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una traducció inacabada de 
"La nit transparent" 

per Joan Sales

A la Miscellánia Cardó, publicada el 1950, d'homenatge al pensador I home de lletres, Joan Sales aporta aquest text que recull una 
anécdota d’un personatge significatlu de l'exili republica, amb la seva inquietud religiosa de maduresa davant l'obra del doctor Cardó.

He pesat i sospesat si no pecaría d’indiscret divulgant aquesta 
anécdota. L’he explicada ja moltes vegades de paraula, i, a més, 
els seus dos protagonistes hi queden molt bé; rao aquesta dar- 
rera més que poderosa perqué, si indiscreció hi havia, em siguí 
perdonada.
Jo a Méxic treballava en una impremta, on es feien els «Qua- 
derns de l’Exili» que potser algún lector recordara. Precisament 
en els «Quaderns» —que jo dirigía— havíem combatut acerba- 
ment el senyor Indalecio Prieto, a qui teníem, sobretot per certs 
aspectes de la seva actuació com a ministre de la Guerra del 
govern de la segona República, per un deis pitjors enemics deis 
nostres ideáis.
Un bon matí el regent d’aquella impremía vingué a avisar-me 
que «un senyor» —i no volia dir-me qui era— preguntava per 
mi. Vaig sortir al despatx, on efectivament m'esperava un home 
que jo no coneixia, ja de forpa edat, molt obés, d’una obesitat 
que es veia malaltissa, i, com vaig adonar-me tot seguit, gairebé 
cec. M'explicá que s'havia emprés la traducció castellana de La 
nit transparent, i que, no trobant en els diccionaris corrents 
algunes de Ies paraules usades peí doctor Cardó, s'havia pres 
la llibertat de venir a consultar-me-les. I s'estengué en un elogi 
fervorós del nostre canonge, del seu estil, de les seves ¡dees, 
de la seva exemplaritat com a home i com a ciutadá; elogi que 
va fer extensiu a la llengua catalana, que, em digué, se li havia 
revelat en tota la seva riquesa expressiva a través d’aquella 
obra. Finalment, i vencent-se visiblement a si mateix per fer-me 
tal confidencia, em digué que mai no s'havia sentit trasbalsat 
en les seves opinions, ben arrelades en la indiferencia religiosa, 
mal al llarg de la vida, fins a llegir La nit transparent. «Y es 
sobre todo por eso —em digué— que me he decidido a tradu
cirla, para darla a conocer a muchos lectores que en catalán no 
podrían.»

Un cop ell fora, vaig preguntar al regent de la impremta •—un 
refugiat catalá— si sabia qui era aquell senyor, i em respongué 
estranyadíssim: «Dones, que no l'heu conegut? L’lndalecio 
Prieto!»

Divuit anys han passat volant, i no he sentit a dir que Indalecio 
Prieto hagués arribat a enllestir la seva traducció que tenia 
forga avanzada. Més que probablement, la seva ceguesa i el 
seu decai'ment físic progressius deuen haver estat la causa que 
quedés interrompuda. I ara, ja definitivament, per la seva mort 
le. p. d.).

Quan, cap a l’any 50, a Bourg-Madame, vaig explicar al doctor

Amb el doctor Caries Cardó al Mas Blanc, de María Planes.

Cardó aquesta rara aventura, el deixa estranyadíssim. No havia 
tingut mai cap relació, ni próxima ni remota, amb el célebre 
líder socialista, i quan li vaig precisar que el móbil principal 
d'aquest en emprendre's la traducció era el de la inquietud re
ligiosa, perqué La nit transparent l'havia saesejat profundament, 
la cara sorruda del nostre estimat canonge s’illuminá amb un 
d'aquells somriures de satisfacció infantil que tant li coneixíem. 
«No podríeu dir-me res d’un Ilibre meu —em digué— que po- 
gués afalagar-me tant.» Tot seguit s'excusá, avergonyit i escorre- 
gut, d'aquell primer moviment de vanitat: «Un Ilibre no conver
tirá mai ningú, ja que I'únic que pot convertir-nos és Déu; peró 
res de millor no li podría passar a un Ilibre que ser escollit per 
Déu com a mitjá de la conversió d’una ánima. No cree, amb tot 
—afegí encara—, no cree que siguí el cas de cap Ilibre meu, 
pobre de mi.»

Qui sap... Jo no vull deixar de creure perfectament possible 
que, si la traducció ha quedat inacabada, no així el procés íntim 
de trasbals a qué La nit transparent havia donat origen, com 
una pedra caient en una aigua adormida.


