
                                                 CLÀSSICA A LA REIAL ACADÈMIA      

                                  Dimarts 20 de setembre de 2016 a les 20.00 hores 

                           Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi                                                                                                                                          

                                                                                              Saló d’actes 

                                                                                                 Barcelona  
“Enamorar-se a la tardor, bossa nova i boleros”  

 
La cantant i compositora Yolanda Yone, acaba de treure el seu segon disc, "Nusos Quàntics", però en aquesta ocasió ens presenta, acompanyada 
al piano pel músic i compositor català Joan Berenguer, un bell concert íntim i delicat homenatjant als grans autors de boleros i bossa-nova. Una 
nit que no ens passarà inadvertida per la personalitat, la veu i l'elegància de Yolanda Yone. Un setembre per rebre a la tardor i a l'amor.  
 

                                        
   YOLANDA YONE cant                     JOAN BERENGUER piano 

 

ArmandoMANZANERO(Mèxic, 1935)                                                                                                                                     Esperaré   
 

Ernesto DUARTE (Cuba, 1922 - Madrid, 1988)                                                                                                                      Como fue 
 

Tom JOBIM(Brasil, 1927 - EUA, 1994)                                                                                                                                             Luiza 
 

                                                                                                                        Eu Seu que vou te amar 
 

Armando MANZANERO(Cuba, 1922 - Madrid, 1988)                                                                                   La otra tarde vi llover   
 

Carlos GARDEL(Uruguai entre 1883 i 1887 o França, 1890 -Colòmbia, 1935)                                                                             Volver   
 

RobertoCANTORAL(Mèxic, 1935 - 2010)                                                                                                                                        Reloj 
 

Armando MANZANERO(Cuba, 1922 - Madrid, 1988)                                                                                                                  Adoro   
 

Carlinhos BROWN(Brasil, 1962)                                                                                                                                                  Músico 
 

Tom JOBIM(Brasil, 1927 - EUA, 1994)                                                                                                                                              Ligia 

 
Alfredo DA ROCHA (Brasil, 1897 - 1973)                                                                                                                              Carinhoso 
 

Armando MANZANERO(Cuba, 1922 - Madrid, 1988)                                                                                                         Te extraño   

 

Chico NOVARRO (Argentina, 1934)                                                                                                                                             Somos   
 

Carlos GARDEL(Uruguai entre 1883 i 1887 o França, 1890 -Colòmbia, 1935)                                               El día que me quieras  
 

Armando MANZANERO(Cuba, 1922 - Madrid, 1988)                                                                                               Contigo aprendí 
 

Yolanda Yone és una cantant i compositora catalana que porta dues dècades immersa en la música, vivint entre Barcelona i Madrid. Ha format 
part de nombroses bandes i estils musicals des del pop, techno, funky, jazz, fins al bolero i la bossa nova. El 2010 entra a formar part de la banda 
de pop "Amistats Perilloses" amb nombroses gires a Amèrica Llatina, Xile, Perú i Mèxic, juntament amb Alberto Comesaña. Aquest mateix any 
treu el seu primer disc "Imaginant" i aquest 2016 ens delecta amb el seu segon disc "Nusos Quàntics". Els dos treballs són molt personals, amb 
temes compostos per ella, on trobem un repertori íntim, delicat, lletres profundes i oníriques, que van embolcallant-nos a mesura que ens 
endinsem en els sons, l'elegància, la veu i el món de Yolanda Yone.  

www.racba.org                                                                                                    www.fomentdelaclassica.cat                                                                                                   
 

 
Vull  rebre informació de les activitats de l’Associació pel Foment de la Música Clàssica  
(Li  preguem que ompli clarament les dades i ens ho entregui a la sortida del concert) (Si no ho vol retallar, demani un formulari a la sortida) 
 

Nom i primer cognom ...................................................................................................................... 

 

Correu electrònic ............................................................................................................................. 

http://www.racba.org/
http://www.fomentdelaclassica.cat/

