
  
 

El viatge d’hivern  
 

GEORGES PEREC  

 

L’última setmana d’agost de 1939, mentre els rumors de guerra 
envaïen París, un jove professor de lletres, Vincent Degräel, va ser 
convidat a passar uns quants dies en una propietat dels voltants de Le 
Havre que pertanyia als pares d’un dels seus col·legues, Denis 
Borrade. El dia abans de marxar-ne, explorant la biblioteca dels seus 
hostes a la recerca d’un d’aquells llibres que sempre ens prometem 
que llegirem, però que generalment només tindrem temps de fullejar 
amb deixadesa a la vora d’un foc abans de per fer una partida de 
bridge, Degräel va topar amb un volumet titulat El viatge d’hivern, 
l’autor del qual, Hugo Vernier, li era desconegut del tot. No obstant 
això, les primeres pàgines li van fer una impressió tan forta que amb 
prou feines va tenir temps d’excusar-se de l’amic i dels seus pares 
abans de pujar el llibre a la seva habitació.  

El viatge d’hivern era una mena de relat escrit en primera 
persona i situat en una contrada mig imaginària en què els cels 
pesants, els boscos ombrívols, els turons suaus i els canals retallats de 
rescloses verdoses evocaven amb una insistència insidiosa paisatges 
de Flandes o de les Ardenes. El llibre estava dividit en dues parts. La 
primera, la més curta, descrivia en termes sibil·lins un viatge de caire 
iniciàtic, cada etapa del qual semblava que hagués estat marcada per 
un entrebanc, i al terme del qual l’heroi anònim, un home que tot feia 
suposar que era jove, arribava a la vora d’un estany inundat per una 
boira espessa; allà l’esperava un barquer que el conduïa vers un illot 
escarpat, al mig del qual s’elevava una construcció alta i tenebrosa; 
amb prou feines el jove va haver posat el peu en el pontó estret que 
constituïa l’únic accés a l’illa, va aparèixer una parella estranya: un vell 
i una vella, tots dos embolicats amb unes capes negres i llargues, que 
semblava que sorgien de la boira i que es van situar a banda i banda 
d’ell, el van agafar pels colzes, i s’estrenyien tan fort com podien 
contra els seus costats; gairebé soldats mútuament, van enfilar un 
corriol esllavissat, van penetrar en l’habitatge, van pujar una escala de 
fusta i van arribar a una habitació. Allà, tan inexplicablement com 
havien aparegut, els vells van desaparèixer, i van deixar el jove tot sol 
al mig de l’estança. El lloc estava moblat sumàriament: un llit recobert 



  
 

amb una cretona de flors, una taula, una cadira. Un foc flamejava a la 
llar. Damunt la taula hi havia un àpat preparat: una sopa de faves i 
una llonza. Per la finestra alta de la cambra, el jove mirava com la 
lluna plena emergia dels núvols; després va seure a taula i va 
començar a menjar. I amb aquest sopar solitari s’acabava la primera 
part.  

La segona part constituïa gairebé quatre cinquenes parts del 
llibre i ràpidament quedava ben clar que el relat breu que la precedia 
n’era el pretext anecdòtic i prou. Es tractava d’una llarga confessió 
d’un lirisme exacerbat, barrejada amb poemes, màximes enigmàtiques 
i sortilegis blasfems. Tot just havia començat a llegir-la, Vincent 
Degraël va experimentar una sensació de malestar que li va ser 
impossible de definir amb precisió, però que no va fer més que 
accentuar-se a mesura que passava les pàgines del volum amb una mà 
cada cop més tremolosa: era com si les frases que tenia davant els ulls 
de sobte li resultessin familiars, li recordessin irresistiblement alguna 
cosa, com si en llegir-les s’imposés, o més aviat se superposés, el 
record alhora exacte i borrós d’una frase gairebé idèntica i que ja 
hauria llegit en una altra banda; com si aquelles paraules, més tendres 
que les carícies o més pèrfides que els verins, aquells mots ara límpids 
ara hermètics, obscens o calorosos, enlluernadors, laberíntics, i 
contínuament oscil·lants com l’agulla embogida d’una brúixola entre 
una violència al·lucinada i una serenitat fabulosa, esbossessin una 
configuració confusa, on hom semblava que retrobés barrejats 
Germain Nouveau i Tristan Corbière, Villiers i Banville, Rimbaud i 
Verhaeren, Charles Cros i Léon Bloy.  

