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Ens arriba un nou enregistrament del Barokkanerne, de qui ja varem escoltar amb fruïció algunes simfonies i 

concerts de C.P.E.Bach (ressenya). Aquest nou àlbum desprèn l’energia vital de Georg Philipp Telemann, el 

compositor més fecund de l’època barroca. Va compondre innombrables obres vocals i instrumentals, a més 

d’òperes, passions i oratoris. Va se director de la capella d’Eisenach, el poble natal de Johann Sebastian Bach, i 

uns anys més tard ho va ser de la capella del marcgravi de Bayreuth. 

Totally Telemann és el títol d’un àlbum en què l’aposta que ens proposen aquests vuit músics està formada per 

cinc exquisideses instrumentals:Concerto in E Minor for flute, violin, strings and basso continuo, TWV 52:e3; Concerto 

in C Minor for oboe, strings and basso continuo, TWV 51:c1; La Bourse, Suite in B-flat Major TWV 55:B11; Concerto in B-

flat Major for violin, strings and basso continuo, TWV 51:B1. 

Com podria passar amb una selecció de plats selectes, la flexible i vigorosa interpretació esclata en múltiples 

sensacions i sabors que només amb un temps pausat i tranquil es poden degustar. És obvi que hi té molt a 

veure la qualitat i la sensibilitat del Barokkanerne, que en aquesta ocasió compten amb la participació de Kati 

Debretzeni (concertino de l’English Baroque Solistes de Sir John Elliot Gardiner), i l’oboista del conjunt noruec, 

Alfredo Bernardini que fa una magnífica interpretació de la suite orquestral La Bourse, obra on l’autor dóna un 

especial protagonisme a l’oboè. 

Certament, el conjunt instrumental Barokkanerne funciona, tot i els diferents músics d’altres formacions que hi 

intervenen, com una unitat orgànica que fa d’aquesta Totally Telemann una audició refrescant i sense 

complexes. Un disc recomanable. 

  

Text: Marçal Borotau 

http://sonograma.org/suplement-de-discos/totally-telemann/ 

http://sonograma.org/suplement-de-discos/symphonies-concertos-empfindsamkeit/
http://sonograma.org/suplement-de-discos/totally-telemann/

