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● A l’Amèrica precolom-
bina no tenien ni la més
mínima idea de teixits in-
tel·ligents capaços de can-
viar de color amb la varia-
ció de la temperatura. Ni
sabien absolutament res
de res de reactables, és a
dir, d’instruments que ge-
neren so en desplaçar ob-
jectes sobre un senyal llu-
minós. Són dos exemples
de tecnologia molt avan-
çada, autèntics símbols de
la nostra era. Però la tecno-
logia no és, en realitat, pa-
trimoni exclusiu de la mo-
dernitat. Sense tanta sofis-
ticació, les societats pre-
colombines van treure suc
del seu enginy per trobar
solucions tècniques a pro-
blemes quotidians, enginy
que queda molt lluny dels
jerseis que canvien de co-
lor i dels instruments mu-
sicals d’última generació,

però que en altres casos ha
perdurat fins avui.

Un ham d’avui és pràc-
ticament igual que un ham
de fa centenars d’anys. I
un xiulet. I un cistell. I una
pinta per pentinar-se. I,
fins i tot, passant per alt la
precisió, una balança –de
la cultura chincha (1100
dC -1440 dC) se’n conser-
ven de teixides i lligades
amb ponts d’os o de me-
tall–. I què es pot dir de la
xarxa, un antiquíssim art
de pesca la idea essencial
del qual continua vigent.
Ben sorprenent és desco-
brir que la cultura inca
(1450 dC - 1534 dC) va fa-
bricar pinces de coure per
a la depilació. Sí, pinces
per depilar! I més que sor-
prenent inquietant és ado-
nar-se de les similituds
dels instruments que usa-
ven aquestes civilitzacions
antigues per a les interven-

cions quirúrgiques (com
ara en les trepanacions,
pràctiques mèdiques que
consistien a foradar el cra-
ni).

Tot plegat ho recull la
nova exposició de Cosmo-
caixa, Tecnologia compa-
rada: tresors inèdits de la
ciència precolombina, que
confronta la tecnologia del
passat amb la més actual i
futura a partir de 750 peces
precolombines dels fons de
l’Acervo Leistenschneider
de l’Institut de la Cultura
Peruana. La tesi de la mos-
tra és que la tecnologia és
tan antiga com la humani-
tat. O, més ben dit, com
l’hominitat, ja que fa més
d’un milió d’anys l’Homo
habilis ja se servia de la in-
dústria lítica (instruments
de pedra).

L’exposició, que es po-
drà visitar fins al setembre
del 2009, traça un recorre-

gut per la història del pro-
grés (des de la música fins
als teixits, passant per la
medicina, l’agricultura o
l’art) amb un discurs molt
amè i, fins tot, divertit. La
mostra fa un llarg viatge en
el temps, i abraça des de
quipus inques –antics ins-
truments mnemotècnics
que constituïen un mitjà de
transport i d’emmagatze-
matge d’informació a ma-
nera d’un ordinador ac-
tual– fins a un dels prototi-
pus tecnològics més mo-
derns d’avui: l’elevador
2010, un ascensor espacial
en el disseny del qual treba-
lla la NASA a Califòrnia. A
la mostra s’exposa la ma-
queta d’aquest ascensor,
que, a llarg termini, perme-
trà transportar càrregues a
l’espai per una fracció del
cost dels coets convencio-
nals. A la tecnologia li que-
da molt camí per fer.

Una exposició a Cosmocaixa constata que l’enginy humà per trobar solucions tècniques als
problemes quotidians no és patrimoni exclusiu de la modernitat
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Alta tecnologia precolombina

Un robot versus un cuchimilco (figureta de ceràmica antropomòrfica que s’usava en ritus funeraris en el Perú precolombí):
les semblances, en clau divertida, salten a la vista. / COSMOCAIXA

● Es diu Emilia Jiménez
però tothom la reconeix
per Lita Claver i pel seu se-
gon sobrenom, La Maña.
A partir de la setmana vi-
nent, i després de quasi 50
anys de treball quasi ex-
clusivament en el món de
la revista, debuta en un
muntatge extremament ra-
dical dirigit pel controver-
tit Boris Rotenstein. La
Maña ha fet aparicions en
pel·lícules i altres obres de
teatre, fora del music-hall,
però fins ara confessa que
«sempre apareixia a esce-
na La Maña». A Contra el
espejo (del 5 al 23 de no-
vembre), Lita Claver rein-
terpreta una famosa que és
entrevistada per un perio-
dista, que quedarà miste-
riosament abduït.