Vincent Degraël, el camp d’interessos del qual cobria 
precisament aquests autors —preparava des de feia anys una tesi sobre 
«l’evolució de la poesia francesa des dels parnassians fins als 
simbolistes»—, de primer va creure que efectivament devia haver llegit 
aquell llibre per atzar durant les seves investigacions; després, més 
versemblantment, que era víctima d’una il·lusió de déjà vu en què, 
com quan el simple gust d’un glop de te us transporta de cop trenta 
anys enrere a Anglaterra, n’hi havia hagut prou amb no res, un so, una 
flaire, un gest —potser aquell moment de dubte que havia notat abans 
de treure el llibre del prestatge on era, classificat entre Verhaeren i 
Vielé-Griffin, o bé la manera àvida amb què n’havia fullejat les primers 
pàgines— perquè el record fal·laç d’una lectura anterior vingués a 
pertorbar en sobreimpressió la lectura que estava fent, fins a 



  
 

convertir-la en impossible. Però ben aviat el dubte ja no va ser 
possible i Degraël es va haver de rendir a l’evidència: potser la 
memòria li jugava una mala passada, potser tan sols era casualitat que 
semblés que Vernier manllevava de Catulle Mendès el seu «únic xacal 
que rondava sepulcres de pedres», potser podríem tenir en compte els 
retrobaments fortuïts, les influències evidents, els homenatges 
voluntaris, les còpies inconscients, la voluntat de pastitx, el gust de les 
citacions, les coincidències felices, potser podríem considerar que 
expressions com «el vol del temps», «les boires de l’hivern», «horitzó 
obscur», «coves profundes», «fonts vaporoses», «llums incertes dels 
sotaboscos salvatges» pertanyien de ple dret a tots els poetes i que era, 
doncs, del tot normal retrobar-les tant en un paràgraf d’Hugo Vernier 
com en les estrofes de Jean Moreás; ara bé, era absolutament 
impossible no reconèixer, paraula per paraula o gairebé, a l’atzar de la 
lectura i prou, aquí un fragment de Rimbaud («Veia clarament una 
mesquita en comptes d’una fàbrica, una bateria de tambors formada 
per àngels») o de Mallarmé («l’hivern lúcid, estació de l’art serè»), allà 
de Lautréamont («Mirava en un mirall aquesta boca torturada per la 
meva voluntat»), de Gustave Kahn («Deixa que expiri la cançó... el 
meu cor plora, / puja el bistre al voltant de les clarors. Solemne / el 
silenci ascendeix lentament, espaordeix / els sorolls familiars d’una 
gentada vaga») o, amb prou feines modificat, de Verlaine («en 
l’interminable avorriment de la planura, la neu lluïa com sorra. El cel 
era de color de coure. El tren lliscava sense cap murmuri...»), etc.  

