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n una entrevista amb Joaquín Soler Serrano, 
Salvador Dalí explicava que li agradava pintar 
amb sucre de dàtil el bigoti i que es posava mel 
deliberadament, amb entusiasta desfici, a les 
comissures dels llavis esperant que les mosques 

de Portlligat («limpísimas y maravillosas»), atretes per la dol-
çor, s’introduïssin golosament a la seva boca. Llavors, la tanca-
va sense pietat ni surrealisme, i les mosques feien brrrrrrrrr, 
fins que les deixava anar, «y es una cosa sibarítica de la pintu-
ra». Tot això, deia, ho feia amb el Tour de França posat a la ràdio 
o a la televisió («me ha inspirado muchísimo»). Els ciclistes 
espigats apujant i abaixant pinyons suant com truges, la tele i 
la ràdio parlant dels herois del Tour… «y yo con mi mosca».

Segurament, Dalí va tenir l’oportunitat d’escoltar el 
que li va passar a Abdel-Kader Zaaf mentre ell feia anar el 
pinzell i retenia mosques sota el bigoti. Era l’any 1950, i el 
Tour encara recordava la interrupció que havia patit per 
culpa de la Segona Guerra Mundial. Coppi, Bartali, Kübler, 
Koblet i Bobet eren les grans icones del ciclisme d’aquella 
època, dominat per francesos, suïssos i italians, sobretot 
amb les seves gestes al Tour, on aquell any un pedalador 
inesperat va robar-los una part del protagonisme.

UnA VICTòRIA d’ETAPA AfRICAnA
Abdel-Kader Zaaf era un ciclista modest, incapaç de trencar 
l’harmonia del grup atacant a l’alta muntanya, i per tant 
sense opcions d’endur-se la victòria al Tour. Un ciclista, 
de fet, com la majoria, que aspiraven a fer un bon paper, 

a deixar-se veure i, qui sap, a guanyar una etapa. Zaaf, 
però, era un corredor que, malgrat el paper de secundari, 
tenia certa popularitat i s’havia guanyat la simpatia del 
públic amb les seves bravates i excentricitats. A més, 
com a home de fe musulmana que era, acostumava a 
agemolir-se per resar a les sortides d’etapa: devoció 
o extravagància, o tot plegat. El cas és que Zaaf no era 
un desconegut. Però no en tenia prou, volia vèncer una 
etapa, inscriure el seu nom a la llegenda del Tour.

Va triar el dia perfecte per fer-ho: la tretzena etapa de la 
cursa, de transició entre els Pirineus i els Alps, amb els favo-
rits suposadament relaxats guardant forces per a les eta-
pes de muntanya. 215 quilòmetres entre Perpinyà i Nimes, 
vorejant el Mediterrani, durant els quals es formaria una 
escapada que podria arribar a la línia de meta amb opcions 
de victòria. Era el terreny ideal per Zaaf: gairebé sempre 
pla, amb alguna pujadeta, rectes infinites i un paisatge sec a 
prova de goles assedegades, amb ràfegues de vent africà sota 
un sol roent que fregia les neurones. En aquesta atmosfera, 
el ciclista algerià se sentia com a casa, i va passar a l’atac.

Al pic del migdia, en el moment de màxima calor i quan 
encara faltaven 100 quilòmetres, Zaaf va fer una ullada als 
seus rivals, que avançaven pesadament damunt del qui-
trà enganxós, mig sedats per l’elevada temperatura. Era el 
moment: va alçar-se sobre la bici i va sortir disparat buscant 
el triomf en solitari. Només el va seguir un ciclista, el seu 
compatriota Marcel Molinès. Dos algerians liderant l’etapa 
a quaranta graus. Zaaf sabia que tot era qüestió d’aguantar 
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Una de les millors experiències de l’estiu, del juliol per ser més exactes, és 
aprofitar les estones lànguides d’havent dinat per abaixar totes les persianes, 
engegar la tele i estirar-se al sofà, deixant que l’ensonyament ens comenci a 
vèncer mentre veiem patrulles de ciclistes que desafien la calor i la resistència 
pedalant per l’asfalt de França. Tedi inefable. Ah, les migdiades i el Tour, quina 
deliciosa combinació. El millor és quan la becaina no la fa l’espectador, sinó 
el ciclista. I en plena carrera! Avui recordem la història d’Abdel-Kader Zaaf, 
que es va fer cèlebre gràcies a la seva clapada poc abans d’arribar a Nimes, 
quan estava a punt de ser el primer africà a guanyar una etapa del Tour.
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millor la calor, de resistir, i estava convençut que el seu com-
pany d’escapada s’acabaria desfent com el sucre dins el cafè.

