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teste

Leonel Garcia Marques

«Obrigado por me teres trazido a casa. O 
António está fora, não queres entrar para 
uma última bebida?» Olhei para a casa no 
meio do jardim, as luzes apagadas, mis-
teriosa, ao longe o ruído das ondas. Pare-
ce-me que não lhe respondi, mas logo a 
seguir estava já dentro da sala, decorada 
com quadros de cores leves e mobília de 
madeira clara. Logo aí, algo me avisou pa-
ra ter cuidado com ela. E vi-a aproximar-se 
de um amplificador de válvulas com vá-
rios botões redondos e revestimento em 
bambu, e a sala encheu-se com música, 
tal qual um clube de jazz, íntima, suave 
mas intrigante. E eu deixei de pensar ne-
la como suspeita do crime que estava a in-
vestigar e pensei antes naquele momen-
to e na maravilha do som oriundo do Retro 
Stereo 50. 

Vem o parágrafo acima a propósito 
de um equipamento que parece ter saído 
de um passado idealizado, de um policial 
de Raymond Chandler ou de um filme da 
idade de ouro de Hollywood, com todo o 
charme do mundo mas sem nenhum en-
velhecimento ou desactualização. Mas pri-

RETRO STEREO 50: 
UM EQUIPAMENTO 
COM SAUDADES 
DO FUTURO

meiro tenho de reconhecer que tenho um 
fraquinho pelos equipamentos da iFi Au-
dio (da Abbingdon Music Research) como 
os micros iDSD, iCAN e iTube, revistos em 
números passados da Audio & Cinema em 
Casa. No caso do Retro Stereo 50, o fra-
quinho ganha força porque ele é uma es-
pécie de combinação desse equipamento 

todo mais o iPhone e um amplificador de 
classe A a válvulas. Mas não nos apresse-
mos, vamos por partes. 

Descrição e conectividade
De fora parece um rádio clássico, revesti-
do a bambu mas com uma secção em re-
de na face superior, que permite adivinhar 
as quatro válvulas de potência EL84X e as 
duas válvulas de entrada ECF82. Com as di-
mensões de 268 × 146 × 226 mm (L×A×P) 
e o peso de 5,8 kg. Mas, apesar de parecer 
saído da idade de ouro do hi-fi, o Retro Ste-
reo é um «tudo-em-um» cheio de avança-
dos de circuitos digitais. Possui um amplifi-
cador estéreo em classe AB a válvulas com 
25 Watt por canal (a 4 Ohm). O DAC é o 
já famoso chip PCM1793, da Burr-Brown, 
o mesmo que é usado no iDSD. É conci-
liável, basicamente, com todas as fontes 
possíveis, incluindo, na parte de trás, en-
tradas USB, S/PDIF (coaxial ou óptica), vá-
rias entradas RCA, duas delas que podem 
ser comutadas em linha, mas dedicadas a 
módulos phono MM ou MC, e ligação pa-
ra antena Bluetooth aptX para streaming. 
Na frente, além de saídas para auscultado-
res, de 3,5 mm e 6,3 mm, possui contro-
los de volume, de tonalidade e de selec-
ção de fonte, assim como comutadores de 
fonte digital e para a activação de vários 
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melhoramentos digitais tais como o XBass 
ou o 3D HolographicSound (devendo este 
último ser activado sobretudo no caso da 
audição por auscultadores ou da colocação 
demasiado próxima das colunas). O DAC 
Burr-Brown PCM1793 é capaz de processar 
nativamente ficheiros DSD (até DSD512) 
ou por DoP, e em PCM vai até à resolução 
de 32 bit/ 384  kHz, tudo por USB; a re-
solução máxima por S/PDIF e por apt/X 
é mais modesta, como de costume, res-
pectivamente 24 bit/ 192  kHz e 16 bit/ 
44,1 kHz. Finalmente, no combo que rece-
bi para teste, o Retro vinha com um par de 
colunas monitoras, as LS3/5 em homena-
gem no nome, na forma e no som às len-
dárias monitoras LS3/5A usadas pela BBC 
para o controlo da qualidade da transmis-
são de rádio em unidades móveis (as fa-
mosas carrinhas scanner da BBC). Têm as 
dimensões de 146 × 268 × 226 mm (L×A× 
P), pesam 4,6 kg e são revestidas a bam-
bu. As colunas possuem um tweeter de 
28 mm, patenteado pela marca, montado 
em chifre, e um driver de banda larga de 
115 mm, de diafragma de papel conduzi-
do por um anel de neodímio. Finalmente, 
o Retro vinha com uma série de cabos e 
adaptadores, as L3/5 com cabos de coluna 
e ambos traziam sacos de lona lindíssimos 
para o seu transporte.

