
Les Violines:
Violí: Simone Lambregts
Violí: Núria Balcells
Viola: Rebecca Macauley
Acordió diatònic: 
Clara Ribatallada
Contrabaix: Maribel Rivero

Artistes convidades:
Violí: Carol Duran
Gralla: Roser Olivé
Percussions: Fani Fortet

Totes les composicions 
són de Simone Lambregts

L E S  V I O L I N E S
2 5  a n y s  -  2 5  m e l o d i e s

 

1. LA RIBERA 

Un vals inventat al piano que, inicialment,

amb el títol ‘Riverside Club’, es va dedicar

com a ‘air ‘ escocès al violinista Aly Bain.

Amb el temps s’ha convertit en un dels balls

de fanalet de Les Violines.

2. MASURCARETA 

Un tema nou, encara inèdit, que vol

expressar tristor i esperança. Fet per a la

viola de la Rebecca durant el confinament,

el mes de març de 2020.

3. ANDANTINO

Aquesta polca d’estil més aviat clàssic forma

part del repertori inicial de Les Violines. A

la celebració dels 20 anys del grup, al 2016,

vam tenir l’honor d’estar acompanyades en

aquest tema per l’Esbart Manresà.

4. INDISSOLVENTES

Melodia totalment imballable nascuda a

partir d’un estat mental borrós per culpa de

productes químics fets servir un dia en

pintar parets a casa.

5. A TOTA CORDA

Aquest tema, que va donar nom al primer

disc de Les Violines, aplega quatre estudis

del que originalment era un llibret per a

practicar la tècnica d’arc a la música Blue

Grass. El llibret d’estudis s’havia de titular

‘Paganini reels’.

6. GIGA DE L’ESCOCESA

Va néixer com una segona veu inventada

per a una melodia escocesa.

Repertori del concert:



7. CAROLAN’S CORRANDES 

Unes corrandes composades a partir del

tema irlandès ‘Carolan’s welcome’, que ens

agrada molt tocar com a ball pla.

8. CERCLE DE LA GRANJA

Aquest cercle neix a partir del tem ‘Sun is

Shining’ d’Axwell /\ Ingrosso.

9. SARDANA CURTA DE LLERS

Llers, a l'Empordà, és el primer poble on va

viure la Simone quan va arribar a

Catalunya. Es va inspirar en el poemari Les

Bruixes de Llers, de Carles Fages de Climent,

amb il·lustracions de Salvador Dalí.

10. CITARÒDIA

Alguns instruments fan silenci quan sonen.

La cítara de la Traudl d’Arsèguel n'era un.

Quan ella posava aquest instrument sobre la

taula per acompanyar la veu de l’Artur

Blasco, tothom parava de parlar a l’instant.

Era màgia pura. Aquesta melodia sempre li

dediquem.

11. XOTIS DE L’ÓS

Dedicat a la primavera, per despertar a l’ós.

12. XOTIS O QUÈ

Tema que dona títol al nostre segon disc, 

 inspirat en l’espectacle ‘Riverdance’.

13. VIOTRÒNICA i 14. TREN DIRECTE

Dues composicions fetes l’any 2002 per al

grup de folk-rock Andana.

15. LA GUINGUETA

Masurca dedicada a les guinguetes de platja.

16. POPXOTIS

Anteriorment anomenat ‘Funki Xotis’, però

per falta del wah de la guitarra elèctrica

l’hem hagut de reinventar.

17. BOLERO DE CAL FARRÉ 

Dediquem, amb dolor al cor però amb un

tresor de records imborrables a l’ànima,

aquest bolero a en Jordi Fàbregas. 

18. LO TAC-SI 

És un bar molt divertit a Tortosa, que vam

conèixer quan vam anar a gravar el disc “O

què?” a aquestes terres.

19. PASDOBLE A L’INFERN 

Aquest pasdoble es va crear pels grups

Urbàlia Rurana i Primera Nota quan van fer

l’espectacle “Folk Nou” l’any 1995. 

20. BENVINGUT, EDMON 

Una nana dedicada a totes les mames

músics i en agraïment als papes dels nens i

nenes de les mames músics, pel seu

recolzament.

21. XOTIS ALLEGRO 

Es va composar pel grup Clau de Lluna 

 l’any 1992 i està enregistrat al seu disc

‘Cercle de Gal.la’.

22. VALS DE SANT MARTÍ 

Composat l’any 1994 per a Clau de Lluna.

És el nostre vals del fanalet preferit.

23. CARLES EL MOLINER 

Tema en honor a un luthier de violins

alemany anomenat Karl Müller.

24. LA ROCA 

Dedicat a totes les dones fortes del món!

25 XOTIS A PEQUIN  

Xotis inspirat en la IV Conferència Mundial

sobre les Dones de les Nacions Unides,

realitzada a Beijing el 1995, en la qual

participava la mare de la Simone.


