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d’entendre de l’altra, vaig fer diversos viatges d’Anglaterra a Bèlgica, 
de vegades només per un o dos dies, de vegades per unes quantes set-
manes. En una d’aquelles excursions belgues, que sempre em feien la 
impressió que em duien a terres estrangeres molt allunyades, vaig fer 
cap, un dia radiant de principis d’estiu, a la ciutat d’Anvers, que fins 
llavors només coneixia de nom. Tan bon punt vaig arribar-hi, mentre 
el tren s’alentia i creuava el viaducte flanquejat per unes singulars tor-
retes punxegudes i s’internava en el vestíbul ombriu de l’estació, va 
assaltar-me un sentiment de malestar que va persistir tot el temps que 
vaig ser a Bèlgica. Recordo que vaig córrer amb pas insegur tot el 
centre urbà, la Jeruzalemstraat, la Nachtegaalstraat, la Pelikaanstraat, 
la Paradijsstraat, la Immerseelstraat i molts altres carrers i carrerons, 
i que al final, mortificat pel mal de cap i els mals pensaments, vaig 
refugiar-me al parc zoològic de l’Astridplein, a tocar de la Centraal 
Station. Mentre em refeia, vaig seure en un banc a la penombra, al 
costat d’un aviari poblat de lluers i pinsans de plomatges vistosos que 
volaven amunt i avall. A primera hora de la tarda vaig fer una passejada 
pel parc, i al final vaig entrar al Nocturama, que havia obert feia només 
uns quants mesos. Els ulls van trigar una estona llarga a habituar-se a 
la foscor artificial que hi regnava i a distingir darrere els vidres els di-
versos animals que duien una vida crepuscular a la claror d’una lluna 
esgrogueïda. No recordo exactament quines espècies vaig veure aquell 
dia al Nocturama d’Anvers. Hi devien haver ratapinyades i jerbus 
d’Egipte o del desert del Gobi, eriçons, òlibes i ducs autòctons, opòs-
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ment de l’observació i el pensament. Una altra qüestió que crec que 
aleshores em va passar pel cap va ser saber si, quan a fora per fi es feia 
fosc i el zoo tancava al públic, encenien al Nocturama alguna mena 
d’enllumenat elèctric i hi simulaven el naixement del dia, per tal que 
els hostes d’aquell univers en miniatura capgirat poguessin agafar un 
son més o menys tranquil. En el transcurs dels anys, les imatges que 
guardo de l’interior del Nocturama se m’han barrejat en la memòria 
amb les de l’anomenada Salle des Pas Perdus de la Centraal Station 
d’Anvers. Si ara provo d’imaginar-me la sala d’espera, se m’apareix el 
Nocturama, i si penso en el Nocturama, em ve a la ment la sala d’es-
pera, suposo que perquè aquella tarda, després de visitar el parc zo-
ològic, vaig anar de dret a l’estació o, més concretament, abans vaig 
aturar-me una estona a la plaça del davant per contemplar la façana 
d’aquella construcció fantàstica, en què al matí gairebé no m’havia 
fixat. Llavors em vaig adonar que l’edifici bastit sota el patrocini del 
rei Leopold sobrepassava en gran manera la funció estrictament util-
itària, i vaig quedar admirat del noiet negre pres de verdet que, com 
si volgués perpetuar el record dels animals i els pobles indígenes del 
continent africà, des de fa un segle s’eleva amb el seu dromedari cap 
al cel flamenc dalt una torreta, a l’esquerra de la façana de l’estació. 
