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PORTER MOIX

Isabel-Clara Simó

Porter Moix era d'aquelles rares persones que sempre hi són i sense fer soroll. Era d'esquerres, i fins i
tot quan va ser funcionari de la Generalitat de Catalunya de l'època Pujol -hi va ser cap del servei de
Cinematografia, del 1977 al 1986- era d'esquerra. D'Esquerra Republicana. Era també aquella mena
d'intel·lectual que no es preocupa de l'anomenada alta cultura sinó la que està molt més a prop del que
despectivament s'anomena massa. Les seves dèries eren el cinema i la cançó. En cinema era alguna
cosa més que un defensor, perquè n'era un erudit; de fet, la seva tesi doctoral va ser la primera en
cinematografia, l'any 1975, i era catedràtic d'aquesta disciplina de la Universitat de Barcelona. Quan
parlaves amb ell, acabaves somrient, perquè per grossa que fos la que et deia, ho feia amb gràcia, amb
sentit de l'humor. També amb contundència. Tenia una característica veu ronca i la cara pigada, i la
seva sola presència ja animava qualsevol col·loqui, formal i solemne o popular i esguitarrat. Va estar
una pila d'anys sent rector de la Universitat de Prada, un lloc on la gent va a fer homenatges, a fer
platxèria, a presentar polítics a més de presentar ponències, on es trobava com a ca la sogra. Si li
parlaves d'independència li brillaven els ulls foscos i penetrants i somreia. Era un agitador cultural, un
anticonvencional, un replicador temible, un inconformista ben educat. Era un home encantador, tothom
ho sap.

La dreta catalana -que té una llargària i una profundidat esfereïdores- l'ha titllat de progre més d'una
vegada i l'ha mirat amb menyspreu. En el fons, les ideologies arrosseguen tones d'emoció, i les
antipaties i les simpaties de vegades s'articulen en pensament racional i de vegades no. És ben curiós
que els tan ofesos amb l'anomenada progressia siguin tan viscerals en els seus atacs. Ara mateix, que
hagi guanyat Bush els dóna una satisfacció tan gran, tan visible, tan cofoia, que fins i tot es permeten
trobar-li pegues. Si apareix un soldat americà assassinant a sang freda un iraquià ferit i desarmat, de
seguida et parlen de per què han sortit aquestes imatges; si algú recull impostos per la via de fomentar
el joc -prohibit pel catolicisme, que no us en recordeu?- de seguida et diuen què fan altres països. La
dreta, abanderada de la moral, té conviccions molt epidèrmiques. A la dreta no li agradava Miquel Porter
Moix. I ell se'n fotia.
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