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Vull ser luthier…
→ Formació:
Un luthier és la persona que construeix i repara instruments musicals, principalment de corda
fregada i polsada. Tradicionalment l'ofici de luthier s'ha transmès de generació en generació, ja
que no hi ha uns estudis reglats per a això.
Curiosament la lutheria es troba entre el catàleg de professions però no existeixen estudis
reglats associats. És a dir, que no hi ha una titulació oficial reconeguda encara que si
moltíssims cursos d'especialització amb grans mestres luthiers.
Llavors on s'estudia des de zero? Sí, a Espanya comptem amb Bele, un centre especialitzat de
lutheria integrat al Conservatori Juan Crisóstomo de Arriaga el quin està regulat en el Butlletí
Oficial del País Basc el que implica que a més el seu preu també ho està.
Aquesta formació té una durada de tres anys en la qual:
Es construiran dos violins, una viola i un violoncel.
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S'aprendran tècniques d'envernissat i acabat d'instruments.
Acústica, manteniment, reparació d'instrument són alguns dels continguts principals.
Es realitzaran períodes de pràctiques en tallers de lutheria adscrits.
Hores teòric pràctiques: 3.000 hores.

Com les places són molt reduïdes, (8), s'accedeix mitjançant requisits acadèmics consistents en
tenir títol de batxiller o prova +25 de la universitat i en cas contrari superar una prova de
coneixements generals. Pel que fa als musicals es requereix el títol o grau elemental de
conservatori. En cas de no posseir es realitzarà una prova equivalent per comprovar els
coneixements musicals de l'alumne.
A més, s'ha d'aprovar les tres proves que proporcionarà el centre consistents en: Dibuix
artístic, un treball en fusta i un comentari escrit.
Preu: uns 900 € per curs + altres despeses relacionades.
Per acabar us deixo noms interessants que poden servir d'ajuda:
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Asociación Española de Luthiers y Arqueteros Profesionales (AELAP)
Luthieres Contemporáneos de España (LuCE)
Llista Luthiers de Violins Espanya i Amèrica
Bele - Escuela Vasca de Luthería

