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KlassisKt
Hans Gál 
Musik för altviolin, vol. I. Hanna 
Pakkala, altviolin, Reijo Tunkkari, 
violin, Takuya Takashima, oboe, 
Irina Zaharenkova, piano, Mellersta 
Österbottens kammarorkester 
under Sakari Oramo. (Toccata)

Hans Gál (1890–1987) är en udda få-
gel i 1900-talets europeiska musikliv. 
För många torde han vara mest känd 
som initierad författare av tonsättar-
biografier och övrig musiklitteratur, 
men Gál var en produktiv tonsätta-
re med bland annat fyra operor, fyra 
symfonier, fyra stråkkvartetter, solo-
konserter och en diger kammarmu-
sikalisk produktion på sitt samvete.

Österrikaren Gál flydde hemlan-
det efter nazisternas maktövertagan-
de och bosatte sig i Edinburgh, där 
han levde resten av sitt liv. Gáls tonalt 
förankrade musik kan vid en första 
bekantskap förefalla rätt opersonlig, 
men vinner på upprepade bekantska-
per. Den föll även definitivt ur modet 
efter andra världskriget, men ett ny-
mornat intresse har kunnat skönjas 
under de senaste decennierna.

Juhani Lagerspetz och Annette-
Barbara Vogel spelade 2009 in en 

skiva med musik för violin och pia-
no (Avie) och nu står altviolinen, ett 
av Gáls favoritinstrument i tur på en 
färsk Toccatautgåva. Suite Concertan-
te (1949) är en regelrätt konsert för 
instrumentet, om än i det lilla forma-

tet, medan Divertimento för violin och 
altviolin (1969) är ett charmigt exem-
pel på hans sena produktion.

Sonaten för altviolin och piano 
(1942) samt trion för oboe, violin och 
altviolin (1941) är i sin tur bra exem-
pel på Gáls romantiskt-melodiskt fär-
gade, lättlyssnade men sällan bana-
la, estetik. Kanske inte oförglömlig, 
men avgjort sympatisk och professi-
onellt hopkommen musik. Samtliga 
inblandade gör väl ifrån sig och en 
speciell eloge går förstås till Hanna 
Pakkala, stämledare i Mellersta Öst-
erbottens kammarorkester, vars fyl-
liga alt violinton är en fröjd för örat.

Mats LiLjeroos

En sympatisk röst träder fram på  
MÖK-stämledaren Hanna Pakkalas skiva

 ■ Hanna Pakkalas altviolinton är en fröjd för örat. FOTO: PReSSbIld 

RocK
andy McCoy 
21st Century Rocks  
(Ainoa productions)

Det har gått 24 år sedan Andy 
McCoy gav ut ett soloalbum. 24 år 
är en lång tid inom rockmusiken 
och när man vet vilken livsstil som 
konstnären från Ulrikasborg äg-
nat sig åt är det ett smärre under 
att han över huvud taget förmått 
prestera något på eget hand.

Utgångsläget är alltså inte det 
lättaste och det ska ärligt talat 
medges att mina förväntningar 
på skivan var ganska låga. Dess-
utom är det inte helt lätt att för-
hålla sig till hans musik. 

Ska man jämföra med Hanoi 
Rocks, Mike Monroes soloma-
terial eller det som Andy tidiga-
re  presterat på egen hand eller 
i grupper som Briard eller Pelle 
Miljoona?

21st Century Rocks överras-
kar positivt. Andy McCoy har all-
tid  varit en bra låtskrivare och gi-
tarrist. 

Det största frågetecknet riktas 
mot sjungandet. Någon dynamisk 
och skönsjungande sångfågel är 
McCoy inte. 

Men med rätt mixning och 
produktion har man lyckats få 
McCoys röst att låta riktigt hyfsad.

Musikaliskt rör McCoy sig på 
gaturockens område med kryddor 
av flamenco och indisk musik, vil-
ket gör hans album till en betyd-
ligt mångsidigare skiva än vad före 
detta lagkamraten Mike Monroe 
presterat den senaste tiden. Defi-
nitivt plus för McCoy i sekvenser 
där saxofonen ljuder och bidrar 
till ett extra djup. 

Stundtals känns 21st Century 
Rocks lite träig, men Andy McCoy 
tar ändå hem spelet och visar att 
också en rockare kan ha nio liv, 
trots att oddsen är emot.

NiCLas LöNNqvist

Andy McCoy 
överraskar  
positivt