Eren les quatre de la matinada quan Degraël va acabar la 
lectura d’El viatge d’hivern. Hi havia localitzat una trentena de 
manlleus. Certament n’hi havia més. El llibre d’Hugo Vernier 
semblava que era una compilació prodigiosa dels poetes del final del 
segle XIX, un centó desmesurat, un mosaic en què cada peça era l’obra 
d’un altre. Ara bé, al mateix moment que s’esforçava per imaginar 
aquest autor desconegut que havia volgut pouar en els llibres dels 
altres la matèria del seu text, mentre mirava de representar-se fins al 
fons aquest projecte insensat i admirable, Degraël va sentir néixer dins 
seu una sospita trasbalsadora: acabava de recordar que en agafar el 
llibre del prestatge, maquinalment n’havia observat la data, mogut pel 
reflex de l’investigador jove que no consulta mai cap obra sense 
anotar-ne les dades bibliogràfiques. Potser s’havia equivocat, però 
creia que havia llegit: 1864. Ho va verificar, amb el cor a la gola. Ho 
havia llegit bé: allò volia dir que Vernier havia citat un vers de 



  
 

Mallarmé amb dos anys d’antelació, havia plagiat Verlaine deu anys 
abans de les seves «Arietes oblidades», havia escrit com Gustav Kahn 
gairebé un quart de segle abans! Allò volia dir que Lautréamomt, 
Germain Nouveau, Rimbaud, Corbière i molts altres tan sols eren els 
copistes d’un poeta genial i desconegut que, en una obra única, havia 
sabut reunir la substància de què s’alimentarien després tres o quatre 
generacions d’autors!  

Tret, evidentment, que la data d’impressió que figurava en 
l’obra fos errònia. Ara bé, Degraël es negava a considerar aquesta 
hipòtesi: la seva descoberta era massa bella, massa evident, massa 
necessària per no ser certa, i ja imaginava les conseqüències 
vertiginoses que provocaria: l’escàndol prodigiós que constituiria la 
revelació pública d’aquesta antologia premonitòria, la magnitud de les 
repercussions, l’enorme posada en qüestió de tot el que els crítics i els 
historiadors de la literatura havien professat impertorbablement 
durant anys i panys. I la seva impaciència era tal que, renunciant 
definitivament a dormir, es va precipitar a la biblioteca per mirar de 
saber-ne una mica més, d’aquest Vernier i de la seva obra.  

No va trobar-hi res. Els pocs diccionaris i repertoris presents en 
la biblioteca dels Borrade ignoraven l’existència d’Hugo Vernier. Ni el 
matrimoni Borrade ni Denis no van poder orientar-lo més: el llibre 
l’havien comprat en una subhasta, feia deu anys, a Honfleur; l’havien 
fullejat sense prestar-hi gaire atenció.  

Durant tot el dia, amb l’ajut de Denis, Degraël va examinar 
d’una manera sistemàtica l’obra, cercant-ne els fragments escampats 
en desenes d’antologies i reculls: en van trobar vora de tres-cents 
cinquanta, repartits en gairebé trenta autors: els poetes més cèlebres i 
els més obscurs del final de segle, i fins i tot alguns prosistes (Léon 
Bloy, Ernest Hello), semblava que haguessin fet d’El viatge d’hivern la 
bíblia d’on havien pouat el millor d’ells mateixos: Banville, Richepin, 
Huysmans, Charles Cros, Léon Valade es relacionaven amb Mallarmé i 
Verlaine i altres autors avui dia caiguts en l’oblit com Charles de 
Pomairols, Hippolyte Vaillant, Maurice Rollinat (el fillol de George 
Sand), Laprade, Albert Mérat, Charles Morice o Antony Valabrègue.  

Degraël va anotar amb molta cura en una llibreta la llista dels 
autors i la referència dels seus manlleus i va tornar a París, ben decidit 
a continuar des de l’endemà les seves investigacions a la Biblioteca 
nacional. Però els esdeveniments no li ho van pas permetre. A París, 
l’esperava l’ordre de mobilització. Incorporat a files a Compiègne, es 



  
 

va trobar, sense haver tingut realment temps de comprendre per què, 
a Sant Joan Lohitzune, després va passar a Espanya i d’allà a 
Anglaterra i no va tornar a França fins al final de 1945. Durant tota la 
guerra havia dut la llibreta a sobre i miraculosament havia aconseguit 
no perdre-la. És clar que les seves investigacions no havien avançat 
gaire, però tanmateix havia fet un descobriment capital: al British 
Museum havia pogut consultar el Catalogue général de la librairie 
française i la Bibliographie de la France i havia pogut confirmar la 
seva formidable hipòtesi: El viatge d’hivern, de Vernier (Hugo), havia 
estat editat el 1864, a Valenciennes, imprès a Hervé Frères, tipògrafs i 
llibreters i, sotmès al dipòsit legal com totes les obres publicades a 
França, havia estat dipositat a la Biblioteca nacional, on li havien 
atribuït la referència Z 87912.  

