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L’Acústica,  el termòmetre de la música catalana de 
la temporada,  presenta la dissetena edició 
Si l’Acústica no existís algú se l’hauria d’inventar.

El festival Acústica de Figueres arriba a la dissetena edició consolidat com el  termòmetre 
musical de la temporada musical catalana. La fórmula que proposa aquest esdeveniment 
és d’un èxit indiscutible i ja està considerat com un dels principals revulsius de l’evolució de la 
música al nostre país. 

La consolidació a la franja dels 100.000 espectadors d’assistència de les darreres 
edicions situa l’Acústica al pòdium dels grans festivals de Catalunya, només superat 
pel Primavera Sound i el Sónar. 

L’aposta sense complexes pels artistes del país demostra que es pot dur a terme un festival d’èxit 
amb una programació amb el 90% d’artistes catalans. Aquest fet ha permès a l’Acústica rebre 
la distinció de festival estratègic de pop-rock de Catalunya. Distinció que atorga la Ge-
neralitat de Catalunya als festivals que excel·leixen i millor representen el seu gènere al país.

A l’agenda de tots els artistes i empreses de management del país s’intenta que un dels grans 
concerts del tancament de la gira d’estiu sigui a l’Acústica. Aquest interès del sector ve donat 
per la importància que té a l’àmbit mediàtic formar part del cartell del festival, per la credibi-
litat que dona ser programat a l’Acústica i per la gran quantitat de públic que descobreix per 
primera vegada molts dels grups que hi actuen. Els principals artistes del moment com Manel, 
Txarango, Els Catarres, Sílvia Pérez Cruz o Els Amics de les Arts, entre d’altres, s’han fet grans 
al festival actuant-hi en diverses ocasions.



_ 

El festival urbà més important del país proposa fins 
a vuit escenaris 
Un dels grans atractius pel públic que ve al festival és que en pocs metres de distància l’Acústica 
ofereix fins a 8 escenaris, cosa que el transforma en el festival urbà privat més important del 
país. 

En tres dies l’espectador pot descobrir el bo i millor que ha donat l’escena musical catalana de 
la temporada, i passejar per un festival que s’integra perfectament al centre urbà de la ciutat de 
Figueres, posant en valor els monuments i  l’atrezzo dalinià que respira el municipi. 

Actualment el festival consta de vuit espais: Escenari Rambla, escenari principal del festival 
amb un aforament de 10.000 espectadors que acull els artistes amb més poder de convocatòria. 
Escenari Catalunya, segon escenari amb més poder de convocatòria del festival amb un afo-
rament per 5.000 espectadors. Escenari plaça de la Palmera, un escenari destinat als grups 
que comencen a estar consolidats amb un aforament per 3.000 espectadors. Balconada plaça 
Josep Pla, espai destinat a artistes emergents de petit format. L’originalitat de l’espai el fa molt 
atractiu. Acústica Market, espai on joves dissenyadors exposen i venen les seves col·leccions. 
Fira del disc del Col·leccionista, amb una nova ubicació a la plaça de l’Ajuntament. I dos zones 
gastronòmiques, una situada a l’annex de la plaça Catalunya i una altra situada a la plaça Jo-
sep Pla. A més, el festival disposa de l’Acústica Club, un espai exclusiu per viure el festival d’una 
manera diferent. 
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Balconada plaça Josep Pla, espai destinat a artistes emergents de petit format. L’originalitat 
de l’espai el fa molt atractiu. Acústica Market, espai on joves dissenyadors exposen i venen 
les seves col·leccions. Fira del disc del Col·leccionista, amb una nova ubicació a la plaça 
de l’Ajuntament. I dos zones gastronòmiques, una situada a l’annex de la plaça Catalunya 
i una altra situada a la plaça Josep Pla. A més, el festival disposa de l’Acústica Club, un espai 
exclusiu per viure el festival d’una manera diferent. 

25 anys d’Enderrock a l’Acústica 
Enderrock un dels mitjans de referència del país i de la música en català celebrarà els seus 25 
anys al festival. La nit de dijous l’escenari de la plaça Catalunya serà l’espai escollit per on hi 
passaran les actuacions de Quimi Portet, Hora de Joglar, Lildami, Senyor Oca i la semifinal del 
Sona 9.  
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Els principals artistes es donen cita a la dissetena 
edició de l’Acústica
Love of Lesbian acumula una de les trajectòries amb més coherència i credibilitat de casa 
nostra. Amb 20 anys de carrera han passat de començar des de zero, amb gires interminables 
al circuit de sales estatals, a ser el grup de referència de la música indie nacional. Són el cap 
de cartell indiscutible de l’edició d’enguany. Els Catarres no podien faltar a la gira de presen-
tació del seu nou disc “Tots els meus principis”. I és que l’actual panorama musical dels Països 
Catalans no es podria entendre sense Els Catarres. Un directe contundent, festiu i reflexiu i amb 
un grapat d’èxits que fan que un concert seu sigui un autèntic esdeveniment. 

