjunta davant d’uns fets, ja que el propi autor explica que aquesta 

recau sobre editors, periodistes i locutors. 

Els periodistes estan vinculats a la societat i son els encarregats de de transmetre la informació 

a través d’ells. La informació passa a través de “seqüencies” entre els diferents emissors i 

receptors i Lasswell va desenvolupar un concepte que és el de la “conductabilitat” de la 

informació.  

La comunicació és eficient quan les funcions (vigilar, posada en relació i la transmissió social) 

compleixen amb la seva comesa i la comunicació es desenvolupa correctament, no donant lloc 

al fet que es produeixi falta de comunicació o escassetat d'aquesta, la qual cosa provocaria cert 

grau d'ineficiència i per tant pèrdua de l'equilibri social. 

Lasswell busca equivalències biològiques per explicar la seva teoria, com tractar el flux d’aquesta 

informació com si de la sinapsis es tractés, catalogant als professionals que la fan fluir de 

“eslabón de relevo”. 

Relaciona aquesta observació en relació amb el concepte de conductabilitat amb l’estímul i la 

“función de relevo”. Tornant a la biologia, el periodista ha d’adquirir el paper de la gallina que 
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dona l’alarma a les seves companyes quan arriba la guineu. En funció de les senyals que pot 

detectar el sentinella i que el motiven a donar l’alarma parlem de conductibilitat intermèdia, 

total, nul·la o de diferents graus entre aquestes categories. 

En aquest procés de transmissió d’informació, Lasswell reconeix que els mitjans de comunicació 

son eines que ajuden a perpetuar el poder, en un procés on “la ideologia de l’elit es reafirmada 

i les ideologies contraries son suprimides”. 

Quan l’autor fa referencia a la investigació en comunicació afirma que tot aquell que dugui a 

terme aquesta función de relevo pot ser examinat en termes de input i output. (Moragas Spá, 

1985) 

Destacant un seguit de preguntes que inclouré en l’anàlisi per analitzar la conductabilitat com 

un factor a valorar en comunicació. Les preguntes son: 

Quines dades són sotmeses a l'atenció del eslabón de relevo? 

Què és el que aquest transmet al peu de la lletra? 

Què és el que descarta?  

Què és el que reelabora?  

Que és el que afegeix? 

Tornant als dos elements de la teoría de Lasswell que citava a l’inici d’aquest apartat, aquesta 

funció dels mitjans i dels seu missatge, del que el propi autor cataloga com una bona 

comunicació es centra en el missatge, en el qué diu. Els especialistes que enfoquen aquest qué 

ho fan mitjançant una tècnica anomenada com Anàlisi de contingut, que en aquesta investigació 

ens permetrà veure el grau d’aquesta conductabilitat en els diferents mitjans en les diferents 

èpoques subjectes a estudi. 

 

5.2 ANÀLISI DE CONTINGUT 

L’anàlisi de contingut, segons Berelson (1952) aspira a ser una tècnica d’investigació que 

objetiva, sistemàtica y quantitativa en l’estudi del contingut manifest de la comunicació.  

La corrent de Lasswell recollida per Berelson en el desenvolupament d’aquesta tècnica criticava 

durament la subjectivitat de qualsevol anàlisi del que extreure dades quantitatives. Tanmateix 

diferents estudis contemplen la tècnica mixta en l’anàlisi de contingut. 
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El análisis de contenido se presentó, en un primer momento, como reacción contra 

el subjetivismo de los análisis clásicos y como consecuencia de la multiplicación de 

informaciones, como una técnica de constatación de frecuencias o de análisis 

cuantitativo. Hoy se acepta complementarlo con análisis de rasgos cualitativos como 

la presencia o ausencia de ciertas reacciones, originalidad, novedad de ciertos 

aspectos, contenido latente de la comunicación (López Noguero 2002, pag 177) 

Al cap i a la fi, no deixa de ser una conjunt de tècniques complementaries que consisteixen en 

explicar y sistematitzar el contingut amb la finalitat d’efectuar deduccions lògiques i justificables 

relatives a l’emissor i als efectes dels missatges analitzats (Bardin, 1986:32). 
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6-METODOLOGIA  

Pretenc dur a terme un anàlisi qualitatiu sobre els recursos escrits anteriorment citats tot i que 

com Berelson afirmava, si vull utilitzar l’anàlisi de contingut he d’introduir elements quantitatius 

sobre els que també puc extreure conclusions qualitatives. 

L’anàlisi de contingut que respon el qué de la comunicació s’ha centrat tradicionalment en 

l’enfocament comunicatiu, però fer aquest tipus d’anàlisi mix respon a la voluntat de veure més 

enllà de les pròpies paraules. Es fàcil categoritzar-les però aquesta metodologia respon a la 

voluntat d’entendre allò simbòlic que contenen. 

Per dur terme l’anàlisi de contingut he dut a terme una fitxa que recull els elements relatius al 

tractament informatiu i que permet extreure conclusions sobre com s’estan relatant els fets. 

Quan hagi “filtrat” els diaris de las dates seleccionades mitjançant aquests paràmetres podré 

tenir una visió molt més acurada. En total, l’anàlisi consta de 142 peces de diferent extensió 

entre les 4 capçaleres.  

La fitxa d’anàlisi serà la principal eina on recolliré la informació relativa a les informacions sobre 

els fets anteriorment indicats. He elaborat fitxa glutina elements propis de l’anàlisi de 

continguts, es a dir quantitatius y elements propis de la investigació qualitativa.  

6.1 ANALISI QUALITATIVA 

En aquest apartat, que també correspon al marc teòric de la meva recerca pretén justificar la 

tria del paradigma qualitatiu per dur a terme la recerca. Marín Ibañez relata de forma 

esquemàtica els avantatges i els inconvenients de la recerca quantitativa.  

Segons l’autor son les següents: 

- Son mucho más objetivos e independientes, puesto que están menos sujetos a 

interpretaciones subjetivas. 

- Permiten el trabajo en equipo. 

- Pueden recurrir a la ayuda del ordenador. 

Mentre que les desavantatges principalment eren: 

- Este método rompe la unidad del texto. 

- No se respeta el desarrollo orgánico del texto. 
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- Ofrece un aire más superficial y extenso que unitario y profundo (Marín Ibáñez, 

1985) 

Es per això que mentre que d’una banda cal acumular dades per tenir una mesura quantitativa 

més objectiva, sempre hem de tenir present que aquestes ofereixen una informació més 

“superficial” i que han d’estar interpretades per l’executor de la recerca. 

El mètode qualitatiu 

El modelo cualitativo surge como alternativa al paradigma racionalista, 

puesto que en las disciplinas de ámbito social existen diferentes 

problemáticas, cuestiones y restricciones que no se pueden explicar ni 

comprender en toda su extensión desde la metodología cuantitativa. 

Aquest es el motiu que em fa plantejar en un primer moment la necessitat d’enfocar l’anàlisi per 

la via qualitativa. 

López Noguero parla de la «subjetividad disciplinada» (2002, pg.169) que fa referència a que 

l’investigador és l’instrument de mesura. Per poder realitzar un bon anàlisi qualitatiu cal 

disciplina personal i una reflexió continua per no caure en la subjectivitat. 

L’autor destaca les crítiques més habituals en les que hem d’encabir les de manca d’objectivitat 

i “credibilitat” però ho justifica afirmant que els objectius que es busquen amb una recerca 

quantitativa i qualitativa no són els mateixos. Una busca refutar teories i que l’altre generalment 

en crea de noves. 

Pel que fa a les fonts per realitzar l’estudi, resulta molt enriquidor per l’objectiu d’aquest TFG 

l’apreciació que fa dels documents escrits com a font d’informació per la recerca: 

A pesar de la gran diversidad de fuentes susceptibles de análisis, la fuente 

documental más importante es el vestigio escrito. No obstante, en general, el 

documento escrito, como fuente de observaciones sociales, tiene carácter 

secundario ya que no ofrece los mismos fenómenos sociales que han tenido 

lugar, sino el resultado de la percepción e interpretación de ellos por el escritor, 

que siempre es parcial e incompleta. 

Por ello, es obvio que los documentos presentan también un carácter indirecto, 

ya que no permiten al que los utiliza un contacto directo con los hechos, sino 

mediato, a través de los documentos.(López Noguero, 2002, pg.171) 
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Aquesta interpretació de l’escriptor- en aquest cas el periodista - resulta una avantatge per 

l’objectiu de l’estudi del paper dels mitjans en el meu treball. La realitat es mediada i encara avui 

en dia els diaris construeixen un relat o un altre a través dels fets. 

Aquesta característica em permet analitzar el relat mediat que es inoculat a la població per part 

dels grans mitjans escrits. 

A més, hi ha un element que es relata a continuació que pot ser encara més enriquidor per la 

meva recerca especialment i que tractant-se d’un anàlisi comparat entre dues èpoques diferents 

parla per si mateix: 

“Sin embargo, el texto o discurso grabado no son sólo huellas dejadas por las 

personas sino Instrumentos privilegiados para estudiar los cambios a través 

del tiempo.”(López Noguero, 2002, pg.171) 

 

Aquesta defensa del paradigma qualitatiu no necessàriament es una crítica a l’anàlisi de 

contingut que defensava Lasswell i Berelson, sinó és més aviat un complement. Com hem pogut 

observar, la racionalització i quantificació de l’anàlisi contempla l’esser humà com un ens 

biològic determinat però potser no recull la nostra complexitat.  

L’investigador, en aquest cas jo mateix, no pot situar-se fora de l’anàlisi perquè seria situar-se 

fora de la societat. Al cap i a la fi, l’acumulació de resultats numèrics s’ha demostrat més objectiu 

però la relació que s’estableix en els estudis qualitatius es “subjecte-subjecte” y permet que 

l’analista esdevingui un subjecte i que les seves pròpies interpretacions al cap i a la fi estan 

presents en les interpretacions dels altres (Serbia 2007 p.127) 

Serbia acusa “d’anacrònics” en certs aspectes als que s’aferren a una visió “unilateral y 

anacrónica del pensamiento científico desconoce los desarrollos epistemológicos, teóricos y 

metodológicos de la segunda mitad del siglo XX “(Serbia 2007, p.127) 

6.2 FITXA 

Part qualitativa 

TEMA CENTRAL 

CATALOGACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA VIOLENCIA  

ALTRES ELEMENTS RELLEVANTS 
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POSICIONAMENT POLÍTIC DE L’AUTOR 

CONDUCTIBILIDAT (LASWELL) 

Quines dades són sotmeses a l'atenció del eslabón de relevo? 

Què és el que aquest transmet al peu de la lletra? 

Què és el que descarta?  

Què és el que reelabora?  

Que és el que afegeix? 

 

Part Quantitativa 

FONTS 

0- Oficials  

- Institucionals ( Públiques – Privades) 

 - Policials  

- Judicials 

 - Governamentals  

1- No oficials  

- Pròpies (testimonis, familiars i amics de los autors)  

- Protagonistes (autores, víctimes y testimonis) 

 - Mitjans de comunicació 

 - Agències de noticies 

2 - Fonts no identificades 

TIPOLOGIA DE L’ARTICLE 

0-Opinió 

1-Informació 
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PES DELS ARTICLES RELACIONATS AMB ELS FETS (fets octubre 1936/ fets tardor 2017) EN EL 

TOTAL DEL DIARI 

0-Fins el 25%  

1-Entre el 25% y el 50% 

2-Entre el 50% y el 75% 

3-Més del 75% 

 

Aquests elements es recullen en aquesta taula que es pot trobar a l’annex. 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

     
 

Qualitativa  Titular Tema 
central 

Catalogació 
i justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 
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7. RESULTATS DE L’ANÀLISI  
 

7.1 QUANTITATIU 

Pes dels articles relacionats amb els fets en el total del diari 

Es interessant destacar que els diaris més propers al relat nacionalista o catalanista, com son La 

Humanitat i El Punt Avui siguin els únics que superen el 50% d’espai per cobrir els fets. 

També es tracta de diaris molt més focalitzats a l’àmbit català, on els fets descrits en la mostra 

tenen més ressò. L’ABC només en el cas de l’1-0 supera el 25% de pes sobre el total de la 

informació, mentre que La Vanguardia supera el 25% en tres de les sis dates que conformen la 

mostra. 

Fonts 

 

 

Pel que fa ales fonts emprades, podem observar en el tractament informatiu de les capçaleres 

de l’any 1934 que predominava la informació provinent de fonts oficials, sobresortint La 

Vanguardia amb aproximadament el 73% sobre el total de les informacions. Això parla d’un relat 

molt institucional més lligat a declaracions de protagonistes de l’àmbit polític especialment. 

El segueix La Humanitat amb un 65% i l’ABC supera la meitat per poc (54%). Inversament 

proporcional és la xifra de fonts informatives no identificades per conformar el relat periodístic, 

on l’ABC per tant destaca amb un 46%. 

54%

73%

65%

0%

7%

0%

46%

20%

35%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

ABC (1934)

LA VANGUARDIA (1934)

LA HUMANITAT

Fonts utilitzades (1934)

Fonts no -identificades (2) Fonts no-oficials (1) Fonts oficials(0)

Gràfica 1- Font: elaboració pròpia 
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En la construcció del relat de l’octubre de 2017, les diferents capçaleres denoten una 

preeminència de fonts oficials tot i l’auge respecte al període anterior de les fonts no-oficials, 

com podem observar en la Gràfica 2.  

ABC - Vanguardia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67%

66%

84%

9%

16%

3%

24%

19%

13%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

ABC (2017)

LA VANGUARDIA (2017)

EL PUNT AVUI

Fonts utilitzades (2017)

Fonts no -identificades (2) Fonts no-oficials (1) Fonts oficials(0)

Gràfica 2- Font: elaboració pròpia 

Gràfica 3- Font: elaboració pròpia 

54%

67%

0%

9%

46%

24%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

ABC (1934) ABC (2017)

Fonts utilitzades per l'ABC 1934-2017

Fonts oficials(0) Fonts no-oficials (1) Fonts no -identificades (2)
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El diari ABC ha experimentat un augment d’informació oficial entre els dos períodes que 

conformen la mostra (Gràfica 3), passant d’un 54% a un 67% i reduint més d’un 20% els articles 

on les fonts no es citen, fet que pot permetre una major credibilitat en la validesa de la 

informació. En la Gràfica 4 es pot apreciar que La Vanguardia ha patit el procés invers, de l’època 

del 34 comparada amb l’actual s’han reduït els articles basats en fonts oficials degut a l’augment 

dels basats en fonts no-oficials, que passen d’un 7% a un 16%. 

 

 

Tipologia d’article 

Pel que fa al pes del articles d’opinió respecte als merament informatius, el resultat de l’anàlisi 

mostra que els diaris editats durant l’any 1934 tenien una predominança d’articles informatius 

sobre els basats en l’opinió dels articulistes. L’ABC i La Vanguardia superen el 80% d’informació, 

tot i que com veurem posteriorment, en totes tres capçaleres sempre es filtren judicis de valor 

dels autors en el tractament informatiu, especialment en temes polítics tan complexos on cada 

detall té rellevància. La Humanitat per la seva banda també prioritza informació sobre opinió 

encara que en menor mesura que les altres dos capçaleres (Gràfica 5) 

Podem dir que en l’actualitat l’opinió ha adquirit un paper més protagonista alhora de relatar 

els fets. Els lectors reben una interpretació dels periodistes que poden fer seva i sintetitzem la 

complexitat d’un conflicte com el de l’encaix entre Catalunya i Espanya o l’auge de 

l’autoritarisme per part de l’Estat en columnes. Les xifres s’han igualat tot i que El Punt avui 

sobresurt amb un 66% d’articles informatius (Gràfica 6) 

73%

66%

7%

16%
20% 19%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

LA VANGUARDIA (1934) LA VANGUARDIA (2017)

Fonts utilitzades per La Vanguardia 1934-2017

Fonts oficials(0) Fonts no-oficials (1) Fonts no -identificades (2)

Gràfica 4- Font: elaboració pròpia 
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He de dir que les dades fan referencia al número d’articles, en el cas del tractament de l’ABC 

sobre els fets de la tardor de 2017, hi ha més relat informatiu que opinatiu tot i que en número 

d’articles sigui al revés. 

 

 

 

 

 

48%

59%

66%

52%

41%

34%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

ABC (2017)

LA VANGUARDIA (2017)

EL PUNT AVUI

Tipologia d'article (2017)

Informació(1) Opinió(0)

Gràfica 5- Font: elaboració pròpia 
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LA HUMANITAT

Tipologia d'article (1934)

Informació(1) Opinió(0)

Gràfica 6- Font: elaboració pròpia 
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ABC- La Vanguardia 

Els dos diaris que perduren i han sigut testimonis d’ambdues èpoques ens poden mostrar com 

ha evolucionat el periodisme. Mentre que l’any 1934, tant l’ABC com La Vanguardia tenien un 

quantitat d’articles informatius que representava el 85% i el 80% respectivament, del contingut 

sobre els fets de la mostra, l’any 2017 aquetes xifres es van reduir fins el 48% i el 59%, com 

s’aprecia a les gràfiques. (Gràfiques 7 i 8) 
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7.2 QUALITATIU 

-(2-10-1934) 1-10-1934: La CEDA (Confederación Nacional de Derechas Autónomas)  

retira el suport Samper com a president del consell de ministres pel conflicte amb la Llei 

de Contractes de Cultiu (Rabassa morta) 
 

ABC 

El diari de Luca de Tena relata com la retirada del 

suport de la C.E.D.A al govern de Samper i caiguda 

del mateix.  

Dona una visió raonable de Gil Robles i parla dels 

“malos pasos” de Samper. Ja es fa referencia al 

terme “qüestió catalana” per referir-se al conflicte 

de la Rabassa Morta. Tanmateix, com era d’esperar, 

no hi ha cap contrapunt amb la visió de com afecta 

la llei del Parlament sinó es centra en negar-la per 

considerar que es sobrepassen les funcions de la 

Autonomia catalana.  

El diari recull de forma molt objectiva les impressions del Congrés davant l’explicació de Samper 

de la fi d’aquest conflicte. Tot i que mostra les reserves de que això sigui així, especialment 

després de que la Generalitat hagués aprovat una de nova amb les mateixes característiques. 

Les peces que relaten els fets tenen una afinitat clara amb Gil Robles, a qui atorguen una “nota 

de serenidad” en el seu discurs. De fet, el líder ultraconservador afirma que “el conflicto con la 

Generalidad no es sólo jurídico, sino político” i en el seu article d’opinió, Fernández Florez 

subscriu totalment aquesta percepció. 

A més recullen la crítica al govern  “ficcticio y caprichoso” – hi ha cert paral·lelisme amb les 

acusacions de la dreta darrerament al govern del PSOE que va requerir del suport a la moció de 

censura de una gran part de forces polítiques- que segons Gil Robles no recullen la voluntat de 

l’electorat. 

És interessant la omissió que fan respecte a que les minories no es pronunciessin tot i la 

demanda de Samper a fer-ho i donar el seu punt de vista respecte a “l’atac” de la C.E.D.A. 

Especialment el Partit Radical, que va donar suport al govern Samper. No només aquesta crítica 
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a la hipocresia es troba a faltar, sinó que al contrari, critica durament a l’esquerra parlamentaria, 

atacant la seva inactivitat: “cariacontecidos, como si todas sus esperanzas hubieran fracasado”.  

La línia editorial de la capçalera monàrquica critica la poca mà dura de Samper, està d’acord amb 

Gil Robles sobre la necessitat d’una resolució política i no jurídica. En el seu article d’opinió 

“Acotaciones de un oyente” de Fernández Florez, el periodista mostra un to irònic cap a les 

crítiques als cedistes als que anomena “Hombres malos”, mentre que l’executiu de Samper està 

format per “hombre Buenos y modestitos”. També ataca aquests últims afirmant que son 

“melifluos” i tornem a la qüestió catalana i a la seva resolució afirmant que aquesta ha estat un 

exemple de  “blandenguería, vacilación e incapacidad”. 

 

LA VANGUARDIA 

El diari del Comte Godó inicia la seva edició del 2 

d’octubre de 1934 amb informació econòmica i 

internacional. Els seus primers articles tracten, per 

exemple, la reforma constitucional francesa.  

En l’aspecte que ens ocupa, el diari barceloní aplega 

informacions sobre la situació al Congrés i les reaccions al 

Parlament. També publica la nota enviada per l’Institut 

Agrícola Català de Sant Isidre, organització de propietaris 

afectada per la Llei de contractes de conreu. El diari titula 

“Los conflictos del campo” aquest comunicat del propi 

Institut desvinculant-se de la CEDA contestant a les 

acusacions de l’entorn d’ Unió de Rabassaires., però no 

mostra el punt de vista de la Unió de Rabassaires 

A l’article “Planteamiento de la crisis” relata de forma molt descriptiva la caiguda de Samper. En 

aquesta crònica complerta, amb les declaracions dels protagonistes, manté la línia de ABC i 

elogia l’actitud serena de Gil Robles. 

Dona veu als diputats d’Esquerra i de la Lliga, cosa que no fa l’ABC, per exemple. A l’article 

d’opinió anomenat “Impresión” parla de “presidente destrozado” i defensa  Samper  “Hombre 

de buena fe y buena voluntat”. Parla de Gil Robles i de la seva voluntat de “matar” el govern. 

Està a favor de la demanda de Samper que les minories es pronunciïn contra Gil Robles, qui el 

fa caure. 
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La Vanguardia també recull les reaccions al Parlament de Catalunya tant de la Lliga com d’ 

Esquerra en boca dels seus dos líders.  Durán i Ventosa situa tres grans problemes que potser 

obvien les necessitats dels rabassaires, actors principals dels fets que provoquen aquesta tensió 

entre la Generalitat i el Govern de la República i recrimina a Companys que no hagi parlat de les 

tres qüestions fonamentals: “el separatismo, la cordialidad de todos los catalanes y las 

relaciones entre la Generalidad y el Gobierno de la República”. A més, Ventosa critica el 

“separatisme”, afirmant que està present en “tots els òrgans d’Esquerra”. 

Per la seva banda, Companys utlitza termes com “patriòtic” per defensar que la seva voluntat 

nacionalista catalana no defuig de la legalitat. Defensa la seva lleialtat a la República així com els 

embats que ho acrediten: ” Nosotros hemos defendido y defenderemos el Estatuto y la 

Constitución, no sin lucha, contra los políticos de Madrid, centralistas e incomprensivos “. 

Companys ataca a la Lliga dient que cada cop fan acció més espanyolista i aprofita per defensar 

les “llibertats catalanes”. 

 

LA HUMANITAT 

El diari pròxim al govern de ERC titula en portada: 

“El Govern Samper, desemparat de tots, dimití 

ahir a la nit”. Es tracta d’una capçalera clarament 

catalanista i d’esquerres i on trobem reflectida 

una realitat semblant a l’edició de La Vanguardia 

del mateix dia des d’una òptica diferènciada. 

Recull el xoc al Parlament entre la Lliga i ERC 

protagonitzat per Durán i Ventosa i Companys. En 

aquesta edició es parla de la “la voluntat 

majoritària del poble!” donant suport al Govern 

de la Generalitat, al President i a l’autonomia, 

subscrivint les declaracions de Companys. 

Pel que fa a la darrera sessió parlamentaria de Samper com a president del consell de ministres, 

mostra el discurs de Samper defensant la seva gestió jurídica, respectant la llei per tractar el 

problema de la Llei de Contractes de Cultiu. A més, adverteix de la utilització de Catalunya com 

a argument “més fort i gairebé únic” per liquidar a l’executiu a l’article que té un nom tan 

il·lustratiu com “Catalunya, argument suprem del feixisme” 



33 
 

Mostra, a diferència de l’ABC i la Vanguardia, dos elements particulars que poden ser 

interpretats com detalls però que ajuden a entendre la dinàmica de relats diferènciats. 

Primer recalca la reunió entre Gil Robles i Lerroux, on es pot haver gestat aquesta “traïció” a 

Samper. En segon lloc, parla de les declaracions de Mayo, membre del partit radical de Lerroux 

a la peça titulada “En el partit Radical encara quedaven republicans”. 

Aquestes declaracions escenifiquen el viratge cap a la ultradreta del Partit Radical: “El partit ha 

pres altres rumbs i jo, conseqüent amb la meva Ideologia i  amb la meva conducta haig de fer el 

mateix.”  

