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‘In memoriam’

Yael,
l’àngela

U
na mort acci-
dental per-
met, per sob-
tada i incom-
prensible, la

màxima expressió del
dolor que tota mort com-
porta. Més tràgica i absur-
da no podia ser la mort de
l’amiga Yael Langella: tot
va passar l’11 de gener pas-
sat, cap a les cinc de la
tarda, quan estava de va-
cances i feia fotos pels car-
rers de Lisboa: una fatídica
relliscada des d’una altura
de set metres en un desni-
vell urbà on hi hauria
d’haver hagut una tanca
protectora, mentre feia
unes passes enrere per en-
focar un edifici que volia
fotografiar. Perquè la Yael
Langella era una artista i
una intel·lectual sencera i
engatjada: fotògrafa, poeta
i traductora, havia col·la-
borat assíduament amb el
seu company sentimental,
Uwe Geest, artista pintor,

en les seves exposicions. A
l’Uwe també li havia dedi-
cat el seu poemari Retorn
a Dahme, publicat a Jar-
dins de Samarcanda en
edició bilingüe hebreu-ca-
talà. Més recentment, la
Yael havia publicat una
plaquette a Cafè Central,
Unbekannter Dichter, un
poemari tan curt com in-
tens, la lectura del qual em
va emocionar.

La Yael s’havia fet catalana
perquè estimava la nostra
història i la nostra llengua.
Però abans ja havia estat
russa, francesa, italiana,
portuguesa, alemanya, ja-
ponesa, amiga dels àrabs i
anarquista. Havia assumit
el seu nom hebreu en un
quibuts. I ens explicava
que havia trobat una part
de les seves arrels diaspò-
riques a Lleida.

Era una dona amb aspec-
te físic de pagesa bretona
saludable, amb uns pieto-

La poeta i traductora Yael Langella
va morir l’11 de gener passat víctima
d’un accident a Lisboa ● Se sentia
catalana, estimava la nostra història
i la nostra llengua ● Josefa Contijoch
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(el darrer butlletí del PEN
ens la mostra al costat de
l’Anna Politkóvskaia). Per-
què si hi ha un actitud
intel·lectual que expressi
amor per les paraules, és
aquella de la màxima lectu-
ra possible, o sigui, la tra-
ducció, però també la de la
denúncia a favor de la lli-
bertat d’expressió. Impli-
car-se en els mots aliens
per dotar-los de sentit amb
els mots propis, o deixar-
los envolar per despertar
consciències.

En el camp de la genero-
sitat traductora comptava
amb l’ajut de n’Arnau Pons,
amb qui va traduir dues
peces d’orfebreria del desve-
lament mental que haurien
de tenir algun premi supra-
nacional o, com a mínim, de
ser exhibides a les vitrines
d’objectes de luxe poetolò-
gics: Las ensoñaciones de la
mujer salvaje, d’Hélène Ci-
xous, i Poesía contra poesía,
de Jean Bollack.

sos ulls de miop que et con-
templaven tímidament i
dolçament. Era un extraor-
dinari ésser humà dels que
no tenen preu. Tal com diu
la nota que ens va enviar de
seguida el seu germà Olivi-
er: “Estimava els humans.
Volia teixir lligams estudi-
ant les llengües, respectant
les arts i la cultura, estudi-
ant la història. També volia
compartir els seus coneixe-
ments i lluitava aferrissa-
dament contra la neciesa i
la incomprensió. Com tots
aquells que l’han estimada,
sé la mena de buit que
deixa... Ens queden les
seves obres i la seva poesia:
el seu pensament vital ens
acompanya”.

La Yael donava generosament
el seu temps, no només a
l’obra pròpia, sinó –i sobre-
tot– a l’obra dels altres,
exercint de traductora i de
defensora dels escriptors
perseguits o empresonats

La poeta i traductora Yael Sylvie Langella-Klépov
(París, 1953 - Lisboa, 2007) ha mort tràgicament
d’accident, al carrer, a Lisboa, l’11 de gener del
2007. Llicenciada en dret i filologia romànica,
Yael parlava deu idiomes i, actualment,
treballava en l’àrea de subvencions a la traducció
de l’Institut Ramon Llull. Yael Langella, per raons
familiars i professionals, havia viscut a diversos
països d’Europa i a Israel. Fou professora de