Quan vaig entrar al vestíbul de la Centraal Station, coronat amb una 
cúpula de seixanta metres d’altura, el primer que vaig pensar, influït 
potser per la visita al zoològic i la imatge del dromedari, va ser que, 
als nínxols de marbre d’aquell foyer temps enrere sumptuós i aleshores 
força deteriorat, hi hauria d’haver gàbies per a lleons i lleopards i 
aquaris per a taurons, pops i cocodrils, de la mateixa manera que al-
guns zoos disposen d’uns trenets amb què pots viatjar als confins de la 
terra. Aquesta mena d’idees, que allà, a Anvers, era com si se m’acu-
dissin espontàniament, potser expliquen que la sala d’espera, que pel 

sums australians, martes comunes, lirons i maquis que saltironaven de 
branca en branca, travessaven com un llamp el terra sorrenc d’un gris 
grogós o s’esmunyien per un bosquet de bambús. L’única bèstia que 
de fet tinc present és un ós rentador que seia a la vora d’un rierol i que 
vaig observar una bona estona mentre netejava amb un posat seriós el 
mateix tros de poma una vegada i una altra, com si, fregant la fruita 
amb una escrupolositat que excedia els límits raonables, cregués que 
s’escaparia del món fictici al qual havia anat a raure, per dir-ho així, 
sense tenir-hi art ni part. A banda d’això, dels animals albergats al 
Nocturama només recordo que alguns tenien els ulls sorprenentment 

grans i la mirada fixa i escrutadora pròpia de determinats pintors i 
filòsofs que intenten penetrar la foscor que ens envolta a través única-
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Ostende–, ja que, quan no s’aplicava a escriure, fixava l’atenció en la 
renglera de finestres, les pilastres acanalades o altres parts o detalls de 
la construcció. En un moment determinat l’Austerlitz va treure una 
màquina de retratar de la motxilla, una vella Ensign de manxa exten-
sible, va apuntar als miralls entretant completament enfosquits i en va 
fer unes quantes fotos, que no he sabut trobar entre els centenars de 
fotografies malendreçades que va confiar-me poc després que ens 
tornéssim a veure durant l’hivern del 1996. Quan per fi vaig abordar 
l’Austerlitz prenent per pretext l’interès que demostrava per la sala 
d’espera, no es va estranyar gens que fos tan franc i em va respondre 
sense pensar-s’hi, com des de llavors he vist fer sovint als qui viatgen 
sols, que solen agrair que els adrecin la paraula després d’haver passat 
dies sencers sense enraonar amb ningú. En tals ocasions, de vegades ha 
resultat i tot que alguns estaven disposats a obrir-se a un estrany sense 
reserves. No va ser el cas a la Salle des Pas Perdus amb l’Austerlitz, 
que en endavant va continuar mostrant-se molt sobri en paraules amb 
relació a la seva vida i els seus orígens. Les nostres converses d’An-
vers, com després les anomenaria algun cop, van tractar sobretot, 
d’acord amb els seus coneixements tècnics excepcionals, de qüestions 
relacionades amb la història de l’arquitectura, i aquest mateix tema va 
centrar la vetllada a la cafeteria situada davant per davant de la sala 
d’espera, a l’altre cantó de la gran nau de volta, on vam seure fins pels 
volts de mitjanit. Els últims clients ronsejaires van anar desfilant fins 
que vam quedar-nos tots dos sols en aquell bar disposat a imatge i 
semblança de la sala d’espera, només en companyia d’un bevedor sol-
itari de Fernet i la mestressa del local, que, entronitzada en un tambo-
ret amb una cama sobre l’altra, regnava darrere el taulell i es llimava 
les ungles amb una devoció i una concentració absolutes. Sobre aquel-
la rossa oxigenada, que duia els cabells amanyogats en forma de niu 

que sé serveix avui de cantina per al personal, em semblés un segon 
Nocturama, una confusió estranya que podia deure’s també al fet que, 
en el moment exacte en què vaig entrar al vestíbul, el sol es ponia 
darrere les teulades de la ciutat. L’esclat d’or i argent reflectit als 
enormes miralls mig velats que hi havia a la paret oposada a les fine-
stres encara no s’havia extingit del tot quan una penombra subterrània 
va omplir la sala, on seien uns quants passatgers separats els uns dels 
altres, silenciosos i immòbils. Com els animals del Nocturama, poblat 
d’un nombre sorprenent d’espècies nanes, com fennecs diminuts, 