Rovira i Virgili, articulista freqüent del mitjà mostra en un article que es centra en l’anàlisi 

legislatiu com segons la Constitució de la República les competències del Parlament inclouen 

l’execució de lleis com la Contractes de Cultiu. A més, aprova que Samper no entri en la via 

política de resolució de la llei de cultius tot i que ataca “les ferides a l’autonomia catalana”. 

 

 

-(5-10-1934) 4-10-1934: El partit d’ultradreta CEDA entra al govern de la República 

Espanyola de la mà de Lerroux. En concret (Manuel Giménez Fernández ,Rafael 

Aizpún i José Oriol Anguera de Sojo)  

 

ABC 

La capçalera madrilenya mostra que el “Gobierno 

mayoritario” va quedar constituït.  

El diari alaba la formació del nou executiu. De fet, 

comença amb una especial d’editorial, on el diari 

monàrquic dona suport obertament a la 

formació de Gil Robles 

“Contará la nueva situación con nuestro apoyo 

decidido en cuantos empeños patrióticos 

emprenda. Si al fin se atreve a poner coto a las 

insolencias y rebeldías de los separatismos 

criminales”. 

En aquesta edició no es mostra a la CEDA com a una amenaça pel sistema, de fet, es mostra com 

a solució pacificadora. Des del principi ho mostra com a solució a la crisis i el titlla de “govern 

https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Gim%C3%A9nez_Fern%C3%A1ndez
https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Aizp%C3%BAn
https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Aizp%C3%BAn
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Oriol_Anguera_de_Sojo
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majoritari”. Elogia les virtuts dels nous ministres de la CEDA, d’ Aizpún, nou ministre de justícia, 

afirma que es un “solido orador, hombre estudioso y conoce bien los problemas regionales”. 

De Giménez Fernádez, ultraconservador al càrrec d’agricultura elogia les seves “iniciativas de 

interesante novedad”. Tot i parlar de la greu situació que cal resoldre, on el país segons el mitjà 

es troba prop d’una “guerra civil” l’ABC no interpreta que la nova formació es més reaccionaria 

que l’anterior executiu. 

A l’article titulat “Las dificultades de última hora estriban en el nombramiento para ministro del 

Sr. Anguera de Sojo” apareix la disconformitat dels dos principals partits catalanistes, ERC i la 

Lliga Regionalista al seu nomenament. 

 

 

LA VANGUARDIA 

 

La Vanguardia obre la seva edició amb un text de 

Gaziel sobre el paper modernitzador que 

Catalunya ha de tenir sobre Espanya, 

especialment en aquests moments delicats, on 

els governs d’un i de l’altre estan tan 

”desincronitzats” 

Respecte al nou executiu , les noticies del diari 

parlen de l’estranya conformació, deixant de 

banda la Lliga. Denotan proximitat amb el partit 

de Durán i Ventosa i Cambó, i arriben a destacar 

la seva absència al govern. 

Parla de la formació del govern sense emetre uns 

judicis de valor evidents, deixant que sigui el lector qui interpreti els fets. 

Aprofundeix respecte a l’ABC en la negativa de la Lliga a entrar en el Govern si han d’acceptar el 

nomenament d’Anguera de Sojo, afirmant que la CEDA vol tornar a “otra época de la política 

catalana”, amb partits a Cataluña que es “dirigeixen desde Madrid”, curiós tenint en compte la 

situació política actual, on una majoria dels partits presents al Parlament de Catalunya es 

dirigeixen des de la capital. 
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També mostra un espai on recull les opnions d’altres mitjans més crítics amb l’entrada de la 

CEDA al govern, especialment La Humanitat i L’Opinió, entre d’altres. 

 

 

LA HUMANITAT 

Sota el titular: Visca la República del 14 

d’abril! la capçalera propera a ERC veu una 

amenaça l’entrada de monàrquics 

ultraconservadors a l’executiu. Mostra la 

versió que l’ABC i La Vanguardia no han 

mostrat, la dels partits d’esquerra: 

Izquierda Republicana, Unión Republicana i 

Partido Nacional Republicano. 

Deslegitimació del nou Govern de la 

República, a qui veu “anticatalà, 

antidemocràtic, anticsocialista i 

antirepublicà”. Cataloga Gil Robles de 

“monàrquic i feixista” per la qual cosa es 

tracta segons aquesta capçalera d’un 

moment d’extrema gravetat “la República 

està en mans dels seus enemics“ afirma. En aquest moment  el president Companys és “l’única 

representació de Catalunya.” 

Trobem una reflexió molt important, i és que alerta que la CEDA no es un partit normal, sinó que 

és el carlisme disfressat, i que, a diferència de les dretes belga o anglesa representa  un perill 

per la democràcia en sí, pel que ha de ser combatuda. Rovira i Virgili arriba a sentenciar en el 

seu article “Lerroux i la companyia” que “Diem Espanya perquè ja no gosem dir República 

espanyola”.  

En aquesta línia destaca una informació que no podem trobar a les altres capçaleres, Mostra 

l’altre cara del govern, que pretén rehabilitar militars golpistes del cop de Sanjurjo 1932 com : 

al conseller Sr. Adolfo Vallespinosa Vior, al general de divisió senyor Francesc Ruiz del Portal 

Martínez i al general de brigada senyor Lluís Hermosa Kith. 
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La Humanitat també cau en una conductabilitat no complerta, ja que emet judicis de valor sobre 

declaracions afins com “interessantíssimes” contraposant-les a les que no critiquen al nou 

govern com “optimistes”. 

 

 

-(7-10-1934) 6-10-1934: Proclamació per part de Companys de “l’Estat Català dins la 

República Federal Espanyola” com a resposta al conflicte de la rabassa morta i a l’entrada 

del ultradretans de la CEDA al govern de la República. Declaració de l’estat de Guerra i 

suspensió i empresonament del govern de la generalitat. Aquesta excepcionalitat va 

produir que durant els dies 6, 7 i 8 no es publiqués ni La Vanguardia ni La Humanitat, pel 

que em remetré al del dia 9-10-1934 

 

ABC 

El titular ja és bastant il·lustratiu respecte al 

tractament informatiu que ens trobarem a 

l’interior: “¡Viva España!” 

El diari de Luca de Tena dedica una bona part 

de la seva cobertura a la repressió de la vaga 

general a tot l’estat. De fet, el motiu d’aquesta 

vaga és el mateix que porta a Companys a 

declarar la República Catalana dins del conjunt 

de repúbliques ibèriques: l’ascens al poder 

dels ultraconservadors de la CEDA. 

En aquesta primera peça també inclou el 

discurs de Lerroux, mostrant-se molt a favor, 

afirmant que les seves paraules son “patrióticas” i “nobles”. 

Afirma que els republicans son “ruines, pérfidos, cobardes y calculistas”. En altres parts també  

declara que tot ho posen per sota d’Espanya, pel que afirma que en aquesta jornada només 

existeixen “españoles y traidores que merecen dejar de serlo.”. 

Molt crític amb “l’alzamiento” que s’ha patit a Catalunya, encara que la majoria de la població 

sent molt dins el “patriotismo espanyol”. Fa un tractament particular de la violència viscuda al 

llarg de la jornada, obviant-la, i celebrant que l’ordre ha estat imposat. 
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Acusa a la Generalitat d’utilitzar noticies falses i “tendencioses” també cap al final, quan bona 

part dels caps de les diferents forces afins a la Generalitat ja s’han anat presentant a comissaries 

com a mostra de rendició per posar-se a favor de la República. 

 

LA VANGUARDIA 

El diari de barceloní no va a sortir els dies 7 i 8 per 

culpa la declaració de l’Estat de guerra, així que en 

aquesta edició del 9 d’octubre es fa una recopilació 

sobre els diferents esdeveniments conseqüència 

de l’enfrontament entre les forces de  la 

Generalitat i la República. El titular si que recull, a 

diferència de l’ABC, el motiu de la declaració de 

Companys “a consecuencia de la formación del 

Gabinete de Lerroux” abans d’apuntar que 

suposava un trencament amb totes les” 

institucions actuals”. 

Es mostra molt crític amb la decisió de l’executiu 

de la Generalitat, que cataloga de “caso inaudito 

de demència de un poder público”. 

A diferència de l’ABC, La Vanguardia recull discursos de Companys demanant que res es desbordi 

“en tumultos ni violencias de clase alguna” i mostra el suport popular a la declaració. 

Respecte a la declaració en si, exposa el discurs íntegre de Companys s’assenyala a la CEDA com 

aquells qui prediquen constantment “el odio y la guerra a Cataluña”. A continuació apareix la 

resposta del general Batet declarant l’Estat de Guerra.  

La Vanguardia fa un apunt interessant, i és que recull les converses telefòniques de Companys 

amb republicans espanyols que el convencen a de que no declari la República catalana sinó 

l’Estat Català dins de  República federal espanyola. De fet, el discurs està ple de suport a la 

República espanyola, a qui considera una víctima. 

També recull amb molta exactitud els diferents aldarulls arreu de la ciutat durant tota la peça, 

així com el número de baixes mortal, que ascendeixen a 24. Mostra que el govern català ha sigut 

detingut juntament amb 2000 persones més als transatlàntics “Uruguay” i “Ciudad de Cádiz”, 
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tot i que no emet cap judici de valor al respecte. Al final de l’edició, La Vanguardia transcriu 

íntegre el discurs de Batet per radio sobre els fets. 

 

LA HUMANITAT 

El diari pròxim al nacionalisme català titula en 

portada sobre la declaració de Companys i 

afirma que diumenge després d’un intens foc 

amb l’ intervenció de “l’artilleria i morters”, 

Generalitat, Ajuntament de Barcelona i 

Governació caigueren en poder de “les forces de 

l’exercit”. Resulta significatiu l’ús del terme 

forces de l’exercit, que al cap i ala fi actuaven 

seguint ordres del govern de Lerroux, escollit 

democràticament tot i el viratge cap a l’extrema 

dreta que tots coneixem. 

Aquesta edició recull els fets separats per dies ja 

que, com també passa amb La Vanguardia, no es 

va permetre per part de les noves autoritats la 

seva publicació. En una nota a la primera pàgina, La Humanitat es disculpa per la deficiència de 

la seva informació per “raons fàcils de comprendre” excusant-se en que donen una “informació 

molt incompleta per causes alienes a la nostra voluntat” per sentenciar que “Les autoritats ens 

diuen que l’ordre ha estat restablert. No podem dir altra cosa”. 

En els primers articles trobem un relat èpic on es demana que tot i els caiguts, s’han de posar 

els fets en perspectiva històrica. Es mostra un discurs dels fets des de la perspectiva de la 

Generalitat però no s’emet cap judici de valors propi sinó que es limita a una exposició del que 

va succeir. 

Parla de les forces de la Generalitat resistint els atacs de l’exèrcit, incloent armament pesat. 

Inclou la anècdota que l’encarregat de col·locar la bandera blanca en senyal de rendició va patir 

una descarrega dels militars. Recull com La Vanguardia les paraules de Companys demanant que 

s’eviti la violència durant la jornada de divendres. 

Respecte a dissabte no deixa de dir que en certes aparicions de la policia “eren rebuts a trets” 

per la qual cosa no obvia que va existir una violència bidireccional, també mostra el suport 
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popular amb pancartes demanant la República i els parlaments de Companys i Gassol. També 

utilitza el terme patriòtic com a element positiu en referència a Pi i Sunyer, de forma igual però 

amb un subjecte nacional oposat que l’ABC. 

És el primer diari que mostra els bàndols com” ciutadans armats” d’una banda i les “tropes de 

l’exèrcit” per l’altra, tot i que els Mossos i certs sectors dels Guàrdies d’Assalt van mantenir-se 

lleials a la Generalitat durant el conflicte. 

 

- (2-10-2017) 1-10-2017 Celebració i repressió policial de l’1-O 
 

ABC 

La capçalera de Luca de Tena és molt crítica 

amb l’actuació dels mossos en especial. Així 

com amb la consulta de 2014 tothom sabia 

que al no ser legal tampoc era vinculant, en 

aquesta edició es critica la passivitat del cos 

autonòmic per no aturar el referèndum , tot i 

afirmar en diverses ocasions que els mossos 

notificaren allà on eren que els fets estaven 

fora de la legalitat. Totes les informacions del 

diari apunten a la poca determinació de 

neutralitzar el que anomenen “cop d’estat”. 

L’ABC no considera les accions de la Policia i 

Guardia Civil com a repressives i fins i tot 

s’intueix que demanava que els Mossos les 

dugessin a terme. Amb la frase “los Mossos no hicieron su trabajo” interpreta la sentencia del 

TSJC i emet una valoració com si fos una afirmació. Quant es parla de l’actuació policial citen 

moltes fonts com els sindicats de Policia y Guardia Civil però quan mostren la nota de premsa 

dels Mossos donant la seva versió la posen en dubte, deixant clar què ha de creure el lector. 

 Als articles d’opinió apareixen  idees molt particulars com comparar l’eslògan independentista 

“votar no és delicte” amb el nazisme, afirmant que el “propio Hitler lo habría suscrito” o afirmar 

que la violència formava part del pla del separatisme, que pretenia:” provocar un ocupación de 

las calles para buscar la confrontación” que buscaven aquesta imatge victimista. El relat 
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majoritari es que no va passar gaire res. Les tensions van ser produïdes per “massa hostil” i els 

policies son agredidos(...) y se defienden disparando pelotas al aire, que rebotan y hiere de 

menor importància a un agresor en su rostro”, aquesta es la justificació del ferit que va estar a 

punt de perdre un ull. El titlla d’agressor i justifica la intervenció policial. 

Parla de “Golpistas” contra govern democràtic, tot i que em veig en l’obligació de recordar que 

el Govern de la Generalitat també era en aquells moments un govern democràtic escollit per la 

ciutadania catalana. 

La tònica general es la demanar més repressió posterior, segons alguns articulistes com Albiac o 

San Sebastián, si els sediciosos no dormien a la presó aquella nit, la nació espanyola estaria poc 

més que diluïda en el no-res. 

Tot i que pel volum d’informació m’he centrat en el relat dels fets, hi ha una peça molt 

representativa que parla de les repercussions internacionals. Concretament a la noticia “La 

versión independentista gana en las cobertures más superficiales” de la pàgina 35 . Durant tot 

l’edició es mostren declaracions de líders europeus admetent que tot i la violència el referèndum 

es il·legal al no ser pactat, però quan donen una mostra de la premsa internacional sobre els fets 

s’estranyen de que sobresurti la violència però no la il·legalitat. ABC obvia que es podria haver 

gestionat diferent i que la repressió ha passat a ser la noticia amb més pes per la resta de països. 

Potser es podria arribar a la conclusió de que si no era legal no calia enviar a les UIP a requisar 

urnes. 
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LA VANGUARDIA 

 

La Vanguardia titula “el Gobierno 

reprime el 1-O” i en un dels principals 

punts de fricció, l’actuació dels 

Mossos, el diari barceloní afirma que 

van evitar l’enfrontament escudant-se 

en l’ordre judicial rebuda. 

Maika Navarro mostra un fragment de 

l’ordre del jutge que tant clama l’ABC 

que havien de respectar els Mossos on 

es parla d’adoptar mesures 

“necesarias para impedir la votación, 

però sin afectar a la normal 

convivencia ciudadana”. Segons 

l’article és aquest el punt mitjançant el qual els Mossos justifiquen la seva no -intervenció i 

l’instrucció de Trapero de no utilitzar les porres “salvo que se pusiera en peligro la integridad de 

terceros o de los propios policias” 

El diari de Barcelona parla de un dels temes de la jornada, més enllà de la votació, i és els ferits 

que deixaven les càrregues policials. Mostra la conducta davant gent “pacífica” de la Policia 

Nacional. Parla de l’ús de pilotes goma al cos i la cara, mentre que l’ABC no ho recull. També 

mostra l’impossibilitat d’accedir a certs centres pels cordons humans d’assistents civils i 

abucheos, on l’ABC veu “violència” i “odio”. Es parla de “porrazos” d’escenes de tensió, cops, 

estirades, manifestants pel terra i càrregues desproporcionades al llarg de la jornada a tot el 

territori, especialment a les grans ciutats. 

També mostra l’actitud de sectors no independentistes, tant gent normal, articulistes com Sergi 

Pàmies o càrrecs polítics-Nuria Marín, alcaldessa del PSC de l’Hospitalet- posicionant-se en 

contra de les “agressions i la violència”. 

Pàmies arribar a deixar una frase molt representativa de la jornada: ”Si para defender el Estado 

de  derecho se fomenta la violencia, se espolea el extremismo y se denigra una españolidad 

civilitzada y europea, ¿qué debemos pensar los que, incomprensiblemente, aún nos 
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consideramos españoles?”. També hi ha un espai per atacar el discurs d’alguns mitjans de 

Madrid que intenten fer passar els “verdugos per víctimes”.  

Quan el diari parla del ressò internacional, no s’estranya com l’ABC, sinó que recull converses 

privades mes enllà de declaracions condemnatòries de violència de càrrecs europeus on els 

nostres veïns veuen “preocupantes reminiscencias del franquismo” en la repressió policial. 

Tanmateix, pel que a fa a la política, reconeix com l’ABC que la unilateralitat està fora de la llei i 

esgrimeix la necessitat de diàleg.  

 

EL PUNT AVUI 

La capçalera d’Hermes ocupa una 

gran part d’aquesta edició en relatar 

els successos que van tenir lloc al 

llarg de tota Catalunya durant la 

jornada de l’1-O. Obre amb una 

portada a joc amb la contraportada 

amb dues imatges de repressió 

policial pertanyents a dues èpoques 

diferents contra població civil al 

terra.  A la portada, 2017 , i a la 

contraportada, 1976. D’aquesta 

manera es reflecteix aquesta 

sensació de viure situacions que 

pertanyen a un altre temps al nostre 

país. 

Les següents pàgines son destinades a fotografies que il·lustren la jornada. El diari planteja una 

editorial diferent a les altres capçaleres analitzades, “La imatge de milers i milers de persones 

donant un exemple de dignitat cívica i sofrint totes les adversitats –violència innecessària 

inclosa– per poder exercir la llibertat de vot només va commoure l’opinió pública dels 

demòcrates d’Europa, Espanya inclosa” 

Es mostra molt crític amb l’actuació dels cossos de seguretat espanyols, desproporcionada i 

caient en la repressió impròpia “d’un estat de dret” . El relat inclou “Cops de porra, contusions, 

càrregues indiscriminades” que van provocar gran “angoixa” i un “estol” de ferits. 
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Tanmateix, no posa en dubte, com fa l’ABC, que a part del més de 800 ferits civils també hi hagi 

33 membres de les forces i cossos de seguretat de l’Estat que van patir lesions. 

Avala el paper dels Mossos que van voler ”evitar aldarulls, no provocar-los” contraposant-lo a la 

“brutalitat policial” que van protagonitzar Guardia Civil i Policia Nacional. 

Dintre de la tònica del diari s’inclou el punt de vista de no-independentistes que es van mobilitzar 

com a protesta per la “repressió”, a més de polítics socialistes com Àngel Ros o Fèlix Ballesteros, 

alcaldes de Lleida i Tarragona que critiquen la violència tot i defensar la invalidesa del 

referèndum.  

La nota de conductibilitat de la informació cap al lector té una errada, i és que no hi ha, una 

lectura del perquè, tot i el consens en que el com es injustificable, obvien la motivació judicial 

darrera de l’actuació. Es deixa endur per l’emotivitat sense caure en què es farà després de 

votar, donant la sensació de que qui ha votat ha”guanyat”. 

Al final del diari trobem diferents cròniques de pobles on la policia no va accedir, es tracten de 

relats amb histories petites que conformen el panorama sentimental de la jornada més enllà de 

les tensions entre l’independentisme i el govern de l’Estat. 



44 
 

-(28-10-2017) 27-10-2017 Activació per part del Senat de l’article 155 a Catalunya que 

suprimeix l’autonomia de Catalunya. Alguns actors de sectors constitucionalistes com 

l’expresident Montilla s’absenten de la votació, pel que podem adquirir una dimensió del 

que suposa com a mesura. 
 

ABC 

El diari madrileny parla d’aturar “el golpe” i 

elogia l’actuació del Govern espanyol amb el 

suport de PSOE i Ciutadans.  

Durant tot l’article justifica l’intervenció per 

posar fi al deliri nacionalista però utilitza la 

situació per justificar que cal “armar de sano 

patriotismo al conjunto de la ciudadanía“. 

Aquest ús del “sano” patriotisme mentre es 

critica el nacionalisme català resulta 

simptomàtic. 

Segons l’ABC el 155 es una “obligación 

ineludible” tot i que en línies generals se’n 

desprèn que el govern de Rajoy ha estat tou 

en la seva aplicació, sense entrar en la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que Pérez-Maura compara obertament amb la 

radio televisió de Ruanda que promulgava amb l’odi racial i la titlla directament de racista. 

Demana més fermesa per defensar Espanya, creu que la destitució no és suficient en comparació 

amb el greuge. 

Pel que fa a conductibilitat, emet constantment judicis de valors i no permet una reflexió pròpia 

del lector. S’ha aturat el cop d’estat i això és una gran noticia, segons l’ABC. Reitera la idea de 

que les eleccions son per tornar a la legalitat, però el govern escollit a les darreres eleccions pels 

catalans es el que era destituït amb el 155. Assumeix, en la línia de tot el diari, que el poble de 

Catalunya no es madur. Si vota no és el que ha de votar i s’ha de repetir, si la gent surt al carrer 

és el Govern qui “los lanza a la calle” 

A la pagina 16, quan Calleja parla de la destitució de Rajoy es posa un exemple de perquè s’ha 

d’aturar a l’independentisme amb una noticia falsa. Es tracta d’una anècdota sobre Dolors 
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Montserrat, nombrada filla non grata del seu poble per” no ser secessionista”. No tan sols el 

motiu no era aquest sinó que ni es va aprovar perquè l’alcalde (d’ERC) va votar en contra. 

Tanmateix, hi ha un element de conductibilitat que no recullen les altres editorial i es la crítica 

de Rajoy als seus companys de partit del Senat per aplaudir el 155.  Rajoy va negar que fos una 

decisió que calgués celebrar. 

 

LA VANGUARDIA 

La Vanguardia obre en portada amb 

l’aplicació del 155 per part de 

l’executiu de Rajoy amb l’aval del 

Senat. 

Mostra el 155 com una causa de un 

“mar de conflictes” i dona veu a totes 

les forces polítiques involucrades 

També recull que no tots els grups 

parlamentaris estaven a favor i existia 

certa tensió, així com un debat 

“bronco” de sis hores. A més, parla de 

les esmenes del PSOE, relatives al 

control del mitjans públics catalans que 

el PP accepta. 

Al llarg de l’edició exposa els fets de forma molt precisa, descrivint els canvis sense emetre cap 

judici de valor així com per exemple els cinc primers decrets derivats del 155. 

Tanmateix, cal recordar que tot i defensar a Rajoy i la meitat dels catalans no independentistes, 

també hi ha una meitat que estava veient com els seus líders escollits també en eleccions eren 

destituïts. 

A diferència d’El Punt Avui sí que mostra que el “naixement” de la República aprovada al 

Parlament tenia aires de “funeral” pel fet de ser una reacció al 155 que ja es coneixia. L’editorial  

parla en aques sentit “Era sabido,y más tarde se vio confirmado, que la declaración del 

Parlament tendría corto recorrido temporal y legal.” frase que s’ajusta a la realitat dels fets 



46 
 

D’altra banda elogia que es tracti d’una intervenció limitada fins les eleccions del 21-D i 

“aplaudeixen” per tant la decisió de Rajoy.  

 

EL PUNT AVUI 

El cas del diari El Punt Avui resulta 

molt representatiu ja que quasi la 

totalitat d’aquesta edició es centra 

en la declaració d’independència 

aprovada al Parlament quan el 

Govern català ja coneixia que 

s’aplicaria l’article 155 i després de la 

declaració fallida del dia 10 

d’octubre amb els ja famosos 8 

segons d’independència. 

Aquesta capçalera va optar el dia 28 

per deixar molt poc espai per la 

informació sobre el 155 al considerar 

que la independència ja era factible, 

i destinar gran part de l’edició a rememorar i parlar de futur. 

En alguns articles puntualment es cita el 155 però es en un to clarament extern, com si fos una 

realitat paral·lela : ” La República neix amb molta vitalitat social. I el 155 neix mort. Veurem com 

evolucionen les coses, però el punt de partida de la República és l’esperança d’una Catalunya 

rica i plena i, per contra, el de l’Estat espanyol és la represàlia.” en paraules de Salvador Cot. 

