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Pròleg

Escriure unes paraules per obrir el primer llibre d’un 
poeta és una responsabilitat i alhora un privilegi. Però, 
quan aquest primer llibre resulta que és com aquest que, 
afortunat lector, tens a les mans, la confiança que l’autora 
ha posat en mi és encara una càrrega més feixuga.

Per això provaré de transmetre de manera fidel la 
meva experiència de lector privilegiat i per fer això he 
de confessar que la meva primera reacció quan he aca-
bat de llegir el primer llibre de Balma Albalat ha estat 
una sensació de meravella.

Dins de l’immens univers literari, enmig dels milers 
de gèneres, subgèneres, tendències i categories que 
conformen aquest miracle del llenguatge que anome-
nam amb el nom tan simple de Poesia he de confessar 
que el meu tipus preferit és aquell que prova d’explicar 
i d’explicar-se el món i també confessaré que sent una 
especial debilitat per la poesia que em sorprèn. Aquest 
llibre entra de ple dins d’aquestes castes de poesia i ho 
fa d’una manera valenta, cercant usos nous del llenguat-
ge i sumant en aquests usos tan particulars tots uns re-
ferents poètics als quals no estam gens acostumats en la 
poesia en llengua catalana com són els que formen part 
de la zoologia, de la botànica, de la química, de la tec-
nologia i, sobretot, d’una de les parts més espectaculars 
de la matemàtica com són les representacions visuals de 
les fórmules fractals.
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Però tu, lector que has començat el llibre per aquest 
text no et facis por. El que trobaràs aquí, dins de les pà-
gines del llibre, és un llarg poema dividit en poemes més 
petits. Un text que és una història del descobriment dels 
efectes i dels afectes secundaris de viure i de créixer, de 
viure l’amor i el desamor. La poeta et parlarà de plats 
bruts, d’ones, del moment angular de les partícules i del 
bosó de Higgs però també et farà confidències tals com:

Calien massa lletres fora de lloc
per teixir paraules
que tots dos fórem capaços
de definir
Em vaig perdre en les teues pors,
les teues metodologies la màgia calculadora
que et defineix.
Per això tu, lector, has de saber que entres en un te-

rritori nou, sorprenent. No agafis la lectura d’aquest 
llibre com un text per desxifrar. No t’aturis per parau-
les o expressions que puguis desconèixer. Salta sobre 
elles com saltaries un petit obstacle que trobessis al mig 
d’un camí. Aquests versos no necessiten ser analitzats 
sinó que la seva feina és la de fer-nos experimentar la 
presència de la sensació inefable que sentim enfront de 
la vertadera poesia.

Deixa’t endur, lector, per la mà de Balma Albalat per 
un camí de paraules que formen versos que esdevenen 
poemes i que et guiarà en una aventura inesperada per 
les terres inexplorades que són els territoris on habita la 
poesia més indòmita i salvatge.

Dóna la benvinguda i enfronta’t sense cap reticència 
ni prevenció al poema que és aquest llibre. Deixa’t em-
portar per la nova experiència lectora que Balma Albalat 
aquí ens regala, no te’n penediràs.

Josep Lluís Aguiló

Caos i fractals: la geometria de la Naturalesa

En observar les figures d’aquest llibre, a més de la 
seua bellesa, és indubtable la semblança que tenen amb 
estructures naturals. No obstant això, totes són produc-
te de les matemàtiques. Han estat dissenyades en un la-
boratori matemàtic amb l’ajuda d’un ordinador i alguns 
conceptes matemàtics hàbilment utilitzats, si a això hi 
afegim els poemes de Balma Albalat, estem davant d’un 
llibre com mai no s’havia vist en el panorama literari i/o 
geomètric valencià.

La geometria clàssica d’Euclides va constituir una 
primera aproximació a la realitat: a les formes naturals. 
Aquesta geometria es basa en rectes, plans, polígons… 
Posteriorment, la geometria diferencial ofereix una mi-
llor aproximació a les formes de la naturalesa (una geo-
metria sense arestes). Tanmateix, modelar les complica-
des estructures de la naturalesa resulta molt complicat 
amb aquestes tècniques, sinó impossible!

Com apuntava Benoît Mandelbrot: «Els núvols no són 
esferes, les muntanyes no són cons, els litorals no són cer-
cles, els llamps no viatgen en línia recta».

En 1919 un grup de topògrafs, mentre realitza-
ven estudis sobre la costa de Bretanya, van observar-
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Implosionar
ara i ací
de fora cap a dins

Tacar-ho tot
amb moments, idees,
somnis i desconcert

Els budells,
arbres infinitesimals
que es recaragolen
estrenyent-se en singularitats infinites

Les arrels
quàntiques

trenquen l’espai

El temps, com l’oxigen,
farà de la saba antimatèria.
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Deixa’t perdre
per
les
branques.
Deixa-t’hi

Nada, creua els mars.
Els regalims d’aigua
dibuixen vòrtexs,
poms
d’altres
mons
sobre les escates d’argent

Realitats llefiscoses
que es multipliquen exponencialment
i es redueixen
buscant
la
mínima
expressió

Fuig de  Fibonacci
trenca-t’hi
tasta-t’hi
busca-t’hi les escates.
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Construïm ponts polars
pedra a pedra
sobre vesprades grises

Parets inverses
suaus i aspres
fum

Fetes miques pas a pas
colp a colp,
històries (súper)posades,
salvadores d’abismes que són entrebancs
Arquetipus mentals somien
vectors volàtils,
explosions angulars
—sirenes, avions, míssils—
—sang, crits, pols—

El desig etern
de tornar perpendicular
el paral·lel.


