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Una de les cançons d'aquelles
cançons escrita. Metra i música,
per M i q u e l Porter-Moix

ffik

orter sí, ¡ perdonau la mala gracia d'aquest acudít,
però porter al Portal de
l'Àngel, gairebé al cap i casal de la clutat de Barcelona, al seu cor neurálgíc i
vital, per on tothom passava (i passa encara) entre l'aldarull i la
rauxa d'un centre urbà sempre pletòric,
sempre nervios i crispât com qualsevol
ciutat d'aquest món terrenal. Per aquells
indrets d'encant i poesia molt a la vora
deja desaparegut Cine Paris, on, percert,
vaig veure per primera vegada, El último t a n g o en Paris, al centre vital del Portal de l'Àngel hi havia (ara ja no ho sé,
fa molts anys que no la visito i ho lamento força), la velia, antiga, tradicional llibreria de lafamllia Porter-Moix. Un
atapeit Hoc de llibres de tota mena on
s'hi destil-lava l'encant possible, i tal vegada l'imposible, el ressò de les tradicionals llibreries de tota la vida quan les
llibreries eren regentades per la clàssica
figura imprescindible, tot un personatge a evocar I recordar, del llibreter que
no només es limitava a despatxar llibres
al llarg de vuit hores diàries. Aquell home o dona, culte, préparât, rigoros, amb
criteris i aguda Sensibilität en qualsevol

moment et feia de guia, orientava el
client, li donava suport i ajuda de tota
mena per poder esbrinar i donar Hum a
dubtes vacil-lacions de vegades normals
i logiques a l'hora d'adquirir un llibre.
Sota aquest clima, que a les primeres
visites em recordava pel-licules de terror
o d'intriga, vaig conèixer, vaig veure per
primera vegada a la meva vida Miquel
Porter Moix, ara tan recordat i evocat per
excel-lents cinèfils de fèrtil memòria, que
saben encara qui és qui fou, i probablement, qui sera, personatge notable al
món del cinema a casa nostra. I un d'aquest homes sensé el mes petlta dubte és
l'amie Porter Moix, desaparegut un 17 de
novembre de l'any passât i quan un servidor era de viatge per terres de Siria i
Jordània. Al tornar del viatge (viatge que
fou apassionador i vital, sere també) i
prendre contacte amb la realitat quotidiana i mentre fullejava diaris endarrerits em trobo i per sorpresa amb la noticia de la seva mort. Una mort sobtada,
corn totes les morts, que fou capaç de dur
el meu pensament, vet aqui quines coses
de vegades passen, a una nit a Barcelona, l'any 1961?, 1962?..., a l'estació de
Gracia, on circulava amunt i avall l'anomenat llavors tren de Sarrià. Asseguts a
una banqueta freda i sòrdida, una famllia feliç que entre bromes i mes bromes
cantaven velles cançons tradicionals catalanes. I el portaveu d'aquell improvisât
recital cançoner no era altre que Miquel
Porter Moix. Tal vegada aquella gent (era
bona gent, no ho dubteu) tornava d'una
festa, d'una trobada commemorativa,
onomàstica...,com és comprensible ho ignorava. Però la cosa, la seqùència tenia
la seva gràcia personal i comunicativa.
D'altra banda que l'home tlngués desitjos de cantar tampoc era una sorpresa excessiva, al cap i a la fi, Porter Moix amb

la noble companya i iniciativa de dos notables, prestigiosos ciutadans, Josep Maria Espinas i Delfi Abella, crearen un moviment clutadà, cívic, musical, reivindicatiu i altrescosesencara mes, conegutscom
Els setze jutges i la seva conseqüéncla i
derivado, la coneguda com la nova canco
amb la Guillermina, el Pi de la Serra, el
noi del Poblé Sec, el Xavier Elies, la Remei Margait. O la Maria del Mar Bonet,
el seu germa i tants i tants d'un fragment
de la nostra historia fins arribar a Lluis
Llach que, cree, tancava la série. Moments
importants a la década deis seixanta amb
tot aquell reguitzell de cançons variades
i algunes agosarades que ara, inévitablement, pue tornar a recordar, a fer-les
vives i présents a la mort del nostre personatge d'avui no només, com es pot veure, décantât per el mon del cinema, sino
també per mons i vivències no lligades al
sete art que eli d'una forma suggèrent,
pedagògica, exemplar va emprar quan
d'arribar a la gent es tractava.
Però també convendría recordar al
Miquel Porter Moix no en exclusiva com
historiador de cinema, escriptor notable o catedràtic de les arts audiovisuals
que dona fe i testimoni al llarg temps
dedicai a la docencia, a fer despertar
vocacions cinèfiles als joves de l'època,
també seria necessari esmentar-lo com
a critic cinematografie a les pagines de
la mítica revista Destino. D'aquelles pagines, i tant greu em sap no conservar
cap exemplar a la meva biblioteca, en
vaig aprendre molt del llenguatge cinematografie. Les sèves critiques, els
seus escrits formaren part inevitable
d'una formació que em permeteren
conèixer, estimar els clàssic del cinema
mut del quai eli era tot un expert, Papst,
Murnau, Griffith, Chaplin, els expressionistes alemanys, els clàssics soviètics,
els pioners de Hollywood i aquells inoblidables westerns,
les primeres pel-licules de John Ford, l'escola dels centreeuropeus... Académie i cineclubista en
uns anys en que els cineclubs, els cinefórums proliferaren al territori de Catalunya com bolets, com esclat-sangs en
arribar per tot arreu la tardor, la feina
didáctica de Porter Moix és extensa i de
Marga durada. Pertany a una generado
que en la práctica va néixer amb el cine i a eli dedicaren la seva vida. Al cine
i, cal no oblidar-ho, als llibres. Porter al
Portal. Ü

Porter a l'Auditorium amb
F e r n a n d o R e y a l'estrena de

Bearn.

