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 TECNOLOGIA I CULTURA: EL CAS DE BABBAGE 
 
 Antoni Roca Rosell 
 
 
SPUFFORD, Francis; UGLOW, Jenny (eds.) (1996) Cultural Babbage. Technology, 
Time and Invention. Faber and Faber, Londres. (Articles de Jenny Uglow, Tom Paulin, 
Doron Swade, Simon Schaffer, Portia Dadley, Marina Benjamin, Isobel Armstrong, 
Gillian Beer, Alex Soojung-Kim Pang, Anne Joseph, Alison Winter, Lavinia Greenlaw, 
Jon Katz, Neil Belton i Francis Spufford). 
 
 Charles Babbage (1792-1871) és un personatge gairebé mític en la història de 
la tècnica, en un sentit, però, no molt corrent: el de ser un inventor frustrat. Fill d’un 
banquer, es va formar al Trinity College com a matemàtic. Val a dir que rebutjava la 
tradició matemàtica “anglesa”, hereva de les opcions de Newton, i va ser molt actiu en 
favor de les matemàtiques “continentals”. També considerava que la tècnica britànica 
estava decaient. Un dels seus camps de treball era el càlcul i, en aquest sentit, es va 
proposar dissenyar i, a continuació, construir una màquina avançada de calcular. Els 
seus principals dissenys, el Differencial Engine i l’Analitical Engine, tot i l’acurat estudi 
que en féu i els ajuts que rebé del govern, no van arribar mai a ser completats i, 
evidentment, no va ser possible comprovar-ne la viabilitat. De fet, Babbage passà els 
darrers anys de la seva llarga vida en una situació de depressió notable per aquest 
fracàs. Un segle més tard, quan foren construïts els primers enginys electrònics de 
càlcul, en els anys 1940 i següents, el precedent de Babbage va ser interpretat de 
manera contradictòria: uns consideraven que la Gran Bretanya s’havia marginat de la 
recerca de màquines de càlcul (i havia cedit el protagonisme als alemanys i als nord-
americans) per culpa del fracàs de Babbage; i d’altres, per contra, el veien com un 
pioner, un tècnic avançat al seu temps. Aquesta paradoxa podem dir que culminà el 
1991 quan el Science Museum de Londres obrí al públic una exposició permanent amb 
la construcció, per primera vegada, d’un enginy de Babbage, fet possible gràcies, entre 
d’altres raons, a les noves tecnologies (informàtiques i de materials), cosa que tancava 
un cicle que incorporava Babbage a la Història, crec que definitivament. La construcció 
de l'enginy de 1991, que museísticament és un gran reeiximent, té un valor històric 
força complex. Es tracta d’una màquina de Babbage? No! Tanmateix, s’ha fet seguint 
el seu disseny... 
La riquesa i l’interès de la seva figura històrica han fet que Babbage, però, també hagi 
entrat al món de la cultura per una altra porta: el 1988 William Gibson i Bruce Sterling 
van publicar una novel⋅la de ficció tecnològica, The Difference Engine, en la qual 
imaginaven un món que disposava d’ordinadors (mecànics, això sí) des dels anys 1830 
o 1840. Com havia de canviar la història? L’èxit i el caràcter suggestiu d’aquesta 
novel⋅la foren, segons que ho declaren, l’origen del llibre que volem comentar 
breument, en el qual, de manera força singular, col⋅laboren historiadors i sociòlegs de 
la ciència, historiadors de l’art i de la literatura, periodistes, poetes i altres "herbes", si 
se’m permet la lleugeresa, procedents tant de la Gran Bretanya com dels Estats Units.  
 El volum que comentem conté una introducció, dotze reflexions i un epíleg, 
entorn de la figura de Babbage i la seva època, i els paral⋅lelismes que es poden trobar 
en períodes posteriors, fins a l’actualitat. Destaquem algunes d’aquestes contribucions. 
Per exemple, un article de Doron Swade, responsable al Science Museum del projecte 
del 1991, d’un interès evident. El treball de Swade desenvolupa alguns aspectes 
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biogràfics de Babbage. Per la seva banda, Simon Schaffer explica la figura de Babbage 
en el context dels nous enginys mecànics del seu temps, en particular els autòmates, 
que despertaven la passió del públic. Es poden interpretar les màquines de Babbage 
com autòmates no lúdics, tot i que, en un moment donat, ell mateix també va pensar a 
aplicar els seus enginys per crear un jugador mecànic, amb la intenció que el negoci 
que li generés li serviria per finançar les màquines “serioses”. Altres assaigs del llibre 
no tracten directament de Babbage: per exemple, el de Neil Belton, que es pregunta 
per què els britànics es tanquen a la ciència i posa com exemple el fet que hagin 
desenvolupat mites que, com Frankenstein, presenten la ciència i la tècnica com a 
monstres perillosos. En la seva revisió, analitza la posició dels Huxley i de J. D. Bernal, 
entre d’altres.  
 Marina Benjamin, per la seva banda, presenta el descobriment i el primer 
desenvolupament de la “microfotografia”, a càrrec de J. B. Dancer. La microfotografia 
era una tècnica d’obtenció d’imatges reduïdes per ser vistes al microscopi; es tractava 
que la imatge fos un retrat, una vista d’un paisatge, composicions de personatges, etc. 
Dancer va arribar a fer un cert negoci amb les microfotografies, que van ser molt 
valorades en el món dels microscopistes. Benjamin situa aquesta innovació, tan 
singular per a nosaltres, en el context dels primers desenvolupaments de la fotografia a 
Anglaterra i en l’època victoriana, que vivia sota el sotrac del món del minúscul, el dels 
microorganismes.  
 Portia Dadley, per la seva banda,  escriu sobre Edison i la manera com va 
encarnar el somni americà d’inventar; el fonògraf o la bombeta d’incandescència van 
ser presentats pel mateix Edison per crear un mite que, més tard, recauria sobre les 
seves pròpies espatlles, però que, segons Dadley, estava contribuint a la formació dels 
Estats Units com a nació. Gillian Beer redacta un assaig sobre l’impacte intel⋅lectual de 
la ràdio en les seves primeres etapes, com a inspiradora d’imatges i mentalitats entre 
els científics i els escriptors anglesos. De fet, constata que la ràdio no ha cridat massa 
l’atenció dels historiadors de la ciència (ell ho diu per Anglaterra, però també és cert en 
el nostre context). 
 Entre les contribucions força “curioses”, destaquem un estudi d’Alex Soojung-
Kim Pang sobre l’impacte i la difusió de les cúpules geodèsiques com a tècnica de 
construcció de coberts, aplicada, en molts casos, a estructures mòbils. Els anys 1960 
aquestes cúpules despertaren grans passions, com ara ser considerades la màxima 
expressió de l’arquitectura igualitària pels Red Rockers. Un altre article tracta de la 
polèmica de les empremtes genètiques i el seu ús en la investigació criminal, en el 
context de la història de la identificació d’individualitats que tingué un moment àlgid 
amb les empremtes digitals. 
 La col⋅lecció de treballs, com es veu, va molt més enllà de la figura de Babbage 
que ha servit als compiladors com a referència de figura tecnològica paradoxal i ha 
obert la possibilitat de desenvolupar un ventall força ampli i, de vegades, singular, 
d’estudis. Tot plegat ens ofereix un conjunt d’estudis o de reflexions sobre tècnica, 
ciència, història i societat força original, allunyat en molts casos de tòpics i reflexions 
banals. 


