Eduardo Diago
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Compositor i director d'escena. Des deL comenr.ilnt
La

seva producció compositiva mostra un irllrrt
per Lescena, iniciant-se amb Ecce
guanyador del IV Concur:,o
monodrama
119B7l,
Composición VaLentín Ruiz Aznar.
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f any 1989, conseqüent amb eL seu interér; ¡reF
investigar formes d'expressió que uneixin nrri',ir.á
iescena crea, juntament amb PabLo Ley ilr/r,trá
SaumetL, La Companyia 3ics. Et 1993, assumirrl l€
direcció escénica en soIitari, funda La ComprnylÉ
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Eduardo Diago.
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La seva ámpl,ia producció escénica inctou onze b¡rlre¡
de cambra, nou de Les quals amb llibret propi, r',el
estrenades amb notabte éxit de crítica i públic, rotti
és eI cas de Cecitio in memoriam, que ha arribal ¡r lcg
100 representacions en sates de CataLunya, Es¡rirtryH
i Portugat. Aquestes obres han participat en divr'r,,ng
festiva[s como ara:Acert (PortugaL); FestrvaLde lo,rttg
de las Américas IMéxic]; Cicte de música del ,,r'rllÉ
XX, Festival,.d'Ópera de butxaca i Grec IBarcelorrall
FestivaI de 0pera de peto (santiago de Compo:;lr,lel¡
Fira de Tirrega, etc. També caL destacar, en L'irrnlril
escénic, eLs seus espectactes muttimédia Afectll
Afectes ll, Contrattums i Podcast, que amaLgrrrrretl
música, acció teatral ivideoart, sense oblidar La r,r'vcl
producció de músrca per a dansa, cabaret, tc¡rlte I
cine.
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En e[ camp de [a direccró escénica, a més de diriqrr lee

seves bperes, ha dirigit bperes d'aLtres composilrrr-,
diversos espectactes teatraLs amb música.
PeI que fa a

La
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producció instrumentaL, e[ seu cat;'rlt,g

a instrument so[ {¡ri,rtrrr,
guitarra, vio[í, vioLonceL, fagot, trombó...], firr,, e
obres per a diverses agrupacions de cambra, olrrce
simfbniques itambé vocaLs, quasi sempre amb lr,¡i
propi ILied, cantata...), estrenades irepresentarlr", a

abasta des de peces per

Europa iAmérica per intérprets de reconegut prc:,ltr¡t
www.ed ua rd od
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