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El perquè de Portaveu, 
com i qui l'ha fet 
possible
Breu història d’una aventura editorial 
durant 30 anys, donant servei al nostre 
sector del Segre Mitjà 

L'any 1977 fou un any força prolífic a Ponts quant a 
la creació d'associacions: el CN Mig Segre, el Centre 
Excursionista Pontsicà (CEP) i l'Associació Cultural 
Portaveu de Ponts, perquè, qui més qui menys sortia 
amb moltes ganes com d'una llarga letargia cultural que 
s'havia perllongat durant quaranta anys de franquisme. 
Fruit d'aquell venturós ressorgiment, durant la primavera 
d'aquell any es donaren ja els primers passos encaminats a 
la creació de la revista, que s’intensificaren durant el decurs 
de l’estiu... Sis mesos abans que sortís el primer número, 
una colla de joves i algun veterà –replets tots d’il·lusió 
i vitalitat– havíem estat gestant una mena d'estatuts de 
l’associació, elaborats en aquelles llargues reunions mig 
clandestines en cases particulars o entre canya i canya 
a les taules d’un bar, mentre també cercàvem un nom 
que identifiqués la publicació i una capçalera adient per 
aquell mitjà de comunicació que preteníem veiés la llum 
a començaments de l'any vinent, el 1978.

S’havia de cercar col·laboradors, articulistes, correctors, 
dibuixants, fotògrafs i cobrir tot l’engranatge per fer-la 
funcionar, i pensar –prioritàriament– en l’aspecte econòmic. 
Per això calia cercar subscriptors i anunciants, la qual cosa 
suposà un tasca àrdua i feixuga, que no fou gens fàcil, però 
aquell petit grup compost per Rafael Calvet i Solé, Manuel 
Gabriel i Forn, Emili Palà i Augé, Martí Sala i Mallol, Ferran 
Solans i Comelles, Ferran Solans i Figueras, i jo mateix, 
aconseguirem portar a terme l’objectiu. I així, el 6 de gener 
de 1978 sortí l’esperat número 1, després d’haver trobat in 
extremis un impressor a Barcelona, que s’arriscà en aquell 
aventurat projecte.

Malgrat totes les dificultats que varem haver de vèncer, 
la publicació veié la llum per primera vegada la diada de 
Reis, com si talment es tractés d’un obsequi dels Mags 
d’Orient, i realment pels que tants esforços hi havíem 
esmerçat, fou una mica així... Finalment, s’havia fet realitat 
aquella iniciativa sorgida durant el període de transició cap 
a la democràcia, que posava fi a un llarga i fosca època 
durant la qual el dret d’expressió havia estat sota mínims i 
durant el que calia crear noves vies per tal que fluís aquella 
espurna de llibertat que estrenàvem amb il·lusió, per tal de 
poder-la anar incrementant... Així mateix, s’havia d’endegar 
accions encaminades a restituir tot el mal fet a la nostra 
llengua, injustament perseguida, però sobretot, donat que 
en aquell moment sorgien tot un seguit de temes candents 
que afectaven la comarca i que requerien un tractament 
periodístic urgent, es feia ben palesa la necessitat de crear 
la revista. 

Els començaments foren realment difícils... Encara recordo 
com a les darreries de desembre de 1977, anava corrent 
com un boig (llavors encara podia) per la Travessera de 
Gràcia de Barcelona –on hi havia la impremta Ràpid Text–, 
a la qual m’adreçava per tal de lliurar els darreres treballs 
que s’havien de publicar en aquella primera revista. La 
veritat és que encara ara, no m’explico com el bo d’en 
Josep Cubells, propietari d’aquella minúscula i vella 
impremta, confià en mi i en els meus puerils plantejaments 

de comptable incipient, per permetre'ns tirar endavant 
aquell arriscat projecte, ja que més d’una vegada degué 
pensar en les minses possibilitats que tenia d'obtenir-
ne guanys. Recordo també aquella llarga conversa per 
planificar la revista, amb en Cubells i el dibuixant de la 
impremta –que fou qui dissenyà la primera capçalera–, 
entre munts de paper emmagatzemats en aquella fàbrica 
de lletres, amb la ferum de tinta presidint la reunió i el 
soroll eixordador d’aquelles gastades màquines que no 
paraven de repicar. 

Han passat trenta anys des de llavors i la revista, que 
malgrat les traves que ens han posat i les dificultats 
econòmiques gairebé endèmiques, segueix –feliçment 
i gairebé, miraculosament– viva, la qual cosa ha estat 
possible gràcies sobretot a les subvencions de la 
Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Lleida, que 
des de fa una colla d'anys venen donant el seu suport 
econòmic a la publicació; als anunciants i als socis, molts 
dels quals han seguit confiant en nosaltres des dels inicis 
perquè creen el l'esperit que la impulsà, i a tots aquells 
que hi han aportat el seu treball desinteressadament, fent 
especial esment als col·laboradors literaris i gràfics... 
Han estat desenes de persones les que hem participat 
en l’aventura i en aquesta commemoració és de justícia 
esmentar-ne unes quantes, per la seva aportació més 
compromesa i significativa a Portaveu.