rates llebres sud-africanes i hàmsters, també els viatgers se m’apareix-
ien empetitits, a causa de l’altura extraordinària de la coberta o de la 
foscor cada cop més espessa, i suposo que va ser per això que va ve-
nir-me a la ment la idea absurda que eren els últims membres d’un 
poble de talla reduïda, desaparegut o expulsat de la seva terra, i que, 
com que aquells n’eren els únics supervivents, feien el mateix sem-
blant pesarós que els animals del zoo. Una de les persones que s’espe-
rava a la Salle des Pas Perdus era l’Austerlitz, un home que en aquell 
temps, l’any 1967, tenia un aire quasi juvenil i una mata de cabells 
rossos i estranyament ondulats que només havia vist en Siegfried, 
l’heroi alemany dels Nibelungen de Lang. Aquell dia a Anvers, com en 
totes les nostres trobades successives, l’Austerlitz portava unes botes 
de muntanya feixugues, una mena de pantalons de feina confeccionats 
amb calicó d’un blau descolorit i una jaqueta tallada a mida però pas-
sada de moda des de feia temps, i deixant de banda l’aspecte extern, 
es diferenciava de la resta de viatgers perquè era l’únic que no badava, 
sinó que estava ocupat prenent apunts i fent esbossos, que per força 
havien de tenir relació amb la sala ostentosa on ens trobàvem tots dos 
–més aviat concebuda, segons el meu parer, per acollir-hi cerimònies 
oficials que no pas passatgers pendents del pròxim enllaç amb París o 
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* Mentre repassava aquestes notes, he recordat que el febrer del 1971, durant una es-
tada breu a Suïssa, vaig anar a Lucerna, i que, en tornar cap a l’estació, a la sortida del 
Gletschermuseum, vaig aturar-me al pont que hi ha sobre el llac, perquè quan vaig 
veure la cúpula de l’edifici de l’estació i, al darrere, el mont Pilatus retallant-se cobert 
de neu contra el cel clar d’hivern, vaig tornar a pensar en la conversa que havia tingut 
amb l’Austerlitz quatre anys i mig abans a la Centraal Station d’Anvers. Unes quantes 

d’ocell, l’Austerlitz va comentar de passada que era la deessa del 
temps pretèrit. De fet, darrere seu, sota l’escut del lleó del regne de 
Bèlgica i senyorejant la cafeteria, hi havia un rellotge imponent, en 
què una busca d’uns sis peus resseguia l’esfera en altre temps daurada, 
però aleshores ennegrida pel sutge dels trens i el fum del tabac. Du-
rant les pauses que es feien en la nostra conversa, vam mesurar l’espai 
de temps infinit que s’escolava abans no passava un minut, i tot i que 
no ens agafava de sorpresa, la batzegada d’aquella busca semblant a 
l’espasa de la Justícia ens sobresaltava de nou cada vegada que arren-
cava a l’avenir la seixantena part d’una hora i s’aturava fent una vi-
bració tan amenaçadora que et glaçava la sang a les venes. Cap a la fi 
del segle XIX, havia començat a dir l’Austerlitz en resposta a les mev-
es preguntes sobre la gènesi de l’estació d’Anvers, quan Bèlgica, una 
taca groguenca a penes visible al mapamundi, va establir les seves 
colònies al continent africà, quan les borses de primeres matèries i els 
mercats de capital de Brussel·les eren un teatre de transaccions ver-
tiginoses i els ciutadans belgues, esperonats per un optimisme il·limi-
tat, es van convèncer que el seu país, humiliat durant tant temps per 
la dominació estrangera, dividit i mal avingut, estava a punt d’erigir-se 
en una nova gran potència econòmica, en aquella època remota però 
que encara avui determina les nostres vides, el rei Leopold, sota el 
patronatge del qual es donava aquell progrés aparentment inexorable, 
va decidir esmerçar els quantiosos fons que de sobte tenia a l’abast a 
erigir edificis públics destinats a donar un renom internacional al seu 
puixant Estat. Un dels projectes engegats per la màxima autoritat va 
ser el de l’estació central de la metròpoli flamenca, on avui ens 
trobem, va dir l’Austerlitz, dissenyada per Louis Delacenserie i inau-
gurada l’estiu del 1905 en presència del monarca, després de deu anys 
de planificació i construcció. El model que Leopold va recomanar al 

seu arquitecte va ser la nova estació de Lucerna, que el captivava so-
bretot per la concepció de la cúpula,* la qual superava espectacular-
ment l’alçada habitual dels edificis ferroviaris, una idea que Dela-
