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Alguna conjunció còsmica ha d’explicar que Magalí Datzira 
sempre publiqui la seva música coincidint amb els solsticis. 
Aquest 21 de juny, mentre la primavera dona pas a l’estiu, 
apareix “Ghosting”. Com les estacions de l’any, el nou senzill 
suposa alhora un trencament i una evolució en la carrera 
d’aquesta contrabaixista i cantant barcelonina.
 
Enregistrat a Amsterdam en col·laboració amb el productor 
italià Dario Trapani, “Ghosting” camina sobre una base R&B 
però ens condueix a indrets inesperats, amb sorprenents girs 
de guió musicals. Spoken word i melodia s’intercalen per fer 
trencar el silenci a un interlocutor esquerp i recordar-li que 
sempre trobarà una veu amiga a l’altra banda del whatsapp.
 
Magalí Datzira presentarà aquesta i altres noves cançons 
pròpies en una minigira on compaginarà concerts en solitari 
i amb banda. Durant l’estiu trepitjarà escenaris barcelonins 
com Fes Pedralbes, Jamboree o Vil·la Urània i visitarà també 
Madrid, Extremadura, Tarragona o l’Empordà.
 
Nascuda a Barcelona el 1997, Magalí Datzira ha crescut des de 
petita en un ambient musical. Formada a la Sant Andreu Jazz 
Band de la mà de Joan Chamorro, i posteriorment al Liceu, 
a l’ESMUC i al Conservatori d’Àmsterdam, ha actuat arreu 
de Catalunya i també en països com Mèxic o Suïsa. El 2014 
publica el disc “Joan Chamorro presenta Magalí Datzira”, 
i el 2015 “La màgia de la veu”, al costat d’Andrea Motis, Rita 
Payés i Eva Fernández. A partir de 2020 comença a 
focalitzar-se en la seva carrera personal basada en cançons 
pròpies. Després de l’EP “</3” (2021) i singles com “Fruites”, 
ara presenta “Ghosting”, que sortirà sota el segell Bankrobber, 
i prepara ja el seu primer elapé en solitari per la tardor.
 
 

Magalí Datzira Ghosting

Primers concerts:

5/7 Barcelona
Vil·la Urània

7/7 Tarragona
Espai Jove la Palmera

14/7 Barcelona
Fes Pedralbes

27/7 Brozas
Festival de Jazz y Flamenco

29/7 Madrid
Sala Tempo

31/7 Cabrils
Can Rin

14/8 Pals
Mas Geli

24/8 Barcelona
Jamboree