Quan exposa les mesures del 155 utilitza la ironia en certs moments i cal reconèixer que tot i el 

que he mencionat a l’anterior paràgraf, exposa una realitat que tant La Vanguardia com sobretot 

l’ABC no exposen. En paraules de Portabella sobre les declaracions de Rajoy sobre el 21-D: “ 

seran eleccions lliures, netes i legals” però la periodista hàbilment assenyala que sempre han 

estat així, amb un toc d’ironia quan es pregunta que no ha aclarit si creu que” n’hi ha hagut 

alguna que en el passat no ho ha estat”. La resta del diari cataloga del 155 com una “poda 

general” a l’autogovern. 
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-(3-11-2017) 2-11-2017 Empresonament del Govern de la Generalitat 
 

ABC 

La capçalera monàrquica reitera l’ús d’ 

adjectius com “golpistas” i es congratula 

de la decisió de la Audiència Nacional  

Assumeix que es tracta de un “clamor 

social”. 

Afirma que Puigdemont només pot ser 

tractat com a delinqüent i que tardi més 

o menys, ningú a Europa creurà que es 

tracta de persecució política. Tot i que 

anem camí dels dos anys des d’aquesta 

peça i sembla que ni la justícia belga ni la 

alemanya tenen motius de pes per 

considerar que calgui tractar-lo de 

delinqüent després de la tramitació per 

part de la justícia espanyola d’una 

euroordre per detenir-lo.   

Al llarg del diari trobem judicis de valor i actituds pejoratives cap als protagonistes en articles de 

caràcter informatiu i no opinatiu, on es pot arribar a admetre millor. Els ex-consellers son 

“Cabezillas del golpe en Cataluña”, l’auto de la jutgessa Lamela es “solvente” i els membres del 

govern a Brussel·les estaven “tomando un cafelito” en un to clarament pejoratiu. 

El diari treu pit després de la decisió judicial afirmant que España és “un gran país, una 

democracia asentada y no el aquelarre bananero que Junqueras y ese Puigdemont(...)” entrant 

en el despectiu “ese” per referir-se a un president de una comunitat autònoma. 

En l’article “el populismo se entrega al sececionismo” mostra el consens entre ambdues forces 

per deixar de banda el 155 i aplicar una amnistia als presos. Més enllà d’assumir després de fer 

aquesta recerca que per l’ABC populisme és sinònim de la formació política Podemos- ja no com 

a atac puntual sinó com a apel·latiu perllongat- no es fa una reflexió del perquè 

l’empresonament  “aglutina” a comuns i independentistes sota la mateixa postura, de que 

potser hi ha una raó superior que fa que deixin de banda ideologies.  
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LA VANGUARDIA 

El diari barceloní va obrir aquesta 

edició amb el titular “La juez envía a 

prisión a nueve consellers de 

Puigdemont” incloent a Santi Vila que 

és l’únic que comptava amb una fiança 

de 50.000 euros. 

Carol en el seu anàlisi es mostra en 

desacord amb els empresonaments, 

justificant que la celeritat contrasta 

amb la lentitud de la justícia espanyola 

i sobrecarrega un context social que la 

jutgessa “no ha entès”, contaminant la 

campanya del 21-D. La Vanguardia 

utilitza l’adjectiu “presunto”, 

presumpció que no trobem a l’ACB, per exemple. 

Al llarg de tot el diari es presenten diferents articles que contenen els detalls que marcaran el 

judici i els punts de vista de fiscalia i les defenses. Tot i que l’editorial es manté ferm en la defensa 

de la Constitució i l’Estatut i demana respecte per les decisions de Lamela, trobem diversos 

articles d’opinió que culpen a l’estat de no resoldre el conflicte per la via política, en comptes de 

per “la força” 

A diferència de l’ABC, que només mostra la part de l’acusació, la crònica de la Vanguardia recull 

les declaracions entre llàgrimes de Marta Rovira :“es muy muy duro” així com de Marta Pascal. 

També recull opinions contraries fora de l’independentisme, tant internacionalment com de 

Urkullu i de actors com CC.OO i UGT. 

Juliana cita els fets d’octubre trobant un paral·lelisme amb Companys, afirmant que la història 

es repeteix i que dos anys després del seu empresonament va guanyar el Front d’Esquerres a 

Catalunya. 
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EL PUNT AVUI 

El diari d’Hermes Publicacions, molt 

proper a la Generalitat de Catalunya 

mostra en portada el cartell que 

esdevindria molt popular entre 

l’independentisme sol·licitant la llibertat 

dels presos catalans.  

Clama per la innocència dels presos 

polítics, empresonats per “Querelles 

farcides de mentides i greus errors 

jurídics” per justificar les acusacions de 

rebel·lió i sedició i és molt contundent 

amb el procés judicial, afirmant que es 

tracta d’una “dictadura maquillada de 

justícia”, i que després de ésser destituïts 

pel 155 això és més proper a una “venjança”. A més assenyala que aquesta és la tàctica de Rajoy: 

començar aquesta maquinaria judicial per solucionar “el problema català”. 

El Punt Avui destina una part del seu contingut a mostrar les “errades legals” que els juristes 

veuen en el procés judicial, com les fiances de 6 milions d’euros a l’inici del procediment, quan 

acostuma a fer-se al final. Un altre apunt es la demostració de fets delictius, que en alguns casos 

son tweets que segons Piulachs poden emmarcar-se “en la llibertat d’expressió” 

Recull les crítiques tant dels Comuns com dels mitjans internacionals davant l’empresonament. 

To i que cal fer un darrer apunt en quant a la internacionalització del procés, que cataloga d’èxit 

tot i que fins el moment tampoc va més enllà de contingut a mitjans internacionals sense 

conseqüències polítiques. 
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8. CONCLUSIONS 
 

Cal fer una lectura més profunda de la societat espanyola per entendre el que significa al nostre 

país el terme ultradreta. El problema va més enllà de VOX i la seva irrupció. Com menciona 

González Cuevas, el perfil ultraconservador modern deixa de banda els valors religiosos però 

centrar-se en la sacralització d’elements com la nació o la raça i dels seus respectius enemics. 

Aquesta necessitat de confrontació és veu patent en el discurs de la dreta espanyola i els mitjans 

afins, en aquest cas l’ABC. 

Un exemple paradigmàtic és la legitimació de la violència que aquest mitjà realitza ens els dos 

moments on aquesta va aparèixer de forma massiva, durant el 6 i 7 d’octubre de 1934 i durant 

la jornada del referèndum d’autodeterminació de Catalunya l’any 2017. Mentre totes les altres 

capçaleres lamentaven l’ús de la força i l’existència de víctimes- en alguns casos com La 

Vanguardia tot i criticar les accions polítiques dels governs de la Generalitat d’ambdós anys que 

van provocar aquesta situació- l’ABC la justifica en nom de la defensa de l’Estat.  

Durant l’1 d’octubre parla de que els independentistes buscaven provocar l’ocupació i manipula 

el missatge per intercanviar el paper de víctima del d’agressor.  

Pel que fa als diaris La Humanitat i El Punt Avui, que son els que defensen amb més força la 

versió catalanista i posteriorment independentista s’ha de destacar que tot i certes errades de 

conductabilitat que comentaré posteriorment, inclouen en el relat la versió de l’adversari polític 

en major grau que l’ABC. Després és cert que impera una línia editorial que tots coneixem, però 

com a resum il·lustratiu podríem dir que és més senzill entendre el punt de vista dels 

constitucionalistes en les pàgines d’El Punt Avui que el dels independentistes a l’ABC. 

 A més, La Humanitat recull informacions clau per situar els fets en context que La Vanguardia 

omet, com les declaracions del diputat Radical Mayo queixant-se sobre la deriva del seu partit 

després del pacte amb la CEDA i les intencions d’aquests darrers de donar amnistia als generals 

que protagonitzaren l’intent de cop d’Estat de Sanjurjo l’any 1932.   

Tanmateix, cal mencionar l’ús del “patriotisme”. Tant l’ABC com El Punt Avui i La Humanitat 

utilitzen el terme “patriotisme” de forma positiva, encara que a la inversa. El diari madrileny ho 

fa tant al 1934 com al 2017, sent aquest darrer molt particular perquè critica el nacionalisme 

català i demana obertament un esforç per instaurar un “sano patriotismo” a Catalunya. Aquests 

tipus d’afirmacions estan emetent un judici de valors clar i contaminen un relat descriptiu dels 
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fets. Especialment en aquests moments de gran polarització, els arguments haurien de 

fomentar-se en els fets i en l’exposició dels mateixos hauria d’evitar-se elements com la 

desqualificació de l’adversari, que la capçalera madrilenya utilitza de forma continuada cap als 

“líderes golpistas” comparant-los en diferents punts amb els líders de l’Alemanya Nazi. 

En contraposició, La Vanguardia manté un relat menys interpretatiu en les dues èpoques que 

comprenen la mostra. Tot i ser molt crític amb Companys i les seves accions que comportaren 

una fricció al seu entendre innecessària amb el Govern central, sempre es mostra favorable a  

cercar el consens. 

 Prenent com a exemple els fets del 6 d’octubre de 1934, la capçalera del Grup Godó inclou en 

les seves pàgines una informació sobre les trucades i els acords als que van arribar Companys i 

un grup de republicans espanyols com Azaña per atenuar la seva declaració i apropar-la més a 

una defensa dels valors republicans contra la CEDA que una declaració d’independència de 

Catalunya. 

Aquesta postura és mes difícil de justificar amb com gestionen l’ascens de la CEDA que en el cas 

de la repressió policial del 2017, on es diferència molt de l’exposició dels fets que fa l’ABC.  

El problema que he pogut veure referent a la conductabilitat, especialment al que s’explica i 

especialment el que es deixa da banda dins del relat que mostren El Punt Avui i l’ABC. Aquestes 

dues capçaleres tenen un problema alhora de reconèixer la legitimació democràtica de 

l’adversari.  

Mentre que els primers es centren en la repressió d’un moviment triat i escollit a les urnes-

repressió que La Vanguardia comparteix- existeix una omissió al perquè s’ha dut a terme aquesta 

repressió, especialment l’1-O. En tota la mostra no apareix en cap moment que, ens agradi més 

o menys, la independència i les votacions que es realitzin per arribar-hi són il·legals per entrar 

en contradicció amb la Constitució espanyola.  

Els diaris haurien de mostrar la realitat, especialment aquella que no complau als seus lectors. 

En el cas de l’ABC trobem moltes referències a la poca legitimitat del Govern de la Generalitat, 

quan qui prenia decisions sobre Catalunya l’any 2017 era un partit amb un 8% de vots a 

Catalunya. La capçalera monàrquica elogia la convocatòria d’eleccions el 21-D per fer fora als 

“delinqüents” de l’executiu català, escollit democràticament per dur a terme aquest “acte 

delictiu. 

En aquesta direcció, val a dir que podem extreure una reflexió sobre els eixos esquerra-dreta i 

Catalunya-Espanya que sembla una obvietat però que l’anàlisi ha confirmat.  Històricament el 
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conflicte de Catalunya, com Companys mateix afirmava, era amb la dreta espanyola que veia en 

el territori català l’enemic de la seva identitat nacional. La defensa de l’expresident de la 

Generalitat de la República espanyola i la condemna de bona part de l’esquerra espanyola actual 

-inclòs determinats sectors del PSOE- al camí de violència i repressió que ha protagonitzat el PP 

son dos exemples representatius. El conflicte de l’independentisme  és més contra la dreta 

reaccionaria i ultranacionalista, present en l’aparell judicial, les forces d’ordre i les institucions 

que contra Espanya. 

Ja per acabar, crec que una altra conclusió que es pot extreure de la meva recerca es una deriva 

del periodisme cap al relat simple i fàcil. Un pas més d’aquesta societat de consum que busca 

maximitzar els beneficis amb productes de consum fàcil i còmode. Entre les dues èpoques hi ha 

un dada significativa i és l’augment dels articles d’opinió- mes del doble en La Vanguardia i l’ABC 

l’any 2017 que l’any 1934-. Sí que es cert que no es pot generalitzar, però es perillós fiar la teva 

opinió sobre un fet tan complex a la síntesi que es pugui fer a una columna. 

Aquesta tendència podria ser un component més d’aquesta polarització. Intentar sintetitzar 

deixant de banda el context i en certs casos fiar-ho tot a un relat de bons contra dolents on 

només cal intercanviar el subjecte en funció de la capçalera pot ser molt perillós. 
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 El sr Gil 
Robles, 
en un 
claro y 
razonado 
discurso 
retira el 
apoyo de 
la 
C.E.D.A 
al 
gobierno 
del Sr 
Samper y 
este,(…) 

Retirada 
del suport 
de la 
C.E.D.A al 
govern de 
Samper i 
caiguda 
del 
mateix 

 

En un recull 
de 
l’entrevista 
de Gil Robles 
amb un 
emissari 
francès es 
destaca que 
l’ABC es 
mostra 
contrari a 
reconèixer la 
figura de 
Ferrer i 
Guardia com 
a pedagog i 
el mostra 
com 
instigador 
de la 
setmana 
tràgica, 
criticant la 
manca de 
rigor 
europeu per 
tractar la 
història 
d’Espanya. 
“ 
 

Defensa la postura 
de Gil Roles i critica 
la actitud dels 
partits d’esquerra 
que cataloga (pag 
18) de quedar-se 
fora de joc” 
cariacontecidos y 
como si todas dud 
esperanzas 
hubieran 
fracasado”. 
Dona veu a la 
majoria de forces 
polítiques incloent 
les minories 
catalana i basca. 
“nota de 
serenidad” del 
discurs de Gil 
Robles. Elogi de la 
dreta a aquest 
discurs de retirar el 
suport al govern de 
Samper . 

Mostra la 
figura de Gil 
Robles com a 
home 
raonable. 
Parla de “crisis 
total” però no 
entra en detall 
i no la posa en 
consideració, 
també apareix 
al subtítol. 

La peça es una crònica 
però parla obertament de 
“malos pasos” de Samper.  
Es una cònica de tres 
pàgines amb diferents 
apartats on es recullen les 
reaccions del 
parlamentaris de tot els 
grups sobre la situació  del 
govern. Destaca l’ús de la 
“cuestión de Cataluña”, en 
referencia al conflicte de la 
rabassa morta i recull la 
voluntat de la cambra de 
tractar-lo políticament i no 
jurídicament com defensa 
Samper. 
A més recullen la crítica al 
govern  “ficcticio y 
caprichoso” (paral·lelisme 
amb gobierno 
Frankenstein) que segons 
Gil Robles no recullen la 
voluntat de l’electorat. 
 
Interés nacional por 
encima de mi partido” 
“autonomia restringida” 
en Cat i que los vascos se 
sometan a la ley” 

 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 1  La refundición de la ley de Cultivos de 
Cataluña, ayer publicada, pone fín al 
conflicto con la Generalidad (2 d’octubre de 1934). ABC, 
p. 27 
 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació 
i justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 
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 La 
refundición 
de la ley de 
Cultivos de 
Cataluña, 
ayer 
publicada, 
pone fín al 
conflicto 
con la 
Generalidad 
 

Recull de la 
declaració de 
Samper sobre 
la resolució 
del Tribunal 
de Garanties 
sobre la Lei; 

de Contractes 
de cultius de 
Catalunya 

 L’autor recull de 
forma molt objectiva 
les impressions del 
Congrés davant 
l’explicació de 
Samper de la fi 
d’aquest conflicte. 
Tot i que mostra les 
reserves de que això 
sigui així, 
especialment 
després de que la 
Generalitat hagués 
aprovat una de nova 
amb les mateixes 
característiques. 

La peça mostra 
objectivament 
els fets perquè 
recull les 
declaracions de 
Samper, tot i que 
les contraposa 
amb els ( Fuertes 
rumores) que 
van precedir 
aquestes 
declaracions 
durant el ple. 

 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 1  Discurso de Gil Robles  (2 d’octubre de 1934). ABC, p. 28 
 

 

Qualitativa  Titular Tema 
central 

Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres elements 
rellevants 

 Discurso 
de Gil 
Robles 

Recull del 
discurs del 
líder de la 
C.E.D.A 

“El conflicto 

con la 
Generalidad no 
es 
sólo jurídico, 
sino político” 

 Aquí el paper del 
periodista es recollir 
el discurs, i es en 
aquest on trobem 
uns trets perillosos. 

Gil Robles parla 
directament de 
“problema de 
Cataluña y no 
solamente a la ley 
de Cultivos”  
“El conflicto con la 

Generalidad no es 
sólo jurídico, sino 
político” 
“ahora .a la 
Generalidad—
hablemos 
claro-—en orden á la 
Reforma agraria, lo 
que antes no tenía y 
lo que. le negó el 
Tribunal de 
Garantías.” 
Eníti el Gobierno y la 
Generalidad, rio 
hay la misma buena 
fe por ambas partes 
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Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 0   FERNANDEZ FLOREZ. W.( 2 de octubre de 1934) 
Acotaciones de un oyente . ABC , pp. 29-30. 

 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres elements 
rellevants 

 Acotaciones 
de un 
oyente 

Article 
d’opinió sobre 
la sessió 
parlamentaria. 
Molt crític 
amb el govern 

“violento 
silencio” se 
marcharon 
funebremente. 

Critica la poca 
ma dura de 
Samper, està 
d’acord amb Gil 
Robles sobre la 
necessitat d’una 
resolució 
política i no 
jurídica. To 
irònic, 
“Hombres 
malos”. Critica 
la falta de mà 
dura contra el 
Parlament 

Ataca a la 
voluntat de la 
Generalitat pel 
fet de no tenir 
competència 
però obvia el 
conflicte en sí. 

“hombre 
Buenos y 
modestitos” 
“melifluos” 
“blandenguería, 
vacilación e 
incapacidad” 

 

 

LA VANGUARDIA 

0-Menys del 25% 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 1  La reapertura del parlamento (2 d’octubre de 1934). La 
Vanguardia, p. 8-9 

 
 

Qualitativa  Titular Tema 
central 

Catalogació 
i justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres elements 
rellevants 

 La 
reapertura 
del 
Parlamento 

La 
reapertura 
del 
Parlament 
amb 
declaracions 
de 
Companys i 
Durán i 

Mateixa 
tendència 
que dreta 
espanyola, 
Durán 
qualifica de 
“el momento 

político,-
actúa), que 

Crònica molt 
descriptiva. 
Recull e punt 
de vista de 
Durán i 
Ventosa, que 
critica la no 
acatació de la 
sentencia del 

Sitúa tres grans 
problemas que 
potser obvien les 
necessitats del 
rabasaires, 
actors principals 
dels fets que 
provoquen 
aquesta tensió 

 :” no ha 

hablado 

La Lliga torna al 
Parlament després de 
marxar per estar en 
contra de la deriva de 
ERC. Paraules com 
“patriotico” estan a la 
boca de Companys i 
Durán i Ventosa. 
Aquest critica el doble 
joc d’ERC i parla 
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Ventosa 
(Lliga) 

califica de 
grave 
en extremo”. 
 

 

Tribunal de 
Garanties, 

(Companys) de 
las tres 
cuestiones 
fundamentales 
de mi discurso, a 
saber: el 
separatismo, 
la cordialidad de 
todos los 
catalanes y las 
relaciones entre 
la Generalidad y 
el Gobierno de 
la República.” 

obertament de “ el 
separatismo se està 
infiltrando en todos 
los órganos de 
Esquerra” 
Critica El señor 

ROMEVA interviene y 
dice que en todos 
los partidos catalanistas 
ha habido separatistas, 
pero en algunos ha sido 
esto pasajero, 
pues el separatismo no 
es una doctrina, sino 
una 
actitud, y ésta puede ser 
rectificada. 

 

 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 1  Discurso del señor Companys (2 d’octubre de 1934) La 
Vanguardia p-9 

 

Qualitativa  Titular Tema 
central 

Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres elements 
rellevants 

 Discurso 
del señor 
Companys 

Rèplica de 
Companys 
al discurs de 
l’oposició 

 Forma part de 
la crònica 
anterior, 
descriu el 
discurs de 
Companys amb 
les acotacions 
sobre la reacció 
dels 
parlamentaris. 
La crònica 
també recull la 
intervenció de 
Romeva, que 
deixa una 
reflexió 
interessant: 
El señor 
ROMEVA 
interviene y dice 
que en todos 

 Companys es 
congratula de la 
tornada al Parlament 
de l’oposició i de que 
exerceixin la “funció 
fiscalitzadora” que 
els pertoca. 
Defensa la seva 
lleialtat a la 
República això com 
els embats” Nosotros 

hemos defendido y 
defenderemos el 
Estatuto 
y la Constitución, no 
sin lucha, contra los 
políticos de Madrid, 
centralistas e 

incomprensivos “ 

Ataca a la Lliga dient 
que cada cop fan 
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los partidos 
catalanistas ha 
habido 
separatistas, 
pero en algunos 
ha sido esto 
pasajero, 
pues el 
separatismo no 
es una doctrina, 
sino una 
actitud, y ésta 
puede ser 
rectificada.” 

acció més 
espanyolista i 
defensa les 
“llibertats catalanes” 

 

 

 

 

 

 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 1   
LOS CONFLICTOS DEL CAMPO (2 d’octubre de 1934) 

La Vanguardia p-9 
 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 LOS 
CONFLICTOS 
DEL CAMPO 

Nota de 
premsa de 
l’Institut 
Agrícola 
Català de 
Sant Isidre, 
representant 
dels grans 
propietaris 
agrícoles. 

“no respetando los 
pactos 
estáblecidos por 
ambas partes y 
siembran él 
odio y la discordia.” 

Es una nota del 
propi Institut 
desvinculant-se 
de la CEDA 
contestant a 
Unió de 
Rabassaires 

  

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 
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 0 1  Actos políticos en Reus y Lérida (2 d’octubre de 1934) 
La Vanguardia p-25 

 
 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres elements 
rellevants 

 Actos 
políticos 
en Reus y 
Lérida 

Pertanyent a 
informació 
comarcal, 
recull el 
míting 
conjunt de la 
Unió de 
Rabassaires i 
ERC a les 
citades 
localitats 

Antifeixisme. 
Casanovas 
deixa clar que 
Dijo también que 
el fascismo es 
fruto que no 
arraigará en 
Cataluña. 

Recull les 
diferents 
declaracions 
To diferent 
respecte a la 
crisis 
parlamentaria 
al Congés 
(Altres 
elements 
rellevants) 
 

Mostra la 
vessant 
esquerra-dreta 
i Catalunya-
Espanya del 
partit del 
míting. 
“Catalunya 
sabrà defensar 
les seves 
llibertats i les 
de la 
República” 

Después hizo uso 
de la, palabra el 
consejero 
de Gobernación 
señor Dencás, 
quien, luego de 
referirse a los 
momentos difíciles 
por que atraviesa 
la República, afirmó 
que Cataluña está 
a su lado para 
defender las 
esencias de aquella 
forma de gobierno. 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 1  Planteamiento de la crisis (2 d’octubre de 1934) La 
Vanguardia p-27 

 
 

Qualitativa  Titular Tema 
central 

Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres elements 
rellevants 

 Planteamiento 
de la crisis 

Parla de la 
caiguda de 
Samper per 
la retirada 
de suport 
de la CEDA 

 Molt descriptiu, 
crònica 
complerta amb 
les declaracions 
dels 
protagonistes, 
tot i que en la 
línia de ABC 
elogia l’actitud 
serena de Gil 
Robles. 
Dona veu als 
diputats 
d’Esquerra i de 
la Lliga, cosa 
que no fa l’ABC, 
per exemple.  

 Paraules de Gil 
Robles que posen 
de manifest el 
desplaçament 
obrer-propietari 
per qui té el 
poder, si Ctalunya 
o Espanya. “Se ha 
aprobado 
un reglamento para 
desenvolver una ley 
que se consideraba 
nula y también 
tiene que 
serlo el reglamento. 
Hoy mismo han 
presentado 

un proyecto 
concediendo a 
Cataluña unas 
facultades 
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que no tenía.” 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 0  Impresión (2 d’octubre de 1934) La Vanguardia p-27 
 

 

Qualitativa  Titular Tema 
central 

Catalogació 
i justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres elements 
rellevants 

 Impresión Article 
d’opinió 
sobre la 
sessió al 
Congrés 

 Parla de 
“presidente 
destrozado” i 
defensa  Samper  
“Hombre de buena 
fe y buena 
voluntat”. Parla de 
Gil Robles i de la 
seva voluntat de 
“matar” el govern. 
Està a favor de la 
demanda de 
Samper que les 
minories es 
pronunciïn contra 
Gil Robles, qui el fa 
caure. 

