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La STACIDOMO de PERPIGNAN 

Perpignan [Perpinjã] estas urbo sude de Francio, apud la limo de 
Hispanio. Ĝi estas la ĉefurbo de regiono Roussillon [Rusijon], sed 
fakte konsistas el la norda parto de Katalunio. Kiel la Eŭska lando, 
Katalunio sternas sur ambaŭ flankoj de la montar-ĉeno Pireneoj. 
Ankoraŭ nun, en la kamparo ĉirkaŭ Perpignan aŭdeblas la katalu-
na lingvo. Ĝis la morto de l'diktatoro francisko Franco, la larĝeco 
de la fervojaj trakoj en Hispanio kaj Francio estis malsimilaj!  

Bildo 1: La stacidomo de Perpignan kun statuo de Dali ĉe ĝia 
firsto. 
Ĉu la stacidomo de Perpignan montras ion vere rimarkindan? Pri 
tio, ni ne vetus, sed tute male opiniis la fama surrealisma pentristo 
Salvador DALI! La 27an de aŭgusto 1965, vestiĝinte kiel Granda 
admiralo, kun sia ne-preterlasebla marŝbastono, li proklamis sian 
eternan amon al la stacidomo de Perpignan: Tie li spertis veran 
kosmogonian ekstazon!  



Dali asertis tiam ke la stacidomo de Perpignan estas la centro de 

la mondo! 

Bildo 2: Dali antaŭ la 

stacidomo. 

Post la jaroj 

1950aj, Dali 

pentris 

malmultajn 

grandformajn 

tolojn. 

 Bildo 3: La 

stacidomo de 

Perpignan, centro 

de la mondo 

Kiel tio okazis? En 

novembro 1964, Dali 

estis iranta trajne de 

Hispanio (kie li vivis) al 

Francio kun sia edzino 

Gala. Tiu-ĉi ofte inspiris 

al li geniajn verkojn kaj 

verŝajne – laŭ diroj de 

psikologoj-ankaŭ ebligis al li atingi psikan ekvilibron. Nu, Gala devis 

registri por sia edzo en Francio pentraĵojn, kiuj estis en la trajno. La 

stacidomo de Perpignan utilis kiel fervoja doganejo. Antaŭ la 

alveno al la urbo, la cerbo de Dali ek-bolis; kiam ili alvenis en la 

stacidomon, li spertis veran mensan iluminadon: li konvinkiĝis (aŭ 

tion proklamis) ke “l’Universo estas unu el la plej limigitaj aĵoj 

ekzistantaj kaj, sen konsideri ĉiujn proporciojn, ĝi estas simila per 

sia strukturo al la stacidomo de Perpignan“! 

Li pentris plurajn 

versiojn de tiu pentraĵo, en kiu li montris sian mistikismon. La du 

personoj preĝantaj ambaŭflanke estas konstanta aludo lia al la 

surtola oleaĵo de Millet (18a jarcento) : l’Anĝeluso,  
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Kompreneble, l’artisto alportis neatenditan famon al la urbo, kies 

estroj decidis kultivi ĝin! e la fino de la 20a jarcento, renovigaj kaj 

bontenaj laboroj estis plenumitaj en la stacidomo. 

Plafono estis dekoraciita en 1982 laŭ lia stilo (bedaŭrinde 

malaperinta en 2013 pro sekurecaj kaj renovigaj laboroj)  

Bildo 4: La 

plafono. 

 

Oni ankaŭ 

muntis 

kahelan pavimaron antaŭ la pordo de la stacidomo, kiun oni taksas 

inspirita de la tolo de Dali. Sed ne nur tio! 

 

Ĝin desegnis 

Robert 

d'Hoosse kaj 

pentris 

Jacques 

[Ĵak] 

Charansonnet 

Nova komercejo 

malfermiĝis en 2010, 

kiun oni nomis 

“Centro de la mondo” 

en la kataluna. Tian 

indikilon povas vidi 

kun miro turistoj kiuj 

ne konas la historion 

de Salvador Dali! 

Pierre Grollemund  
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