fEnT LA MIgdIAdA SOTA Un ARBRE
Resistència i molta hidratació, només es tractava d’això. Zaaf 
i Molinès bevien tant com podien: dels bidons que portaven, 
dels que els donaven des dels cotxes d’equip i dels bidons i 
les ampolles que els oferien els espectadors que trobaven pel 
camí, que també els ruixaven a cops de manguera o espre-
ment-los esponges sobre la nuca. Quan quedaven una vinte-
na de quilòmetres per Nimes, Zaaf va fer un bon glop d’una 
ampolla que li va allargar un aficionat. Un líquid fort, coent, 
li va començar a regalimar per l’esòfag. Era vi del pays d’Oc.

Però el pobre Zaaf, aquell musulmà excèntric i caris-
màtic que resava abans de les etapes, no havia provat 
mai una gota d’alcohol. Al cap d’uns metres, el món va 
començar a donar voltes davant seu, a deformar-se, el 
cap li pesava com si fos de plom, les cames se li van posar 
a tremolar… fins que va caure a la cuneta. Es va aixecar 
de seguida, enrampat, delirant, avançant descoordinada-
ment en direcció contrària… Els espectadors van haver 
d’aturar-lo, d’ajudar-lo a posar peu a terra, i el van estirar 
sota l’ombra d’un plataner on no va trigar gaire a desma-
iar-se, a fer una senyora becaina. Molinès ja era lluny, a 
punt d’assaborir la mel de la victòria. A Zaaf el van tras-
lladar en ambulància a un hospital de Nimes. L’endemà, 
es va assabentar que no podria prendre la sortida de 
la següent etapa, perquè no havia completat els últims 

dinou quilòmetres de l’anterior. Havia tingut l’èxit a tocar, 
però ni tan sols va poder acabar el Tour.

La contrapartida d’aquell episodi tan dantesc com 
divertit com dolorós va ser la disparada notorietat que va 
tenir, que va catapultar-lo a les primeres planes de l’actu-
alitat. Mentre els Kübler, Bobet i companyia es disputaven 
la glòria de París, Zaaf triomfava com a reclam publicitari 
i, ironies dionisíaques, ho feia ¡amb un anunci d’alcohol!, 
promocionant el conegut aperitiu Saint Raphael amb un 
somriure i una copa a la mà. Paradoxes del Tour de França. 
Es diu que, al cap de poc, quan anaven al bar, els habitants 
de la regió van posar de moda l’expressió «posi’m un Zaaf».

Aquesta és la història, però el mite admet versions 
que l’alimenten de sordidesa, de realisme. A algú li pot 
costar de creure que Zaaf es desmaiés per un simple glop 
de vi, encara que no n’hagués begut mai, i tindria motius 
raonables per pensar així. Deixant aquesta hipòtesi a l’ai-
re, hi ha dues explicacions que poden ser més plausibles: 
La primera, que Zaaf es va desmaiar, en essència, per la 
tremenda calor que havia hagut de suportar i pel bru-
tal esforç que va fer, per molt acostumat que estigués a 
aquestes condicions climàtiques; el vi va ser l’empenta 
definitiva. La segona, potser encara més versemblant, és 
que el ciclista algerià hauria pres amfetamines per millo-
rar el rendiment, com feien molts altres corredors, i que 
el còctel entre drogues, 40 graus de calor, esforç al límit i 
vi del pays d’Oc hauria estat letal, fulminant.
I Dalí caçant mosques a Portlligat.
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quest 2018 fa just un segle de la finalització 
de l’anomenada Gran Guerra, un conflicte 
bèl·lic que va marcar una frontera cronolò-
gica destinada a canviar el món i especial-
ment la configuració del continent europeu. 

