
 

 

 

NOTA DE PREMSA 

Zubin Mehta, Yo-Yo Ma i Yuja Wang entre les 

estrelles de la temporada 22/23 de BCN 

Clàssics 

- Zubin Mehta dirigirà la Bayerische Rundfunk el 28 de nombre 

al Palau de la Música 

 

- El violoncel·lista Yo-Yo Ma obrirà la temporada juntament 

amb la pianista Kathryn Stott  

 

- Yuja Wang actuarà acompanyada de la prestigiosa 

Philharmonia Orchestra 

 

- Els directors Philippe Herreweghe, Claus Peter Flor, Alain 

Altinoglu i Santtu-Matias Rouvali dirigiran les seves 

orquestres habituals 

 

- Josep Vicent serà el director convidat en el debut a Barcelona 

de l’Orquestra Nacional Belga  

 

- Els abonaments es posen a la venda el 27 d’abril a les 15h 

 

 

Barcelona, 26 d’abril de 2022. BCN Clàssics presenta una temporada 22/23 farcida de 

grans noms: Zubin Mehta, Yo-Yo Ma i Yuja Wang són algunes de les estrelles que 

formen la programació.  

La nova temporada del cicle de concerts BCN Clàssics, que se celebrarà entre l’octubre 

de 2022 i el juny de 2023 al Palau de la Música i l’Auditori de Barcelona presenta una 

ambiciosa programació de 9 concerts de grans orquestres, directors i solistes de 

primer nivell internacional, que interpretaran grans obres del repertori clàssic i peces 

del patrimoni musical català. 



 

 

 

La setena temporada del cicle BCN Clàssics donarà tret de sortida amb el recital del 

gran violoncel·lista Yo-Yo Ma, que obrirà la nova temporada el 25 d’octubre a 

L’Auditori juntament amb la pianista Kathryn Stott.  

El llegendari Zubin Mehta dirigirà la Bayerische Rundfunk en un concert únic el 28 de 

novembre al Palau de la Música. També hi destaca el concert de l’estrella del piano 

Yuja Wang, que actuarà amb la prestigiosa orquestra Londinenca Philharmonia 

Orchestra, dirigida per Santtu-Matias Rouvali el 14 de desembre a L’Auditori.  

La temporada 22/23 comptarà amb 4 orquestres simfòniques de primer nivell 

internacionals més: el Cor i Orquestra Simfònica de Milà Giuseppe Verdi, que sota la 

direcció de Claus Peter Flor oferirà el seu primer concert a Barcelona dels últims 20 

anys; l’Orchestre des Champs-Élysées amb Philippe Herreweghe al capdavant i 

l’Orquestra Simfònica de Ràdio Frankfurt sota la batuta de Alain Altinoglu i el solista  

Denis Kozhukhin al piano. 

Josep Vicent liderarà com a director convidat l’Orquestra Nacional Belga, formació 

que debutarà a Barcelona en un concert amb el guitarrista Pablo Sainz Villegas com a 

solista.  

La nova temporada també comptarà amb el recital del pianista Evgeni Kissin. I de 

l’emblemàtica orquestra de cambra I Musici, que oferirà el concert de cloenda de la 

temporada amb la interpretació de la mítica partitura Les quatre estacions de Vivaldi. 

A la programació es podran sentir grans obres del patrimoni musical universal com les 

simfonies La Júpiter de Mozart i l’Heroica de Beethoven; el Rèquiem de Verdi; el 

Concierto de Aranjuez i el Bolero de Ravel; el Concert nº1 de Rakhmàninov, 

Scheherezade de Rimski-Kórsakov  i obres de Txaikovski, Bach, Manuel de Falla, César 

Franck i Debussy, entre molts altres autors.  

Paral·lelament als 9 concerts de la nova temporada BCN Clàssics programa 3 concerts 

de petit format protagonitzats per autors contemporanis i intèrprets de proximitat 

sota el nom de Km0. A la temporada 22-23 es comptarà amb el recital de la pianista 

Noelia Rodiles, que interpretarà obres de Joan Magrané, David del Puerto, Jesús 

Rueda, Raquel García Tomás i Martín Sánchez Allú.  

El guitarrista Feliu Gasull protagonitzarà el segon concert del Km0 amb una selecció 

d’obres d’autoria pròpia i composicions de Manuel de Falla.  

La tercera proposta del Km0 la protagonitzen Hector Parra i Imma Santacreu, que 

oferiran un recital de piano a quatre mans de peces d’Hector Parra. 

Els abonaments de la nova temporada de BCN Clàssics surten a la venda el 27 d’abril i 

les entrades soltes de cada un dels concerts sortiran a la venda el dia 10 de maig 

 

 



 

 

 

 

El cicle compta amb 3 modalitats d’abonament: l’abonament complet que inclou els 9 

concerts de la temporada, l’abonament 5 Palau que inclou els concerts que es 

celebraran al Palau de la Música Catalana (Zubin Mehta, Evgeni Kissin, Orquestra 

Simfònica de Ràdio Frankfurt amb Denis Kuzhukhin, Orchestre des Champs-Élysées i I 

Musici) i l’abonament 4 Auditori, amb els 4 concerts de la temporada que tindran lloc 

a aquesta sala: Yo-Yo Ma i Kathryn Stott, Cor i Orquestra Simfònica de Milà Giuseppe 

Verdi, Yuja Wang i Philharmonia Orchestra i el concert de l’Orquestra Nacional Belga 

amb Pablo Sainz Villegas.  

Els abonats/des en alguna de les modalitats d’abonament del cicle compten amb la 

reserva de les millors localitats de cada sala, descomptes en els preus de les entrades i 

flexibilitat i atenció personalitzada per modificar les seves entrades o localitats. A més, 

gaudiran dels concerts Km0 de forma gratuïta.  

Les entrades i abonaments es poden adquirir a través del web bcnclassics.cat o bé 

trucant al 93 342 61 75.  

Un any més, BCN Clàssics aposta per la creació de nous públics per a la música clàssica, 

tot incentivant l’accés dels joves als concerts mitjançant diversos programes: Escola 

10, que ofereix als instituts i escoles la possibilitat d’assistir als concerts al preu de 10 

€, l’Espai Jove BCN Clàssics, que permet gaudir de la programació pròpia amb 

descomptes molt elevats per als menors de 35 anys, així com la participació als 

programes Escena 25 i Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya i al programa 

Quadern Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, que permet l’assistència gratuïta dels 

nois i noies de la ciutat que estan cursant 1r d’ESO. 

 

Per a més informació:  

Rita Molinero Gispert 

Tlf: 625 21 13 73 

coordinacio@bcnclassics.cat 
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