Jaume C. Pons Alorda Vaig néixer a Caimari, Mallorca, l’any 1984. Actualment

visc a Vilafranca del Penedès i treballo a l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu
Barcelonès, a l’Escola de Lectura Creativa de la Llibreria Nollegiu i a l’Escola
Bloom. Les meves publicacions poètiques més recents són Cala foc als ossos
(Terrícola, 2016) i Era (LaBreu Edicions, 2018). Sóc autor del dietari de rodatge de
la pel·lícula Història de la meva mort d’Albert Serra, Apocalipsi Uuuuuuuaaaaaaa
(Comanegra/Alpha Decay, 2015) i de la novel·la Faula (Premi Pare Colom de
Narrativa, Lleonard Muntaner Editor, 2012). He participat en antologies com Estats
alterats de la ment, Sangassa, AGROPOWER, Gira Barcelona o Pedra foguera.
He adaptat L’arbre exemplifical de Ramon Llull (Barcino, 2016) al català actual i he
traduït La llibreria de Penelope Fitzgerald (Impedimenta, 2017) i Fulles d’herba de
Walt Whitman (Edicions de 1984, 2014), amb què vaig rebre els premis Cavall Verd i
Serra d’Or de Traducció Poètica.
TRANSMIGRACIÓ
Sóc un espasme,
totes les coses som espasmes.
Naixem en oceans lactis,
volen que vivim en la coherència
(però siguem la confusió,
siguem sempre caòtics i preciosos en la
confusió)
i morir…
No morim perquè en realitat som eterns,
sols proferim un fins ara translúcid,
un somriure brau i decidit,
i llavors ens enfilem
pel buc de la mel
epilèptica
i llavors, sí,
llavors recomencem
de bell tot nou.

PRÍNCEP DE PERTOT, REINA D’ABSOLUT
Tornar a Regió
del laberint constel·lar
untat de profecies,
de prodigioses baves
vulvars.
Els meus braços etílics,
de resina,
aferrats a la incorrupció del teu sentit:
signifiques protecció, la calentor que batega,
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cuixes pregàries, el panxut ventre de la matriarca apoteòsica,
el cony demencial del Triomf.
Tantes vegades he nascut gràcies a tu i al teu empènyer
i totes conquerint el més ací i el més enllà.
Amb ànima de vencedor
inauguro aquest país anomenat Afany que representes
tot llegant, al meu pas, en honor teu,
un rastre compulsiu d'apogeus i clímaxs.

EL COMETIDOR DE L’IMPUR
La Besllum m'alleta
no fins que m'afarto, no, fins al punt
de fer-me'n voler més i més,
insaciable de mi,
legislador d'un ordre que es consagra a l'omniscient,
oxigenant-me en la contracció
del vi erecte, soberbi i impúdic.
Arcà de mi mateix, dins meu existeix la nau que reté
els destins i els nuclis múltiples
allà on
em clono per engendrar una milícia
artesana
infectada
de
voluntats.
Semioculta, demiúrgica,
com la dida que mai no vaig requerir,
m'ensenya a estimar la incandescència.
Ara sí puc confirmar
que he après a viure en el deliri.
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21-19 POTA DE LLEÓ
A Joan Vigó
But ah, but O thou terrible, why wouldst thou rude on me
Thy wring-world right foot rock? lay a lionlimb against me? scan
With darksome devouring eyes my bruisèd bones?
GERARD MANLEY HOPKINS
Em varen electrocutar amb una torradora
i una piscina d’aigua gelada,
em varen enverinar entre les mates
mentre les guineus contemplaven la meva agonia,
em varen devorar a trossets dins del frit de matances,
com al pelicà, al porc, a la rata que jo ja era,
em varen caçar com a un cocodril
i penjaren la meva pell a la trona de la reina,
em varen afusellar amb fletxes,
el meu cos com un niu d’orificis i vergues d’acer,
em varen socarrar a la foguera,
sonaven els càntics al meu voltant,
i hi havia cendres a la meva boca,
em varen decapitar i feren
una navalla amb les meves vèrtebres,
em varen dilapidar, m’ofegaren,
em varen fer tot el que varen voler
i més
però jo sempre tornava
sols perquè tu
em digueres
un dia, ho recordo,
que jo no podia sucumbir.
D’Era (LaBreu Edicions, 2018)

3|3