Nomenat professor a Beauvais, Vincent Degraël va consagrar 
des d’aquell moment tot el seu temps lliure a El viatge d’hivern.  
Investigacions profundes en els diaris íntims i en la correspondència 
de gran part dels poetes del final del segle XIX el van convèncer 
ràpidament que Hugo Vernier, en el seu temps, havia conegut la 
celebritat que mereixia: notes com «rebuda avui una carta d’Hugo», o 
«he escrit una carta llarga a Hugo», «he llegit V. H. tota la nit», o fins i 
tot la cèlebre «Hugo, Hugo i prou» de Valentin Havercamp, no es 
referien pas a Victor Hugo, sinó a aquest poeta maleït l’obra breu del 
qual havia aparentment incendiat tots els qui l’havien tinguda a les 
mans. Contradiccions clamoroses, que la crítica i la història literària 
no havien pogut explicar mai, trobaven així l’única solució lògica; i, 
evidentment, és pensant en Hugo Vernier i en tot el que devien a El 
viatge d’hivern que Rimbaud havia escrit: «Jo és un altre» i 
Lautréamont, «La poesia ha de ser feta per tots i no per un».  

Però com més valorava el lloc preponderant que Hugo Vernier 
havia d’ocupar en la història literària de França de l’últim segle, menys 
capaç era d’aportar-ne proves tangibles: i és que mai més no va poder 
posar la mà sobre cap exemplar d’El viatge d’hivern. El que havia 
consultat, l’havien destruït —junt amb la vil·la— durant els 
bombardejos de Le Havre; l’exemplar de la Biblioteca nacional no hi 
era quan el va demanar, i no va ser fins després de llargs tràmits que 
va poder saber que, al 1926, havien enviat el llibre a un enquadernador 
que no el va rebre mai. Totes les recerques que va demanar a desenes i 
centenars de bibliotecaris, arxivistes i llibreters van ser inútils, i ben 
aviat Degraël es va convèncer que els cinc-cents exemplars de l’edició 



  
 

havien estan destruïts voluntàriament pels mateixos que se n’havien 
inspirat directament.  

De la vida d’Hugo Vernier, Vincent Degraël no en va poder 
esbrinar gairebé res. Gràcies a una petita nota inesperada, descoberta 
en una obscura Biographie des hommes remarquables de la France 
du Nord et de la Belgique (Verviers, 1882), va poder saber que havia 
nascut a Vimy (Pas-de-Calais) el 3 de setembre de 1836. Però les actes 
d’estat civil de l’ajuntament de Vimy havien cremat el 1916, juntament 
amb els duplicats arxivats a la prefectura d’Arràs. Sembla que mai no 
se’n va guardar cap acta de defunció. Durant més de trenta anys, 
Vincent Degraël es va esforçar en va per recollir proves de l’existència 
d’aquest poeta i de la seva obra. Quan va morir, a l’hospital psiquiàtric 
de Verrières, alguns dels seus antics alumnes es van dedicar a 
classificar la pila immensa de documents i de manuscrits que havia 
deixat. Hi figurava un registre gruixut, relligat amb tela negra, 
l’etiqueta del qual deia, amb una cal·ligrafia curosa, El viatge d’hivern: 
les vuit primeres pàgines descrivien la història de la seva recerca 
inútil; les altres tres-centes noranta-dos estaven en blanc. 
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