Va significar l’evaporació de l’Imperi Austro-Hongarès i 
d’una manera noucentista de viure. Donant un cop d’ull a 
aquella dècada i mitja inicial del segle XX –que semblava 
una prolongació de la centúria anterior− descobrim fets que 
val la pena rescatar, com ara la primera visita d’un equip ale-
many a camp del FC Barcelona. Els pioners van ser l’Stuttgar-
ter Kickers, que van disputar tres partits amistosos al camp 
del Carrer Indústria els dies 21, 22 i 24 de juny de 1914. El 
primer dels enfrontaments va ser favorable als teutons, que 
es van imposar per 0-2, mentre que els altres dos partits van 
resultar victòries blaugranes per 2-1 i 2-0. Era un Barça amb 
el mític Manuel Amechazurra a la defensa, amb Alfred 
Massana i Jack Greenwell al mig del camp, amb Casimir 
Mallorquí i Enric Peris a la davantera i amb quatre joves que 
s’obrien pas al primer 
equip: el porter Lluís Bru, 
el migcampista Ramon 
Tor ra lba,  l’ex trem 
Francesc Vinyals, i, 
sobretot, l’interior Paulino 
Alcántara, que acabaria 
esdevenint un dels grans 
mites del club. Aquella 
temporada 1913/14 l’enti-
tat blaugrana va jugar una 
quantitat ingent de par-
tits amistosos -més d’una 
trentena- per donar res-
posta a la creixent afició al 
futbol per les nostres con-
trades. Al llarg de la tem-
porada, pel camp del car-
rer Indústria van passar equips com el Middlesex Wanderers, 
el Young Boys o el Notts County, que van deixar una emprem-
ta considerable en la memòria barcelonista. Per la seva banda, 
l’Stuttgarter Kickers, una entitat fundada, com el Barça, el 
1899, era un rival a tenir en compte, no debades aquella tem-
porada i l’anterior havien quedat campions de la lliga sud 
d’alemanya i en conseqüència tots dos anys s’havien classifi-
cat per disputar la fase final del campionat alemany, en uns 
temps en què encara no existia la Bundesliga. 

Més enllà dels resultats -dues victòries per al Barça i una 
per als alemanys- el que més va cridar l’atenció d’aficionats i 
de premsa va ser l’extrema duresa amb què es van comportar 
els germànics, una cosa mai vista per uns seguidors acostu-
mats al talent dels equips anglesos que sovint visitaven els 
camps de la ciutat comtal. Així, a la premsa local es van poder 

llegir frases com «és intolerable que en un partit amistós es 
jugui a trompada seca» (El Poble Català), o «ganar los par-
tidos a porrazos, puntapiés y otras lindezas por el estilo» 
(La Publicidad). El setmanari humorístic L’Hereu assegu-
rava que s’havia confirmat la creença generalitzada que «els 
alemanys són xicots amb molta empenta, però poc científics 
en conjunt» i afegia que eren «mestres en la brutalitat i en les 
porqueries que fugen de la correcció», per reblar el clau dient 
que «el partit posà els cabells de punta a tot bitxo vivent». 
Finalment, el setmanari Nostra Bandera concloïa que «els 
alemanys ens poden ensenyar altres coses, com nosaltres a 
ells, i una d’aquestes és el futbol». Potser per aquesta mala 
experiència passarien més de vuit anys fins que un altre equip 
alemany (en aquest cas el Fürth bavarès, el 1922) tornés a 
trepitjar terreny blaugrana.

Amb tot, el que faria passar a la història a aquest triple 
enfrontament és que poc temps després, bona part dels juga-
dors de l’Stuttgarter Kickers estarien morts o inhabilitats 
per a la pràctica del futbol. Efectivament, només quatre dies 

després del tercer dels partits el jove 
nacionalista Gavrilo Princip va assas-
sinar a Sarajevo l’arxiduc Francesc 
Ferran, en el que seria el punt d’ig-
nició de la Primera Guerra Mundial, 
on Alemanya hi tindria un paper 
protagonista.