 Nada más lógico que 
pedir, como lo 
hizo el señor Samper, que 
los jefes de las minorías 
expusiesen su opinión, 
puesto que la 
crisis fue exigida por el 
señor Gil Robles, de 
una manifestación" 
parlamentaria, con 
exigencia de 
una resolución, con la 
mirada puesta en la 
constitución del 
Parlamento. 
. 
Ahí ha quedado abierta 
una crisis dificilísima, 
que ha comenzado 

 

LA HUMANITAT 

1-Entre el 25% i el 50% 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 0 “Burda 
canallada” 

Catalunya, argument suprem del feixisme (2 d’octubre 
de 1934) La Humanitat p-1 
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Qualitativa  Titular Tema 
central 

Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conducta
bilitat 
 

Altres elements 
rellevants 

 Catalunya, 
argument 
suprem 
del 
feixisme 

Relaciona la 
caiguda de 
Samper 
amb el que 
ja 
s’anomena 
“qüestió 
catalana” 

 “Significa que, 
segons com 
vinguessin les coses, 
Catalunya 
podria passar per un 
moment de gravetat 
extremada. De 
gravetat 
excepcional. 
La Generalitat, 
l'autonomia, les 
esquerres catalanes, 
tota la vida 
política del nostre 
poble, 
cr1staH1tzada en el 
seu impuls 
majoritari en els 
dignes gestos del 
President Companys 
- veu i representació 
d'una clara 
voluntat col·lectiva -
, és l'argumentació I 
la bandera d'un líder 
feixista 
per a tombar un 
Govern, tot un 
Govern de la 
República, sense 
que trobi 
al Parlament 
espanyol una sola 
veu caritativa de 
justificació, ja que 
no 
de defensa.” 

 “l'argument polèmic 
més fort, l gairebé 
únic, que 
ha utilitzat Gil Robles 
per liquidar el 
Govern Samper, l per 
comprar el 
silenci de les 
minories 
parlamentàries de 
dreta - comptant-hi 
la radical - ha estat la 
qüestió catalana.” 
Recalca la reunió 
entre Gil Robles i 
Lerroux . Darrera del 
Govern de la 
Generalitat, del 
President i de 
l’autonomia hi ha la 
“la voluntat 

majoritària. del poble!” 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 0  ROVIRA I VIRGILI, A  (2 d’octubre de 1934) Un 
procediment inadmissible,  La Humanitat, p.1  
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justificació 
violència  
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polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 Un 
procediment 
inadmisible 

Critica la 
relació del 
govern de la 
República 
amb el de la 
Generalitat i 
defensa les 
funcions 
estatutàries 
del Govern 
de la 
Generalitat 

 Mostra segons 
la Constitució 
de la República 
les 
competències 
del Parlament, i 
tot i que crític la 
seva manca 
d’autonomia, 
defensa que 
l’execució 

“aplicació 
absurda del 
criteri unitari” 

Aprova que 
Samper no 
entri en la via 
política de 
resolució de 
la llei de 
cultius, ataca 
“les ferides a 
l’autonomia 
catalana” 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 1  PRATS, Alard (2 d’octubre de 1934) El Govern Samper, 
desemparat de tots, dimití ahir a la nit,  La Humanitat, 

p.1 (...) p.10 continua 
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central 
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justificació 
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polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres elements 
rellevants 

 El Govern 
Samper, 
desemparat 
de tots, 
dimití ahir a 
la nit- 
La caiguda 
del senyor 
Samper 

 Mostra el 
discurs de 
Samper 
defensant la 
seva gestió 
jurídica, 
respectant la 
llei per tractar 
el problema 
de la Llei de 
Contractes de 
Cultiu. 

Utilització de 
majories i 
minories, al 
revés que a La 
Vanguardia. A 
més parla dels  
radicals com els 
germans de 
Samper i dels 
cedistes com a 
aliats, 
vinculació que 
no s’explicita en 
els altres dos 
diaris. 
A més parla 
d’una reunió 
que les altres 
capçaleres 
també recullen 
però al no tenir 
informació 
deixen de 
banda, entre 

Mostra, a 
diferència de 
l’ABC i la 
Vanguardia les 
declaracions de 
Mayo, membre 
del partit radical 
de Lerroux “En 
el partit Radical 
encara 
quedaven 
republicans” 
“El partit ha pres 
altres rumbs. I 
jo, conseqüent 
amb la meva 
Ideologia 
i amb la meva 
conducta. haig 
de fer el 
mateix.” 

“intolerablement 
dèbil” es com 
considera la 
CEDA la política 
ministerial en 
relació a 
Catalunya. 
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Lerroux i Gil 
Robles 
insinuant que té 
molt a veure 
amb el que ha 
passat i dient 
que només 
“Déu i els dos 
homes de la 
negra 
contrarevolució 
ho sabran” el 
que van parlar 
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article 
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 0 0  El president Companys definí magistralment(..) (2 
d’octubre de 1934) La Humanitat, p-11 

 
 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 El president 
Companys 
definí 
magistralment 
la posició 
política de la 
Generalitat en 
mantenir una 
absoluta 
lleialtat a la 
Constitució, a 
l’Estatut i a la 
República 

Discurs de 
Companys 
davant el 
Parlament 
de Catalunya 

Recull la crítica 
de Companys 
davant la 
catalogació de 
“crisi” o de 
“moment de 
gravetat” 
reafirmant que 
no 
comprometran 
l’Estatut i 
l’Autonomia de 
Catalunya. 
En la dialèctica 
parlamentaria 
entre 
Companys i 
Durán i 
Ventosa,  on 
aquest darrer 
titlla de 
“sentiment 
violent de 
Catalunya 
nacionalista”. 

“Un magnífic 
discurs” mostra 
que  la 
intervenció de 
la Lliga amb “ 
actitud 
agressiva que 
acabà en 
ridícul” 

“des del 
moment que 
uns elements 
d’esquerra de 
les forces 
espanyoles no 
respectin i no 
portin la 
mateixa 
trajectòria dels 
drets de 
Catalunya ja 
deixaran d’ésser 
amics nostres” 
tot i compartir 
ideals. Elements 
no recollit en La 
Vanguardia 

Recull el 
diàleg de 
Duran i 
Ventosa amb 
Companys on 
el primer 
nega ser 
nacionalista i 
es cataloga 
com 
“catalanista” 
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 0 1  PROUS I VILA, J . M. ( 2 d’octubre de 1934).La 
democràcia(…) La Humanitat, p.9 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
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polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 La 
democràcia 
nacionalista 
republicana 
de les 
comarques 
tarragonines 
del Baix 
Camp es 
manifestà al 
costat del 
Govern de 
Catalunya 

Míting 
conjunt de 
ERC amb Unió 
de 
Rabassaires 

No justifica la 
violència però 
escenifica que 
la defensa que 
davant dels 
enemics de 
Catalunya i de 
les llibertats 
s’ha de dir: “No 
passareu” 

Molt clarament 
a favor de la 
Generalitat. 
“feia goig de 
veure aquella 
desfilada(...) 
Califica d’ “una 
data històrica 
per Catalunya” 
” 

Absència de 
debat, que 
afegeix, que 
treu, al peu de la 
lletra el discurs 
d’ERC 

“aquells 
dissortats 
botxins, des 
de Felip V fins 
als actuals 
governants i 
aspirants a 
governar” en 
referencia a la 
CEDA 

 

 

-(5-10-1934) 4-10-1934 

ABC 

 (Manuel Giménez Fernández en Agricultura; Rafael Aizpún en Justicia; y José Oriol Anguera de 

Sojo en Trabajo) 

0-Menys del 25% 
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 0 1  FERNANDEZ FLOREZ. W.( 5 de octubre de 1934) Ayer 
quedo constituido (...). ABC , pg. 17-22 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Gim%C3%A9nez_Fern%C3%A1ndez
https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Aizp%C3%BAn
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Oriol_Anguera_de_Sojo
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Oriol_Anguera_de_Sojo
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 Ayer 
quedo 
constituido 
el nuevo 
gobierno 
bajo la 
presidencia 
del señor 
Lerroux, 
con siete 
radicales, 
tres 
Populares 
agrarios, 
un agrario, 
un liberal 
demócrata 
y dos 
ministros 
sin cartera 

Es tracta d’una 
crònica/reportatge 
de moltes pàgines 
sobre la formació 
del nou govern de 
Lerroux, relatant 
com es va succeir, 

 El diari alaba la 
formació del nou 
executiu. De fet, 
comença amb 
una especia 
d’editorial. 
“Contará la nueva 
situación con 
nuestro apoyo 
decidido en 
cuantos empeños 
patrióticos 
emprenda. Si al 
fin se atreví a 
poner coto a las 
insolencias y 
rebeldías de los 
separatismos 
criminales” 
Llista tots els 
mals del país, 
menciona que 
està al borde de 
una guerra civil i 
agraeix l’entrada 
del nou executiu. 
“interesante 
discurso-
programa de 
Lerroux” 
Elogia al nou 
ministre Aizpún, 
nou ministre de 
justícia, afirmant 
que es un “solido 
orador, hombre 
estudioso y 
conoce bien los 
problemes 
regionales”. 
De Giménez 
Fernádez, 
ultraconservador 
al càrrec 
d’agricultura 
elogia les seves 
“iniciatives de 
interesante 
novedad” 

No es mostra a 
la CEDA com a 
una amenaça 
pel sistema, de 
fet, es mostra 
com a solució 
pacificadora. 
Des de el 
principi ho 
mostra com a 
solució a la 
crisis i el titlla 
de “govern 
majoritari” 

Després de 
donar la seva 
opinió al 
respecte, les 
següents 
pàgines 
mostren les 
diferents 
consultes que 
Alcalà Zamora 
va realitzar 
amb els grups 
parlamentaris. 
Davant de 
l’absència de 
Cambó, Durán 
i Ventosa per 
part de la lliga 
es mostra 
expectant i no 
jutja a priori la 
formació del 
nou executiu. 
Es segueixen 
pas a pas les 
reunions 
entre Gil 
Robles i 
Lerroux, 
principals 
actors en 
aquest nou 
govern. 
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 2 1   
Las dificultades de última hora estriban en el 

nombramiento para ministro del Sr. Anguera de Sojo (5 
d’octubre de 1934) ABC, p-19-20 

 

Qualitativa  Titular Tema 
central 

Catalogació 
i justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres elements 
rellevants 

 Las 
dificultades de 
última hora 
estriban en el 
nombramiento 
para ministro 
del Sr. Anguera 
de Sojo 

La dificultat 
de col·locar 
aquest 
integrant 
de la CEDA 
al nou 
govern per 
la 
reticència 
de la la 
Lliga i 
Esquerra 

  Mostra com els 
catalanistes 
tenen 
reticències 
però potser si 
esquerra i 
dreta van de la 
mà és perquè 
estem davant 
d’una linea 
vermella. 

Tant la Generalitat 
com la Lliga, 
esborrant la 
frontera entre 
esquerra i dreta 
estan en desacord 
amb el 
nomenament del 
cedista Anguera 
de Sojo en la 
cartera de Treball. 

 

 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 2 1  La esquerra está preparada (5 d’octubre de 1934) 
ABC,p.23 

 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
Violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 La 
esquerra 
está 
preparada 

Mostra la 
reacció d’ERC 
davant la 
formació del 
nou govern 

 Parla del diari La 
Humanitat, 
també part de 
l’anàlisi i recull 
la presencia de 
representants 
de Unió de 
Rabassaires 
amb la cúpula 
del Govern de la 
Generalitat 

 Mostra a 
Esquerra com 
a força 
subversiva 
preparada per 
reaccionar a 
la formació 
del nou 
govern. 

 

LA VANGUARDIA 
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0-Menys del 25% 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 2 0  GAZIEL (5 d’octubre de 1934) Las armes de la 
Generalidad, La Vanguardia, pg. 5 

 

Qualitativa  Titular Tema 
central 

Catalogació i 
justificació 
Violència  

Posicionament 
polític autor 

Conducta
bilitat 
 

Altres elements 
rellevants 

 Las armas 
de la 
Generalidad 

Anàlisi de la 
relació entre 
la 
Generalitat i 
el Govern de 
la República. 
Utilitza la 
metàfora 
dels astres 
gravitant . 
Mostra 
Catalunya 
com a 
regenerador 
d’Espanya. 

 Relata les fases de la 
relació entre 
Catalunya i Espanya 
durant la República. 
La primera de 
concòrdia pel fet de 
tenir dos governs 
d’esquerres La 
República — 
proclamaban los 
optimistas — 
había reincorporado 
definitivamente 
Cataluña 
a España. 
Segona fase: 
distanciament fins la 
caiguda de Samper, 
el qe ens deixa en 
una tercera fase: 
desincronització 
entre uns i altres. 
 

 “la que, siguiendo 
nuestra 
comparación 
planetaria, 
desempeña, 
quieras que 
no, y habrá de 
desempeñar aún 
por bastante 
tiempo (aunque no 
eternamente), el 
papel 
de luna, del satélite 
que experimenta” 
´Resulta interessant 
que assenyali que 
Catalunya no serà 
fins sempre 
satèl·lit. Defensa 
una Espanya oberta 
i federal, i 
requereix una 
Generalitat 
menys”guerrera i 
més política”. 
Defensa aquesta 
funció de difondre 
el “sentimiento 
autonomista y 
federativo a a las 
demàs tierras de 
España”. 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 2 1  Una solución poco clara (5 d’octubre de 1934) La 
Vanguardia, pg.6 
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Qualitativa  Titular Tema central Catalogació 
i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres elements 
rellevants 

 Una 
solución 
poco 
clara 

Apunta les 
contradiccions 
del nou 
govern 

 L’autor mostra la 
seva proximitat 
amb la Lliga 
Catalana 
sorprenent-se de 
la seva absència al 
nou executiu. 

Mostra els 
interrogants 
del govern, 
com 
reaccionarà la 
CEDA en quant 
a Catalunya? 
que faran amb 
la Llei de 
contractes de 
cultiu? 

Senyala la 
diferència entre els 
vots de la CEDA i la 
seva representació 
en comparació 
amb els Radicals, 
que encara tenen 
majoria de 
ministres al 
govern. 

 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 1  Actualidad política (5 d’octubre de 1934) La 
Vanguardia, pg 6 

 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres elements 
rellevants 

 Actualidad 
política 

Mostra les 
diferents 
accions que 
es produïren 
com a 
conseqüència 
de la 
constitució 
del nou 
govern 

 Recull de forma 
asèptica i les 
situacions 
conseqüència 
de la formació 
del nou govern. 
També parla de 
La Humanitat i 
altres 
capçaleres 
(L’Opinió, La 
Publicitat, ...) 
més 
dramàtiques 
amb els fets que 
La Vanguardia. 

 Es van desplegar 
guàrdies per 
diferents zones de 
la ciutat de 
Barcelona per 
impedir 
alteracions 
d’ordre públic. 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 1  El señor Lerroux forma Gobierno (5 d’octubre de 
1934) La Vanguardia, pg 22-23 
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justificació 
Violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 El señor 
Lerroux 
forma 
Gobierno 

Formació del 
nou gabinet 
ministerial del 
govern de la 
República 

 Molt de l’estil de 
la crònica dels 
fets de l’ABC, va 
narrant les 
reunions i les 
declaracions del 
protagonistes 
després 
d’aquestes. 

Recull, com fa 
L’ABC, la 
disconformitat 
dels partits 
catalanistes, fins 
i tot de la Lliga, 
al nombrament 
de Pero, 

seguramente, 
expuso el señor 
Ventosa 
en casa del señor -
Lerroux la 
significación que 
tiene hoy el señor 
Anguera de Sojo en 
la política 
catalana, como 
cabeza de un partido 
que se dice ha de 
seguir las 
inspiraciones de 
la C. E. D. A., 
retrocediendo con 
ello a otra 
época de la política 
catalana, aquella en 
que 
había partidos en 
Cataluña que se 
dirigían 
desde Madrid.  

Justifica així, 
en una nota 
informativa 
prèvia a la 
crònica la 
seva crítica a 
deixar fora a 
la Lliga: ¿Se 

quería o no se 
quería formar 
un Gobierno con 
amplia base 
parlamentaria 
Se quería, pero 
con la condición, 
puesta 
por el jefe de la 
Ceda, de 
mantener en su 
nuero 
cargo ministerial 
al señor Anguera 
de Sojo. 
Hato por encima 
de todo, y muy 
especialmente 
por encima de los 
partidos más 
importantes- de 
Cataluña. 

 

 

 

LA HUMANITAT 

1-Entre el 25% y el 50% 

Quantitativa Fonts Tipologia article  CITA 

 0 1  Els republicans d’ Espanya en peu de guerra (5 
d’octubre de 1934) La Humanitat, pg.1 

 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 
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 Els 
republicans 
d’ Espanya 
en peu de 
guerra 

Recull de les 
reaccions dels 
partits 
republicans 
davant de 
l’entrada de 
monàrquics 
ultraconservadors 
l’executiu 

 Mostra la visió 
que ABC i La 
Vanguardia no 
mostren, l’altre 
part, la dels 
partits 
Izquierda 
Republicana, 
Unión 
Republicana i 
Partido 
Nacional 
Republicano 

  

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 2 0  Catalunya recull el guant (5 d’octubre de 1934) La 
Humanitat, pg.1 

 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres elements 
rellevants 

 Catalunya, 
recull el 
guant 

Critica a 
l’entrada de 
la CEDA al 
govern 

Parla de 
plantar cara, 
reconeixent 
que ja és tard 
per les 
paraules. 
Interpela a 
seguir les 
ordres de ERC i 
a cap reacció 
sense “ordre 
precisa” 

Cataloga al 
partit de Gil 
Robles de 
“monàrquic i 
feixista”.  Parla 
de un moment 
d’extrema 
gravetat “la 
República està 
en mans dels 
seus enemics 

Deslegitimació 
del nou 
Govern de la 
República, 
parlant del 
president 
Companys 
com: ell és avui, 

I sempre, però 
més avui que 
la pàtria està en 
perill, l’única 
representat:ió de 
Catalunya.  

“Ja està consumada la 

fellonia” parla a més de 
traïció. 

Titlla el nou 
executiu de “Govern 

antlcatalà, 
antidemocràtlc, 
antlsocialista i 
antirepublicà” 

 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 1   
L'efervescència i la gravetat del moment a 

Catalunya (5 d’octubre de 1934) La Humanitat, 
pg.1 

 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 
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 L'efervescència 
i la gravetat 
del moment a 
Catalunya 

Recull les 
reaccions 
dels grups 
contraris al 
nou govern 
de Lerroux 

Parla de la 
recollida 
d’armes però 
no aclara el 
perquè, tot i 
que durant tot 
el diari es 
mostra la 
necessitat de 
lluitar de 
forma 
ordenada 
contra els 
”enemics de la 
República 

Es recalca en la 
mateixa linea 
que tota 
l’edició que el 
Govern de la 
Generalitat 
vetlla per 
Catalunya i per 
la República. 

Mostra l’altre 
cara del govern, 
que pretén 
rehabilitar 
militars 
golpistes de 
1932 com : al 

conseller 
Sr. Adolf 
Vallesplnosa. 
Vior, a.l general de 
divisió senyor 
Francesc Ruiz del 
Portal i Martinez,, 
al general de 
brigada. senyor 
Lluís Hermosa Kith 

 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 0   ROVIRA I VIRGILI, A. (5 d’octubre de 1934) Lerroux i la 
companyia, La Humanitat, pg. 1 

 
 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres elements 
rellevants 

 Lerroux i la 
companyia 

Crítica al nou 
govern. 

“El desenllaç 
de la crisi 
ministerial no 
és pas el 
desenllaç de la 
lluita. La lluita 
continua, com 
deien els 
comunicats 
oficials de la 
gran guerra” 

“Diem 
d'Espanya, 
perquè ja no 
gosem dir de la 
República 
espanyola.” 

 Mostra que la 
CEDA és el 
carlisme 
disfressat, i que, a 
diferència de les 
dretes belga o 
anglesa 
representa  un 
perill per la 
democràcia en sí, 
pel que ha de ser 
combatuda. 

 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 1  Les maniobres de Lerroux per formar el seu govern 
amb ministres monàrquics (5 d’octubre de 1934) La 

Humanitat, pg 6 
 



81 
 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 Les 
maniobres 
de Lerroux 
per formar 
el seu 
govern 
amb 
ministres 
monàrquics 

Exposa les 
maniobres de 
Lerroux i Gil 
Robles per 
assolir un 
acord de 
govern 

 Crònica dels fets 
on s’aprofita 
per criticar la 
poca resistència 
de la Lliga, tot i 
compartir 
disconformitat 
amb ERC 
respecte a la 
CEDA 

Mostra la 
vessant 
d’esquerres del 
congrés dels 
diputats 
espanyol  

 

 

 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 0  Dos son els camins (...) (5 d’octubre de 1934) La 
Humanitat, pg 8 

 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 Dos són els 
camins: el 
de la 
resignació, 
que a ningú 
aconsellem, 
i el de l’ 
oposició, 
que serà el 
nostre ... 

Recull de la 
premsa 
nacional 
reaccionant als 
esdeveniments 

 Mostra una 
gran part de 
capçaleres, 
tant d’acord 
com en 
desacord amb 
el nou govern, 
ABC, Ahora, El 
Socialista, El 
Liberal i El 
debate 

Emet judicis de 
valor, catalogant 
informacions d’ 
“interessantíssimes” 
contraposant-les a 
les que no critiquen 
al nou govern com 
“optimistes”  

Molt 
descriptiu, 
es un recull 
d’altres 
capçaleres 
per donar 
una imatge 
global. 

 

-(7-10-1934) 6-10-1934: (Aquesta excepcionalitat va produir que durant els dies 6, 7 i 

8 no es publiqués ni La Vanguardia ni La Humanitat, pel que em remetré al del dia 9-

10-1934) 

ABC 

0-Menys del 25% 
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Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 0   Viva España (7 d’octubre de 1934), ABC, pg. 2  
 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 Viva 
España 
 

Critica 
frontal a la 
declaració de 
Companys, al 
que titlla 
d’home 
sense 
“honor”. 

Cataloga 
d’alzamiento 
de la 
Generalitat, d 

La peça també 
inclou el discurs 
de Lerroux, 
mostrant-se molt 
a favor, afirmant 
que les seves 
paraules son 
“patrióticas” i 
“nobles”. 
Afirma que els 
republicans son 
“ruines, pérfidos, 
cobardes y 
calculistas”. En 
altres parts també  
declara que toto 
ho posen per sota 
d’Espanya, pel que 
afirma que en 
aquesta jornada 
només existeixen 
“españoles y 
traidores que 
merecen dejar de 
serlo. ¡Viva 
España!” 

Ja mostra com 
el “separatismo 
catalán” ha 
aprofitat la 
revolta popular, 
en comptes de 
mostrar la 
declaració de 
Companys té la 
mateixa 
causalitat que la 
revolta arreu 
del territori 
espanyol.. 

 

 

 

 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 2 1  El Gobierno ante la actitud facciosa de la 
Generalidad y de las izquierdas separatistas (7 

d’octubre de 1934) ABC, pg. 4  
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Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 El Gobierno 
ante la 
actitud 
facciosa de 
la 
Generalidad 
y de las 
izquierdas 
separatistas 

Reacció del 
govern de 
Lerroux i 
explicació de 
la situació a 
Catalunya 

 “La mayor parte 
del pueblo de 
Cataluña està 
contra el 
Gobierno 
faccioso y se 
siente 
hondamente el 
patriotisme 
español”.  

