
               _ Presentació _

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

Crescut  a  Barcelona,  d'arrels  colombianes  i  riojanes,  Chucho  Díaz  inclou  en  la  seva
trajectòria professional des de la docència formal en instituts, el treball com a tècnic de
so i l'ensenyament de balls llatins fins a la creació de poesia i la interpretació en directe
de la seva pròpia obra musical.

Chucho presenta un repertori carregat de "nova trova" i aires cubans, feeling brasiler,
pop espanyol, amb lletres directes, quotidianes i rebels i l'honestedat de qui es puja a un
escenari per fer vibrar l'ànima pròpia i dels que l'escolten.

"Groove" i "sabor" desprenen el ritme de les seves peces i la frescor de la seva posada en
escena a on grava loops de veus, guitarres i percussió 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 2019
presentarà  una  nova  proposta  discogràfica  en  quartet  on  re-versionarà  temes  antics
amb una nova producció i afegirà noves cançons.

¡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 (Mussol Reial, Racó l'art nou ..). 

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  2019  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 de videos  <

    Live al Newfizz (marzo 2019)                                 “Quiere cambiar su melodía”  (lyric video)

                                                            Gira a Medellín (Colombia, 2018)

                                                                         

 
Altres propostes en viu 

Trova "a la Carta"

A escollir entre més de 100 cançons d'autors 
consagrats de la cançó d'autor española, catalana
i llatinoamericana. 
El  públic  mana  i  selecciona  quines  cançons
s'interpretaran en directe.

                                                                                                           

                                                                              

La nueva canción latina

Un  recorregut  músic-visual  a  on  les  cançons
respiren  acompanyades  de  la  projecció  d'un
reportatge  fotogràfic. 
Clàssics  de grans  autors  de la  trova i  el  folklore
llatinoamericans.
Des de els andes xilens fins el son de Cuba.       

|||||||||

||||||||||

|||||||||||

||||||||||||

|||||||||||.

https://www.youtube.com/watch?v=7NKIfi6aPHc
https://www.youtube.com/watch?v=-vdgL8f8pLM
https://www.youtube.com/watch?v=KiwxwQLyoJQ%20%20%20
https://www.youtube.com/watch?v=hDe8u2HRajs
https://www.youtube.com/watch?v=NYSUNT_keY8
https://www.youtube.com/watch?v=KiwxwQLyoJQ%20


                          

                                            www.chuchodiaz.org

                                                 @chuchodiazromero

  +34   628  123  900

 chuchodiaz.info@gmail.com

http://www.chuchodiaz.org/

