
 

EXPOSICIÓ POR FAVOR: UNA MICA DE MEMÒRIA HISTÒRICA (1974-1978) 

 

El Memorial Manuel Vázquez Montalbán ha editat una exposició sobre la revista d’humor polític Por 

Favor, que va ser publicada des dels inicis de 1974 fins al final de 1978. Mostrant un recull del què va ser 

aquesta publicació, es pretén recordar els esdeveniments d’aquell moment històric del país, des de just 

després de l’assassinat del President Carrero Blanco, fins l’aprovació de la Constitució de 1978, passant 

per la mort del dictador. Es vol mostrar la situació de la premsa en aquest trànsit del darrer franquisme i la 

primera transició.  

 

FITXA TÈCNICA 

L’exposició consta d’uns 18 plafons, la majoria d’uns 120cm d’ample, alguns més reduïts, que porten un 

cronograma en la part de baix que va esmentant, mensualment, els fets històrics més significatius 

d’aquest període històric.  

També hi ha un audiovisual en que van passant totes les portades de la revista Por Favor 

acompanyades de músiques d’aquells mateixos anys (Ll.Llach, L.Cohen, Quilapyun, Raimon, Dylan, 

Brassens, Leo Ferré, Ovidi, Víctor Jara, Marina Rossell...). Aquest audiovisual es pot exhibir amb un canó 

i una pantalla gran o be amb una més petita de plasma. 

Es disposa d’una guia didàctica per a l’alumnat de 2n de Batxillerat i el seu professorat de 

l’assignatura d’Història d’Espanya que visitin l’exposició, atès que la seva temàtica encaixa en continguts 

que l’alumnat ha d’estudiar en aquesta assignatura comuna. També es presta a fer visites comentades 

per a grups que ho demanin.  



COST 

Muntatge exposició:   

150€ (si la sala està equipada per a exposicions, amb les regletes a dalt, d'on penjar els fils de nylon). Si 

no hi hagués aquest equipament, s’haurà d'afegir el que cost del material per poder penjar els plafons. 

Dipòsit: 200€ 

Aquesta exposició ha estat possible gràcies a la col·laboració de la Universitat d'Edinburgh. S'ha comptat 

també amb l'aportació desinteressada de diverses persones que ens han prestat la seva col·lecció 

particular.  

 

CONTACTE 

Memorial Manuel Vázquez Montalbán (MVM):  

Mail: mvm@stcugat.net 

Mòbil: 696084732 

 

 

 

 

 

 