 Cataloga de 
falses las 
noticies por 
part de la 
Generalidad i 
després de la 
declaració de 
l’Estat de 
Guerra, el 
general Batet 
assumeix el 
govern de la 
regió. 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 2 1  El Ejército y la Guardia civil están ocupando los 
centros oficiales de Barcelona (7 d’octubre de 1934) 

ABC, pg 4 
 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 El Ejército 
y la 
Guardia 
civil están 
ocupando 
los centros 
oficiales 
de 
Barcelona 

Control dels 
principals 
llocs oficials 
per part de  
l’exercit 
espanyol 

 Tot i se molt 
descriptiu i 
intentar relatar 
els fets, inclou la 
versió de 
celebració de 
les tropes quan 
es troben amb 
Vivas a España 
però no mostra 
cap noticia de la 
versió dels 
“sollevats” 

S’obvia la 
violència, 
s’intueix que es 
justifica en nom 
d’España, però la 
única es la de 
certs regidors de 
la Lliga que a 
l’Ajuntament no 
es van voler 
adherir a la 
declaració de 
Companys 

 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 2 1  Companys excita por “radio” a los “escamots” y 
a los “rabassaires” para que acuden 

apresuradamente a enfrentarse con el Ejército 
espanyol  (7 d’octubre de 1934) ABC, pg.4  
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Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 Companys excita 
por “radio” a los 
“escamots” y a 
los “rabassaires” 
para que acuden 
apresuradamente 
a enfrentarse con 
el Ejército 
espanyol   

Descripció de 
la situació 
davant del 
Palau de la 
Generalitat 

Indica que les 
informacions 
apunten que 
no trigarà 
molt de 
temps en 
“ponerlo bajo 
su dominio”, 
en referencia 
a Batet. 

L’autor utilitza 
la ironia al per 
donar la versió 
de Companys, 
que crida a 
defensar la 
independència 
de Catalunya. 

  

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 2 1  El sr. Companys se proclama Gobierno provisional de 
la República  (7 d’octubre de 1934) ABC, pg .5 

 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 El sr. 
Companys 
se 
proclama 
Gobierno 
provisional 
de la 
República   

Crítica a les 
accions de 
Companys 
abans, durant 
i després de la 
declaració 

Mostra com el 
President de la 
Gneralitat crida 
en armes contra 
el Govern 
“fascista y 
monarquizante 
de Lerroux” 

Parla de la 
intervenció de 
Radio Barcelona 
per donar 
noticies falses i 
recull el discurs 
de Companys i 
Ventura Gassols 

  

 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 1  Últimas noticias de la rebelión de la Generalidad 
catalana contra España y de la intentona sediciosa  

(7 d’octubre de 1934) ABC, pg .33 
 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 
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 Últimas 
noticias de 
la rebelión 
de la 
Generalidad 
catalana 
contra 
España y de 
la intentona 
sediciosa   

Recull de 
noticies sobre 
els darrers 
moviments. 

Mostra la 
Generalitat 
cridant a la 
mobilització 
dels 
simpatitzants 
per defensar-la. 

Acusa a la Generalitat 
d’utilitzar noticies 
falses i 
“tendencioses” 
mentre que els caps 
de les diferents forces 
afins a la Generalitat 
ja s’han anat 
presentant a 
comissaries per posar-
se a favor de la 
República. 

  

 

 

LA VANGUARDIA 

1-Entre 25% i 50% 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 0  El desastroso epílogo (9 d’octubre de 1934) La 
Vanguardia, pg. 6 

 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 El 
desastroso 
epílogo 

Crítica frontal 
a la declaració 
de Companys 
i al poc seny 
dels que han 
provocat 
aquest 
enfrontament 

Culpa a la 
Generalitat en 
exclusiva de la 
sang de “fills i 
germans de 
Catalunya” 
vessada durant 
l’enfrontament. 

“caso inaudito 
de demència de 
un poder 
público”, entre 
d’altres 
sentencies 
criticant que la 
Generalitat fes 
saltar pels aires 
l’autonomia de 
Catalunya. 
Defensa que el 
camp de lluita es 
el 
parlamentarisme 

 Cataloga 
Companys i el 
seu govern de 
“demagogos 
frenéticos” 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 2 1  La jornada del viernes (9 d’octubre de 1934) La 
Vanguardia, pg.6-7  
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Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 La jornada 
del viernes 

Recull dels 
fets de 
divendres 
cinc d’octubre 

Companys 
demana que no 
s’iniciï cap tipus 
de violència. 
Quan un grup 
d’Alianza 
Obrera es 
presenta  Plaça 
Catalunya amb 
pancartes a 
favor de la 
República, 
Companys els 
demana que es 
dissolguin 
pacíficament. 

A diferència de 
l’ABC, La 
Vanguardia 
recull discursos 
de Companys 
demanant que 
res es desbordi 
“en tumultos ni 
violencias de 
classe alguna”  

 La Vanguardia 
assumeix que 
ja es 
coneixien les 
intencions del 
president 
Companys de 
realitzar la 
declaració i 
que existia 
una calma 
tensa. 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 1 1  La jornada del sábado (9 d’octubre de 1934) La 
Vanguardia, pg.7-11  

 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 La jornada 
del sábado 

Recull dels 
fets de 
dissabte sis 
d’octubre 

Mostra un 
suport popular 
a la declaració i 
tot les 
advertències de 
calma del 
Govern, grups 
com Alianza 
Obrera es 
presenten 
armats en una 
Plaça Sant 
Jaume de gom a 
gom on es 
demana que el 
el Govern 
declari la 
República 
catalana 

Mostra la versió 
de Companys, 
Gassol, que va 
pronunciar un 
discurs 
immediatament 
posterior al del 
President però 
també la versió 
de Batet i el 
Govern 
espanyol com a 
resposta: la 
declaració de 
l’Estat de 
Guerra. De 
forma neutral 
descriu els 
tirotejos i 
enfrontament 
militar entre 

El periodista 
recull les 
converses 
telefòniques 
d’un grup de 
republicans 
espanyols  com 
Azaña o Maura 
que  convencen 
a Companys que 
no declari la 
República 
catalana sinó 
l’Estat Català 
dins de  
República 
federal 
espanyola. De 
fet, el discurs 
està plegat de 
suport a la 

Exposa el 
discurs 
íntegre de 
Companys on 
s’assenyala a 
la CEDA com 
aquells qui 
prediquen 
constantment 
“el odio y la 
guerra a 
Cataluña”. 
També mostra 
amb molta 
exactitud els 
diferents 
aldarulls arreu 
de la ciutat 
durant tota la 
peça. 
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l’exercit i les 
forces de la 
Generalitat fins 
la seva rendició 
al día següent. 

República 
espanyola, a qui 
considera una 
víctima. 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 1  La jornada del domingo (9 d’octubre de 1934) La 
Vanguardia, pg.11- 12 

 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 La jornada 
del 
domingo 

Recull dels 
fets de 
diumenge set 
d’octubre 

Parla de la 
violència que 
Batet atribueix a 
la Generalitat 
després de la 
rendició del 
Govern, que 
apareix en el 
discurs de Batet 
i que el propi 
mitjà subscriu. 

Mostra la 
caiguda la 
“rebelión” i la 
tornada a la 
normalitat, 
mostrant els 
escorcolls al 
Palau de la 
Generalitat i els 
danys de la 
lluita, com per 
exemple els dels 
bombardejos. 

Mostra algunes 
reminiscències 
d’enfrontament 
contra les forces 
de l’exercit  

 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 1  La jornada de ayer (9 d’octubre de 1934) La 
Vanguardia, pg. 12-14 

 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 
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 La jornada 
de ayer 

Recull dels 
fets de dilluns 
vuit d’octubre 

Segueix citant 
alguns aldarulls 
relatant els 
enfrontaments 
de forma 
asèptica i passa 
revista del 
morts i ferits 
d’un i d’altre 
bàndol, que 
ascendeixen a 
24. 

Mostra les 
novetats com el 
nomenament 
del general 
Gímenez 
Arenas, com a 
nou President 
de la 
Generalitat. 

Parla de la 
tornada a la 
normalitat, 
narrant les 
baixes d’ambdós 
forces.  

Mostra que el 
govern ha 
sigut detingut 
juntament 
amb 2000 
persones més 
als 
transatlàntics 
“Uruguay” i 
“Ciudad de 
Cádiz”, tot i 
que no emet 
cap judici de 
valor al 
respecte. 

 

LA HUMANITAT 

2-Entre 50% i 75% 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 0   En aquesta hora històrica (9 d’octubre de 1934) La 
Humanitat, pg. 1 

 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 En aquesta 
hora 
històrica 

Editorial 
destinada a la 
gravetat del 
moment 
després dels 
fets del 6 
d’octubre 

“No hi ha cap 
poble que no 
tingui una 
pàgines de la 
seva història 
escrites amb 
lletres de sang” 

Demana 
imposar-nos al 
dolor i 
mantenir-nos 
serens. 

 Demana un 
homenatge 
als caiguts i 
demana posar 
les coses en 
perspectiva 
històrica. 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 2 1  L’atac a la Generalitat, a L’ajuntament i a 
Governació (9 d’octubre de 1934) La Humanitat, 

pg.1- (Acaba a pg.7) 
 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 
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 L’atac a la 
Generalitat, 
a 
L’ajuntament 
i a 
Governació 

Defensa de la 
Generalitat 
davant 
l’exercit 

Parla de les 
forces de la 
Generalitat 
resistint ls atacs 
de l’exèrcit, 
incloent 
armament 
pesat. Inclou la 
anècdota que 
l’encarregat de 
col·locar la 
bandera blanca 
en senyal de 
rendició va 
patir una 
descarrega dels 
militars. 

Inclou una 
fotografia de 
Companys on 
assenyala que 
el President de 
la Generalitat 
està 
empresonat al 
Port, al vapor 
Uruguay. 
Descriu els 
desperfectes als 
edificis públics 
resultants de la 
força de foc 
militar 
espanyola. 

Es mostra un 
discurs dels fets 
des de la 
perspectiva de la 
Generalitat però 
no s’emet cap 
judici de valors 
propi sinó que es 
limita a una 
exposició del 
que va succeir. 

Critica que la 
imatge de la 
Generalitat 
esdevingués 
la d’una 
caserna 
després de la 
rendició de 
Companys i el 
seu Govern. 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 2 1  El divendres. Es declara la vaga General (9 d’octubre 
de 1934) La Humanitat, pg.3  

 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 El 
divendres. 
Es declara 
la vaga 
General 

Tensió durant 
la vaga de 
divendres 

Recull les 
paraules de 
Companys 
demanant que 
s’eviti la 
violència. 
 

Exposa que el 
Govern 
demanava 
calma i 
“disciplina” en 
aquesta jornada 

Apareix el 
discurs on 
Companys 
demana calma 
davant dels 
“anhels i la 
confiança del 
poble 
nacionalista i 
republicà de 
Catalunya” 

 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 2 1  El dissabte. La proclamació de l’Estat Català dintre 
de la República Federal espanyola (9 d’octubre de 

1934) La Humanitat, pg.3-4  
 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 
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 El dissabte. 
La 
proclamació 
de l’Estat 
Català 
dintre de la 
República 
Federal 
espanyola 

Declaració de 
Companys i 
posteriorment 
de l’Estat de 
Guerra a tota 
Catalunya per 
part de Batet. 

No deixa de dir 
que en certes 
aparicions de la 
policia “eren 
rebuts trets” 
per la qual cosa 
no ovbia que va 
existir una 
violència 
bidireccional.  

Mostra el 
suport popular 
amb pancartes 
demanant la 
Repúlica i 
mostra els 
parlaments de 
Companys i 
Gassol. 

 També parla 
de l’aprovació 
a 
l’Ajuntament 
de la 
declaració de 
Companys, 
afirmant que 
el discurs de 
Pi i Sunyer es 
“patriòtic” 
com a 
element 
positiu, de 
forma igual 
però amb un 
subjecte 
oposat per 
part de l’ABC. 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 2 1  El diumenge. Després de la declaració de l’Estat de 
Guerra (9 d’octubre de 1934) La Humanitat, pg. 4-5  

 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 El 
diumenge. 
Després de 
la 
declaració 
de l’Estat 
de Guerra 

Conflicte 
armat entre 
les forces 
lleials a la 
Generalitat i 
l’exèrcit  

És el primer 
diari que 
mostra els 
bàndols com” 
ciutadans 
armats” d’una 
banda i les 
“tropes de 
l’exèrcit” per 
l’altra, tot i que 
els Mossos i 
certs sectors de 
la Guàrdies 
d’Assalt. 

Parla de 
l’Uruguay com 
una “presó 
flotant” i manté 
el càrrec de 
Companys com 
a Honorable 
President, que 
els altres diaris 
ja no mantenen. 

No sabem si es 
tracta pel que 
assenyalen al 
principi de 
l’edició i 
realment no 
poden 
expressar-se 
amb tota 
fermesa però els 
fets es descriuen 
de forma similar 
a les altres 
capçaleres i 
trobem un relat 
que s’ajusta a la 
realitat 
permetent que 
el lector elabori 
la seva pròpia 
opinió al 
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respecte dels 
fets. 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 2 1  El dia d’ahir. Es produeixen alguns tiroteigs.-Les 
destrosses causades pel bombardeig (9 d’octubre 

de 1934) La Humanitat, pg. 5 
 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 El dia 
d’ahir. Es 
produeixen 
alguns 
tiroteigs.-
Les 
destrosses 
causades 
pel 
bombardeig  

Es recullen les 
conseqüències 
tant físiques 
com als dos 
bàndols en 
disputa 
després de 
l’alto al foc  

Es parla 
d’escorcolls, de 
víctimes i de 
tirotejos. Es 
parla tant de les 
baixes de la 
Guardia Civil 
com dels ferits 
que estan al 
clínic i son 
ciutadans que 
van lluitar 
contra les 
forces militars o 
van ser víctimes 
fortuïtes dels 
enfrontaments. 

Diferència les 
informacions 
que simplement 
son  rumors no 
confirmats pel 
mitjà. 

  

 

 

- (2-10-2017) 1-10-2017 Referèndum d’autodeterminació  

ABC 

1-Entre el 25% i el 50% 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 
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 0 1  El Govern tilda al Estado de represor y Rajoy vuelve a 
ofrecer dialogo (2 d’ octubre de 2017), ABC, pg. 2 

 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 El Govern 
tilda al 
Estado de 
represor y 
Rajoy 
vuelve a 
ofrecer 
dialogo 

 Parla dels 844 
ferits tot i que 
mostra Rajoy 
oferint diàleg, 
segons el diari, 
de nou 

Critica la inacció 
dels Mossos 
durant la 
jornada  

L’ABC no 
considera les 
accions de la 
Policia i Guardia 
Civil com a 
repressives i fins 
i tot s’intueix 
que demanava 
que els Mossos 
les dugessin a 
terme. 

 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 0  El independentismo rompe Cataluña (2 d’ 
octubre de 2017), ABC,  pg. 4 

 

Qualitativa  Titular Tema 
central 

Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 El 
independentismo 
rompe Cataluña 

Anàlisi dels 
fets 
ocorreguts 
a Catalunya 
durant la 
jornada de 
l’1-O 

Si que reconeix 
que van tenir 
llos “violentos 
incidentes” tot 
i que mostra 
que això 
formava part 
del plan del 
separatisme, 
que pretenia 
“provocar un 
ocupación de 
las calles para 
buscar la 
confrontación” 

Compara 
l’slogan 
independentista 
“votar no és 
delicte” amb el 
nazisme, 
afirmant que el 
“propio Hitler lo 
habría suscrito” 

En aquesta 
editorial es 
reconeix que la 
violència es 
podria haver 
estalviat amb 
l’aplicació del 
155. 

 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 0  GONZÁLEZ, J. (2 d’ octubre de 2017) Reconstruir 
Cataluña, ABC,  pg. 5 
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Qualitativa  Titular Tema 
central 

Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 El otro 
bucle 
melancólico 

Crítica a 
l’estratègia 
il·legal del 
Govern de 
Catalunya 

Parla de 
victimisme de que 
l’independentisme 
volia buscar 
aquesta imatge de 
“David contra 
Goliath. La policía 
y la Guardia Civil 
contra ancianitas 
y ninos” 

Parla de que 
l’independentisme 
s’alimenta de la 
il·legalitat amb 
connivència amb 
la “izquierda 
radical”  

Cal destacar que 
al llarg del diari 
trobem aquesta 
justificació de que 
la intervenció era 
“necessària” i que 
les víctimes eren 
l’objectiu de la 
Generalitat. 
Potser caldria dir 
que la 
desarticulació dels 
plans del Govern 
de Catalunya es 
podaia fer des 
d’un despatx o 
des del senat 
(155) i així les 
forces de 
seguretat podrien 
haver evitat la 
“imatge que 
l’independentisme 
volia” sense l’ús 
de la força. 

 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 2 0  ALCARAZ, M. (2 d’ octubre de 2017) Memoria de un 
día para olvidar , ABC,  pg. 7 

 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 Memoria 
de un día 
para 
olvidar 

Referendum 
ben aturat. 

Elogia el paper 
de les Forces i 
Cossos de 
Seguretat 
“democràtiques 
que, elles sí, 
estuvieron a la 
altura” i ho 
justifica amb 
una fotografia 
de dos policies 

Justifica la 
situació per les 
cessions dels 
governs 
anteriors, 
cataloga de 
“Golpe de 
Estado” la 
jornada i parla 
de Golpistas 
contra govern 
democràtic, tot i 

Mostrar una 
imatge de la 
intervenció 
policial per 
justificar tota la 
actuació amb un 
nen dista de 
l’objectivitat que 
requereix el 
tractament 
periodístic.  
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nacionals 
cuidant un nen. 

que em veig en 
l’obligació de 
recordar que el 
Parlament 
també era en 
aquells 
moments un 
govern 
democràtic 
escollit per la 
ciutadania. 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 2 0  URIARTE, E. (2 d’ octubre de 2017) ¿Y quién 
negociarà ahora con ellos?, ABC,  pg. 8 

 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 ¿Y quién 
negociarà 
ahora con 
ellos? 

Reflexió de la 
jornada. 

Segons l’autora 
la Policia 
Nacional y la 
Guardia Civil 
van fer la feina 
que els Mossos 
no van voler fer 
“bajo 
agresiones de 
las turbas” 

Parla de 
“chulería y 
exhibicionismo” 
dels líders 
independentistes 
al votar 

Tothom que va 
voar es un 
“delincuente”, i 
es critica als 
Mossos per no 
fer la seva feina. 

 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 0  ALBIAC, G. (2 d’ octubre de 2017) El Golpe de Estado 
es hoy, ABC, pg. 12 

 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 El Golpe 
de Estado 
es hoy 

Demana més 
mà dura a les 
autoritats 

Afirma que els 
fets de l’1-O son 
una 
representació 
teatral. “No hay 
proporcionalidad 
frente a un 
Golpe de Estado, 

En línies 
generals 
demana que 
tots, inclosos els 
comandaments 
dels Mossos que 
no van voler 
“defensar la 

L’autor afirma 
que si els 
sediciosos no 
dormen a la 
presó avui, la 
nació espanyola 
estarà poc més 
que diluïda en 
en el no-res. 
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o es vencido o 
vence” afirma 

lley” vagin a la 
presó. 

 

Quantitativa Fonts Tipologia article  CITA 

 0 0  SAN SEBASTIÁN, I. (2 d’ octubre de 2017) Reos de 
sedición, ABC,  pg. 3 

 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 Reos de 
sedición 

Demana 
l’empresonament 
dels propulsors 
de l’1-O 

El títol forma 
part d’un 
article del Codi 
Penal. Les 
Forces i Cossos 
de seguretat de 
l’estat han 
treballat en 
condicions 
molt dures i 
“no han 
fallado” i son 
els defensros 
de l’ordre 
constitucional 

“Parodia de 
consulta ilegal” 
es un altre dels 
adjectius per 
catalogar el 
referèndum. 
Exigeix el 155, 
la dissolució 
dels Mossos i el 
restabliment de 
l’Estat de Dret a 
Catalunya 
perquè si no 
“acabarà 
quebrandose 
España” 

  

 

Quantitativa Fonts Tipologia article  CITA 

 0 0  PÉREZ-MAURA, R. (2 d’ octubre de 2017) La 
mentira de la foto, ABC,  pg. 15 

 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 
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 La 
mentira 
de la foto 

Article on es ona 
una opinió de la 
sobreactuació de 
l’independentisme 

Per l’autor no 
va passar gaire 
res. Les 
tensions son 
produïdes per 
“massa hostil” 
i els policies 
son 
agredidos(...) y 
se defienden 
disparando 
pelotas al aire, 
que rebotan y 
hiere de menor 
importància a 
un agressor en 
su rostro” 

La repressió no 
va existir i de 
fer-ho, seguia 
les pautes que 
el Govern de la 
Generalitat va 
marcar, perquè 
aquest era 
l’objectiu últim 
de la “puesta 
en escena 
orquestrada” 

L’ús de la 
paraula agressor 
pels ciutadans 
no armats i de 
víctimes per part 
de grups 
d’antidisturbis 
resumeix la 
versió que es vol 
donar. 

 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 1  GUBERN, A. (2 d’ octubre de 2017) La Generalitat 
escenifica su golpe y conducte a España a su mayor 

crisis institucional, ABC, pg. 16-18  
 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 La 
Generalitat 
escenifica 
su golpe y 
conducte a 
España a su 
mayor crisis 
institucional 

Fets de l’1-O Fa balança de 
l’actuació 
policial, amb 
400 col·legis 
clausurats o 
intervinguts de 
2.315 i dels 
ferits, citant la 
Generalitat per 
dir que dels 844 
un home 
perdrà un ull 
per una pilota 
de goma i un 
altre va patir un 
infart abans de 
passar a citar 
als 19 policies 
nacionals i 14 
guardies civils 
que van 
resultar ferits. 
Descriu l’ús de 

Mostra els fets 
amb rigor sense 
emetre judici de 
valors al 
respecte.  
Mostra que els 
Mossos es van 
dirigir als 
col·legis i al 
veure els grups 
congregats per 
evitar que es 
clausuressin van 
optar per 
comunicar que 
la votació era 
il·legal, actitud 
insuficient i que 
l’autor cataloga 
d’impassivitat. 
Mostra els 
resultats amb 
un “supuesto” 

Mostra les dues 
versions per 
primer cop en 
l’edició, la de la 
Generalitat 
catalogant de 
brutalitat policial 
i la de l’Estat 
afirmant que 
l’actuació fou 
“proporcional”. 
Descriu l’ús de 
porres i pilotes 
de goma. 
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porres i pilotes 
de goma. 

per les 
irregularitats de 
la jornada. 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 2 1  MUÑOZ, P. (2 d’ octubre de 2017) “Los Mossos han 
dejado de ser una policia fiable”, ABC, pg. 20 

 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 “Los 
Mossos 
han 
dejado de 
ser una 
policia 
fiable 

Inacció del 
cos 
autonòmic 
per aturar el 
referèndum  

Comença amb 
un “los Mossos 
no hicieron su 
Trabajo” i ho 
justifica amb 
fonts no 
citades, també 
de dintre del 
cos, encara que 
es parla de 
converses “de 
forma privada” 

Creu que el cos 
autonòmic 
hauria d’haver 
complert la 
resolució del 
Jutge. 

Citen moltes 
fonts com els 
sindicats de 
Policia y Guardia 
Civil però quan 
mostren la nota 
de premsa dels 
Mossos la posen 
en dubte, 
deixant clar què 
ha de creure el 
lector. 

 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 2 1  MUÑOZ, P. (2 d’ octubre de 2017) Un agente de las 
UIP a un mosso: “¡Apártate de aquí, no estorbes!”, 

ABC, pg.22-24 
 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 
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 Un agente 
de las UIP 
a un 
mosso: 
“¡Apártate 
de aquí, 
no 
estorbes!”, 

ABC 
acompanyant 
als agents de 
la Policia en el 
tancament 
dels col·legis  

Afirma que els 
cosso policials 
van complir les 
ordres de 
serenitat, 
tranquil·litat i 
fermesa tot i 
veure’s 
“acoralados por 
una masa 
agressiva y 
provocadora” 

Cataloga 
l’intervenció de 
“quirúrgica” 
Acusa a la 
població 
catalana 
d’utiltzar nens 
com a escut.  
Segons el relat 
de l’autor, els 
agents es 
limitaben a 
mirar cap 
endavant 
mentre la turba 
els “escupieron 
y vejaron” 

Expressions per 
una banda que 
col·loquen als 
assistents a la 
votació com a 
perones amb 
“los ojos llenos 
de odio” i 
defensa dels 
agents de les 
Unidades de 
Intervención 
Policial com a 
víctimes que 
només 
utilitzaren “els 
seus escuts”. 
Posa en dubte la 
no-violencia de 
la que presumeix 
la Generalitat 
però no parla en 
cap moment de 
la utilitzada pels 
agents. 