- a la direcció 
GABRIEL i FORN, Manuel
SALA i MALLOL, Martí
VIDAL i AUDET, Maria Lurdes
VIDAL i SORDÉ, Jordi

- a l’equip de redacció
CALVET i SOLÉ, Rafael
CASTELLÀ i PORTA, Jordi
DARBRA i SOLANES, Jaume
ESTEVE i SALA, Josep
GABRIEL i FORN, Manuel
INVERNON i FORN, Jaume
JUNYENT i AUDET, Montserrat
JUSTO i FARRERAS, Ramon
MASSANA i BLANCH, Llorenç
MONTANYÀ i MALUQUER, Ramon
PALÀ i AUGÉ, Emili
PUBILL i GOMÀ, Francesc
PUIG i OCHOA, Maria Rosa
RIBÓ i BARÓ, Roser
SALA i MALLOL, Antoni
SALA i MALLOL, Martí
SOLANS i FIGUERAS, Ferran
SOLANS i COMELLES, Ferran
SOLSONA i FLOTATS, M. Alba
VIDAL i AUDET, M. Lurdes
VIDAL i SORDÉ, Jordi
VIDAL i TUGUES, Lluís
VILA i BERNE, Maricel

- entre els correctors
SOLANS i BADIA, Maria
SOLANS i COMELLES, Ferran
SORDÉ i BERTRAN, Esther
VIDAL i SORDÉ, Betlem
VIDAL i SORDÉ, Jordi
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- en la distribució
GUÀRDIA i VECIANA, Francesc
MASES i ESTEVE, Teresa
RIBÓ i BARÓ, Roser
SALA i SALA, Francesc
SALA i FENÉS, Dolors
VIDAL i SORDÉ, Francesc
VIDAL i AUDET, Maria Lurdes

- com a fotògrafs habituals
BEL (Joan Climent)
CALVET i ROSELL, Joan
CETÓ i RIBERA, Josep
CUCURULLS i CANES, Agustí
GABRIEL i FORN, Manuel
JORDI 
JOU i CANES, Tomàs
MUNTÓ i SEGON, Mercè
PÉREZ i CASAS, Pere
POVES RUÍZ NAVARRO, Miquel
RAMELLAT i JOVÉ, Antoni
ROCA i MARTÍ, Antoni
SALVADÓ i GOSET, Lluís
SALVIA i PINÓS, Joan
SÁNCHEZ i ASTUDILLO, Fina
VIDAL i SORDÉ, Jordi
VIDAL i TUGUES, Lluís
VIDAL i AUDET, M. Lurdes
VILADOT i FONTANET, Joan

- com a dibuixants i ninotaires
ALL-PEBRE (Josefi na Balagué)
JOTAEME (Jaume Mascó i Boncompte)
MASSANA i MONISTIROL, Perenton
MASSANA i MONISTIROL, Ramon
PETROTTUFF, MARAT (Marc-Antoine Sala i 
Fenés)
TIM (Manuel Gabriel)
TOTI, ROTH, WIDSOR, JOVISO, MARJO i YORI 
(Jordi Vidal)

- els impressors
RÀPID TEXT, de Barcelona
Offset SEPRILL, de Guissona
SE.GRA.MI, SA, de Sant Adrià del Besós
UNIÓN, de Lleida
Impremta BARNOLA, de Guissona
Impremta SALADRIGUES, de Bellpuig

- com a poetes
ARRAZOLA, Rosa Maria
FERNÁNDEZ i TATJÉ, Emília
INVERNON i FORN, Jaume
PEDRÓ i FONTANET, Josep
ROSA MARI
SALA i MALLOL, Martí
SANGRÀ, Lola
SOLANS i COMELLES, Ferran

- com a col·laboradors des de 5 a 10 treballs
ADELA
ADEMISE
AINAUD DE LASARTE, Josep M.
ALCÁZAR i DOMINGO, Francesc

ALONSO VALIENTE, J.
AUDET i PIJUAN, Anna
BARRERA BALAGUÉ, Jordi
CALVET i ROSELL, Joan
BARRERA i BALAGUÉ, Jordi
CAMPABADAL i COMELLES, Agustí
CARBÓ i MASLLORENS, Joaquim
CN Mig Segre
CRONISTA MUSICAL
MONIS, Els
ERFOS
FORT i SANS, Ramon
FORNELLS i SOLÉ, Montserrat
GABRIEL i BAGÀ, Honorat
GUÀRDIA, M. Àngels
INVERNON i FORN, Jaume
JNC Ponts
JAUME (Jaume Darbra)
MUNTÓ i AUBETS, Josep
PALÀ i AUGÉ, Emili
PALÀ i AUGÉ, Josep M.
Parròquia, La
SOLANS i FIGUERAS, Ferran
SORDÉ i BERTRAN, Joan
VALERI
TEBÉ i CASTELLÀ, Joan
BLASCO ARGENTE, Vicente
VIDAL i SORDÉ, Josep M.
VILA i BERNE, Maricel
VILADEVAY GONZÁLEZ, Carlos
PUJOL, Lurdes

- com a col·laboradors amb més de 10 treballs
BERNAUS i VIRGILI, Jordi
CINCA CIRERA, Rosa
ESTEVE i SALA, Josep
FENÉS i CAPELL, Valeri
GASPÀ i VILA, Ramon
GREGORI i NOSÀS, Joaquim
GABRIEL i FORN, Manuel
INVERNON i FORN, Jaume
JANÉ i RIERA, Albert
J.O.
JUNYENT i AUDET, Montserrat
JUNYENT i VALL-LLOBERA, Josep
MALLOL i FIGUERA, Ramon
MASSANA i BLANCH, Joanpere
MASSANA i MONISTIROL, Perenton
MASSANA i MONISTIROL, Ramon
MONTANYÀ i MALUQUER, Ramon
PEDRÓ FONTANET, Josep
PINÓS i VILALTA, Pere
PUBILL i GOMÀ, Francesc
PUIG i OCHOA, Maria Rosa
SALA i MALLOL, Martí
SERRA i SOLANS, Jordi
SOLANS i FIGUERAS, Ferran
SOLANS i COMELLES, Ferran
TORRUELLA i SOLDEVILA, Jordi
VIDAL i AUDET, M. Lurdes
VIDAL i SORDÉ, Francesc
VIDAL i SORDÉ, Jordi


