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HARMONIES DE LA GUITARRA 
A TRAVÉS DELS SEGLES
Dissabte 14 Setembre
Església de Sant Martí d’Empúries

19 hores

Programa

Un programa amb les obres cabdals per guitarra: del barroc al classicisme i del 
romanticisme als nostres dies.

Un programa con las obras maestras para guitarra: del barroco al clasicismo y del 
romanticismo a nuestros días.

Un programme avec des chefs d’œuvre pour la guitare: du baroque au classicisme 
et du romantisme à nos jours.

A program with masterpieces for guitar: from Baroque to Classicism and from 
Romanticism to our days .

Luciano Pompilio, obté 15 primers premis en concursos de guitarra, entre ells 
el de “Montelimar” a França, considerat el concurs de guitarra més prestigiós 
del món. 
També compta amb el “Premi Repubblica”, un dels guardons més prestigiosos 
d’Amèrica Llatina.
Està considerat entre els millors intèrprets de la música del llegendari compositor 
Agustín Barrios.
El mestre Pompilio ha actuat a Europa, Àsia i Amèrica en diverses ocasions i ha 
produït vuit CD. “Homenatge”, últim CD, va fer la llista dels 30 primers top 200 
iTunes a Canadà i Alemanya.

Luciano Pompilio, obtiene 15 primeros premios en concursos de guitarra, entre 
ellos el de “Montelimar” en Francia, considerado el concurso de guitarra más 
prestigioso del mundo.
También cuenta con el “Premio Repubblica”, uno de los galardones más prestigiosos 
de América Latina.
Está considerado entre los mejores intérpretes de la música del legendario 
compositor Agustín Barrios.
El maestro Pompilio ha actuado en Europa, Asia y América en varias ocasiones 
y ha producido ocho CD. “Homenaje”, último CD, estuvo en la lista de los 30 
primeros top 200 iTunes en Canadá y Alemania.

Luciano Pompilio, a remporté 15 premiers prix dans des compétitions de 
guitare, dont «Montélimar» en France, considéré comme le concours de guitare 
le plus prestigieux au monde.
Il possède également le «Premio Repubblica», l’un des prix les plus prestigieux 
d’Amérique latine.
Il est considéré parmi les meilleurs interprètes de la musique du compositeur 
légendaire Agustín Barrios.
Maestro Pompilio s’est produit à plusieurs tournés en Europe, en Asie et en 
Amérique et a produit huit CD. «Hommage», dernier CD, figurait sur la liste 
des 30 meilleurs iTunes au Canada et en Allemagne.

Luciano Pompilio, obtains 15 first prizes in guitar competitions, among them 
“Montelimar” in France, considered the most prestigious guitar competition in the 
world.
He also has the “Premio Repubblica”, one of the most prestigious awards in Latin 
America.
He is considered among the best interpreters of the music of the legendary composer 
Agustín Barrios.
Maestro Pompilio has performed in Europe, Asia and America several times and 
has produced eight CDs. “Tribute”, last CD, was on the list of the top 30 top 200 
iTunes in Canada and Germany.

J. S. Bach Preludi, fuga i allegro Bwv 998
(1685-1750)

M. Castelnuovo-Tedesco 2 Caprichos de Goya op. 195
(1895-1968) - Francisco de Goya y Lucientes,
 pintor
 - Sueño de la Mentira
 e Inconstancia

F. Sor Introd., tema i variacions op. 9
(1778-1839) sobre “O cara Armonia” de
 la Flauta màgica de Mozart

D. Bogdanovic Six Balkan Miniatures
(1955) for World Peace
 1. Jutarnje Kolo (Morning Dance)
 2. Žalopojka (Lament)
 3. Vranjanka
 4. Makedonsko Kolo 
 (Macedonian Dance)
 5. Široko (Wide Song)
 6. Sitni Vez (Tiny-knit Dance)

A. Barrio - Mangoré Sueño en la Floresta
(1885-1944) La Catedral
 Preludio
 andante religioso
 allegro solenne

Luciano Pompilio, guitarra
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PROPER CONCERT: DISSABTE 21 DE SETEMBRE, 19 H. A L’ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ D’EMPÚRIES
RECITAL DE PIANO “El Carnaval” 

GIORGI MUNDROV, piano

LUCIANO POMPILIO
Es va graduar en guitarra clàssica el 1990 al conservatori “U. Giordano” de Foggia amb honors. Alhora va estudiar 
musicologia a la Universitat d’Arts de Bolonya obtenint el Premi final de grau per un estudi sobre Briten.
Després de treballar en solitari i en diverses formacions, es va unir en duo amb G. Caputo i van atreure l’atenció de la 
crítica musical arribant a obtenir fins a 15 primers premis, entre ells el del Concurs de Montelimar (França), el més 
important del món per a duo de guitarres.
Al mateix temps va seguir el curs de Formació de concert Triennal Internacional a l’Acadèmia d’Arts de Roma, on es va 
graduar amb honors, sota la direcció del professor Stefano Palamidessi, estudiant també amb David Russell, Alberto 
Ponce, Hopkinson Smith, Angelo Gilardino, David Starobin, Carlos Bonell i els germans Sergio i Odair Assad.
Va realitzar enregistraments de ràdio i televisió per a Rai 3 per RadioTre, Radio Vaticana a Roma, Ràdio Ucraïna, 
Musiques de França, etc. 
Els seus CD són emesos regularment per la ràdio del Vaticà.
Imparteix regularment classes magistrals a Itàlia i en diverses parts del món: Corea, Polònia, Alemanya, EUA, 
Argentina.
Ha treballat amb diversos quartets de corda “Quartet Prima Vista” de Varsòvia i “Rimsky Korsakov Quartet” de Sant 
Petersburg i ha realitzat concerts de guitarra amb les principals orquestres, tant en solitari com per a dues guitarres 
i orquestra. El 2007, rep el primer premi absolut nacional i el segon The Book of Signs de Leo Brower per a dues 
guitarres i orquestra.
Ha gravat 8 CD amb diferents formacions per a dues guitarres, dues guitarres i veu (amb la soprano Anita Anglès 
Biltoo), per a dues guitarres i orquestra (Concert Teresa Procaccini dedicada a Duo Caputo Pompilio) guitarra i 
quartet de corda (Rimsky Korsakov String Quartet) i a l’abril de 2016, l’obra solista “Tribute”.
Ha actuat en els millors escenaris arreu d’Europa, Àsia i Amèrica.
Ha estat professor de guitarra al Conservatori de Música “Umberto Giordano” de Foggia.
Toca una guitarra del luthier alemany Antonius Muller i utilitza les cordes D’Addario composites j45.