Rotenstein és un direc-
tor que està a les antípodes
del món del music-hall.
Tot i això, el director fa
anys que planejava fer al-
gun tipus de treball drama-
túrgic amb l’actriu que re-
presenta, avui, la cara
d’aquell Paral·lel d’El
Molino i del Teatre Arnau.
Ell la veia com una actriu
de qualitat en el seu gènere
que podia saltar al teatre
convencional. Els assajos
han durat un any i mig i
s’han fet amb la inusual
teoria de la factoria Ro-
tenstein: el text existeix
però els actors han d’anar
esbrinant quines són les
rèpliques a partir del que
els suggereix el director.
L’actor Aleix Rengel, que
ja ha treballat amb aquest
director, comenta de ma-

nera explícita que, «com a
regal de l’estrena ens rega-
la el guió que mai hem vist
abans». Tot just dimecres
passat van descobrir com
acabava el muntatge «i en-
cara hi ha detalls que des-
coneixen els actors», insi-
nua el director. Rengel
comparteix paper amb Jor-
dy Sánchez, com a perio-
distes. Se substituiran l’un
a l’altre i és possible que,
com en peces anteriors, el
que descansi observi des
de platea el treball del
company: no són rivals tot
i que sí que són competi-
tius, insinua el director.

Plor als assajos
Rotenstein, provocador,
en la presentació de l’obra
a la premsa només va voler
revelar el punt de partida:
un periodista entra a fer
una entrevista i ha de tro-
bar la manera de sortir
d’aquell pis. L’obra s’es-
trena a la Sala Muntaner,
un lloc on La Maña se sent
com a casa per l’amistat
que manté de fa anys amb
el director Josep Maria
Coll i amb l’activista cul-
tural Joan Estrada. Però
ningú en sap gaire res més,
de la peça. La confiança ha
hagut de ser absoluta. La
Maña no pot improvisar.
El treball ha estat tan dur
que, per primera vegada en
quasi 50 anys de carrera,
ha plorat als assajos. Fins
ara, només es va desespe-
rar quan va haver de sortir
en una revista sense el ves-
tit acabat tot i que després,
mig nua, es va sentir segu-
ra i satisfeta.

Lita Claver es desprèn del
personatge de La Maña en

el muntatge enigmàtic
«Contra el espejo»
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Lita Claver, en una imatge promocional. / DAVID RUANO

● L’escriptor i periodista
nord-americà Studs Terkel,
guanyador del Premi Pulit-
zer el 1985, va morir abans
d’ahir a la seva residència
de Chicago, als 96 anys.
Com tants intel·lectuals de
la dècada dels cinquanta,
Terkel va ser un més dels
centenars d’escriptors que
van ser inclosos en la llista
negra del McCarthysme,
que denunciava el perill del

comunisme als Estats
Units. «El meu nom figura-
va a la llista negra perquè
vaig assumir certes posi-
cions i mai em vaig retrac-
tar. A més, vaig firmar peti-
cions per causes que no
eren ben rebudes», va asse-
nyalar Terkel en una entre-
vista.

Terkel, nascut el 1912 a
Nova York, va ser durant
dècades una personalitat de
la ràdio i de la televisió amb

treballs en comèdies, obres
de teatre, entrevistes a per-
sonalitats i a ciutadans anò-
nims, comentaris esportius
i jazz i, fins i tot, com a
disc-jockey. Com a escrip-
tor, va començar una llarga
carrera literària el 1967,
amb la publicació del seu
primer llibre, División
Street: America. La majo-
ria de les seves obres ofe-
reixen la seva visió sobre la
vida nord-americana, com

ara Race: What Blacks and
Whites Think and Feel
About the American Ob-
session, Coming of Age,
The Story of Our Century
by Those Who’ve Lived It i
My American Century.

Terkel va morir pocs
dies abans de la publicació,
aquest mes, de la seva últi-
ma obra, un relat autobio-
gràfic que porta per títol
Further Thoughts from a
Lifetime of Listening.

Mor Studs Terkel, un dels intel·lectuals
perseguits pel «McCarthysme»
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