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Αναλογικές Διαδρομές

Γ ια κάποιους είναι ένας από τους πρωτοπόρους του acid jazz κινήματος που 

έλμψε πριν λίγα χρόνια. Για τους πιο μυημένους πάντως ο κύριος Les McCann 

μεγαλούργησε την δεκαετία του 60, ως ένας soul jazz πιανίστας με την δική 

του ιδιοσυγκρασία και στυλιστική άποψη, που ανακάτευε υπέροχα το μπλουζ 

και την ευθυμία, ενώ σταδιακά εξελίχθηκε και σε έναν ικανότατο τραγουδιστή. 

Μετά από μερικά άλμπουμ στην Pacific Jazz, ο McCann μεταπήδησε στην Limelight Records 

για την οποία έγραψε επτά δίσκους στα μέσα των sixties. Το πρώτο εξ’ αυτών είναι το But 

Not Really του 1965, ένα θαυμάσιο πιάνο - τρίο άλμπουμ στο οποίο συμμετείχαν ο μπα-

σίστας Victor Gaskin και ο ντράμερ Paul Humphrey.  

Αποτελείται από οκτώ κομμάτια, με τα πέντε να είναι δικές του συνθέσεις και ηχογραφή-

θηκε σε δυο μόλις session στο Radio Recorders του Hollywood, υπό την καθοδήγηση του 

παραγωγού Jack Tracy. Με την εξαίρεση του αργού και άκρως απολαυστικού Yours Is My 

Heart Alone - μια άρια του Franz Lehar από την οπερέτα The Land of Smiles - όπου το 

πιάνο αποκαλύπτει την τρυφερή και ντελικάτη πλευρά του καλλιτέχνη, το υπόλοιπο 

πρόγραμμα του But Not Really αποτελεί μια σπουδή στην αλέγκρο και γεμάτη ενέργεια 

φυσιογνωμία του καλλιτέχνη. Το We’re on the Move Now είναι ένα καταιγιστικό swing με 

τα πλήκτρα να πιάνουν φωτιά και το ρυθμικό ντουέτο να ακολουθεί κατά πόδας σε πλήρη 

ευδαιμονία. Το bop με την funk παντρεύει το εξίσου εύθυμο Jack V. Schwartz, ένα από τα 

καλύτερα κομμάτια του δίσκου με τρομερό μπάσο και πληθωρικά σόλο τύμπανα. Το Little 

Freak είναι ένα καθόλα soul jazz κομμάτι του McCann, του οποίου οι πρώτες νότες θυμί-

ζουν έντονα το hit The In Crowd  του Bill Page, που έγινε τεράστια επιτυχία από τον Ramsey 

Lewis. Το ομότιτλο But Not Really είναι ένα γοητευτικό ρυθμικό original blues του McCann, 

ενώ ένα αδιαμφισβήτητο highlight του δίσκου αποτελεί το A Little Three-Four με θαυμά-

σιο παίξιμο από τον leader στο πιάνο.  

Το But Not Really κυκλοφόρησε τόσο σε στερεοφωνική όσο και σε μονοφωνική έκδοση 

από την Limelight Records, μια θυγατρική ετικέτα της Mercury, που επικεφαλής της ήταν 

ο μεγάλος  Quincy Jones και τις παραγωγές της διεύθυνε ο κύριος Jack Tracy. Κύριο 

χαρακτηριστικό της ήταν τα πολυτελή gatefold εξώφυλλα  του καταλόγου της, που συνή-

θως εμπεριείχαν ένα πολύ προσεγμένο ένθετο με πληροφορίες και φωτογραφίες για τον 

εκάστοτε δίσκο. Η Speakers Corner, προς τιμή της, επανέκδοσε το στερεοφωνικό But Not 

Really αναπαράγοντας αυτούσιο το ορίτζιναλ πανέμορφο artwork της Limelight. Από κει 

και πέρα, το remastering των ταινιών έκανε ο Ryan Smith στο φημισμένο Sterling Sound 

και το βινύλιο κόπηκε στο κορυφαίο Pallas. Η εικόνα του είναι μεγάλη και τρισδιάστατη 

με το πιάνο στο αριστερό κανάλι , το μπάσο στο κέντρο και πίσω, ενώ δίπλα του προς τα 

δεξιά είναι το drum set. Ο ήχος είναι ζεστός και τα σώματα επαρκή και ρεαλιστικά σε όγκο, 

παρόλα αυτά υστερεί κάπως σε διαφάνεια, καθαρότητα και αέρα. 

 Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μια θαυμάσια εργασία της γερμανικής εταιρείας, απο-

λύτως καλοδεχούμενη, για έναν πολύ καλό δίσκο του Les McCann που έλειπε για δεκα-

ετίες από την αγορά, αν εξαιρεθεί μια limited ψηφιακή ιαπωνική έκδοση του 2002.
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