francès a l’escola d’infermeres de Natzaret (1975-
1977), i va traduir la pel·lícula Memoria del agua,
d’Hector Faver, al francès i al català. També va
col·laborar amb editorials.
Yael Langella era membre del Centre Català del
Pen Club i formava part del seu Comitè
d’Escriptors Empresonats. Entre les activitats
d’aquest Comitè destaca l’acte que va tenir lloc el
novembre del 2005 al Bar Horiginal de
Barcelona, on es va fer un homenatge a
l’escriptor Ken Saro Wiwa; Yael va llegir poemes
al costat d’autors com ara Montserrat Abelló,
Assumpta Cantalozella i Carles Torner.
Darrerament hi havia participat en un recital
poètic a la Biblioteca Francesca Bonnemaison.
Els anys 80 la Yael, al seu retorn d’Israel, va
militar al Sindicat Tèxtil de la CNT de la Ronda de

Sant Antoni. Fou en aquest local on la Yael va
entrar en contacte amb l’Ateneu Enciclopèdic,
perquè allà es preparava l’edició d’El Vaixell
Blanc. La Yael es va integrar a la Secció Literària
de l’AEP i va participar en les tertúlies literàries
celebrades a la Casa de la Caritat i va publicar
contes i poemes a la seva revista.
La primera col·laboració amb El Vaixell Blanc
data de l’estiu del 1982. Es tracta del conte Un
gesto, que passa a Natzaret. L’octubre del mateix
any hi publicava Cuatro poemas desde la celda,
un llarg poema, la darrera estrofa del qual, diu:
“Somos los tripulantes del barco libertad, / hijos
del mar y del viento, / y vamos seguros de puerto
en puerto. / Sin dios, sin ley y sin amo: / hemos
organizado nuestra vida a bordo / y no les ha
quedado sitio”. La Yael va participar en el

número monogràfic dedicat a Lorca, el gener del
1983, amb l’escrit Variaciones sobre la poesia
partiendo de García Lorca. En el següent número
hi publicà el conte La Balada de Frantisek, situat
a les negres muntanyes del sud de Bohèmia.
L’estiu del 1983 va ser publicat Municipio y
Federación en Iberia, de Joao Freire, guanyador
del Primer Certamen de l’AEP, amb la traducció
del portuguès de Yael Langella. Ella mateixa
havia aconseguit un dels accèssits del certamen
amb el llarg poema en francès Chemin de
l’Homme vers le Vent, la Pierre, encara inèdit. La
darrera col·laboració de la Yael a la revista El
Vaixell Blanc és el poema A un leñador en
Finlandia, en què diu: “Camina el largo caminar
del día / y a cada paso afila el alba, / La muerte
lleva en sus manos / tal como lleva el hacha”.

Militant
llibertària

Amb ella vaig tenir el
plaer de traduir Carrer Or-
dener, carrer Labat, de
Sarah Kofman. Ara, a Lis-
boa, havia d’enllestir la tra-
ducció al català i al castellà
de L’elogi de la desobedièn-
cia, d’Eyal Sivan i Rony
Brauman (un llibre lúcid
que s’estimava especial-
ment), però també estava
engrescada en la traducció
de L’écrit, de Bollack, jun-
tament amb n’Arnau, amb
qui havia decidit de tradu-
ir al francès els Viatges i
flors, de Mercè Rodoreda…

Tenia les mans a vessar de
projectes de poesia (un re-
cull en francès), de fotogra-
fia, d’exposicions amb
l’Uwe, de lectures públiques
i d’altres traduccions, per
no citar-ne tants d’altres
que devia tenir al cor i al
pensament, o que ja vehicu-
lava amb els seus companys
de l’Institut Ramon Llull, o
des de la revista jueva Segell

amb en Lleonard Muntaner.
La bondat humil de la

Yael i la seva qualitat hu-
mana anticonflictiva i eru-
dita va ser el primer tret
que em va travessar; la
sentia com un ésser angè-
lic, i pensava que el cog-
nom l’abellia. L’oferiment
millor que una persona pot
fer a una altra és donar-li
afecte, coneixements,
comprensió, silencis savis
i suport; la resta són peti-
teses. I amb les petiteses
ella cuinava moltíssims
plats especiats d’arreu del
món i ens els feia tastar a
tots. Amb ella he creat un
vincle que ni la mort no
podrà dissoldre. Els mo-
ments meravellosos que
hem compartit d’amor a
les paraules, de passió per
la paraula i per aquell o
aquella que li dóna forma i
sentit en qualsevol llengua
i des de qualsevol condició,
seran el seu llegat en mi,
per sempre.

Ferran Aisa