Audição
Experimentei as ligações Apt/X, mas con-
centrei-me sobretudo nas ligações S/PDIF 
usando como fonte quer o meu DAP Colo-
rFLy C4, quer o meu leitor de CD Primare 
CD31, e na ligação USB usando como fon-
te o meu computador ASUS Zenbook. E ou-
vi estas fontes quer através das L3/5, quer 

através dos meus auscultadores Grado 
RS1 quer dos meus Westone 4R. O resul-
tado foi excelente. Tomemos como exem-
plo, o admirável Noa Noa de Filipe Faria 
e Tiago Matias. É uma gravação extraor-
dinária em que a voz suave de Filipe Fa-
ria se combina com todo o tipo de instru-
mentos tradicionais e improvisados como 
viluela, alaúde, assobio, bodhram, unhas 
de cabra, ovos, vassouras, chocalhos, gui-
zos, etc. Oiça-se o Ardizagi Ederra cantado 
em Euskadi para se perceber a subtileza do 
conjunto Retro + L3/5, combinando mag-
nificamente o silêncio e a multiplicidade 
de pequenos sons produzidos por uma mi-
ríade de instrumentos. Resumindo: o me-
lhor das válvulas está todo aqui… Já a voz 
da nossa soprano espanhola a cantar os ir-
mãos Purcell me deixou um pouco insatis-
feito, o contraste entre o órgão e a voz não 
emergiu como particularmente transpa-
rente e bem definido, mas temos sempre 
de nos lembrar das dimensões das colu-
nas e dos objectivos do presente equipa-
mento. O mesmo diria do punk-rock das 
Sleater-Kinney, que saiu com um som po-
tente mas com os timbres pouco diferen-
ciados. Neste caso, a passagem para som 
directo (desligando os controlos de tona-
lidade e os melhoramentos por equaliza-
ção) ajudava a ultrapassar algumas dificul-
dades da audição. Já não direi outro tanto 
do folk dos Mawkin, que soou com o “so-
co” necessário, sem que a doçura das vál-
vulas o fizesse menos verdadeiro. Que mo-
mento, aquele de ouvir a canção-hino do 
séc. XVIII, Song of the Times sobre a injus-
tiça das desigualdades, tão comovente e 
tão actual. Também as obras de violonce-
lo saíram particularmente bem. Os graves 
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Playlist

Cecile McLorin Salvant Woman Child 5,6 MHz-DSD Download Blue 
Coast

Christian McBride Trio Out Here 5,6 MHz-DSD Download 
Native DSD 

Paul Hanson Blue Coast Special Event 38 5,6 MHz-DSD Download Blue 
Coast

Ensemble Amalthée Handel – Six Trio Sonatas for 
Oboe & Violin

5,6 MHz-DSD – Download 
Native DSD

Delia Agúndez The Purcells – Music of Henry 
and Daniel Purcell

CD Enchiriadis

Noa Noa Língua, vol. 2 CD Mu Records

Jan Vogler & La Folia 
Barockorchester

Concerti di Venezia CD Sony

Josetxu Obregón  
& La Ritirata

The Cello in Spain CD Glossa

Mawkin The Ties That Bind CD Good Form Records 

Sleater-Kinney Sleater-Kinney CD Subpop

cheios de tonalidades de Jan Vogler e de 
Josetxu Obregón fizeram-se sentir na mi-
nha sala como se eles estivessem lá. No-
te-se que as referências menos positivas 
que fiz são relativas à audição pelas mo-
nitoras, porque pelos Westone e sobretu-
do pelos Grado, nenhum destes problemas 
se fez sentir. Grande amplificador de aus-
cultadores, não produz cansaço nem o ir-
ritante efeito de termos o universo dentro 
da cabeça – o som é projectado aparente-
mente para o exterior! 

E deixo o melhor para o fim – a re-
produção dos ficheiros DSD. Aqui o Retro 
excede o seu peso e bate-se com equipa-
mentos de outro nível de peso e de gra-
vitas. Quer através das L3/5 quer através 
dos Grado ou dos Westone. Que prodígio. 
O jazz puríssimo de Cecile McLorin Sal-
vant, com cambiantes que vão do sopra-
no à mezzo mais musculada em You Bring 
the Savage in Me, surge imbatível, exi-
gindo a nossa rendição sem condições… e 
nós cedemos com prazer. O trio de Chris-
tian McBride aparece íntimo, com o ritmo 
perfeito e coerente, quase orquestral, e o 
Retro sabe que é preciso variar a predomi-
nância do contrabaixo e do piano e fá-lo 
bem, fá-lo com mestria e exactidão. O solo 
absoluto de fagote jazz de Paul Henson é 
também aqui revelado com todas as suas 
nuances e paladares, satisfazendo-me por 
completo. 

Conclusão
O Retro é equipamento muito versátil e 
a este nível de preços do melhor que já 
ouvi. Não experimentei, mas fico curioso 
em saber como soaria emparelhado com 
umas monitoras mais sofisticadas como, 
por exemplo, umas Amphion Argon 3 ou 
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umas GURU QM10. De qualquer modo, a 
reprodução em DSD é excelente, a qua-
lidade das saídas para auscultadores é 
igualmente acima de qualquer suspeita. E 
o design faz-nos ter saudades do futuro… 
O Retro é um êxito total, do melhor pa-
ra um escritório ou como segunda apare-
lhagem que já tive o prazer de conhecer, e 
talvez até, com outras colunas, uma possi-

bilidade audiófila económica para primei-
ro equipamento. 

Ah, e a propósito, se ficaram intrigados 
com o primeiro parágrafo posso acrescen-
tar, aqui entre nós, que ela era mesmo cul-
pada, que o António não chegou, mas que 
acabaram ele e ela por ficar a ouvir a Ce-
cile McLorin Salvant no Retro e foram feli-
zes para sempre. 
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