 

 

Quantitativa Fonts Tipologia article  CITA 

 0 1  VILLANUEVA, N. (2 d’ octubre de 2017) Trapero,en 
el punto de mira de la Justicia por su 

desobediencia, ABC,  pg. 25 
 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació 
i justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 Trapero,en el 
punto de mira 
de la Justicia 
por su 
desobediencia 

Responsabilitats 
penals de 
Trapero després 
de l’1-O 

 Ja parla de 
“flagrante 
desobediència” 
que ha comès 
tant el 
Parlament, 
Generalitat 
com els 
Mossos 
d’esquadra 

 Recull els 
delictes de 
Desobediencia, 
Prevaricació, 
Malversació, 
Sedició, 
Usurpació de 
funcions i 
desordres 
públics 
tipificats al 
Codi Penal. 
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Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 1 1  GISTAU, B. (2 d’ octubre de 2017) Allí donde el Estado 
espanyol no existe, ABC, pg. 26-28 

 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 Allí donde 
el Estado 
espanyol 
no existe 

Referendum 
més enllà de 
les grans 
capitals 

Parla de 
“hostilidad 
militante” 
contra les 
forces de 
seguretat. 
Mostra Berga 
com un poble 
que recorda 
elsde País Basc 
als anys 80, 
fent referencia 
a ETA sense 
utilitzar 
aquesta paraula 
i parla d’un 
patrolde la 
Guardia Civil en 
tensió, que 
també té 
“evocaciones 
vascas” 

Segons l’autor 
és als pobles on 
germina el 
“fanatismo 
nacionalista”. 
També mostra 
com cuatre 
mossos que no 
intervenen i que 
“jamás tuvieron 
intención de 
hacerlo” 

Torna a fer un 
discurs de 
provocació i 
plantejament per 
part de 
l’independentisme 
que la jornada 
deixi a Guardia 
Civil i Policia com 
els “radicals” 

 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 1 1  L.P.A, E.D.S, E.A (2 d’ octubre de 2017) Cualquier 
cosa menos un referéndum, ABC,  pg. 34 

 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 Cualquier 
cosa menos 
un 
referéndum  

Irregularitats 
del 
referéndum 

 El cataloga 
d’il·legal i de no 
tenir garanties. 
Votant diverses 
vegades, amb 
un cens únic i 
sense una junta 
electoral fiable. 
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Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 2 1  CARO, L. (2 d’ octubre de 2017) La versión 
independentista gana en las cobertures más 

superficiales, ABC,  pg. 35 
 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 La versión 
independentista 
gana en las 
cobertures más 
superficiales 

Recull 
d’informacions 
estrangeres 
sobre els fets 
de l’1-O 

Per criticar que 
es critiqui la 
violència, valgui 
la redundància, 
afirmaven que 
hi havia massa 
testimoni 
independentista 
de “lo que 
aconseja el 
rigor” 

Posa de 
manifest que 
diaris com el 
New York 
Times no fan 
un “anàlisis 
profund” sobre 
la il·legalitat i 
es centren en 
la violència 
contra els 
ciutadans.. 

Tot i mostrar 
declaracions de 
diferents líders 
polítics 
internacionals 
al llarg de tot el 
diari afirmant 
que la votació 
no era legal, 
l’ABC 
s’estranya que 
el relat 
“victimista” 
hagi 
transcendit 
degut a la 
violència en els 
mitjans 
estrangers. 
Potser es 
podria arribar a 
la conclusió de 
que si no era 
legal no calia 
enviar a les UIP 
a requisar 
urnes. 

 

 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 0  VENTOSO, L., B. (2 d’ octubre de 2017)El día que 
nunca debió llegar, ABC,  pg. 40-41 

 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 
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 El día que 
nunca 
debió 
llegar 

Relat dels 
“gravísims” 
fets, critica 
als mossos i al 
Govern 
espanyol per 
la manca 
d’actuació. 

“Jornada de 
rebelión contra 
nuestra 
democràcia” 
per la qual cosa 
critica al PSOE 
per demanar el 
fi de la 
violència, fet 
que cataloga 
com “ pura 
felonía” 

Cataloga la 
jornada de l’1-0 
de “deplorable” 
i el cataloga de 
“populisme”. 
Parla que 
l’escola catalana 
es 
“goebbeliana” 
en quant a 
propaganda. 
Nega que es 
tracti d’un 
referèndum 

“golpistas, 
sediciosos” son 
dos termes molt 
extesos entre 
d’altres, com 
“cabecillas del 
golpe”. No 
només això sinó 
que critica fins i 
tot al PSOE per 
mostrar-se a 
favor de 
l’estabilitat però 
demanar que la 
policia es retirés. 

 

 

 

LA VANGUARDIA 

1-Entre 25% i 50% 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 0  CAROL, M. (2 d’ octubre de 2017) El fracaso de la 
política, La Vanguardia, pg. 2 

 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

  El fracaso 
de la 
política 

Crítica a la 
mala gestió 
política del 
Govern 
espanyol 

“España està en 
las portadas de 
la prensa 
internacional 
con imágenes 
difíciles de 
explicar en un 
país occidental” 

Demana diàleg i 
titlla de fracàs 
els fets viscuts 
durant la 
jornada del dia 
anterior.  

  

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 2 1  GARCIA PAGAN, I. (2 d’ octubre de 2017) Fractura 
consumada, La Vanguardia,  pg.16-17 

 



102 
 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 Fractura 
consumada 

Crònica de la 
jornada 

Mostra que la 
Generalitat 
coneixia els 
riscos però que 
el preu “de la 
rèplica a 
porrazos fue 
alto e 
inesperado: 844 
heridos” 

Parla de que no 
fou el 
referèndum que 
la Generalitat 
volia però que 
es tracta del 
que es va poder 
fer. 

Parla de un dels 
temes de la 
jornada, més 
enllà de la 
votació, i és els 
ferits que 
deixaven les 
càrregues 
policials.  Mostra 
els fets 
ocorreguts tant 
a Moncloa com 
al Palau de la 
Generalitat 
entre els 
executius català i 
espanyol 
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article 
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 0 0  GARCIA, L. (2 d’ octubre de 2017) Todo puede 
empeorar, La Vanguardia, pg.17 

 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
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Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 Todo 
puede 
empeorar 

Anàlisis de la 
jornada 

Cataloga de 
revolta 
l’ocorregut 
perquè el 
resultat no es 
tant rellevant 
com la imatge 
difosa per tot 
el mon de les 
carregues 
contra 
ciutadans 
“pacífics” 

Mostra la 
diferència entre 
mostrar 
“autoritat i 
autoritarisme” 

Mostra que 
l’estratègia del 
govern era la 
d’urnes requisades, 
però que tot i ser 
positiu pels seus 
interessos no 
podien imaginar que 
circularies imatges 
d’ancians “heridos 
por fuerzas de 
Seguridad por 
intentar depositar 
un voto e una 
consulta, a pesar de 
que no iba a ser 
reconocida 
internacionalmente” 
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Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 Por qué la 
Policía sí y 
los Mossos 
no 

Paper dels 
Mossos 
durant l’1-O 

“Violento y 
triste 
Domingo”. 
Segons Navarro, 
els antidisturbis 
van 
protagonitzar 
“violentes 
càrregues”.  
També recull els 
844 ferits per 
províncies i 
poblacions. 

Afirma que G.C i 
Policia Nacional 
van assaltar 
amb 
contundència, 
mentre que els 
Mossos van 
aixecar actes 
recordant que 
estava prohibit 
votar.  

Maika Navarro 
mostra un 
fragment de 
l’ordre del jutge 
que tant clama 
l’ABC que havien 
de respectar els 
Mossos on es 
parla d’adoptar 
mesures 
“necesarias para 
impedir la 
votación, però 
sin afectar a la 
normal 
convivencia 
ciudadana”. 
Segons l’article 
és aquest el punt 
mitjançant el 
qual els Mossos 
justifiquen la 
seva no -
intervenció i la 
instrucció de 
Trapero de no 
utilitzar les 
porres “salvo 
que se pusiera 
en peligro la 
integridad de 
terceros o de los 
propios policies” 

Mostra que 
els Mossos 
van intentar 
mediar entre 
G.C i Polcia 
Nacional i els 
votants, però 
els altres 
cossos 
policials no els 
ho van 
permetre, 
dolguts per la 
sva manca 
d’actuació. 
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 0 1  TARÍN, S. (2 d’ octubre de 2017) Aluvión de 
acusaciones a los Mossos 

y a la Policía en los juzgados  , La Vanguardia,  
pg.21 
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Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 Aluvión de 
acusacions 
a los 
Mossos 
y a la 
Policía en 
los 
juzgados   

Denuncies 
creuades de 
Generalitat i 
set jutjats de 
Catalunya 
sobre 
l’actuació 
policial l’1-O 

Recull les peticions 
d’ambdós bàndols 
repescte els fets 
“violentos y 
desproprcionados” 
per una banda i 
l’inacció i 
passivitat  dels 
Mossos. 

Mostra els dos 
posicionaments 
recollint les 
opinions 
contraposades. 
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 2 1  Barcelona, de redada en redada (2 d’ octubre de 
2017), La Vanguardia,  pg.24-25 

 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 Barcelona, 
de redada 
en redada 

Situació a 
Barcelona 
durant el 
referèndum  

Mostra la por 
justificada a 
diferents 
centres 
electoral, fins i 
tot en aquells 
on la 
intervenció 
policial es va 
anul·lar les 
forces de 
seguretat 
marxaven “no 
sin antes 
repartir un par 
de porrazos a 
los presentes” 

Recull els 
càntics i les 
sensacions als 
diferents 
centres per part 
dels assistents 

Mostra la 
conducta davant 
gent “pacífica” 
de la Policia 
Nacional. Parla 
de l’ús de pilotes 
goma al cos i la 
cara, mentre que 
l’ABC no ho 
recull. També 
mostra 
l’impossibilitat 
d’accedir a certs 
centres. 
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 1 1  JULBE, B. (2 d’ octubre de 2017) No tenían Piedad 
con ninos y ancianos, La Vanguardia,  pg.26 

 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 
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 No tenían 
Piedad con 
ninos y 
ancianos, 

1-O a Sant 
Julià de Ramis 

“Manifestantes 
por el suelo, 
golpes, gritos y 
discusiones”  

Parla de dolor i 
consternació, i 
recull les 
declaracions de 
Puigdemont 
quan va assistir 
al centre 
després de 
votar a Cornellà 
del Terri 

“Cordón 
humano” per 
referir-se a la 
massa de gent 
que impedia 
l’extracció de les 
urnes i parla de 
“abucheos” on 
l’ABC veu 
violència. 
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Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

  “Iros de 
Hospitalet” 

Conflicte a 
Hospitalet i 
altres 
poblacions 
governades 
per 
socialistes. 

“Después de 
que los agentes 
entraran 
usando la 
fuerza” 

Recull un fet 
curiós, i es que a 
la zona de l’Alt 
Maresme, on els 
cossos de 
seguretat 
estaven allotjats 
durant aquells 
dies no van 
intervenir. 
Mostra la versió 
de diferents 
alcaldes 
socialistes 

Es interessant 
perquè mostra 
com Marín, 
alcaldessa 
d’Hospitalet 
socialista, que 
no havia cedit 
col·legis, es 
mostra 
indignada amb 
les “agressions i 
la violència” que 
es va produir. 
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Conductabilitat 
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 La Catalunya 
desconectada 

1-O a les zones 
més 
independentistes 
com Manresa, 
Vic, Berga o 
Solsona 

“En esas 
zones ni se 
vieron porres, 
mazos, cascos 
ni escudos”. 
Mostra el 
paper dels 
Mossos 
aixecant acta i 
deixa una 
nota 
interessant, la 
d’un guàrdia 
civil donant 
un cop de 
porra a un 
mosso. 

Mostra la 
indignació amb 
el que estava 
passant a la 
resta de 
Catalunya, amb 
informacions i 
vídeos que 
arribaven 
d’arreu de la 
Regió 

Es recull 
l’organització 
col·lectiva per 
evitar que els 
Cossos de 
Seguretat 
arribessin a les 
escoles. 
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 1 0  MONZÓ, Q. (2 d’ octubre de 2017) Suma y sigue, La 
Vanguardia,  pg.30 

 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 Suma y 
sigue 

Experiencia 
pròpia 
respecte l’1-O 

Tot l’article és 
en to irònic, 
mostrant la 
vessant més 
absurda de tot 
plegat, 
tanmateix al 
final parla de la 
violència 
policial com a fi 
de la broma 
“Pero 

entonces veo 
imágenes de 
otros colegios, 
con heridos, 
cabezas partidas, 
sangre..., y 
se me pasan las 
ganas de 
bromear.” 

Mostra els 
detalls petits 
que el grup de 
gent del seu 
centre electoral 
diu i parla. Dona 
testimoni 
descriptiu de la 
situació. 

Resulta 
interessant que 
assenyali que la 
gravetat dels 
fets està en la 
violència. Sense 
aquesta es 
tractaria d’una 
jornada amb 
tocs 
d’absurditat, 
amb gent 
exageradament 
disposada a 
donar-ho tot per 
Catalunya. 
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 1 0  PÀMIES, S. (2 d’ octubre de 2017) This is the end, La 
Vanguardia,  pg.32 

 

Qualitativa  Titular Tema 
central 

Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres elements rellevants 

 This is 
the 
end 

Exposició 
pròpia 
de la 
jornada 

“Tsunami de 
desobediència 
pacífica”. 
Afirma que 
molta gent 
que no tenia 
previst votar 
s’apropa als 
centres 
moguts per la 
“común 
sensación de 
asco y 
vergüenza” 

Pàmies 
assenyala que 
les càrregues 
trenquen la 
“calma tensa” 
i son el gran 
argument del 
referèndum. 

Dona a 
entendre que 
allò no es un 
referèndum 
legal i que la 
violència es 
podria haver 
evitat.  

Una frase cap al final 
sintetitza 
 l’opinió de Pàmies: “Si 
para defender el Estado de  
derecho se fomenta 
la violencia, se espolea el 
 extremismo y se denigra 
una españolidad civilizada 
y europea, ¿qué debemos 
pensar los que, 
incomprensiblemente, aún 
nos consideramos 
españoles?” 
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 1 1  PUIGVERD, A. (2 d’ octubre de 2017) Todavía me 
tiemblan las piernas, La Vanguardia,  pg.34 

 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 Todavía 
me 
tiemblan 
las piernas 

Experiència 
viscuda a 
Girona 

“Persiste en la 
retina la 
violència que he 
visto”. Atorga a 
la les forces 
policials 
l’autoria de la 
violència i la 
gent agrupada 
com” ingènua”. 
És el primer en 
parlar de trets, 
encara que 
siguin a l’aire 
per dispersar a 
la gent. 

Puigverd exposa 
un relat que 
contraposa al 
d’altres temps, 
amb víctimes 
d’agressions. “La 
policia zurra de 
lo Lindo” es 
alguna de les 
frases que deixa, 
juntament amb 
“los 
concentrados(...) 
soportan 
estoicamente la 
paliza” 

Es tracta d’un 
article molt dur 
que parla 
obertament dels 
esforços de 
policials per 
aconseguir que 
la gent “no se 
exprese”.  
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 2 0  ALVARO, F. M. (2 d’ octubre de 2017) La verguenza y 
la esperanza, La Vanguardia, pg.34 

 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 La 
verguenza 
y la 
esperanza 

Reflexió sobre 
la jornada 

Cataloga la 
jornada de 
“vergonzosa”. 
Parla 
obertament de 
repressió i 
critica la premsa 
de Madrid per 
fer passar els 
“verdugos por 
víctimas” 

Afirma que 
s’inicia una nova 
etapa i que s’ha 
generat un 
“fàstic” que ho 
canviarà tot. 
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 2 1  ZANÓN, C. (2 d’ octubre de 2017) No me grites, que 
no te veo: l’Hospitalet, La Vanguardia, pg.36 
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justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 No me 
grites, que 
no 
te veo: 
l’Hospitalet 

Fets a 
l’hospitalet 
durant l’1-O 

“Tengo un amigo 
que me ha 
enviado esta 
madrugada una 
foto con una urna 
y ahora una con 
una herida en la 
frente”. Titlla 
l’actuació policial 
de “violència 
desproporcionada 
y sin sentido” 

Mostra gent 
pacífica i destaca 
que no es tracta 
d’una majoria 
independentista- 
en un poble 
històricament 
socialista-  “se 
quisiera o no 
aquello había 
pasado de 
quedarnos o 
irnos a otra cosa, 
a querer 
expresarse, 
decidir, hablar” 

Mostra el discurs 
de gent contraria 
que no están 
d’acord amb la 
celebració del 
referendum i no 
independentistes 
que estan fent 
cua per votar. 
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 0 0  JULIANA, E. (2 d’ octubre de 2017) La tormenta 
perfecta, La Vanguardia,  pg.42 
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justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

  La 
tormenta 
perfecta 

Anàlisi de la 
situació 

Parla del 
Partido Alfa, en 
referència al PP, 
al que el 
missatge 
d’autoritat se li 
ha anat de les 
mans. Afirma 
que el problema 
no pot 
solucionar-se a 
“garrotazos” 

Afirma que amb 
aquesta actitud 
repressiva es 
desplaça a més 
catalans a la 
protesta. 

Analitza des de 
la perspectiva de 
les diferents 
formacions 
polítiques 
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 0 1  Europa se inquieta por el futuro de España (2 d’ 
octubre de 2017) La Vanguardia,  pg.44 

 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 Europa se 
inquieta 
por el 
futuro de 
España 

Repercussió 
internacional 
dels fets 

Parla de les 
imatges de 
repressió 
corrent per tota 
Europa i la 
necessitat d’una 
resposta 
política i no 
policial. 

Mostra de 
forma detallada 
les diferents 
reaccions, que  
apunten en la 
seva majoria a 
que tot i que la 
llei està del 
costat del 
Govern 
espanyol, les 
mesures van ser 
“excessives” 

Mostra converes 
privades que no 
cita, on membres 
d’executius 
europeus veuen 
“preocupantes 
reminiscencias 
del franquismo” 
en la forma de 
reprimir gent 
que volia votar. 
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 0 1  MUÑOZ, T., TORT, A.. (2 d’ octubre de 2017) Los 
observadores califican 

de “brutal” la acción policial, La Vanguardia,  pg.45 
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Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 Los 
observadores 
califican 
de “brutal” la 
acción 
policial 

Opinió dels 
observadors 
internacionals 

El portaveu 
Dimitrij Rupel, 
exministre 
d’exteriors 
eslovè califica 
de “brutal” 
l’actuació 
policial i 
afirma que 
“vulnera els 
drets humans” 

Els autors 
recullen 
declaracions 
contundents 
que 
desmenteixen 
la provocació 
per part de la 
gent 
concentrada.  

En aquestes 
declaracions 
veiem que el 
problema no és la 
independència, 
sinó l’ús que els 
observadors 
qualifiquen de 
“desproporcionat” 
contra població 
civil. 
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 0 0  GARCIA PAGAN, I. (2 d’ octubre de 2017) Propuestas 
para salir del drama, La Vanguardia,  pg.48 

 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
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Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 Propuestas 
para salir 
del drama 

Editorial 
sobre la 
situació 

La Vanguardia 
parla de 
“desolación” 
respecte uns 
esdeveniments 
que han 
consternat la 
societat 
catalana. 

Dona una 
imatge global, 
afirmant que 
“En algunos 
colegios, los 
agentes 
actuaron con 
visible 
contención; en 
otros, 
reprimieron con 
una furia 
injustificable e 
inaceptable.” 

Critica la 
unilateralitat de 
la Generalitat i 
l’ús contundent 
de la força de 
l’executiu de 
Rajoy. 
Reitera la 
necessitat de 
diàleg un cop 
més, tot i que “el 
desgarro sea 
enorme” 

 

 

 

EL PUNT AVUI 

3-més del 75% 
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 0 0  RIERA, P. (2 d’ octubre de 2017) I continuen sense 
prendre’ns la dignitat, El Punt Avui,  pg. 6 
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justificació 
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Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 I 
continuen 
sense 
prendre’ns 
la dignitat 

Reflexió de 
l’1-O 

Cataloga 
d’injustificades 
les càrregues. 
Afirma que tot i 
la violència, els 
catalans van fer 
un exercici de 
dignitat. 

Expressa gran 
tristor pels fets, 
els plors de 
molta gent i el 
civisme com a 
bandera 
catalana. 

No hi ha, com 
s’apreciarà 
posteriorment, 
una lectura del 
perquè, tot i el 
consens en que 
el com es 
injustificable, 
obvien la 
motivació 
judicial darrera 
de l’actuació. 
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 0 0  Un camí llarg i complicat, però ja obert, B. (28 d’ 
octubre de 2017), El Punt Avui, pg. 7 
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justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 Un camí 
llarg 
i 
complicat, 
però ja 
obert 

Editorial 
sobre l’1-O 

“La imatge de 
milers i milers 
de persones 
donant un 
exemple 
de dignitat 
cívica i sofrint 
totes 
les adversitats –
violència 
innecessària 
inclosa– per 
poder exercir 
la llibertat de 
vot només va 
commoure 
l’opinió pública 
dels 
demòcrates 

Contraposa 
modernitat 
catalana a 
mètodes del 
“segle XIX” 
patents a la 
resposta de 
l’Estat. 

No es parla de la 
il·legalitat del 
referèndum en 
sí, tònica 
habitual al llarg 
de tota l’edició. 
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d’Europa, 
Espanya 
inclosa” 
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 0 0  XIRGO, X. (2 d’ octubre de 2017) Benvolgut Enric 
Millo, El Punt Avui,  pg. 7 

 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 Benvolgut 
Enric Millo 

Indignació per 
l’ús de la 
força per part 
dels cossos 
policials 

Interpel·la 
Millo, que 
coneix de fa 
temps posant 
en qüestió les 
carregues i la 
necessitat 
“d’atonyinar” . 
L’acusa de 
justificar la 
violència  

És molt crític 
amb l’actuació 
de la policia 
espanyola i 
especialment 
amb Millo. 
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 2 0  SALA, X. (2 d’ octubre de 2017) I encara se’n riuen, El 
Punt Avui,  pg. 8 
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justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 I encara 
se’n riuen 

Indignació 
per part de 
l’autor 
respecte a 
l’actitud de la 
policia. 

Assenyala la 
satisfacció dels 
seus rostres 
després de 
“desenfundar 
les porres”. 
“Trets a 
l’aire, cops de 
porra, portes 
esqueixades, 

Critica el 
protagonisme que 
volen els 
membres de la 
Policia Nacional 
actuant de forma 
desproporcionada. 
Avala el paper dels 
Mossos, recalcant 
que la feina de la 
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trist 
protagonisme, 
el dels cossos 
estatals” 

policia es” evitar 
aldarulls, no 
provocar-los” 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 2 0  OLIVERES, N. (2 d’ octubre de 2017) No és un 
estat de dret, El Punt Avui, pg. 10-12 

 

Qualitativa  Titular Tema 
central 

Catalogació i 
justificació violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 Violència 
policial 
contra les 
urnes 

Fets de l’1-
O 

“L’emoció dels 
votants es barrejava 
amb escenes de 
barbàrie”. Parla 
obertament de 
“brutalitat policial” . 
Parla de desenes 
d’actuacions policials 
violentes a la capital 
catalana. Segons el 
diari amb l’excusa de 
l’ordre de la 
magistrada Mercedes 
Armas per impedir el 
referèndum,  
assenyala que els 
agents van colpejar i 
agredir ciutadans a 
cops de porra, bales 
de goma i gasos 
lacrimògens en alguns 
casos. 

Mostra els 
posicionament 
dels principals 
actors polítics 
i no disposa 
de les dades 
sobre els 
resultats o les 
urnes 
requisades al 
tancament de 
l’edició. 
Utilitza el mot 
“crueltat” de 
les forces 
d’ordre 
espanyoles 
traduïda en 
més de 840 
ferits. 

