
Austrohongarès. (La segona
part d’aquest díptic és El crepus-
cle de coure, que també publica-
rà Ensiola, pròximament.)

A primer cop d’ull, Els Dukay
podria semblar una novel·la tra-
dicional sobre la clàssica família
de respectabilíssima estirp que
de sobte es veu abocada a un
fatal procés de descomposició
perquè el paisatge –polític, soci-
al, moral, econòmic i etcètera–
en què ha viscut sempre, i que
per tant la protegia i li atorgava
un poder i un sentit, ha estat
destruït o ha sofert un daltabaix
irreparable per culpa d’un estre-
pitós esdeveniment històric. (En
el cas dels Dukay, “una de les fa-
mílies més antigues de la noble-
sa magiar”, el daltabaix en qües-
tió és, naturalment, la Primera
Guerra Mundial, 1914-1918, i la
posterior desfeta de l’Imperi
Austrohongarès.)

De tradicional, però, Els Dukay
en té més aviat poqueta cosa.
Certament, Zilahy hi ofereix el
relat d’una família que, en un
tres i no res, passa de tenir-ho
tot –un castell majestuós, prop
d’un centenar de servents, una
vida plena de luxes que depas-
sen de molt la més exigent con-
cepció del confort i del benes-
tar, i sobretot un futur d’allò
més previsible, segur i plàcid– a
tenir moltíssim menys. I, a més,

Zilahy ens ofereix aquest relat
sobre el rerefons convuls, tan
cru com al·lucinant i fins i tot
patètic, d’una guerra espantosa
que a la fi acabarà comportant
la dissolució de l’últim gran im-
peri europeu, del qual també
se’ns mostra l’agonia, especiada
per tot tipus d’atemptats, cons-
piracions, temors, incerteses i
intrigues de palau.

Tanmateix, les
e s t r a t è g i e s
narratives
–el to,
l’estil i el
punt de
vista– que
fa servir
Z i l a h y
per con-
t a r - n o s
aquesta
h i s t ò r i a
no tan
sols defu-
gen qualse-
vol tempta-
ció d’elegia
èpica o de gravetat
nostàlgica i mitifica-
dora, sinó que fins i
tot constitueixen una
flagrant exhibició de
desenfadada mala llet.
Sobretot la primera part
de la novel·la, en què
se’ns conta la història i

se’ns mostra un escrutini ex-
haustiu de la família protagonis-
ta a través d’un narrador om-
niscient, tan infal·lible com in-
cisiu, Els Dukay es revela una
portentosa novel·la humorísti-
ca, en què la intel·ligència i el
rigor en la recreació de l’època
són compatibles amb una visió
molt àcida, tirant a esperpènti-
ca, de l’estat de coses en aquell
període històric concret.

Pel que fa referència a aquest
aspecte, és encomiable la des-
tresa extraordinària de Zilahy a
l’hora de construir un narrador
que, si bé té la mateixa natura-
lesa dels de les novel·les realis-
tes del XIX, en tot moment
adopta una actitud molt moder-
na, és a dir, una actitud eclècti-
ca o gens granítica, que li per-
met de ser pietós i ennoblidor
(poques vegades) i de mostrar
l’empatia justa per no caure mai
en la caricatura grotesca, però
sobretot de ser sempre desca-
rat, lliure i impertinent. Justa-
ment, la segona part de la
novel·la perd una mica de força
–de perspicàcia jocosa, de
rauxa higiènica i de malícia pe-
netrant– perquè aquest narra-
dor omniscient és substituït per
una de les filles dels Dukay, de
qui en llegim les anotacions
–delirants, puerils, desespera-
des: Zilahy ho fa a consciència–
que va escrivint al seu dietari.

Amb tot, no hi ha dubte que
Els Dukay és una molt bona
novel·la: moderníssima, tan en-
tretenguda com ho pugui ser
una elegia enjogassada. Conve-
nia recuperar-la.
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A mitjans del segle XX, el
novel·lista i dramaturg honga-
rès Lajos Zilahy (1891-1974) era
un autor molt popular: les seves
obres havien estat traduïdes a la
majoria de llengües europees i
eren llegides amb entusiasme
per un públic força nombrós. A
l’Espanya de Franco, per exem-
ple, era tota una celebritat lite-
rària. Vés a saber per quin
motiu, però, el prestigi i la po-
pularitat de Zilahy es van anar
desinflant, fins al punt de fer
desaparèixer els seus llibres
dels catàlegs de les editorials i
dels prestatges de les llibreries.

Ara, però, hi estan retornant.
Si la vida és ondulant, tal com
deia Montaigne, la història de la
literatura de vegades és una ma-
rejadora muntanya russa. L’edi-
torial Ensiola tot just acaba de
publicar una de les novel·les
més conegudes de Zilahy, Els
Dukay (1949), primera part d’un
díptic sobre la decadència d’una
família aristòcrata de l’Imperi

ELS DUKAY, DE LAJOS ZILAHY
Elegia (jocosa) per a un imperi

És encomiable la destresa extraordinària de Zilahy a l’hora de construir un narrador que, si bé té la mateixa
naturalesa dels de les novel·les realistes del XIX, en tot moment adopta una actitud molt moderna, eclèctica o gens
granítica, que li permet de ser pietós i ennoblidor i mostrar l’empatia justa per no caure mai en la caricatura grotesca

Els Dukay
Lajos Zilahy / Traducció d’A. Ribera
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El relat d’una família que, 
en un tres i no res, passa 

de tenir-ho tot –un castell 
majestuós, una vida plena 

de luxes i un futur d’allò 
més previsible– 

a tenir moltíssim menys

El novel·lista, dramaturg i periodista
hongarès Lajos Zilahy (1891-1974)


