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De volta, Jobs traz novidades da Apple
Uma das atrações do novo iTunes 9 é o iTunes LP, serviço que oferecerá aos fãs materiais extras dos álbuns
Felipe Turlão

A tão esperada apresentação 
da Apple, que marcou na semana 
passada a volta de Steve Jobs aos 
palcos — depois de um câncer 
no pâncreas e um transplante de 
fígado, que o afastaram do traba-
lho por alguns meses —, trouxe 
algumas novidades da empresa, 
embora nenhuma do peso 
do lançamento de um 
iPhone. Muitas delas, 
na verdade, já haviam 

tais dos discos, incluindo fotos e 
letras. É uma tentativa também 
de retomar a força do álbum, 
que acabou se dissipando a 
partir do momento em que as 
pessoas começaram a baixas 
músicas na internet.

Alguns dos álbuns que trarão 
dados extras para o consumidor 
na loja virtual da Apple são Hi-

ghway 61 Revisited, de 
Bob Dylan, Come Away 

With Me, de Norah Jones; Ame-
rican Beauty, do Grateful Dead, 
e Big Whiskey and the GrooGrux 
King, da Dave Matthews Band. “O 
iTunes LP permite que os artistas 
dividam mais de sua criatividade 
com os fãs e deem aos amantes 
da música a sensação de estarem 
imersos por completo em um 
álbum com arte, letras, notas, 
fotos e vídeos”, afirmou, durante 
o evento, um Jobs mais magro, 

embora com seu tradicional due-
to jeans e camisa preta.

Outra novidade da loja virtual 
da Apple é o iTunes Extra, que 
pretende trazer uma experiên-
cia mais completa para filmes, 
incluindo documentários, cenas 
deletadas, entrevistas e galerias 
interativas para filmes como Iron 
Man, O Código Da Vinci, Wall-E e 
Batman Begins.

Jobs anunciou ainda o lança-

mento do iPhone OS 3.1, novo 
sistema operacional para iPhone 
e iPod Touch, e a nova versão 
do iPod Nano, agora com câme-
ra integrada. O modelos saem 
por US$ 149 (8Gb) e US$ 179 
(16Gb). Já o iPod Shuffle passa 
a ser vendido também nas cores 
rosa, verde, azul, prata e preto ao 
preço de US$59, para o modelo 
de 2Gb, e US$ 79, 
para o de 4Gb.

vazado. O que interessava era 
mesmo a presença de Jobs.

Além dessa, a outra espe-
culação sobre o evento dizia 
respeito a um possível lança-
mento do catálogo dos Beatles 
no iTunes, que acabou não se 
confirmando. 

De qualquer modo, a mais 
interessante das novas atrações 
da Apple foi o iTunes LP, um dos 
serviços da nova versão iTunes 
9, que pretende agregar ao 
mundo digital tudo o que os LPs 

ofereciam antigamente. Des-
se modo, os fãs poderão 

ter diversos conteú-
dos digi-

Beatlemania ressurge com Rock Band
O jogo The Beatles: Rock 

Band, uma parceria de Apple 
Corps, MTV Games e Eletronic 
Arts, chegou às lojas do mundo 
na quarta-feira, 9, e causou fre-
nesi como há algum tempo não 
se via, tanto entre compradores, 
que reviveram a onda da beatle-
mania e formaram filas desde o 
dia anterior em lojas do Japão, 
Reino Unido e EUA, quanto en-
tre a crítica especializada, já que 

muitos têm considerado o 
jogo um marco cultural dos 

nossos tempos, desde que 
ele foi anunciado, em outubro 

do ano passado.

Disponível para PlayStation 3, 
Wii e Xbox 360, o game possibilita 
aos fãs da banda, e àqueles que 
ainda não conhecem muito do 
quarteto de Liverpool, ter contato 
com alguns dos maiores sucessos 
de John Lennon, Paul McCartney, 
George Harrison e Ringo Starr. A 
lista é grande, com 45 músicas, 
desde I Wanna Hold Your Hand 
até Sgt. Pepper’s Lonely Hearts 
Club Band, compreendendo as 
várias fases da banda. O novo 
Rock Band permite também a 
compra de álbuns da banda pela 
rede dos consoles.

O roteiro do jogo acompanha a 

vida do quarteto desde os primei-
ros ensaios. Os gráficos prometem 
sacudir os jogadores, já que com-
preendem desde as apresentações 
pioneiras no famoso The Cavern 
Club, os shows “arrasa-quarteirão” 
no Ed Sullivan Show, que marca-
ram a entrada da banda de modo 
fulminante no mercado norte-
americano (e consequentemente 
mundial), e encerra no show histó-
ri co no telhado da Apple Records 
em 1969, o último da história dos 
Beatles. Quem consegue atingir 
boas notas tem acesso a conteúdos 
exclusivos, como imagens, áudios 
e videoclipes raros.

O preço nos Estados Unidos é 
de US$ 60; uma edição limitada, 
acompanhada por uma réplica 
do baixo Hofner de Paul e uma 
bateria Ludwig, chega ao valor de 
US$ 250. No Brasil, o jogo já está 
disponível, mas a preços mais 
altos, em lojas como Fnac (online 
e física) e Submarino.

O lançamento do jogo é acom-
panhado pela chegada às lojas de 
uma caixa com todos os 13 CDs re-
masterizados dos Beatles, além da 
coletânea Past Masters, que tem 
músicas não incluídas nos outros 
discos. A caixa teve tiragem inicial 
de 5 milhões de unidades. (FT)
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