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MÚSICA ACTIVITATS

POLÍTICA CULTURAL

Fira de Lutiers de Cervera, amb
un Stradivarius de 9 milions

Plataforma de nou
festivals d’arts de
carrer de Catalunya

El certamen, que se celebra el dia 22, tindrà per primera vegada visites guiades
CÀTEDRA CERVERA

❘ CERVERA ❘ Cervera es convertirà
el pròxim dimarts 22 de juliol
en la capital europea del món
lutier a l’acollir l’edició número onze de la Fira de Lutiers,
el certamen més gran i prestigiós d’aquest àmbit, que se celebra en el marc del Festival i el
Curs Internacional de Música
de la capital de la Segarra, que
començarà diumenge vinent.
La Càtedra Cervera Emili Pujol, organitzadora de l’esdeveniment, va informar ahir que ja
hi han confirmat l’assistència
una vintena dels lutiers més importants de l’Estat espanyol, així
com més d’onze tallers de lutiers que exposaran els seus instruments als passadissos de la
Universitat de Cervera des de

CINE

Mostra de Cinema
Etnogràfic al
Museu de Cervera
❘ CERVERA ❘ El Museu Comarcal
de Cervera serà seu des d’avui
i fins divendres de la quarta
edició de la Mostra Internacional de Cinema Etnogràfic que se celebra a Catalunya, que combina filmacions
antigues amb documentals i
pel·lícules de ficció amb segell de la Segarra. Les sessions se celebraran al museu
excepte demà a la nit, al pati de la Universitat.

FESTIVAL I CURS

La Fira de Lutiers se celebra
en el marc del Festival i
Curs Internacional de
Música de Cervera
les onze del matí fins a les set
de la tarda.
Una de les novetats d’aquest
any és l’aposta per les visites
guiades.Així, perquè els neòfits
en aquest terreny puguin estar
assessorats en tot moment i se’ls
pugui ajudar a comprendre les
característiques dels diferents
models i les curiositats dels instruments exposats, un expert
acompanyarà els interessats durant tota la visita. Aquestes visites guiades podran concertarse el mateix dia de la fira a la secretaria de la Càtedra.
En el marc de la mostra expositiva, destacarà una de les
velles aspiracions de la fira, que
en aquesta edició finalment s’assolirà. Es tracta de l’exposició
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❘ TÀRREGA ❘ Nou festivals de Catalunya que comparteixen el
carrer com a espai d’exhibició s’han agrupat a la plataforma Arts de Carrer per
col·laborar. Es tracta de FiraTàrrega, Esbaiola’t, Fira Mediterrània, Trapezi de Reus,
Fira de Circ de la Bisbal d’Empordà, Festival deViladecans
i Sismògraf, Lluèrnia i Circ a
les Places d’Olot.

Públic davant de les parades de la Fira de Lutiers de Cervera durant l’edició de l’any passat.

LES CLAUS

El festival. L’edició XXXIV del Festival Internacional començarà
aquest diumenge amb l’actuació de l’Orquestra Julià Carbonell i
comptarà amb sis concerts més fins al dia 26 de juliol.

El curs. El curs internacional creix fins als 246 alumnes, un 17% més
que l’any passat, amb presència d’inscrits de països com Taiwan, Japó, Corea, Rússia, Alemanya, Dinamarca, Andorra i França.
La fira. El pròxim dimarts 22 de juliol a la Universitat de Cervera
d’11.00 a 19.00 h, amb vint lutiers i onze tallers de tot Espanya.

d’un instrument únic i d’un valor històric importantíssim. Concretament s’hi podrà veure un
violí Stradivarius valorat en 9
milions d’euros.
La importància d’aquest es-

deveniment és que avui dia es
conserven molt pocs Stradivarius d’aquesta talla i encara
menys del període de màxima
esplendor d’aquesta casa, el denominat Golden Period.

Una altra peça única que s’exhibirà serà un violoncel manufacturat el 1849 pel lutier CharlesAdolphe Maucotel, que també té un gran valor ja que va ser
tocat pel gran músic francès Pierre Fournier (1906-1986), amb
qui va guanyar dos premis
Grammy al millor disc de música clàssica.
Durant el mateix dia de la Fira de Lutiers, l’edifici de la Universitat acollirà una mostra
d’editorials musicals, amb la presència de les publicacions Clivis, Dinsic i Boileau i de la botiga cerverina Sol Major, tota
una sèrie de serveis que requereixen els alumnes de música i
que aquell dia estaran a la seua
disposició.

ENTITATS

L’SGAE convoca
eleccions
anticipades
❘ MADRID ❘ La junta directiva de
la Societat General d’Autors
i Editors (SGAE) va decidir
ahir convocar eleccions anticipades a l’entitat per al 26
de febrer del 2015, després
que els socis rebutgessin el
juny passat els comptes i l’informe de gestió del 2013.
Una assemblea general al gener haurà de votar de nou els
comptes rebutjats de l’any
2013.