Dels tretze jugadors que el conjunt 
d’Stuttgart va desplaçar a Barcelona, 
cinc moririen o acabarien ferits molt 
greus durant el conflicte bèl·lic: Franz 
Anton Krezdorn, defensa que va dis-
putar els tres partits, va morir el 8 de 
setembre d’aquell mateix 1914 a Pretz 
(França) als 31 anys d’edat. Era, a més, 
el secretari de finances del club. Willi 
Häussler, l’interior dret de l’equip, que 
també va participar en els tres encon-

tres, moriria el 30 d’agost de 1918 a Vis-en-Artois (França) 
als 23 anys d’edat. Un altre dels caiguts durant la guerra seria 
el migcampista Bürkle, mentre que el mig centre Richard 
«Döte» Rüdinger quedaria greument ferit i l’interior esquerre 
Eugen Kipp passaria per un rosari d’operacions, amb ampu-
tació de la cama inclosa, resultat del seu pas per la batalla 
d’Ypres (Bèlgica). La mort li arribaria a Kipp l’11 d’octubre de 
1931 com a conseqüència de tot aquest seguit de problemes 
de salut. Els estralls de la Gran Guerra s’havien projectat de 
forma directa sobre el futbol. Eren altres temps.

Avui en dia, l’Stuttgarter Kickers juga a la Lliga Regional 
Sud-oest d’alemanya, un equivalent a la Tercera Divisió espa-
nyola. Les èpoques més reeixides per al club des de la creació 
de la Bundesliga l’any 1963 van ser la 1988/89 i la 1991/92, en 
què va jugar a la primera divisió del futbol alemany.
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EL PUnT
«La felicidad perdida por un punto nada más 

o el padre de satanás ya cadáver muerto en vida»

Paulina Pi de la Serra
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M
elodrama en set actes i catorze 
quadres; feia, cap a l’any 1880, 
les delícies de l’honorable 
menestralia barcelonina i 
era el punt dolç del repertori 
de l’Odeon, teatre que obria 
cada diumenge les portes a 
les deu en punt i oferia, per 

la mòdica quantitat de tres ralets, dotze o catorze actes a un 
públic delirant d’entusiasme.

Durant la representació la distingida concurrència 
dinava i berenava.

Tinc esment del text d’aquesta obra perquè la vaig llegir, 
en altres temps, en una biblioteca singular: la d’un català 
erudit i extravagant com tants d’altres. Es deia Pau Puntet i 
Puntí. Obtingué la consideració social mentre tingué diners, 
però tan bon punt hagué liquidat una quantiosa herència 
familiar, tot Catalunya el considerà «un punt filipino».

Al meu modest entendre D. Pau calçava molts punts.

Què hi farem...?

Tot són punts de vista!

El bon senyor tingué en la vida una sola dèria: la de demostrar 
la importància física, metafísica, matemàtica, onírica, 
esotèrica, màgica, folklòrica, moral i religiosa de «tersir, 
trobar, obtenir, mantenir, portar i aguantar un punt».

Ho deia sempre:
–Un punt més de boig m’hauria atorgat la genialitat, i 

pels quatre punts cardinals es dilataria la meva fama de 
sant o de savi.

–Sóc un gastrònom distingit, si hagués trobat el punt 
just de l’arròs seria un cuiner d’anomenada.

–He perdut una fortuna al joc per no haver encertat 
mai el punt volgut.

–Jo, que he sabut portar un punt de blau amb tanta 
elegància, vaig fracassar en una empresa de tintoreria per 
no saber trobar el d’aquest color singular.

–El punt d’honor hispànic –sense el qual el teatre de 
Calderón no existiria– m’ha fet aguantar molts punts que 
m’han conduït a situacions lamentables, entre d’altres a 
un duel que em costà mitja dotzena de punts a la galta 
esquerra, que han esgarriat per sempre la simetria d’un 
físic, a dir de les dones, bastant agradable.

–Quan he anat adelerat a la recerca de la fama m’ha 
passat allò que diu un clàssic francès: «rien ne sert de 
courir, il faut partir à point»–.

