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Jorge Gonçalves

A linha Utopia foi, desde o primeiro 
momento do seu lançamento, um 
dos maiores sucessos da então JM 

Lab. As Grande Utopia, essas então foram 
quase veneradas em todos os shows mun-
diais em que marcaram presença. 

Já ocorreram algumas remodelações 
nas Utopia ao longo do tempo, a última 
das quais teve como resultado a adopção 
da designação EM. Mas sobre isso falarei 
um pouco mais adiante. Para já, destaco 
a belíssima estética destas Stella Utopia 
que, a não ser uma pequena diferença de 
escala, se assemelham quase em tudo às 
imponentes Grande Utopia. O acabamento 
exterior em lacado de piano é belíssimo e 

Focal Stella Utopia EM 
do céu veio uma estrela
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em algumas cores é tão bem conseguido 
que até faz com que as colunas pareçam 
mais pequenas do que realmente são. E, 
em termos de tecnologia, muitas páginas 
gastaria eu a descrever as avançadas solu-
ções utilizadas pelos projectistas da Focal, 
mas vou ter que me conter, até porque es-
te é um teste algo reduzido porque, por 
razões óbvias (a não menos despicienda 
das quais o peso de 165 kg) as notas de 
audição aqui expressas resultam funda-
mentalmente das minhas duas sessões de 
contacto com as colunas, as quais tiveram 
lugar no novo auditório da Esotérico. Va-
mos então, para já, tentar saber um pouco 
mais sobre esses tais detalhes mais tec-
nológicos, começando, como é meu cos-
tume pela… 

Descrição técnica 
Como disse atrás, um dos aspectos que 
mais apelou à minha curiosidade quan-
do comecei a estudar as Stella foi o que é 
que significavam as letras EM. Pois é mui-
to simples: tem a ver com electromagne-
to, ou electroíman. 

De facto, na sua tentativa de melho-
rar a performance nas baixas frequências, 
os engenheiros da Focal defrontaram-se 
com um problema: ao alterarem a flexi-
bilidade da borracha de fixação do cone e 
da «aranha», aumentavam o peso do co-
ne e a capacidade de deslocação deste, o 
que diminuía o rendimento. Para compen-
sar esse menor rendimento teria que se 
aumentar sensivelmente o campo mag-
nético no interior do íman, o que não era 

nada fácil, uma vez que nenhum dos ma-
teriais anteriormente utilizados, nem mes-
mo o designado multiferrite, utilizado nos 
altifalantes de graves do modelo anterior 
das Utopia, permitia que se pudesse im-
plementar o incremento até ao nível de-
sejado. 

Vai daí, alguém se lembrou de que 
nos anos 30 e 40 muitos altifalantes re-
corriam a electroímanes para criar os cam-
pos magnéticos necessários para o seu 
funcionamento. Isto porque os materiais 
ferromagnéticos então existentes não ti-
nham características suficientes para criar 
ímanes permanentes com as capacida-
des magnéticas necessárias (lembro-me 
de um dos meus familiares ter um rádio 
com um altifalante deste tipo). E foi assim 
que se desenvolveram novos altifalantes 
de tecnologia EM, nos quais se utiliza um 
electroíman com bobinas em fita de co-
bre, capaz de criar um fluxo magnético 
com uma intensidade de 1,75 Tesla no en-
treferro (zona onde a bobina do altifalan-
te em si se desloca), uma ampla melhoria 
em relação aos 0,9 Tesla anteriormente 
obtidos com um íman permanente no caso 
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do altifalante de graves das Grande Uto-
pia. Primeiramente utilizado nas Grande 
Utopia, este novo altifalante de graves EM 
é agora um dos elementos principais das 
Stella, tendo aqui um diâmetro de 33 cm 
e recorrendo a um cone de construção em 
W de terceira geração. 

O funcionamento ao longo da gama 
de frequências audíveis é complementado 
por dois altifalantes de médios de estru-
tura Flower Power W de 16,5 cm de diâ-
metro, no meio dos quais se encontra o 
mesmo tweeter utilizado nas Grande Uto-
pia. Trata-se de um altifalante de agudos 
com cúpula invertida, fabricada em berílio, 
com uma resposta em frequência que vai 
de 1 Hz a 40 kHz e uma baixa frequência 
de ressonância – 580 Hz. Todos estes alti-
falantes são colocados em fase em termos 
mecânicos, e o complexo crossover utiliza-
do permite fazer nada menos de 243 ajus-
tes a nível da fábrica. 

De tudo isto resulta uma resposta em 
frequência de 22 Hz a 40 kHz ±3 dB, uma 
impedância nominal de 8 Ohm, com um 
valor mínimo de 2,8 Ohm e uma sensibili-
dade de 94 dB/W/m, o que significa que 
a potência mínima recomendada para o 
amplificador é de 50 W. 

Audições críticas 
Como já mencionado acima, as Stella Uto-
pia EM foram escutadas em duas ocasiões 
diferentes no novo auditório da Esotérico, 
a segunda bem mais longa que a inicial, e 
o equipamento auxiliar era constituído pe-
los amplificadores de potência monobloco 
Halcro dm38, os quais recebiam sinal do 
prévio Halcro dm10, sendo a fonte de sinal 
um computador equipado com o software 
de leitura de ficheiros de música JRiver, li-
gado ao conversor AMR DP-777. Na última 
audição, os cabos de coluna eram os Au-
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dioquest Oak e os de interconexão prévio/
amplificadores de potência os VOVOX Tex-
tura Fortis. 

