Cabería imaxinar un aparello que estivese sempre
perfectamente axustado; que empezase a funcionar
automaticamente en canto un o mirara; que se parara
automaticamente cando un deixase de miralo; que se
puidese avanzar e retroceder deprisa ou amodo, a saltos ou
con repeticións, a pracer do usuario.
Que dúbida cabe que ese é o aparello dos nosos
soños; un aparello que poida conter información sobre
diferentes temas, do mundo da ficción ou do real; que sexa
autónomo, manexable, con pouco consumo de enerxía,
perfectamente privado e sometido en gran medida ao
control da nosa vontade.
Será só un soño? Teremos algún día un aparello así?
A resposta é un si rotundo. Non é que o vaiamos ter
algún día, é que témolo xa; para ser exactos: existe desde
fai séculos. O ideal que describín é a palabra impresa: o
libro, un obxecto lixeiro, privado e manipulable a vontade.
Pensas que o libro non produce sons e imaxes?
Pois te equivocas. É imposible ler sen oír as palabras
na mente e sen ver as imaxes que producen. E coa vantaxe
de que son imaxes e sons propios, non inventados por outros.
E lembra por moi agradable que sexa o papel de
espectador, participar sempre é mellor.
(I.ASIMOV, Cambio! [adapt.])
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