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Miquel Porter i Moix

David Castillo

L´increïble Miquel Porter i Moix ha abandonat el regne dels vius per visitar la república igualitària dels
morts, on crec que segurament es trobarà més còmode. Els que encara es divertiran més seran els
seus nous companys, perquè els arriba un individu insuperable, un geni de la vida, que va repartir el seu
sentit de l´humor, la seva bonhomia allà per on va passar.

A la darrera edició de la Universitat Catalana d´Estiu vaig arribar a Prada després de passar gairebé un
mes vagarejant per França i quan vaig entrar al Liceu Renouvier una immensa bandera roja i negra
queia des dels finestrals dels estudiants. Davant, el Canigó. Darrere, la bandera llibertària. Amb aquest
nord i sud, França es feia més suportable. La cosa em va deixar de semblar insòlita quan vaig trobar el
Miquel Porter i Moix al sopar de ranxo del Liceu. Ell, amb les seves bromes explicades sempre amb la
cara de pal al mes pur estil Buster Keaton, em va fer una reivindicació àcrata de la universitat, de la
mateixa manera que l´havia presentada cada any als estudiants, així com ho va fer davant les autoritats
en un acte a l´atrotinat poliesportiu del Liceu, una benvinguda obligatòria a la “república llibertària”.

Cinèfil per vocació, llibresc de manera hereditària, continuador de la tradició dels chansoniers Brassens,
Ferré, Brel i companyia, i, a la vegada, promotor de la Nova Cançó -un dels fenòmens culturals més
interessants de la Catalunya del segle XX-, Porter Moix també passarà a la història com un activista, un
cor inquiet, un revolucionari estoic acompanyant fidel d´una cigarreta. L´aire pur de les muntanyes era
contrarestat pel fum del tabac i durant els últims anys estudiava cada moviment sabent els esforços que
implicava la supervivència, l´ofici de resistent a tantes coses on s´havia forjat. Miquel Porter també era
catalanista per portar la contrària, com un exercici de rebel·lia, com un epígon més de la seva condició
de dandi i d´anarquista de soca-rel.

En aquest país de monges –amb tot el respecte per les autèntiques-, al nostre home no li va quedar
altre remei que ser un subversiu, gairebé un antisitema tot i el seu civisme, l´esperit de ciutadà i un
posta en determinats moments pràcticament noucentista. En un dels sopars de l´UCE em va defensar el
vi de tetra-brik que ens servien els diligents empleats del Liceu. Aquesta defensa també implicava una
manera de veure el món, amb el got mig ple, que denota l´optimsta escèptic en un territori de derrotistes
recalcitrants. Sense Miquel Porter i Moix el món serà encara més imperfecte.
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