censerie va desenvolupar d’una forma tan impressionant en la seva 
edificació inspirada en el Panteó romà que fins i tot avui, va dir l’Aus-
terlitz, segons la voluntat expressa de l’arquitecte, quan entrem al 
vestíbul ens fa la sensació, malgrat el caràcter profà de l’indret, que 
ens trobem en una catedral consagrada al comerç i el transport inter-
nacionals. Els elements principals del seu edifici monumental, Dela-
censerie els havia manllevat dels palaus del Renaixement italià, va dir 
l’Austerlitz, però s’hi podien trobar també reminiscències bizantines i 
moresques, i potser en arribar m’havia fixat en les torretes circulars 
de granit blanc i gris, l’única finalitat de les quals era despertar en els 
viatgers associacions medievals. L’eclecticisme en si risible de Dela-
censerie, que a la Centraal Station, amb les escalinates de marbre i la 
coberta de vidre i acer de les andanes, unia el passat i el futur, era de 
fet el mitjà d’expressió artístic que harmonitzava amb la nova època, 
va dir l’Austerlitz, i per això mateix, va continuar, era lògic que als 
llocs elevats, des d’on, al Panteó romà, els déus observaven els visi-
tants, a l’estació d’Anvers s’hi presentessin en ordre jeràrquic les 
deïtats del segle XIX: la mineria, la indústria, el transport, el comerç 
i el capital. Com ja devia haver vist, tot al voltant del vestíbul hi havia 
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hores després, durant la nit del 5 de febrer, quan ja feia estona que dormia en 
un hotel de Zuric, es va declarar un incendi a l’estació de Lucerna, que es va 
propagar ràpidament i va destruir per complet l’estructura de la cúpula. Les im-
atges que l’endemà en vaig veure als diaris 
i la televisió, i que no em vaig poder treure 
del cap durant setmanes, van contagiar-me 
una sensació de neguit que va cristal·litzar 
en la idea que jo era el culpable o, si més 
no, un dels culpables de l’incendi de Lu-
cerna. Fins i tot al cap de molts anys, he 
tornat a veure en somni que les flames 
brollaven de la cúpula i il·luminaven tot el 
panorama nevat dels Alps.

disposats a mitja altura uns escuts de pedra amb símbols diversos, com 
garbes de blat, martells encreuats, rodes alades o ruscos d’abelles, i 
aquest darrer no representava, com d’entrada podria pensar-se, la 
naturalesa al servei de la humanitat, ni tampoc la laboriositat com a 
virtut col·lectiva, sinó el principi de l’acumulació de capital. I al cim 
de tots aquells emblemes, va dir l’Austerlitz, hi havia el temps, encar-
nat per les busques i l’esfera. El rellotge estava situat a uns vint metres 
per sobre l’únic element barroc de tot el conjunt, l’escala cruciforme 
que enllaçava el foyer amb les andanes, en el punt exacte en què al 
Panteó romà, seguint una línia que arrencava del portal, s’hi alçava la 
imatge de l’emperador; en qualitat de governador d’una nova omnip-
otència, dominava fins i tot el blasó reial i el lema Endracht maakt macht. 
Des de la posició central que ocupava a l’estació d’Anvers, el rellotge 
controlava els moviments de tots els viatgers, i a la inversa, els passat-
gers havien d’alçar els ulls cap al rellotge i es veien obligats a fer-hi 
quadrar les seves activitats. En realitat, va dir l’Austerlitz, fins que no 
es van sincronitzar els horaris del ferrocarril, els rellotges de Lille o 
Lieja no concordaven amb els de Gant o Anvers, i no havia estat fins 
que havien començat a coordinar-se, a mitjan segle XIX, que el temps 
regia implacablement els destins del món. Només si ens ateníem al 
ritme que el temps ens prescrivia, podíem escarrassar-nos a recórrer 
els espais que ens separaven els uns dels altres. Si hem de ser francs, va 
dir l’Austerlitz al cap d’una estona, la relació entre l’espai i el temps, 
tal com l’experimentem quan viatgem, encara conserva un cert 
caràcter il·lusori i il·lusionista, i és per això que, quan tornem d’algun 
lloc, no sabem mai si, de fet, n’hem arribat a marxar. Des del comença-
ment va admirar-me la manera com l’Austerlitz elaborava les idees tot 
parlant, com era capaç de desenvolupar frases equilibrades a partir 
d’elements esparsos i com, per mitjà de la transmissió oral dels seus 
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