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Tot llegint "El mal de Montano" d'Enrique Vila-Matas topo amb una frase d'un poema 
de Goethe. Jo, que soc illetrada i tinc una cultura de topades, encontres i sorpreses, 
sense cap formació sistemàtica, que no he llegit ni Goethe ni cap dels moltíssims autors 
que Vila-Matas referencia, entrecreua i fa ganes de conèixer, he trobat una frase, l'inici 
d'un poema que fa anys em va impactar. Una topada vila-matiana. 
 
El poema de Goethe parla d'un home que cavalca per la nit i el vent. 
 
"Qui cavalca tan tard 
per la nit i el vent? 
És el pare amb el seu infant, 
l'agafa fort, li don calor 
............................................" 
 
Al petit li sembla veure el rei dels alisis, amaga la cara, i el pare li diu que és tan sols un 
floc de boira; el petit sent veus, el rei dels alisis li promet jocs, flors i vestits, el pare 
respon que en les fulles seques xiuxiueja el vent; el rei dels alisis convida l'infant a anar-
se'n amb ell, les seves filles l'esperen, ja li canten i el bressolen, el pare contesta que és 
la foscor lluminosa dels salzes. Llavors el petit sent com el rei dels alisis el pren, pare, em 
fa mal, s'exclama. El pare cavalca més ràpid mentre el petit gemeix, quan arriben a lloc 
el petit és mort. 
 
A part del drama que presenta, en el seu dia el poema em va impactar perquè va ser la 
primera vegada que vaig veure expressada amb tanta força la preocupació i el dolor d'un 
pare per un fill. D'un pare, no d'una mare. 
 
Ara he buscat info a la meva amiga Viqui i he trobat que originalment seria una llegenda 
que parla no del rei dels alisis, sinó dels elfs, una confusió idiomàtica; també llegeixo que 
el poema és prou conegut, ha sigut musicat per diversos autors, Schubert entre d'altres, 
Beethoven no ho va aconseguir, diu la meva amiga Viqui. 
 
També diu la Viqui que un vespre Goethe va veure una figura cavalcant amb urgència, 
al dia següent va saber que era un pagès que portava el seu fill a ciutat perquè el veies 
un metge. Entre aquest fet i l'antiga llegenda Goethe hauria creat un poema impactant. 
 
I ara arribem a la versió Vila-Matas, que en menciona tan sols una frase, sense cap 
referència al context. ¿Quién deambula tan tarde en la noche y el viento?" Ha canviat 
tan sols una paraula, i amb aquest canvi tan menut en aparença, i gràcies al vent "un 
tanto molesto" que comença a bufar mentre ell passeja, adopta i adapta la sensació que 
Goethe va sentir, la fa seva i l'entrecreua  amb el que ell sent quan, durant seu propi 
deambular sense objectiu ni pressa, comença a bufar un vent que es digna no contestar 
a la pregunta, qui deambula? tal vegada la podríem interpretar com: qui soc?: "Algo 



engreído sin un claro motivo y al mismo tiempo eufórico, decidí dar una vuelta por los 
alrededores de la casa, di unos cuantos passos en la noche, dos, cuatro, ocho. . . . . Al 
salir un poco a campo abierto comenzó a soplar un viento un tanto molesto. . ." (P 51) 
El cavalcar desesperat d'un pare per salvar la vida del seu infant s'ha esborrat, la manca 
de resposta del vent suposa la fi d'un deambular sense objectiu propiciat per un estat 
d'eufòria. Quan el somni desapareix, el despertar el du a una experiència onírica 
desquiciada, potser degut a la fi d'un estat etílic i potser a que un vent antic no vol donar 
respostes a les preguntes que ha propiciat. 
 
Tal vegada aquest petita confusió volguda podria ser un reflex de tota l'obra, aquesta 
barreja de literatura, cultura, ficció, experiències, anhels, veritats, recerca, 
desdoblament, tot el que ens fa creure que la ficció és realitat i que la realitat passa a 
ser ficció, en la defensa constant de la creativitat literària i el rebuig dels llocs comuns i 
sense vida que tant l'irriten en el taxista, i també el rebuig de la literatura de consum 
amb el que tantes vegades ens fa ensopegar. 
 
Apassionant. 
 
