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oque se toRnou Realem
“RegResso ao FutuRo”?
1-Videoconferência
    Marty McFly, já com 40 anos, está em casa 

e recebe uma chamada do colega “Needles” 
(curiosamente, o baixista dos Red Hot Chili Pe-

ppers, Flea). Uma conversa que, em 1985, acon-
tece para uma câmara. Hoje a videoconferência 
é parte quase fundamental das nossas vidas, atra-
vés de Skype, Facetime ou outras aplicações que 
todos conhecemos.

2-Videojogos sem 
comandos e óculos

     “hi-tech”
      Numa passagem pelo café do futuro, Mar-

ty McFly encontra dois garotos (um deles, Eli-
jah Wood, ainda bem criança) indignados por o 
videojogo disponível ter de ser jogado com as 
mãos. Mais tarde, em casa, encontra o seu fu-

turo filho a usar óculos de alta-tecnologia. Ora, 
em 2015, ainda se joga com comandos, (sem 
fios), mas já há muita tecnologia que permite 
usar, simplesmente, o corpo para interagir com 
as consolas. E os Google Glasses: quem nunca 
desejou ter uns?
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Em 1985, Robert Zemeckis e Bob 
Gale “viajaram” até ao futuro para 
criar uma das mais bem-sucedidas 
trilogias da história do cinema. Em 
2015, “Regresso ao Futuro” cele-
bra 30 anos e hoje, precisamente 
hoje, 21 de outubro de 2015, a per-
sonagem de Michael J. Fox, Marty 
McFly, chega ao futuro no tomo II 
da saga. Lembra-se da marcação 
que “Doc” fez no relógio do DeLo-
rean? O que Zemeckis e Gale não 
sabiam é que estavam a fazer um 
filme que previu a História.

3-Sequelas e 3D
        Marty, quando chega a Hill Valley de 2015, 

é “engolido” pela publicidade 3D do 19º filme 
de “O Tubarão”. Os “remakes” e sequelas são 

hoje parte fundamental das receitas de bilheteira 
de cinema. Muitos dos filmes vêm carregados de 
espetaculares efeitos especiais... que saltam para 
fora das telas!

4- Tablets e biométrica
Lembra-se do persistente peditório para 

salvar o relógio da torre da igreja de Hill Valley? 
No ano de 2015, criado por Gale e Zemeckis, já 
era feito através de um tablet que permitia fazer 
a doação através de um simples toque do dedo 
no ecrã, por via de impressões digitais. No “nos-
so” 2015 também já picamos o ponto comestes 
sistemas biométricos e desbloqueamos computa-
dores e smartphones.

5-Um presidente negro?
“Yes, Goldie Wilson can!”

Em 1955, Goldie Wilson era um jovem em-
pregado de 22 anos. Uma conversa com Marty 
McFly, no regresso ao passado, fá-lo perceber 
que pode vir a ser presidente da câmara de Hill 

Valley. Em 1985 já é autarca; sendo sucedido, 
em 2015, pelo filho, Goldie Wilson Jr. Em 1985, 
Zemeckis e Gale sonharam alto em haver um 
presidente negro. Nem eles conseguiram imagi-
nar que, em 2015, os EUA fossem presididos, há 
quase oito anos, por Barack Obama.
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Destino. seRá que os Cubs vão
quebRaR jejum De 107 anos?!
Como bom filho da cidade de Chicago, 

EUA, Robert Zemeckis, o realizador da 
saga, não resistiu à tentação de fazer uma 
(premonitória?) homenagem aos Cubs, equi-
pa de basebol da cidade do Illinois que não 
vence o campeonato há... 107 anos. 
O cineasta materializou esse discreto tributo 

em “Regresso ao Futuro II”, com a vitória dos 
Cubs nas fictícias World Series... do longínquo 
ano de 2015.
Até aqui, tudo normal, não fosse o caso de, 

neste preciso momento, os Chicago Cubs esta-

rem a disputar o acesso à grande final deste ano 
contra os New York Mets – estão a perder 2-0 
a série àmelhor de cinco e o jogo 3 disputou-se 
ontem.
Será que a sorte de uma das equipas mais aza-

radas da história do desporto americano vai fi-
nalmente quebrar umjejum que dura há mais de 
100 anos? 
Será que Zemeckis se revelará um autêntico 

“Bruxo de Fafe” do Midwest? 
Só o futuro dirá.


