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ASSUM GUARDIOLA
Picadura de Barcelona és una d’aque-
lles lectures que creix mentre la llegei-
xes i que, quan arribes al final, et sap 
greu que s’acabi. Feia temps que no 
llegia un llibre que em requerís tanta 
atenció i, alhora, tant de plaer en tots 
els sentits. I tanta diversió, també. Quan 
acabes, per això, vols més picadura.

Què ens proposa l’Adrià Pujol en 
aquest llibre que és, entre altres aspec-
tes, una oda en clarobscur, més obscu-
ra que clara, d’una ciutat, Barcelona, 
una baixada momentània a l’infern de 
qui la transita i que, a més a més, està 
narrada amb trempera amb un català 
gustós i viu? Dic entre altres aspectes 
perquè no trobo just resumir-la com 
ho acabo de fer. És el que passa amb les 
grans obres: en intentar explicar «de 
què van», les redueixes a una anècdota 
ridícula que no fa cap mena de justícia 
al gaudi viscut. Què ens proposa, deia. 

L’escriptura erràtica 
i el gust de les paraules

Bàsicament, el llibre demana un lector 
atent que es deixi emportar per aquest 
discurs mental i verbal que és com un 
torrent que t’empassa i que t’obliga a 
deixar altres lectures simultànies.

El protagonista, una mena d’enfant 
terrible empordanès amb arrels barce-
lonines, transita pels carrers de la Bar-
celona menys aparadoresca mentre 
fuma i beu llaunes de cervesa calenta. 
I, entre calada i calada, entre picadura 
i picadura, glop a glop —contrapunts 
que ens resituen físicament al present 
de la narració— el personatge deam-
bula amb la ment. Passat i present i di-
versos escenaris que ens situen al seu 
periple vital i intel·lectual. La narració, 
en aquest sentit, funciona a partir de 
cercles concèntrics, d’intrahistòries 
que es retroalimenten mitjançant l’ac-
ció i el pensament erràtic. Hi trobareu 
diversos nivells de lectura, autorefe-
rencialitat del discurs, conceptualitza-
ció dels records i poesia integrada en 
la narració. I, sobretot, sobretot, ironia. 
I, per damunt de tot, aquesta manera 
de narrar nerviüda, ferma, acolorida i 
absorbent. I un punt autocomplaent 
(valgui la rima adriapujolesca).

L’autor escriu: «I tinc por: tots es-
crivim el mateix, sobre el mateix, llevat 
d’algun que és molt bo, perquè diu el 
de sempre però no es nota». Jo diria 

Adrià Sardó, el músic en terra      de músics
al seu retir a Palamós. Hi ha lloc per a 
les grans fites: primer violí a l’Orques-
tra Municipal de Barcelona, sota la 
batuta d’Eduard Toldrà; les gires amb 
l’orquestra dels ballets de Barcelona, 
dirigida per Joan Magriñà; o la repre-
sentació d’El Pessebre, de Pau Casals, el 
1974, dins el Festival de Calonge.

Escrit amb l’ofici d’Albert Vilar, 
autor d’altres llibres dedicats a Calon-
ge, el llibre duu un pròleg de la vídua 
del músic, Concepció Mira, i es tanca 
amb uns poemes esparsos del mateix 
Sardó. Entremig hi ha tot el seu recor-
regut vital, des del context familiar, el 
seu trasllat i formació a Barcelona, fins 

Malauradament, Sardó no va ser a 
temps de veure publicada la seva bio-
grafia, tot i que va poder revisar-ne les 
proves d’impremta. Va morir el novem-
bre passat, gairebé centenari, de mane-
ra que el llibre —i la seva presentació— 
s’erigeix en tot un homenatge calongí a 
un dels seus prohoms.

que l’Adrià Pujol és molt a prop de dir 
el de sempre sense que es noti. Sense 
més embuts: llegiu-lo.
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