Pobre D. Pau! Quan jo el vaig conèixer, vell caduc i 
xacrós, renegava d’Arquímedes i de les seves pretensions, ell 
que no trobà mai un punt de suport on recolzar la seva vida.
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La Biblioteca del núvol ha publicat en paper 'Història d'Emma', que 
recull tota la ficció de Paulina Pi de la Serra, una autora admirada 

per Salvador Espriu, que la va qualificar com «un dels pocs 
valors autèntics de la nostra nació». Paulina va deixar una forta 
empremta en la cultura terrassenca del segle passat. Us oferim 

aquí el conte que tanca el recull, 'El punt', un divertimento que juga 
amb totes les possibilitats semàntiques de la paraula 'punt'.
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El seu últim ofici fou el de cotxer de punt. En realitat 
emprengué aquesta professió honorable per no desprendre’s 
del seu darrer amic, un cavall que es deia Punctus. Però ja 
hem dit que el nostre heroi arribava sempre tard: quan s’hi 
posà, els vehicles motoritzats havien desbancat la tracció 
animal i, per bé que trobà una certa clientela entre els 
turistes i els amics, essent puntós de mena, s’hi barallava 
contínuament.

Ell i la noble bèstia junyida al seu fat es van morir de 
gana. Tan bon punt hagué traspassat, la seva biblioteca, 
per dissort, anà a l’encant. Sobre el «punt» és difícil de 
reunir-ne cap de tan completa.

L’home no deixà res per verd, les obres científiques es 
barrejaven amb les curiositats, la filosofia i la moral amb 
la higiene i la tècnica.

Posseïa tractats de gènere de punt, àlbums de treballs 
d’agulla que anaven des dels modestíssims punts de creu 
i de cadeneta fins a l’aristocràtic Petit Point. Manuals de 
punts de ganxet, de mitja, de malla de coixí, entre els 
quals es compten els preciosos punts de les randes, les 
puntes i les blondes: de Chantilly, d’Alencon, de Bruges, 
de Brussel·les, d’Anglaterra. Res... D. Pau Puntet i Puntí 
era el més famós puntal de les puntaires.

També hi havia receptaris per a obtenir el punt de 
caramel, l’almívar i el merenga, devocionaris que oferten 

punts de meditació ben espirituals. Fet curiós; enmig de 
la literatura ascètica destacava un exemplar bellament 
relligat del Tenorio, per allò de «un punto de contrición 
da a un alma la salvación por toda una eternidad».

Cal dir que entre la literatura política figuraven els 14 
punts del President Wilson amb dedicatòria de l’autor.

No faltaven a la biblioteca els punts i el contrapunts 
d’una pila de danses i contradanses, curiositats, auques i 
cançons. Recordo una lúgubre però tanmateix deliciosa 
havanera dedicada al general Boulanger i al seu lamentable 
suïcidi, que com és sabut tingué lloc en un cementiri, on 
amb un ritme dels més voluptuosos es canta: «al llegar al 
punto medio una triste tumba se movió».

En un prestatge hi havia un petit «infern», és a 
dir, el racó dels llibres prohibits. Eren els de màgia i 
encanteris. Si bé aquestes pràctiques en altres temps 
temptaren D. Pau, se’n desenganyà de pressa. Segons ell, 
era impossible de trobar el punt exacte de la mitjanit, 
condició indispensable per al resultat de la majoria 
d’aquestes manigances.

A desgrat de tantes matèries acumulades, quelcom 
mancava a la famosa biblioteca; cert que hi havia 
tractats de puntuació gramatical, però vulgaríssims. Tots 
oblidaven la transcendència de posar oportunament un 
punt final.

Posseïa tractats de gènere de punt, àlbums de treballs 
d’agulla que anaven des dels modestíssims punts de creu 

i de cadeneta fins a l’aristocràtic Petit Point. Manuals 
de punts de ganxet, de mitja, de malla de coixí, entre 

els quals es compten els preciosos punts de les randes, 
les puntes i les blondes: de Chantilly, d’Alencon, de 

Bruges, de Brussel·les, d’Anglaterra. Res... d. Pau Puntet 
i Puntí era el més famós puntal de les puntaires.