Comecei as «hostilidades» com a So-
nata para Piano n.º 32 de Beethoven, in-
terpretada por Tor Aspaas, e com uma 
resolução de 24 bit/192 kHz. E fiquei mes-
mo muito bem impressionado, pois o pia-
no soava majestoso, com um timing, uma 
volumetria e um impacte notáveis. O tem-
po de sustentação das notas tinha mes-
mo uma naturalidade quase impossível 
de descrever e a vivacidade com que es-
sas notas apareciam perante mim era qua-
se alucinante. Passei depois ao Recitativo 
e Ária de Vivaldi – Che Giova il Sospirar, e 
aí pude apreciar uma voz nada menos que 
fabulosa e uma capacidade extremamen-
te precisa de acompanhamento da intér-
prete nas suas movimentações ao longo 
do palco. 

E porque não avançar num estilo com-

pletamente diferente, agora com Metalli-
ca em Nothing Else Matters, neste caso 
com resolução de CD? A entrada do bom-
bo da bateria tinha uma naturalidade im-
pactante que me deixou totalmente preso 
à música, sem conseguir pensar em mais 
nada, mas esse impacte era quase sensual 
no modo como se articulava com a voz e 
os restantes instrumentos. A guitarra era 
plangente e melodiosa exactamente com-
me il faut, nem mais nem menos. 

E chegou o momento de mais uma das 
minhas obras favoritas, as Danças Sinfóni-
cas de Rachmaninof, numa gravação ALAC 
a 24 bit/176  kHz. Neste caso destaco o 
crescendo que ocorre cerca dos 3 minu-
tos e qualquer coisa e que foi reproduzido 
de modo imponente e majestoso como ra-
ramente ouvi, seguido pelas belas e salti-
tantes elaborações musicais da flauta, que 
se espalhavam pela sala tão livremente 
que pareciam um bando de aves canoras. 

E passei então aos Yerba Buena, numa 
outra gravação a 24 bit/176  kHz. E esta 
banda soou viva e álacre como sempre, na 
faixa Guajira, só que desta vez com algo 
mais que posso descrever como um sale-
ro, uma pitada de condimento, algo quase 
insubstancial mas que conferia à música 
uma agradabilidade suprema e uma viva-
cidade aliciante para os ouvidos e para os 
pés, pois estes não resistiam a marcar o 
compasso da música com suaves batidas 
no chão. 

Voltei agora a uma faixa que conhe-
ço muito bem por ter ouvido bem mais de 
uma centena de vezes: I’m Confessin, do 
disco Jazz at the Pawnshop, numa versão 
a 88,2 kHz. A música era romântica, suave, 
encantadora e quase que me transporta-
va em sonhos e me fazia reverter para um 
estado emocional de quase imponderabili-
dade. O clarinete assumiu uma naturalida-
de que, nunca é demais repetir o chavão 
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audiófilo, me colocou como que no meio 
do bar, ou lá o que seja que o pessoal da 
Proprius recriou no estúdio. 

Passei a uma das faixas do disco de de-
monstração da Chesky, a 24 bit/192 kHz, 
You Haven´t Done Nothing. Aqui, do la-
do esquerdo temos o saxofone de Chris 
Cheek que estava espacialmente colocado 
bem para trás da coluna. Aliás, foi nesta 
faixa que as Stella EM demonstraram em 
pleno as suas vastas capacidades de re-
produção espacial. O som ficou majesto-
so, solto, espraiando-se pela sala como se 
ela fosse um dos auditórios da Gulbenkian, 
mas nunca perdendo o elo de ligação com 
a pessoa mais importante ali, já que ca-
da instrumento estava posicionado de mo-
do extremamente preciso. Aliás, este é um 
«truque» muito difícil de implementar por 
qualquer par de colunas, principalmen-

te quando atingia um tamanho tão impo-
nente como o destas Stella: ter os diversos 
participantes a intervirem em termos es-
paciais de um modo livre e desprendido 
mas, ao mesmo tempo, quase que poder-
mos medir com os ouvidos distâncias de 
centímetros entre eles. Conseguir isto com 
umas colunas com a volumetria das Stella 
é um feito assinalável por parte dos pro-
jectistas da Focal. 

Conclusão 
As Stella são umas colunas com uma ri-
queza de detalhe e um requinte de apre-
sentação musical como conheço muito 
poucas. Há quase como que um perfume 
francês no ar (onde é que eu já ouvi isto?) 
e um toque de magia feminina. Como diz 
o meu amigo Patrick Vercher, têm uma lu-
va de veludo suave que nos acaricia os ou-

vidos mas, quando é preciso, também têm 
uma mão de ferro lá dentro. Felizardos to-
dos aqueles que consigam fazer-se apai-
xonar por elas e levá-las para casa, desde 
o momento em que consigam estar na-
quela posição privilegiada em que «preço 
não é obstáculo». E ainda há bastantes au-
diófilos para os quais a qualidade não tem 
preço e é seguramente a eles que estas 
colunas se destinam.

Focal Stella Utopia EM 

Preço 72 000 euros 

Representante Esotérico 

Telef. 219 839 550 

Web www.esoterico.pt
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