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A l'hora d'acomiadar Miquel Porter Moix 

Mossèn Dalmau (Un lector)

Tothom silencia una experiència dels anys 60 anomenada Teatre Viu, que va tenir com a inspirador i
realitzador el nostre admirat Miquel Porter Moix. En molts focs de camp entre els escoltes i les noies
guies, durant un temps, es posà de moda. Era una experiència impressionant.

Em sembla que fou l'any 1960 que a Gallifa improvisàrem a la plaça de la Rectoria un escenari per
celebrar-hi unes sessions de noves formes de teatre. Llogàrem 400 cadires i férem venir a ser actors de
l'espectacle el Teatre Viu, un conjunt que dirigia en Miquel Porter Moix.

Recordo que un dels actors amb més xispa i més notori, era un jove que es deia Aymami. L'experiència
consistia que el públic proposava el tema que el grup teatral havia de desenvolupar i inventar sobre la
marxa. I durant un quart d'hora s'escenificava en forma de drama o de comèdia el tema que una
persona anònima del públic havia proposat. I així, una nova proposta i una altra i una altra.

Junt amb el Teatre Viu també hi vingué una altra agrupació teatral a completar la vetllada, anomenada
la Pipironda. M'agradaria que els que seguiren més de prop aquestes actuacions del recordat Miquel
Porter en aquesta forma de fer teatre viu, improvisar, estimular la imaginació i la iniciativa, ens en
diguessin més coses. Era com llançar-se a realitzar un espectacle que lligava estretament el públic i els
actors, en un tres i no res. Els actors tardaven cinc minuts a repartir-se els papers. Pedagògicament era
una delícia.

¿Per què es va acabar aquesta experiència que es degué al nostre admirat -i ara enyorat- Miquel
Porter, que ha emigrat a la Nova Dimensió de Viure? Qui ho sap? Qui en recorda més coses?
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