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Miquel Porter Moix

MIQUEL DE PALOL

En la imparable desritualització dels nostres temps, els obituaris s'han endut una de les pitjors parts.
Desmuntades les enervants litúrgies antigues, han vingut els temps insípids de les no litúrgies, i ara, vist
que els esperits morien d'inanició, de noves, penoses litúrgies inventades sobre la marxa, desproveïdes
de tradició, de sentit, en definitiva. En la mort d'un personatge públic queda poc més que les referències
sentimentals i la biografia.

He de sorprendre'm de l'escassa atenció donada a la pèrdua de Miquel Porter Moix? Seria exagerar. A
aquestes alçades, qui es fa il·lusions? La nostra relació va ser esporàdica, amb extensos interregnes,
però intensa, i si se'm permet un adjectiu frívol, divertida. La seva polièdria d'historiador del cine, cantant
activista, docent universitari i llibreter, operant al damunt d'un caràcter força antoinvencional i aventurer
i, en adjectiu d'una amiga comuna, francament conyon, per força n'havien de fer un personatge proteic,
imprevisible, enriquidor, francament atractiu.

De fet, en Porter, de llibreter no es pot dir que en fos. La llegendària -i extingida- llibrería Porter, a la
cantonada Portal de l'Àngel/Canuda, era un establiment de tradició familiar on ell no hi treballava fix,
però de tant en tant hi recalava de manera no sé fins a quin punt esporàdica. Jo el vaig conèixer al
darrere del taulell. En el primer pis hi havia una meravellosa sala -amb les parets folrades de cartells de
pel·lícules mítiques de Bergman i de Murnau- on els anys 70 havíem presentat revistes i fet més d'una
activitat no del tot clandestina.

El món del cine com a cultura, en el qual se centraven la majoria d'esforços de Miquel Porter, és en un
punt dolç. Amb dos-cents anys amb prou feines d'existència, ja no posa ningú en dubte la seva
categoria com a art, i d'altra banda encara és possible que un nombre considerable de membres del
gremi hagi vist totes les pel·lícules. Assistir a una discussió entre cinèfils és gratificant, perquè podran
estar d'acord o no, però tots saben de què parlen, cosa que en literatura, tot i el mite d'alguns individus
que "ho han llegit tot", és inimaginable. Per una qüestió de pura matemàtica del temps, no ho ha llegit
tot ningú.

En el cas del cine català, que en la seva forma verbal ens pot arribar a semblar un oxímoron, les
qualitats de Miquel Porter van trobar finalment la seva expressió més acabada. Perquè ell ha estat
l'inventor de l'estructura intel·lectual, el que li ha donat carta de naturalesa històrica i acadèmica.
Ha fet justícia el cine i la societat del nostre país a aquest autèntic inaugurador? Tots diuen que no, però
des de la queixa, pocs semblen disposats a posar-hi remei. La millor forma d'homenatge seria la
gernació d'un autèntic cine fet aquí, amb etiquetes o sense. De flors n'hi ha: El mar, dirigit per Villaronga
i produït per Passola, indica un bon camí a seguir. Només cal que la flor acabi fent primavera. Entretant,
al Cèsar allò que és del Cèsar: honor i reconeixement per a Miquel Porter Moix.

Miquel Porter Moix era un expert en cinema
Xavier Bertral
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