
               _ Presentació _

La trobada entre dos mons i realitats: Catalunya i Llatinoamèrica.

Crescut a Barcelona, d'arrels colombianes, Chucho Díaz ens porta un repertori carregat
de  "nueva  trova"  i  aires  cubans,  feeling  brasiler,  pop,  funk,  amb  lletres  directes,
quotidianes i rebels. 

"Groove" i "sabor" desprenen les seves peces i la seva posada en escena com a solista a
on grava loops de veus, guitarres i percussions per a conformar una atmosfera carregada
d'energia i vitalitat. 

Des  del  seu  primer  àlbum  autoeditat  el  2005  "Venga  a  nosotros  tu  Utopía",  ara  al
setembre  del  2020  gravarà  una  nova  proposta  discogràfica  a  quartet  amb  la  co-
producció d'Iván Santaeulària (Taller de Músics, pianos i teclats) i els músics Sergio di
Finizio (baix elèctric) i Jordi Herreros (bateria).

¡Ashé i vida!



     _ Biografia _

Els  inicis  del  projecte de cançó  d'autor  es  remunten a  l'any 97,  en  una  etapa  post-
adolescent i amb una marcada influència de Silvio Rodríguez i Pedro Guerra. Aquests
primers anys universitaris es caracteritzen per la composició dels primers temes que
portarien a la  gravació de dues maquetes.  A partir del  2002 Chucho prepara l'auto-
producció del seu primer àlbum: Venga a nosotros tu Utopía del qual es van editar i
distribuir 1000 còpies. 

Arran de la presentació d'aquest treball a la sala Apolo de Barcelona el 2005 arrenca un
període  d'intensa  activitat  amb  presentacions  en  sales  de  Barcelona  (Casa  Elizalde,
Sidecar, Harlem Jazz Club, Sala Zac-Club) i Madrid (Búho Real, Rincón del arte nuevo ..). 

Les actuacions en solitari o en quartet en una línia cada vegada més afro i més latin es
diversifiquen desenvolupant espectacles on combina la trova d'autor amb els primers
poemes i  l'acostament al  món de les bases electròniques d'acord amb el seu fervent
seguiment del treball de Jorge Drexler.

L'any 2007 grava el  seu segon àlbum, un material  més acústic combinat  amb poesia
pròpia.  Aquest  repertori  no  veu  la  llum  ja  que  l'autor  decideix  esperar  a  tenir  una
proposta més sòlida i amb més perspectives de comercialització i de promoció. 

Entre 2008 i 2012 té lloc un període de reflexió i descans a on la composició musical
cedeix espai a la creació poètica i als projectes audiovisuals a partir de la incursió de
Chucho en el camp de la docència. 



  

Des del 2012 fins a l'actualitat Chucho torna als escenaris i desenvolupa un show més ric
i madur explorant el terreny de l'enregistrament en viu de loops, interpretant els seus
temes i també versions com a vocalista i guitarra en diversos projectes com Sant Pau
Rhum Band, No estamos Locos, Tyto Alba entre d'altres. 

Aquest  2020  prepara  la  producció  d'un  nou  disc  on  presentar  les  noves  cançons  i
aglutinar el bagatge adquirit al llarg de la seva trajectòria com a artista. 



               >  Galería audiovisual  <

   
 _Triple Live a xarxes (abril 2020)   _9 miniclips                             

 

_Maqueta-demo Nou Disc (2020)     _4 àudios
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https://www.youtube.com/watch?v=wwGQfTnMIso&list=PLYJRXOK1x2E_ngnS_qZnKV7LtHt-YwWje
https://www.youtube.com/watch?v=Gwu4mNpS7rk&list=PLYJRXOK1x2E8SdeealgwB7-SHuDpnZnuQ
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