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Lídia Martínez Gel. SOPRANO 
 
NASCUDA A Mataró l’any 1968, va cursa estudis de música, 
harmonia i cant al conservatori del Liceu de Mataró i Barcelona. 
La seva experiència en directe amb grups i orquestres és molt 
extensa així com en els estudis d’enregistrament. La seva 
discografia engloba col·laboracions en discos espanyols i catalans 
i un com a solista a Nova York. El 27 de juliol de 2007 va 
participar per primera vegada com a solista a la Missa de les 
Santes de Mn. Blanc a Mataró. 
 
 
 
Svetlana Mujortova. VIOLÍ 
 
Nascuda a Kostroma, Rússia, inicià els seus estudis musicals als 
vuit anys a Samara, i posteriorment es graduà a l’Acadèmia 
Professional de Música com a professora de violí, cant solfeig i 
pedagogia de la música. Des de l’any 1982 ha exercit en escoles 
de música de l’antiga Unió Soviètica a Sant Petersburg. 
Posteriorment va fixar la seva residència a Catalunya on 
actualment treballa com a professora de violí i directora 
d’orquestres infantils. Ha actuat a Rússia, Espanya, França, 
Andorra, Noruega i Dinamarca. 
 
   
 
Pere Gonzàlez. PIANO 
 
Va néixer a Mataró, on ha desenvolupat la seva carrera musical. 
Cursà els estudis de música i piano al Conservatori Superior de 
Música del Liceu de Barcelona i obtingué diploma d’honor al final 
de carrera. Ha dirigit l’Orfeó de Mataró diversos anys, ha estat 
responsable de la direcció de la Missa en el Palau de la Música 
Catalana. Fou un dels fundadors de l’Escola de Música de Mataró 
filial del conservatori superior de Música del Liceu.  

PROGRAMA 

 

I part 

ELS MISERABLES. “I dream a dream”.....C:MSCHÓMBERG 

EL FNTASMA DE LA OPERA. “Think of me”...A.LL.WEBBER 

MAIN TITLE: I had a farem in Africa...........JHON BARRY 

EL BRINDIS DE NOVA ORLEANS.”Be my love”..N.BRODSZKY 

MY FAIR LADY. “I could have danced all night”...F.LOEWE 

DEL FILM ROMEU I JULIETA. “Tema d’amor”.....NINO ROTA 

CATS.”Memory”........................................A.LL.WEBBER 

WEST SIDE STORY. “Tonight”.......................L.BERSTEIN 

 

II part 

VORREI MORIRE....................................F.P.TOSTI 

MUSICA PROIBITA...........................S.GASTALDON 

2º TEMPS DEL CONCERT D’ARANJUEZ..J.RODRIGO 

TOSCA.”Aria: Vissi d’arte, vissi d’amore”.............G.PUCCINI 

PORGY AND BESS.”Aria: Sumertime”...........G.GERSHWIN 

CZARDASZ................................................V.MONTI

LA TABERNERA DEL PUERTO.............P.SOROZABAL 

LA TEMPRANICA. “La Taràntula”...................G.GIMENEZ 