 Defensa la 
capacitat de 
defensa civil 
dels catalans 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 1  Set acadèmics avalen la 
votació, tot i la repressió (2 d’ octubre de 2017)  El 

Punt Avui,  pg. 14 
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Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 Set 
acadèmics 
avalen la 
votació, 
tot i la 
repressió 

Garanties del 
referèndum 

Requejo, doctor 
de ciència 
política a la 
UPF, va 
assegurar que la 
“repressió policial 

emprada 
no era propia 
d’un estat 
de dret” 

Assegura que 
els substituts de 
la Junta 
electoral 
dissolta per la 
justícia 
espanyola 
anteriorment 
castiguen la 
repressió però 
de fet no es 
mostra que 
afirmin que els 
resultats tinguin 
garanties 

No es mostra 
que els 
acadèmics 
“avalin” la 
votació, tot i que 
es dona a 
entendre amb el 
titular, el que si 
fan es criticar la 
violència 
exercida. 

 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 1  Quasi 850 ferits per les 
dures càrregues policials (2 d’ octubre de 2017), El 

Punt Avui,  pg. 16 
 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 Quasi 850 
ferits per 
les 
dures 
càrregues 
policials 

Ferits per les 
actuacions 
policials 

Parla de 
persones 
ferides per les 
càrregues 
indiscriminades 
de Policia i G.C. 
Mostra com la 
majoria “van 

rebre coces i 
cops de porra que 
els va fer 
talls i 
contusions.” 

Exposa els ferits 
per centres i 
manté el criteri 
d’objectivitat. 

Al llarg del diari 
s’esmena al 
costat dels ferits, 
els 33 membres 
de les forces i 
cossos de 
seguretat de 
l’Estat que van 
patir lesions. 

 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 1  PANYELLA, J. (2 d’ octubre de 2017) L’Estat espanyol 
restableix les pilotes de goma a Catalunya, El Punt 

Avui,  pg. 17 
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Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 L’Estat 
espanyol 
restableix 
les 
pilotes de 
goma 
a 
Catalunya 

Utilització de 
pilotes de 
goma, 
prohibides a 
Catalunya 
desde 2014 

Destaca que va 
haver un ferit 
molt greu 
derivat del seu 
ús i quasi perd 
l’ull. 

Parla que els 
Mossos van 
investigar el 
succés, perquè 
l’escopeta no 
apuntava cap al 
terra, com 
assenyala el 
reglament. 

L’ABC menciona 
aquest fet de 
forma diferents, 
dient que es 
tractava d’un 
rebot de la pilota 

 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 1  ESPIGA, F. ROIG, B., SALVÀ, B.  (2 d’ octubre de 2017) 
Col·legis desbordats i fúria 

policial a la capital catalana, El Punt Avui,  pg. 20 
 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 Col·legis 
desbordats 
i fúria 
policial a la 
capital 
catalana 

Crònica de la 
jornada a 
Barcelona  

Disparar salves, 
i pilotes de 
goma son 
alguns dels 
recursos segons 
aquest article 
que els agents 
dels cossos de 
seguretat de 
l’Estat van fer 
servir deixant 
un “estol” de 
ferits. 

Protestes 
espontànies i 
pacífiques per 
part dels 
manifestants 
que varen patri 
angoixa fent 
front a la 
repressió i els 
“assalts 
policials”. 
L’autor descriu 
els fets. 

  

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 2 1  BELLA, P. (2 d’ octubre de 2017) Els Mossos 
miren d’evitar la 

repressió de la Guàrdia Civil, El Punt Avui,  pg. 18 
 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 
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 Els 
Mossos 
miren 
d’evitar la 
repressió 
de la 
Guàrdia 
Civil 

Paper dels 
Mossos 
d’Esquadra  

“Els Mossos 
d’Esquadra 
començaven 
la jornada 
d’ahir amb l’objectiu 
de 
complir el deure 
d’impedir 
el referèndum amb 
proporcionalitat 
i garantint la 
seguretat ciutadana i 
van 
acabar-la havent de 
protegir 
la ciutadania de la 
repressió 
desbocada de la 
Guàrdia Civil i la 
Policía 
Nacional” Per laltre 
banda, l’article torna 
a utilizar “brutalitat 
policial” per referir-
se a l’actuació 
policial. 

Assegura que 
els “cossos 
espanyols” 
van intentar 
identificar 
mossos per no 
fer la seva 
feina de 
requisar urnes 
i els seus 
sindicats 
policials van 
mostrar-se en 
contra de 
l’actuació del 
cos 
autonòmic. 

  

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 1   Somriures, cues i càrregues a parts iguals a l’àrea 
metropolitana (2 d’ octubre de 2017), El Punt 
Avui,  pg. 22 

 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 Somriures, 
cues i 
càrregues a 
parts 
iguals a l’àrea 
metropolitana 

1-O a l’àrea 
metropolitana 

Descriu els 
diferents 
esdeveniments 
i tensions al 
llarg dels 
municipis que 
envolten 
Barcelona. 

Mostra, en la 
línia de molts 
continguts de La 
Vanguardia i El 
Punt Avui, que 
molts no 
independentistes 
van  votar quan 
pensaven no fer-
ho motivats per 
les càrregues 
policials. 

És interessant 
que doni veu a 
les ancianes per 
primer cop, a 
aquelles que 
segons el relat 
de l’ABC 
estaven 
d’escuts 
humans, quina 
era la sva 
implicació a la 
jornada. 
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Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 1  La regió central s’organitza 
per protegir votants i urnes (2 d’ octubre de 2017), El 

Punt Avui,  pg. 24 
 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 La regió 
central 
s’organitza 
per 
protegir 
votants i 
urnes 

Mesures 
preses per prt 
dels municipis 
per evitar les 
càrregues 

Parla de les 
precaucions de 
civils i d’un cos 
recorrent en el 
relat del llarg de 
la jornada, els 
Bombers, per 
protegir els 
votants després 
de les alertes 
que la policia 
espanyola 
estava 
“utilitzant la 
força” per 
requisar urnes. 

Dona veu a 
l’alcalde de 
Fonollosa: “A 

l’ajuntament han 
vingut 
més de setanta 
antiavalots 
que ens han 
massacrat, 
s’han llançat 
contra la gent 
del poble, han fet 
mal a la 
gent, ens han 
rebentat tot 
l’ajuntament i ens 
han agafat 
l’urna” 

Mostra els 
obstacles i 
modificacions 
per evitar les 
càrregues però 
no menciona que 
deslegitimi la 
votació 

 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 1  Dures càrregues policials a la demarcació de 
Tarragona. (2 d’ octubre de 2017) El Punt Avui,  

pg.25 
 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 Dures 
càrregues 
policials a 
la 
demarcació 
de 
Tarragona.  

1-O a la 
provincia de 
Tarragona 

Parla de les 
càrregues 
“contundents” 
que va causar 
ferides lleus a 
diverses 
persones. 
”Cops de porra 
dels agents” 

 En aquest cas 
mostra la versió 
de l’alcalde de 
Tarragona, el 
socialista Fèlix 
Ballesteros, que 
dona un 
contrapunt al 
relat de la 
validesa legal del 
referèndum 
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Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 1  Lleida vota amb calma tensa i 
defensant urnes (2 d’ octubre de 2017), El Punt Avui,  

pg.26 
 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 Lleida vota 
amb 
calma 
tensa i 
defensant 
urnes 

1-O a Lleida “Esquivar al 
màxim la 
repressió dels 
antiavalots” 
que va causar 
111 ferits a la 
demarcació de 
Lleida. 

Parla de “dret  
votar” que es el 
que defensa la 
gent que allà es 
manifesta. 

També mostra 
l’alcalde Àngel 
Ros donant e 
contrapunt 
constitucionalista. 

 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 2 1  PINILLA, O. (2 d’ octubre de 2017) Brutalitat policial 
a les comarques gironines, El Punt Avui,  pg. 27 

 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 Brutalitat 
policial a 
les 
comarques 
gironines 

Situació de 
l’1-O A Girona  

Es parla de 
garrotades i ús 
de gas 
lacrimogen per 
part de les 
forces d’ordre, 
fins i tot contra 
els nens, joves o 
gent gran. 
“Violència 
policial” 

Descriu un 
ambient emotiu 
entre els 
assistents que 
“defensaven les 
urnes” 

Recull també 
l’aparició de 
grups ultres 
espanyolistes 
que es van endur 
urnes agredint 
assistents. 

 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 1  PLADEVEYA, G. (2 d’ octubre de 2017) Mentre 
l’espereu, us 

dribla i vota!, El Punt Avui,  pg. 28 
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Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 Mentre 
l’espereu, 
us 
dribla i 
vota! 

Crònica al 
centre on 
havia de votar 
Puigdemont 

Parla dels 
afectats i 
d’escenes 
“aberrants” 
entre 
arrossegades i 
garrotades, 
apunta que es 
demanava als 
“nens i 
nenes a qui una 
jove va demanar 
que tanquessin els 
ulls” 

Mostra com 
moltes altres 
peces l’acció 
ciutadana per 
evitar la retirada 
d’urnes 
amagant-les.  

Emet una opinió 
molt clara 
respecte a la 
votació, afirmant 
que qui va 
aconseguir votar 
recorrent  dirigir-
se a altres centre 
“havien 
guanyat!” 

 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 1  Indignació a Europa i als EUA (2 d’ octubre de 2017), 
El Punt Avui,  pg. 34-38 

 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 Indignació 
a Europa i 
als EUA 

Recull de 
declaracions i 
diaris així com 
cròniques des 
de diferents 
països 
mostrant el 
rebuig a la 
violència 
exercida 

Parla de 
brutalitat i tant 
els principals 
diaris com 
l’opinió pública 
dels diferents 
països europeus 
i internacionals 
(França, Regne 
Unit, Russia, 
Italia, la Unió 
Europea, Estats 
Units i 
Argentina es 
mostren 
contraris. 

Mostren que 
Europa es 
centra en la 
repressió 
policial al parlar 
de la jornada de 
l’1-O 

Es centren en el 
rebuig de la 
violència però 
deixen més de 
banda en 
quantitat les 
declaracions de 
líders europeus i 
internacionals 
que afirmen que 
tanmateix es 
tracta d’una 
votació no legal 

 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 1  PÉREZ, V., ,PIULACHS, M. (2 d’ octubre de 2017) 
Defensors de drets qualifiquen 

d’intolerable l’acció policial, El Punt Avui,  pg.41 
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Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 Defensors 
de drets 
qualifiquen 
d’intolerable 
l’acció 
policial 

Opinió de la 
xarxa 
d’advocats i 
observadors 

Denuncien 
”atacs policials 
contra drets 
fonamentals”. 
A l’article es 
parla de 
generar por 
mitjançant les 
càrregues 
policials. 

Recull les 
denuncies 
creuades entre 
les víctimes de 
les càrregues i 
les que 
acusaven als 
Mossos per no 
complir l’ordre 
del TSJC sobre 
tancar els 
centres 
electorals 

  

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 1  GARCIA, R. (2 d’ octubre de 2017) “Els comicis més 
emotius”El Punt Avui,  pg. 46 

 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 “Els 
comicis 
més 
emotius” 

Opinió dels 
observadors 
internacionals 

Els experts 
parlen de 
“vergonya” 
sobre 
l’actuació 
policial del 
govern 
espanyol. 

Entra en el debat 
del dret 
d’autodeterminació 
amb declaracions 
que el sostenen i 
parla de 
l’emotivitat de la 
jornada.  

Mostra la 
prohibició de 
l’estat però no 
parla de 
l’absència de 
garanties que 
diferents 
mitjans 
mostren, com el 
cens universal. 

 

 

-(28-10-2017) 27-10-2017 Aplicació de l’article 155 

0-Menys de 25% 

ABC 
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Quantitativa Fonts Tipologia article  CITA 

 0 0  RUBIDO, B. (28 d’ octubre de 2017) Reconstruir 
Cataluña, ABC,  pg. 3 

 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
Violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 Reconstruir 
Cataluña 

Elogi al que 
anomena fi del 
procés 
independentista 
mitjançant el 
155 

Acusa en futur, 
és a dir, sense 
tenir cap mena 
de prova, que 
després de la 
percepció de la 
derrota per part 
dels 
independentistes 
que existiran 
riscos de “brotes 
de violència”. 
Irònicament, 
afirma que l’ús 
de l’exercit no es 
pot descartar. 

“los 
sediciosos” 
com a 
“mensajeros 
de la más pura 
irracionalidad” 
i que per això 
es tracta de 
“necesaria” 
l’applicació del 
155 

Durant tot 
larticle justifica 
l’intervenció 
per posar fi al 
deliri 
nacionalista 
però utilitza la 
situació per 
justificar que 
cal “armar de 
sano 
patriotismo al 
conjunto de la 
ciudadanía“. 
Destaco lo de 
sano. 

 Actuar sin 
complejos 
para alcanzar 
la sanación 
democràtica” 
diu en 
aquestes 
lineas, 
elogiant  

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 0  La hora del Estado de derecho (28 d’ octubre de 
2017) ABC  pg. 4 

 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
Violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 La hora del 
Estado de 
derecho 

155 com a 
resposta 
necessària 

Apunta a la 
possible 
necessitat de 
l’ús de la força 
per aplicar totes 
les mesures. 
Curiós com 
parla de 
“fuerza” o 
“violencia” 
segons sigui un 
grup de gent 
agrupada o uns 
agents 
antidisturbis. 

L’aplicació del 
155 era una 
“obligación 
ineludible”  
Parla del Govern 
com 
“Puigdemont y 
sus secuaces” 

Reitera la idea 
de que les 
eleccions son 
per tornar a la 
legalitat, però el 
govern escollit a 
les darreres 
eleccions pels 
catalans es el 
que era destituït 
amb el 155. 

Parla de que 
el 
nacionalisme 
modera de 
CiU ha donat 
el poder als 
extremistes 
de la CUP, 
que cal 
recordar que 
tenia 10 
diputats de 
135 al 
Parlament. 
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Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 2 0  SOSTRES, S. (28 d’ octubre de 2017) Otra vez Rajoy, 
ABC  pg.5  

 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
Violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 Otra vez 
Rajoy 

Elogi a 
l’estratègia 
de Rajoy 

 Apunta a un 
possible 155 
pactat entre 
Puigdemont i 
Rajoy, al tractar-
se d’una 
intervenció 
“suave”. 
 
Molt favorable a 
l’aplicació del 
155 tot i 
mostrar-se 
contrariat amb 
la seva poca 
contundència. 

  

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 2 0  PÉREZ-MAURA, R. (28 d’ octubre de 2017) La radio 
libre de las mil colinas, ABC  pg. 12 

 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
Violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 La radio 
libre de las 
mil colinas 

Criticar la no-
intervenció 
dels mitjans 
públics 
catalans 

“¿Qué no puede 
ocurrir aquí?” 
afirma Pérez-
Maura després 
de dir que a 
Ruanda va 
terminar amb el 
genocidi d’un 
milió de 
persones 
d’etnia Tutsi, i 
califica el 
para·lelisme 
d’idèntic. 

Compara la 
Corporació 
Catalana de 
Mitjans 
Audiovisuals 
amb la radio 
televisió de 
Ruanda que 
promulgava 
amb l’odi racial i 
la titlla 
directament de 
racista. 

Per justificar la 
intervenció de 
TV3 i Catalunya 
Radio utilitza el 
genocidi de més 
d’un milió de 
persones. 
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Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 2 0  CARRASCAL, J.M. (28 d’ octubre de 2017) Ilusiones y 
realidad, ABC , pg.12 

 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
Violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 Ilusiones y 
realidad 

Aplicació del 
155 

Afirma que el 
Govern llença a 
la gent al carrer 
per buscar la 
foto de la 
“brutal 
repressión de la 
policía 
espanyola” amb 
un 
entrecomillat 
irònic. 

“Ningún 
presidente 
puede quedarse 
de brazos 
cruzados ante la 
mutilación de su 
país” afirmant 
que ha estat 
Puigdemont i el 
seu govern qui 
ha obligat a 
Rajoy a 
intervenir 

Assumeix, en la 
línia de tot el 
diari, que el 
poble de 
Catalunya no es 
madur. Si vota 
no és el que ha 
de votar i s’ha de 
repetir, si la gent 
surt al carrer es 
el Govern qui 
“los lanza a la 
calle” 

 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 0  VENTOSO, L. (28 d’ octubre de 2017) Una vergüenza, 
ABC  pg. 15 

 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
Violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 Una 
vergüenza 

Crítica per 
considerar 
tou el 155 

 Diu que el 155 
ha estat tou i 
tard, i que 
podria haver 
evitat la 
declaració del 
Parlament 

Critica la poca 
fermesa de Rajoy 
i demana presó 
urgent pels 
polítics catalans 

 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 0  CAMACHO, I. (28 d’ octubre de 2017) Cachete, ABC  
pg.12 
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Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
Violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 Cachete En la mateixa 
línia que 
Ventoso 
exigeix molta 
més mà dura 
en el 155. 

 “Todo esto no 
se puede 
solucionar con 
un envite 
manso” afirma, 
demanant més 
intervenció en 
el poder de la 
Generalitat 

Excesiu 
patriotisme 
destil·lat en 
forma d’exigir 
repressió i duresa 
contra un govern 
escollit 
democràticament 
per aconseguir la 
independència. 

“En 
comparación 
con el agravio 
sufrido, la 
destitución 
del gabinete 
golpista es el 
cachete con 
el que se 
reprendre a 
un niño” 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 1  CALLEJA,M. (28 d’ octubre de 2017) Rajoy fulmina a 
Puigdemont y todo su Gobierno y convoca 

elecciones el 21 de diciembre, ABC  pg. 16-17  
 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
Violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 Rajoy 
fulmina a 
Puigdemont 
y todo su 
Gobierno y 
convoca 
elecciones 
el 21 de 
diciembre 

Primeres 
mesures de 
Rajoy en 
l’aplicació del 
155 

 Es dirigeix a 
Puigdemont com 
“cabecilla 
independentista” 
i parla 
obertament de 
“golpe de 
Estado”.  

Inclou una 
anècdota sobre 
Dolors 
Montserrat, 
nombrada filla 
non grata del 
seu poble per” 
no ser 
secessionista”. 
No tan sols l 
motiu no era 
aquest sinó que 
ni tan sols es va 
aprovar perquè 
l’alcalde (d’ERC) 
va votar en 
contra. 

 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 1  CALLEJA,M. (28 d’ octubre de 2017) Un 155 exprés 
dirigido a las urnas, ABC  pg. 18 
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Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
Violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 Un 155 
exprés 
dirigido a 
las urnas 

Resum de les 
accions 
recollides en 
el 155 

 Narra els 
diferents punts 
aprovats de 
forma 
descriptiva 
sense emetre 
judici de valor 

  

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 1  REYERO, I. (28 d’ octubre de 2017) “Ha llegado el 
momento de que se imponga la ley”, AB,C  pg. 22-23 
 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
Violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 “Ha 
llegado el 
momento 
de que se 
imponga la 
ley” 

  “Horas más 
graves de la 
democràcia 
espanyola” 
seguint la 
declaració de 
Rajoy, qui ho 
equipara al 23-F 

Recull la crítica 
de Rajoy a les 
celebracions del 
PP, que diaris 
com La 
Vanguardia i El 
Punt Avui no 
mostren 

 

 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 2 1  MORCILLO, C., MUÑOZ, P. (28 d’ octubre de 2017) 
Interior destituirá al mayor Trapero en las proximas 

hores, ABC  pg. 24 
 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
Violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 
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 Interior 
destituirá 
al mayor 
Trapero en 
las 
proximas 

Situació dels 
Mossos 
d’Esquadra 
dins del 155 

 Parla de 
mesures per 
“contener la 
possible 
desobediencia” 
dels mossos 
rebels, amés de 
cessar Trapero. 

Recull la 
declaració 
d’alguns mossos 
que sembla que 
es resignen a 
convertir-se en 
la “policía local 
de Cataluña” , 
donant a 
entendre que 
tots 
comparteixen el 
relat de l’error 
de la seva cúpula 

 

 

LA VANGUARDIA 

1-Entre 25% i 50% 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 1   
CAROL, M..(3 de novembre de 2017) Decisión contra 
reloj, La Vanguardia, pg.2 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 DUI, 
intervención 
y elecciones 

Crònica de 
l’aprovació de 
la 
independència 
al Parlament i 
del 155 al 
senat 

 . Descripció 
molt descriptiva 
i sense emetre 
judicis de 
valors, sinó 
reconeixent i 
mostrant les 
passes dels dos 
moviments 
polítics. 

.  Mostra el 155 
com una 
causa de un 
“mar de 
conflictes” i 
dona veu a 
totes les 
forces 
polítiques 
involucrades 

 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 1   
DEL RIEGO, C.(28 d’octubre de 2017) Rajoy convoca 
elecciones para el 21 de diciembre y acorta la 
intervención, La Vanguardia, pg.14 



127 
 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 Rajoy 
convoca 
elecciones 
para el 21 de 
diciembre y 
acorta la 
intervención 

Primeres 
decisions de 
Rajoy sobre 
Catalunya 

 Assenyala que 
Puigdemont 
podria haver 
evitat el 155 
convocant 
eleccions, tot i 
que no es pot 
parlar de cap 
garantia per 
part de 
l’executiu 
espanyol d’això 

Es tracta d’un 
recull de les 
declaracions del 
President del 
govern  

 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 1   
DEL RIEGO, C.( (28 d’octubre de 2017) Cataluña 
cambia de gobierno, La Vanguardia, pg. 15 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 Cataluña 
cambia de 
gobierno 

Assumpció de 
les 
competències 
del Govern 
per part del 
Govern 
espanyol 

 Descriu els 
canvis al govern, 
amb 150 càrrecs 
destituïts entre 
els que es 
troben 
l’expresident 
Puigdemont i el 
Govern. 

. Molt precís, 
descriu els 
canvis sense 
emetre cap 
judici de valor, 
descrivint els 
cinc primers 
decrets derivats 
del 155. 

 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 2 1   
MERINO, J.C.(28 d’octubre de 2017) Decisión contra 
reloj, La Vanguardia, pg.16 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 
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 PP y PSOE 
preservan 
su unidad 
en el 155 
tras una 
intensa 
negociación 

Negociacions 
entre els dos 
partits per 
aprovar el 
155 

 Destaca les 
esmenes del 
PSOE, 
especialment la 
del control dels 
mitjans 
catalans. 

.  Mostra que 
no tos els 
grups 
parlamentaris 
estaven a 
favor i existia 
certa tensió, 
així com un 
debat 
“bronco” de 
sis hores. 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 2 1   
GISBERT, J.(28 d’octubre de 2017) Decisión contra 
reloj, La Vanguardia, pg.20 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres elements 
rellevants 

 Los 
primeros 
efectos en 
Catalunya 

Conseqüències  
del 155 i de la 
declaració del 
Parlament. 

  Mostra la 
situació del 
president 
Puigdemont, 
així com dels 
Consellers i 
càrrecs, 
relatant que 
estan a 
l’expectativa 
del que pugui 
succeir. 

 Recull les 
reunions també 
dels partits tot i 
que sempre es 
parla en 
condicional 
“deben valorar si 
se presentan o 
no”. 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 0   
JULIANA, E.(28 d’octubre de 2017) El error de 
Puigdemont, en evidencia, La Vanguardia, pg.22 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 
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 El error de 
Puigdemont, 
en evidencia 

Anàlisi sobre 
la situació 
actual  

 A diferència de 
El Punt Avui si 
que mostra que 
el “naixement” 
de la República 
aprovada al 
Parlament tenia 
aires de 
“funeral” pel fet 
de ser una 
reacció al 155 
que ja es 
coneixia. Elogia 
que es tracti 
d’una 
intervenció 
limitada fins les 
eleccions del 
21-D 

Assenyala que 
una intervenció 
llarga seria un 
“escándalo” tot i 
que reitera en la 
imatge que 
Puigdemont 
podria haver 
convocat 
aquestes 
eleccions. 

 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 0   
Los catalanes tienen la palabra (28 d’octubre de 
2017), La Vanguardia, pg.28 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 Los 
catalanes 
tienen la 
palabra 

Editorial sobre 
els 
esdeveniments 

 Parla de Mas 
com un dirigent 
amb més 
“ilusión que 
fundamento”. A 
més, la peça 
elogia la 
celeritat de 
Rajoy per 
“protegir els 
drets de tots els 
catalans” 
afirmant que els 
de la meitat han 
sigut ignorats 
“de modo 
inacceptable y 
reiterado” pel 
Govern de 
Puigdemont 

“Era sabido,ymás 
tarde se vio 
confirmado, que 
la declaración 
del Parlament 
tendría corto 
recorrido 
temporal y legal.” 
frase que s’ajusta 
a la realitat dels 
fets. Tanmateix, 
cal recordar que 
tot i defensar a 
Rajoy i la meitat 
dels catalans no 
independentistes, 
també hi ha una 
meitat que 
estava veient 
com els seus 
líders escollits 
també en 

“Aplaudimos 
la decisión de 
Rajoy” 
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eleccions eren 
destituïts. 