I ja que de creació literària es tracta, acabo amb una cita de Claude Magris que Vila-
Matas m'ha fet arribar a la pàgina 157: 
 
"Puede que la literatura sea también una parte del mundo, del modo que lo son, por 
ejemplo, las hojas" 
 
Ara a cercar informació sobre Claude Magris, quina feinada em dona aquest llibre! Sort 
de la Viqui, si et conformes amb poc. Magris és italià, mediterrani, quina alegria! 
 
Trobo en una entrevista que li fa Daniel Verdú el 24 d'abril de 2021, quasi ara, una frase 
que podria estar en el Mal de Montano: "Un día se descubrió mirando por la ventana, 
sin ni siquiera ganas de leer" Ni de llegir ni d'escriure. El motiu, la crisi sanitària. A partir 
d'aquest fet, les casualitats, les coincidències, les ficcions tan presents en el mal de 
Montano es precipiten cap al mon de les realitats diàries, ja no són ficció ni 
coincidències, ni creació literària, són part de la vida mateixa. 
  



 
 

Original Alemany Traducció Català 
Wer reitet so spät durch Nacht und 
Wind? 
Es ist der Vater mit seinem Kind; 
Er hat den Knaben wohl in dem Arm, 
Er faßt ihn sicher, er hält ihn warm. 
 
"Mein Sohn, was birgst du so bang 
dein Gesicht?" 
"Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht? 
Den Erlenkönig mit Kron und 
Schweif?" 
"Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif." 
 
"Du liebes Kind, komm, geh mit mir! 
Gar schöne Spiele spiel' ich mit dir; 
Manch' bunte Blumen sind an dem 
Strand, 
Meine Mutter hat manch gülden 
Gewand." 
 
"Mein Vater, mein Vater, und hörest 
du nicht, 
Was Erlenkönig mir leise verspricht?" 
"Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind; 
In dürren Blättern säuselt der Wind." 
 
"Willst, feiner Knabe, du mit mir gehn? 
Meine Töchter sollen dich warten 
schön; 
Meine Töchter führen den 
nächtlichen Reihn, 
Und wiegen und tanzen und singen 
dich ein." 
 
"Mein Vater, mein Vater, und siehst 
du nicht dort 
Erlkönigs Töchter am düstern Ort?" 
"Mein Sohn, mein Sohn, ich seh es 
genau: 
Es scheinen die alten Weiden so 
grau." 
 
"Ich liebe dich, mich reizt deine 
schöne Gestalt; 

Qui cavalca tan tard a través del vent i 
la nit? 
Es un pare amb el seu fill. 
Té el petit al seu braç 
El porta segur i tebi a la falda. 
 
"Fill meu, per què amagues la cara 
espantada?" 
"No veus, pare, al Rei dels Elfs? 
El Rei dels Elfs amb corona i mantell?" 
"Fill meu és el rastre de la boirina." 
 
"Dolç nen vine amb mi! 
Jugaré meravellosos jocs amb tu; 
Hi ha moltes flors encisadores a la 
ribera, 
La meva mare té moltes peces 
daurades." 
 
"Pare meu, pare meu, no sents 
el que el Rei dels Elfs em promet?" 
"Calma, mantingues la calma, fill meu; 
El vent mou les fulles seques. " 
 
"No vens amb mi nen bo? 
Les meves filles t'atendran bé; 
Les meves filles fan la seva dansa 
nocturna, 
I elles t'amanyagaran i ballaran perquè 
t'adormis." 
 
"Pare meu, pare meu, no veus allà, 
A les filles del Rei dels Elfs en aquell 
lloc fosc?" 
"Fill meu, fill meu,ho veig bé: 
Són els arbres de salze grisos." 
 
"T'estimo, m'encanta la teva bella 
figura; 
I si no fas cas faré servir la força." 
"Pare meu, pare meu, ara em toca! 
El Rei dels Elfs m'ha ferit!" 
 
El pare tremola i cavalca més de 



Und bist du nicht willig, so brauch ich 
Gewalt." 
"Mein Vater, mein Vater, jetzt faßt er 
mich an! 
Erlkönig hat mir ein Leid getan!" 
 
Dem Vater grauset's, er reitet 
geschwind, 
Er hält in Armen das ächzende Kind, 
Erreicht den Hof mit Müh' und Not; 
In seinen Armen das Kind war tot. 

pressa, 
Porta el nen que gemega als seus 
braços, 
Arriba a l'alqueria amb dificultat i 
urgència; 
Als seus braços el nen era mort. 
  

Crec que la traducció és millorable (com tot) 


