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Miquel Porter Moix, un príncep generós

Josep M. Huertas Claveria

Hi ha persones sàvies que tenen una virtut afegida, la generositat. No els importa cedir els seus
coneixements sense esperar res a canvi. Són gent que fàcilment fan deixebles que aprenen al seu
costat. He tingut la sort de conèixer-ne algunes, no gaires, perquè és una espècie que no sovinteja, més
aviat sembla en extinció.

Me'n vénen a la memòria sobretot tres, que desgraciadament ja no són entre nosaltres: Manuel Ibáñez
Escofet, Ernest Lluch i Miquel Porter Moix. De la primera vaig aprendre a ser persona i periodista; de la
segona, mil i un detalls que milloraven els meus reportatges -fins i tot sent ministre de Sanitat tenia
temps per escriure un targetó perquè s'havia assabentat d'un detall que potser m'interessaria-, i la
tercera va dirigir la meva tesina de periodisme.

Quan em van dir a l'Escola de Periodisme, la de Madrid, que calia que fes una tesina per acabar la
carrera, la meva afició al cinema em va dur a investigar sobre la producció cinematogràfica a Espanya.
Sense conèixer-lo, vaig trucar a Miquel Porter, que aleshores exercia de crític al setmanari Destino, i li
vaig demanar si me la podia dirigir. Va respondre que d'acord, però que no tenia cap títol. Jo volia que
fos ell, però les normes eren i són les normes, i només un universitari que fos doctor podia fer de
director de tesina.

Ibáñez Escofet, que era el meu cap al desaparegut diari El Correo Catalán, em va recomanar un
professor universitari amic seu, Jordi Nadal, perquè cobrís l'expedient, tot i que seria Miquel Porter el
director autèntic. Nadal, eixut i una mica amb cara de pomes agres, va acceptar l'encàrrec per
compromís amb l'Ibáñez, dient que ja hi donaria un cop d'ull final.

I així va ser com l'estiu del 1965 vaig fer la tesina demanada sobre producció de cinema a Espanya i,
per sobre de tot, vaig guanyar l'amistat de Miquel Porter, a qui sempre veia atrafegat en un pis del Palau
del Baró de Maldà, situat sobre d'on el seu pare regentava la famosa llibreria Porter. En Miquel em va
presentar la gent que treballava amb ell a Destino, com ara Antoni Kirchner i un noi que em va dir que
prometia, Jaume Genover, que després publicaria llibres de cine.

Ens vam anar veient quan investigava sobre els inicis del cinema a Catalunya, que donarien pas a una
magnífica història, i sempre que li trucaves per demanar-li qualsevol cosa, el favor estava concedit
abans que el formulessis.

Després va venir la seva vinculació política a Esquerra Republicana de Catalunya i, catalanista de soca-
rel com era, un dia va ser cridat a posar-se al davant de la Universitat Catalana d'Estiu. El cinema, però,
seguia essent la seva passió primigènia, la que sempre va mantenir. El vaig veure per darrera vegada al
seu barri de Sarrià, dins d'alguna altra moguda. Havia mort ja la seva dona i el vaig veure desmillorat.

Hi ha qui diu que va ser un home dispers, i que això va perjudicar la seva obra. Jo crec que ell volia ser
així: dedicar-se a moltes coses a la vegada, potser perquè el seu país estava mancat de tantes... Per
aquesta raó va participar en la creació del Setze Jutges, en la recerca de films antics dins de la
Col·lecció Cinematogràfica Catalana (Cocica), que funcionava al Palau Maldà, va ser el primer doctor en
cinema de l'Estat Espanyol, i sobretot, com ha dit molt bé Josep Maria Espinàs, va ser "un personatge
poc freqüent, sempre disposat a fer coses pensant que serien útils als altres, sense cap interès propi,
sense voler aprofitar-se de res". Pensant en els altres. Aquesta era una de les seves dèries, que també
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sabia aplicar als alumnes, coneixedor com era de la importància de l'entusiasme del professor per
engrescar-los.

El país està mancat d'aquesta mena de gent, que, segur, podem criticar per altres coses, però no per
aquest tarannà de saber estimular equips, deixebles, gent amb ganes de fer coses. Són gent, poca per
desgràcia, que es revela indispensable, quan de sobte sabem que ja no hi són. Expliquen que Joan
Oliver, en saber que havia mort Carles Riba, va deixar anar aquella frase tan genial: "Si tu no hi ets, ara
qui ens renyarà?". Podríem estrafer-la per preguntar-nos: "Ara que Miquel Porter ja no hi és, a qui
consultarem aquell dubte?". Perquè ell, des de la generositat del príncep en saviesa, que no es creia
que fos príncep ni savi, però que ho era, l'hauria contestat sense esperar res a canvi.
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