 

EL PUNT AVUI 

0-Menys del 25% 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 1   
PORTABELLA, D. (28 d’octubre de 2017), Rajoy 
destitueix el govern i fixa eleccions el 21 de 
desembre, El Punt Avui, pg.18 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 Rajoy 
destitueix 
el govern i 
fixa 
eleccions 
el 21 de 
desembre  

Entrada n 
vigor i 
primeres 
mesures del 
155  

Assenyala el 
“poder de 
coerció de 
l’Estat, 
simbolitzat en 
els més de 5000 
agents de la 
Policia Nacional 
i Guardia Civil 
enviats a 
Catalunya” 

Critica les 
formes en que 
es destitueix al 
govern i els alts 
funcionaris de la 
Generalitat“ no 
arribarà 
burofax, sinó 
que seran 
apartats amb la 
fredor de la 
lletra del BOE i 
prou”. 
A més, afirma 
que es tracta 
d’una “poda 
general a tot el 
que 
desprèn aroma 
d’autogovern” 

Mostra les 
declaracions del 
president “ seran 
eleccions lliures, 
netes i legals” 
sobre el 21-D 
però assenyala 
que sempre han 
estat així, amb 
un toc d’ironia 
quan Portabella 
es pregunta que 
no ha aclarit si 
creu que” n’hi ha 
hagut alguna 
que en el passat 
no ho ha estat” 

 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 0   
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OLIVA, M.(28 d’octubre de 2017), Els senadors del PP 
reben les mesures amb ovacions, El Punt Avui, pg.19 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres elements 
rellevants 

 Els 
senadors 
del PP 
reben 
les 
mesures 
amb 
ovacions 

Resposta 
dels 
senadors 
populars a 
l’aprovació 
del 155  

 Oliva es mostra 
molt contraria a 
l’actitud del 
partit del 
govern “ni tan 
sols van 
procurar fer un 
exercici de 
contenció” 

.  Mostra els punts de 
vista del bloc del 
155: PSOE,PP i 
Ciutadans i dels 
contraris a la seva 
aplicació: 
Podemos, 
ERC,PDeCAT, PNB, 
Compromís i Bildu. 
El text també recull 
la negativa de 
l’expresident 
Montilla a votar per 
situar-se al marge 
de la DI i del 155 

 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 1   
PALOU, R.(28 d’octubre de 2017), La nova República i 
el 155 centren l’interès mundial, El Punt Avui, pg.24 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 La nova 
República i 
el 155 
centren 
l’interès 
mundial 

Recull de les 
impressions 
dels diaris 
estrangers 
respecte a les 
decisions del 
Parlament i 
del Senat. 

 Recull de les 
opinions 
diverses que 
reflectien els 
mitjans citats, 
tant si eren 
contraries o 
favorables a la 
independència. 

La majoria de 
diaris destaca la 
resposta de 
l’estat, element 
que El Punt Avui 
òbvia en gran 
part.  

Articles de Le 
Monde, 
Liberation, 
The Guardian, 
Der Spiegel, 
Corriere dela 
Sera o el New 
York Times 

 

 

 

-(3-11-2017) 2-11-2017 ENTRADA A LA PRESÓ DE BONA PART DEL GOVERN DE LA 

GENERALITAT 
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0 Menys del 25% 

 

ABC 

Quantitativa Fonts Tipologia article  CITA 

 0 0  Cárcel para los golpistas (3 de novembre de 2017) 
ABC  pg. 4 

 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 Cárcel 
para los 
golpistas 

Editorial sobre 
l’empresonament 

“Rebelión 
contra el 
estado” que a 
més segons 
l’autor conté 
justícia 
poètica. 

Cataloga de 
“golpe” el 
referèndum i 
per tant de 
”golpistas” als 
membre del 
govern a la 
presó.  

Assumeix que es 
tracta de un 
“clamor social”. 
Afirma que 
Puigdemont 
només pot ser 
tractat com a 
delinqüent i que 
tardi més o 
menys, ningú a 
Europa creurà 
que es tracta de 
persecució 
política, tot i que 
anem camí dels 
dos anys des 
d’aquesta peça i 
sembla que ni la 
justícia belga ni 
la alemanya 
tenen motius de 
pes per 
considerar-ho, si 
més no, una 
“patranya” 

 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 1  Proceso al “procès” (3 de novembre de 2017) ABC  
pg. 7 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 
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 Proceso al 
procés 

Una petita 
peça que 
comenta les 
imatges dels 
acusats 
arribant a 
l’Audiència 
nacional. 

 Tot i tenir 
caràcter 
informatiu i no 
pas opinatiu, 
trobem 
elements on ja 
s’ha emès un 
judici de valors. 

“Cabezillas del 
golpe en 
Cataluña 
trataron de 
dinamitar” 
L’auto de la 
jutgessa Lamela 
es “solvente y els 
membres del 
govern a 
Brusel·les 
estaven 
“tomando un 
cafelito” en un to 
clarament 
pejoratiu 

 

 

Quantitativa Fonts Tipologia article  CITA 

 0 0   
VENTOSO, Luís. (3 de novembre de 2017) Lo normal, 
Oriol, ABC, pg. 15 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 Lo normal 
Oriol 

Anàlisi de la 
situació a 
Catalunya que ha 
acabat amb 
l’empresonament 
del Govern 

 Es mostra 
clarament 
partidari del 
respecte per la 
llei. Cataloga als 
mossos de 
policia política, 
cataloga de 
“paranormal” la 
xarxa 
d’ambaixades 
de la 
generalitat, TV3 
i la manca 
d’actuació 
respecte a 
Catalunya dels 
partits polítics 
espanyols. 

“Golpistas” i 
elogia que el Rei 
donés un 
“palmetazo en la 
mesa” per 
alertar del perill. 

Mostra 
España com 
“un gran país, 
una 
democracia 
assentada y 
no el 
aquelarre 
bananero que 
Junqueras y 
ese 
Puigdemont” 
entrant en el 
despectiu 
“ese” per 
referir-se a un 
president de 
una 
comunitat 
autònoma. 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 
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 0 1   
ARECHEDERRA, L. P., VILLANUEVA, N. (3 de 
novembre de 2017) Prisión sin condiciones para 
Junqueras y siete exconsejeros por el 
“procés”ilegal, ABC, pg. 16 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 Prisión sin 
condiciones 
para 
Junqueras y 
siete 
exconsejeros 
por el 
“procés”ilegal 

Descripció de 
la decisió de 
Lamela 
d’empresonar 
8 membres de 
l’executiu 
català. 

 Descriu com la 
fugida de 
Puigdemont els 
ha sentenciat 
de cara a una 
possibles 
entrada a la 
presó. 

Titlla de “il·legal” 
des del principi 
de l’article el 
procés.  

No hi ha 
hagut judici 
ni sentencia 
però l’ordre 
de Lamela ja 
parla de 
“delinquir”, 
vocable que 
recullen 
durant tota 
l’edició. 

 

Quantitativa Fonts Tipologia article  CITA 

 0 1   
MUÑOZ, P. (3 de novembre de 2017) Los 
exconsejeros ingresan en las prisiones de 
Estremera y Alcalá, ABC, pg. 19 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 Los 
exconsejeros 
ingresan en 
las prisiones 
de 
Estremera y 
Alcalá 

Mesures 
administratives 
de 
l’empresonament 
dels consellers 

 Tot i descriure 
els detalls 
concrets de 
perquè s’han 
triat les 
presons, es 
dona per 
“lògic” que tot i 
les mesures de 
seguretat no es 
canviï a 
Sánchez pels 
coneguts 
incidents del 
pres que li 
cridava “viva 
Espanya” 
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Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 1   
N.V./ L.P.A. (3 de novembre de 2017) Artur Mas 
busca en las puertas de la Audiència legitimarse 
como líder del secesionismo, ABC, pg22 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 Artur Mas 
busca en las 
puertas de la 
Audiència 
legitimarse 
como líder 
del 
secesionismo 

Aglomeracions 
a Madrid per 
ddonar suport 
als presos a la 
Plaza de la 
Villa de París. 

 Mostra aquells 
que donen 
suport per part 
de l’entorn de 
Podem com 
“populismo”. 
 
Mostra que la 
presencia de 
Mas i el suport 
recollit a  

No acredita l’ús 
de populismo, 
associant-lo a 
Podem com si 
fos una 
característica 
que no cal 
justificar. 
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 1 1   
GUBERNA, À., ROMERO, A.(3 de novembre de 2017) 
El populismo se entrega al secesionismo, ABC, pg22 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació 
i justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 El populismo 
se entrega al 
secesionismo 

Reaccions 
contraries a 
l’empresonament 
per part de 
Podemos i les 
seves 
confluències 

 Mostra el 
consens entre 
ambdues forces 
per deixar de 
banda el 155 i 
aplicar una 
amnistia als 
presos. 
Té espai per 
mostra certa 
discòrdia al PSC 
davant de la 
postura respecte 
als 
empresonaments. 

No mostra 
perquè 
l’empresonament  
“aglutina” a 
comuns i 
independentistes, 
de que potser hi 
ha una raó 
superior que fa 
que deixin de 
banda ideologies.  

 

 

LA VANGUARDIA 

0 Menys del 25% 
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Quantitativa Fonts Tipologia article  CITA 

 0 0   
CAROL, M..(3 de novembre de 2017) Decisión contra 
reloj, La Vanguardia, pg.2 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació 
i justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres elements 
rellevants 

 Decisión 
contra 
reloj 

Crítica a la 
velocitat que s’ha 
dut a terme 
l’empresonament 
i demana que es 
tingui en compte 
el moment social 

 No entén les 
raons de 
l’empresonament 
de forma tan 
ràpida pel risc de 
fuga i la 
destrucció de 
proves si ja han 
estat destituïts.  

.  La celeritat 
contrasta amb la 
lentitud de la 
justícia espanyola 
i sobrecarreguen 
un context social 
que la jutgessa 
no ha entès, 
contaminant la 
campanya del 21-
D 

 

Quantitativa Fonts Tipologia article  CITA 

 0 1   
GARCIA PAGAN, I.(3 de novembre de 2017), De la 
generalitat a la cárcel,  La Vanguardia, pg 12 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 De la 
generalitat 
a la cárcel 

Crònica dels 
empresonaments 

 Cataloga la 
decisió de 
l’Audiència 
nacional com 
“insòlita” i “sin 
precedentes en 
Europa” 

. A diferència de 
l’ABC, que només 
mostra la part de 
l’acusació, la 
crònica de la 
Vanguardia recull 
les declaracions 
entre llàgrimes de 
Marta Rovira “es 
muy muy duro” o 
de Marta Pascal. 
Tabé mostra 
opinions contraries 
fora de 
l’independentisme, 
tant 
internacionalment 
com de Urkullu i 

Parla de 
només una 
concessió, 
la de no 
distribuir-
los en cinc 
presons 
diferents. 
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de actors com 
CC.OO i UGT 

 

Quantitativa Fonts Tipologia article  CITA 

 0 1   
JULIANA, E. (3 de novembre de 2017), Maza contra 
Tusk La Vanguardia, pg.13 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres elements 
rellevants 

 Maza 
contra 
Tusk 

Anàlisi de 
l’empresonament 

Utilització de 
l’adjectiu 
“presunto”, 
presumpció 
que no 
trobem a 
l’ACB, per 
exemple. 
 
A més, parla 
de que la 
declaració no 
tingué “ 
ningún 
disturbio en 
la calle” en 
referencia a la 
no-violència 
del procés.  

“decisiones 
que van a 
entrar en los 
libros de 
historia” 

Mostra les 
conseqüències 
socials en 
forma de que 
el 21-D es 
converteix en 
aquell moment 
en un plebiscit 
contra el 
govern central. 

Cita els fets 
d’octubre trobant 
un pararel·lisme 
històric: Una foto 
antigua, en 
blanco y 
negro, regresaba, 
implacable, 
hablándonos del 
eterno carácter 
circular de la 
historia: Lluís 
Companys y seis 
de sus consellers 
detrás de los 
barrotes, tras 
los hechos de 
octubre de 1934. 
El eterno retorno. 
Así hablaba 
Zaratustra: dos 
años después de 
aquella 
fotografía, ganó 
el Frente 
Popular; el Front 
d’Esquerres, 
en Catalunya. 
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 CITA 

 0 1   
BRUNET, J.M. (3 de novembre de 2017), La juez envía 
a prisión a Junqueras y siete exconsellers por 
rebelión, La Vanguardia, pg. 14-15 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 La juez 
envía a 
prisión a 
Junqueras 
y siete 
exconsellers 
por 
rebelión 

Ordre de 
presó 
incondicional 
pels 
consellers. 

No fa seu 
l’argument de 
violencia sinó 
que informa del 
punt de vista de 
la Fiscalia. 
També mostra 
la visió 
contraria de les 
defenses i 
recull la seva 
queixa pel poc 
temps del que 
disposen per 
les “citacions 
exprés” 

Assenyala que 
l’aparició de 
violència serà el 
nucli central del 
debat i mostra 
els punts de 
vista de  la 
Fiscalia i les 
defenses 

Mostra els fets 
de forma 
asépcitca i 
permet un judici 
de valors propi 
per part del 
lector, donant 
veu als dos 
relats (Fiscalia i 
Acusats)  

 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 0   
VALLÍN, P.(3 de novembre de 2017), Nostalgia de la 
rutina, La Vanguardia, pg. 15 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 Nostalgia 
de la rutina 

Situació dels 
concentrats a 
Villa de París 

 Es distancia de 
la visió de la 
concentració 
que fa ABC 
centrant-se en 
les figures com 
Mas i mostra a 
les persones 
que increpaven i 
als familiars i 
partits propers 
patint la decisió. 

.  Parla qu hi 
havia una 
afleucnia de 
públic que va 
en descens 
respecte a 
altres 
jornades i 
d’un ànim 
“sombrio y 
menos 
animoso que 
en otras 
jornades de 
citación 
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judicial” 
entenent que 
la decisió son 
paraules 
majors. 

 

Quantitativa Fonts Tipologia article  CITA 

 0 0   
El peor escenario (3 de novembre de 2017), La 
Vanguardia, pg.22 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 El peor 
escenario 

Editorial respecte 
a 
l’empresonament 

 Utilitza la 
presumpció 
d’inocencia però 
mostra un put de 
vista equidistant 
entre la decisió 
d’uns i el 
“quebrantamiento 
de a ley” per parts 
dels altres que 
repercutei en la 
convivència. Parla 
de la mala praxis 
del Fiscal general 
de l’Estat, que 
anunciava els seus 
moviments a la 
premsa. 

Tanmateix 
també critica la 
decisió, basada 
en el risc de 
fuga, mostrant 
arguments en 
contra que son 
pruo lògics, com 
la seva 
implicació en la 
campanya del 
21-D o 
l’alternativa de 
treure’ls-hi els 
passaports.  

Es mostra 
ferm en la 
defensa de 
la 
Consitució i 
l’Estatut i 
demana 
respecte per 
les decisions 
de Lamela 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 0   
RAHOLA, P.(3 de novembre de 2017), Perplejidad, La 
Vanguardia, pg. 23 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 
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 Perplejidad Imposició de 
la “Razón de 
estado” i la 
poca crítica a 
la repressió 
que pateix el 
Govern de 
Catalunya 

Critica 
l’utilització de 
paraules com 
“golpista” i 
“delincuentes” 
per descriure 
als “líderes 
democráticos 
de millones de 
catalanes” així 
com la repressió 

Rahola culpa a 
l’estat de no 
resoldre el 
conflicte per la 
via política: 
“¿Tan 
impotente es 
este Estado 
que necesita 
reprimir con la 
fuerza lo 
que no sabe 
resolver con la 
política?” 

.  Critica el 
silenci de una 
gran part de 
l’opinió 
pública 
espanyola 
contraria a la 
repressió que 
no es 
manifesta 

 

EL PUNT AVUI 

2-ENTRE 25% i 50% 
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 CITA 

 0 0   
FONALLERAS, J.M..(3 de novembre de 2017), 
Alzamiento, El Punt Avui, pg2 

Qualitativa  Titular Tema 
central 

Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres elements 
rellevants 

 Alzamiento Anàlisi molt 
crític amb la 
decisió del 
fiscal 
general 
Maza 

Afirma que hi 
ha voluntat de 
tacar el procés 
amb l’estigma 
de la violència.  

“Querelles 
farcides de 
mentides i 
greus errors 
jurídics” per 
justificar les 
acusacions de 
rebel·lió i 
sedició. 

.  Cita Vidal-Folch 
per justificar que 
l’empresonament 
no es una cosa 
positiva per 
ningú, ni tan sols 
pels contraris a la 
independència.  

 

Quantitativa Fonts Tipologia article  CITA 

 0 0   
CUYÀS, M. (3 de novembre de 2017), Des de fora de 
la presó, El Punt Avui, pg2 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació 
i justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 
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 Des de 
fora de la 
presó 

Article contrari a la 
sentencia 

Assenyala 
que de nou 
hi ha 
polítics 
catalans a 
l’exili i 
entén 
millor la 
criticada 
decisió de 
Puigdemont 
de fugir a 
Bèlgica.  

Senyala que 
Rajoy ha 
començat 
aquesta 
maquinaria 
judicial per 
solucionar “el 
problema 
català” 

.  Mostra el 
suport e les 
forces 
polítiques, 
funcionarials, 
mediàtiques, 
policials i 
militars 
donen suport 
a l’iniciativa 
del president 
espanyol 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 0   
SABATÉ, C.(3 de novembre de 2017), Franquisme 2.0, 
El Punt Avui, pg3 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 Franquisme 
2.0 

Article 
contrari a la 
sentencia 

Afirma que es 
tracta d’una 
“dictadura 
maquillada de 
justícia”, i que 
després de 
ésser destituïts 
pel 155 això és 
més proper a 
una venjança. 

“empresonament 
preventiu i 
humiliant” 
implica 
engarjolar 
voluntat 
democràtica dels 
seus votants. 

.  Valida també 
la decisió de 
Puigdemont. 
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article 

 CITA 

 0 0   
Amb el govern legítim de Catalunya(3 de novembre 
de 2017) El Punt Avui, pg.3 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació de la 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 



142 
 

 Amb el 
govern 
legítim de 
Catalunya 

Editorial 
conjunt amb 
altres 
capçaleres 
editorials 
catalanes 
entre les que 
es troba 
l’ARA, 
Vilaweb, El 
nacional, etc.  

Parla de les 
“mesures 
repressives” de 
l’estat, de la 
“violència 
exercida contra 
la població civil 
el dia 1 
d’octubre”  i 
demana ajuda 
internacional 

“Pel bé de la 
democràcia i de 
la 
pau, cal que els 
membres del 
govern 
legítim de 
Catalunya siguin 
alliberats 
i que, juntament 
amb els exiliats, 
puguin 
reprendre les 
seves funcions” 

Falta potser una 
contraposició 
més particular 
com sí veiem en 
altres articles 
contra la 
sentencia 
d’aquest mateix 
diari que 
mostren el 
perquè aquesta 
sentencia no es 
justa. 

 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 1   
ETXEARTE, O. A. (3 de novembre de 2017) Vuit dels 
consellers, a la presó, El Punt Avui, pg.6-7 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 Vuit dels 
consellers, 
a la presó 

Article sobre 
la sentència 

 Comença amb la 
catalogació de 
“presos polítics” 
que tan està 
donant a parlar 
darrerament 

. Assenyala que 
la dispersió que 
es pretenia fer 
inicialment en 5 
presons és una 
tècnica emprada 
en la lluita 
contra ETA, 
detall que La 
Vanguardia i ABC 
no recullen. 

 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 1   
PIULACHS, M. (3 de novembre de 2017) La magistrada 
justifica la presó per l’elevat risc de fuga, El Punt Avui, 
pg.8 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 
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 La 
magistrada 
justifica la 
presó per 
l’elevat 
risc de 
fuga 

Analitza la 
interlocutòria 
de Lamela 

“La magistrada 
vesteix aquest 
suposat relat 
violent” posant 
en dubte la 
violència de la 
població civil 
envers la policia 
que justifica la 
seva entrada en 
presó. 

 . Mostra que 
segons alguns 
juristes no es 
normal una 
fiança de 6 
milions d’euros a 
l’inici, sinó que 
acostuma a fer-
se al final. 
També exposa 
que s’ha de 
demostrar fets 
delictius amb 
caràcter 
individual, cosa 
que Lamela no 
dur a terme, sinó 
que cita tweets 
que segons 
l’autora” es 
podrien 
emmarcar en la 
llibertat 
d’expressió” 

Reitera que la 
intenció inicial 
era aplicar 
criteris de 
“política 
antiterrorista” 
però 
finalment ha 
estat qüestió 
de separar 
entre presons 
masculines i 
femenines. 

 

Quantitativa Fonts Tipologia 
article 

 CITA 

 0 1   
PORTABELLA, D. (3 de novembre de 2017) Un Estat 
que fa plorar, El Punt Avui, pg.10 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 Un Estat 
que fa 
plorar 

Crònica del 
dia 2 de 
novembre a 
L’Audiència 
Nacional 

 Recalca que es 
tracta del 
“govern 
electe i fulminat 
pel 155”. 
Mostra les 
declaracions 
molt contràries 
com la de 
Mirella Cortès, 
qüestionant-se 
que la data no 
fos en blanc i 
negre. 
 

.  Molt crític :” 
En una mostra 
del 
cinisme 
burocràtic 
amb què 
funciona 
l’Estat per 
part de qui 
només 
té el BOE al 
cap”, mostra 
el dol del 
sobiranisme 
reunit davant 
de 
l’Audiència. 
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 CITA 

 0 1   
PALAU, O. (3 de novembre de 2017) Indignació i 
apel·lacions a la reacció dels demòcrates El Punt Avui, 
pg.12 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 Indignació i 
apel·lacions 
a 
la reacció 
dels 
demòcrates 

Reaccions de 
les diferents 
forces 
polítiques 
espanyoles 
envers la 
detenció dels 
consellers 

 Mostra reaccions 
del sobiranisme i 
més enllà, 
mostran les 
crítiques a 
l’empresonament 
per part de 
polítics de 
Podemos i certs 
sectors del PSC, 
com Nuria Marín. 

Dona veu a totes 
les forces, tot i 
que PP i 
Ciutadans, que 
en boca de 
Albiol i 
Arrimades no es 
mostren en 
contra de la 
resolució de 
Lamela hem 
d’assumir que 
queden fora del 
que l’article 
anomena 
“demòcrates” 
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article 

 CITA 

 0 0   
GARCIA, R. (3 de novembre de 2017) Catalunya torna a 
atraure l’atenció mediàtica mundia,l El Punt Avui, pg.18 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 Catalunya 
torna a 
atraure 
l’atenció 
mediàtica 
mundial 

Ressò 
internacional 
de la 
detenció dels 
consellers i el 
vicepresident 
Junqueras 

 Assumeix que els 
mitjan europeus no 
“compren” el relat 
de la Unió respecte 
al conflicte. 
Cataloga d’exit 
indiscutible” la 
internacionalització 
del conflicte per 
part del govern 
català. 

 Mostra 
contingut de 
mitjans com la 
BBC, CNN, The 
Guardian, Le 
Monde, Corriere 
della serà o 
l’alemany 
Spiegel. 
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 0 1   
GARCIA, R. (3 de novembre de 2017) Colau demana 
un front comú contra “l’espiral repressiva”, El Punt 
Avui, pg.19 

Qualitativa  Titular Tema central Catalogació i 
justificació 
violència  

Posicionament 
polític autor 

Conductabilitat 
 

Altres 
elements 
rellevants 

 Colau 
demana 
un front 
comú 
contra 
“l’espiral 
repressiva” 

  Mostra més 
declaracions 
crítiques de 
l’alcaldessa de 
Barcelona com 
“dia negre per la 
democràcia i 
per Catalunya” i 
“despropòsit 
jurídic” que no 
apareixen a les 
edicions dels 
diaris 
anteriorment 
analitzats. 

. A diferència de 
les noticies 
similars de les 
dues altres 
capçaleres es 
mostra com es 
penja a 
l’ajuntament la 
pancarta 
“Llibertat presos 
polítics” 

 

 