Alfred García ha demostrat ser l’antònim al prototip de concursant al que ens tenia acostumat 
el talent show Operación Triunfo. Amant d’estils musicals més minoritaris, format a escoles com 
el Taller de Músics de Barcelona, amb referents del món del jazz i de l’indie pop, amb una veu 
singular i una posada en escena molt personal que l’ha dut a guanyar milers de seguidors. Des 
del festival volem agrair-li la difusió que ha fet de la música en català sense complexes. De ben 
segur la seva actuació serà una de les més multitudinàries i agraïdes d’aquesta edició. La Raíz: 
lletres socials i reivindicatives, una fusió de rock, reggae, dancehall i un directe trepidant han 
fet dels valencians un dels grups de referència del seu gènere a tot l’Estat. El seu èxit i el seu 
enorme poder de convocatòria és només comparable a les grans bandes de l’Estat. A l’Acústica 
realitzaran un dels seus darrers concerts. 
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Albert Pla és ja un clàssic, un artista inclassificable que, com el vi millora amb els anys. Enmig 
de la gira del seu nou espectacle “Miedo”, Albert Pla ha acceptat la nostra proposta de venir 
al festival, actuar a l’escenari principal i tancar la nit del dissabte. De moment ens ha confirmat 
que vindrà acompanyat de Diego Cortés i Tino Di Geraldo, però amb ell es pot esperar qualse-
vol cosa. Joan Dausà està essent un dels artistes revelació d’aquesta temporada. L’expectació 
que ha aixecat el seu retorn -el 2015 va decidir fer una aturada- s’ha pogut comprovar esgotant 
en tan sols 15 hores les entrades pel seu concert de presentació a les Escales de la Catedral de 
Girona dins del festival Strenes, o al Parc del Tibidabo a Barcelona. “Ara Som Gegants” és un 
dels discs més venuts de l’any en català i això ha permès que Dausà estigui present als principals 
festivals del país i de les balears, un circuit reservat als grans artistes del país. 

Doctor Prats són un dels darrers fenòmens de la música festiva de casa nostra. Amb tan sols 
quatre anys i tres discs han aconseguit consolidar-se com un dels principals grups del país. Els 
seus directes són una autèntica pista de ball amb una coctelera rítmica de sons festius que no 
deixen indiferent a ningú. A l’Acústica presentaran el seu nou àlbum “Venim de Lluny”. Com tots 
els artistes veritablement grans, Quimi Portet és un gènere en si mateix. Més enllà dels tres 
milions i mig de discos venuts amb Los Rápidos, Los Burros i El Último de la Filla, la insubornable 
fidelitat al seu propi univers l’ha convertit en un referent tant per coetanis com per les noves ge-
neracions de la música feta aquí. A l’Acústica presentarà el seu nou disc “Festa Major d’Hivern”. 
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Parlar de l’osonenca Núria Graham és parlar d’una de les joies musicals del nostre país. Amb 
tan sols 22 anys ja ha publicat tres discs, que han deixat bocabadats tant a la premsa especia-
litzada com al públic en general. Quan no tenia ni edat per votar es va autoeditar el seu primer 
disc. Això demostra l’enorme personalitat de Graham, que es palpa en tot allò que fa. Els seus 
directes són deliciosos. L’escena pop francesa no deixa de reinventar-se i generar grans artistes. 
A l’Acústica hem volgut apostar per Madame Monsieur, considerats com un dels duets més 
sincers i vibrants de l’escena musical veïna. La seva popularitat s’ha disparat després de repre-
sentar a França a Eurovisió amb una cançó que parla del drama dels refugiats i que critica la 
política d’immigració de Macron. Música elegant, amb bases electròniques, guitarres refinades 
i una veu femenina suggerent que no deixa indiferent a ningú. 

Animal ha aconseguit fites que no estan a l’abast de tothom.  Amb només un disc han sumat 
milers de seguidors a les xarxes socials, han realitzat més de 150 concerts i han estat número 
u a les principals llistes radiofòniques del país. El seu esperat nou disc “La melodia del foc” i 
la seva corresponent gira de presentació no podia faltar a l’Acústica. Parlar de Joanjo Bosk 
és parlar d’una de les veus de referència de la cançó d’autor del país. Figuerenc de naixement 
presentarà a la ciutat que l’ha vist créixer el seu nou disc “Camí d’aigua” acompanyat de tota 
la seva banda.
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Els grups que estan en boca de tothom es faran grans 
a l’Acústica

Judit Neddermann és una de les artistes amb més talent i projecció del nostre país gràcies 
a centenars de concerts on ha demostrat un savoire faire innat dalt dels escenaris i una fusió 
de força i sensibilitat úniques. Enguany s’ha fet gran amb la publicació del seu nou disc “Nua”. 
Impossible perdre’s aquest concert. 

Quan un grup es popularitza a través del boca orella de punta a punta de l’estat, és que fan 
o tenen alguna cosa que els diferencia de la resta de bandes del país. La història d’Iseo & 
Dodosound s’inicia a l’entorn del sound system, el dancehall i el reggae. Començant de zero 
i participant a festivals d’arreu han aconseguit consolidar la seva proposta i esdevenir un dels 
grups revelació d’aquesta temporada. 

Què passa que tothom parla de Paula Valls? Té només 18 anys... i un potencial enorme. Ha 
editat un dels discs de l’any i en directe guanya seguidors concert rere concert. Encara no la 
coneixes? Blues, soul, jazz i en general música feta amb molta ànima, són els trets distintius de 
Paula Valls. Aquesta és la primera visita a l’Acústica, però de ben segur que és l’inici d’una gran 
relació. 

Halldor Mar ha demostrat estar molt arrelat a la cultura catalana. Al seu primer àlbum, 
‘Winds’, va reformular en anglès coneguts temes de “la nova cançó”, reinterpretant clàssics de 
Joan Manel Serrat, Jaume Sisa o Raimon, entre d’altres. El seu esperat nou treball discogràfic, 
“Records”, és un disc íntim, ple de moments i records d’infància, experiències traumàtiques i 
vivències personals. La seva popularitat ha augmentat de manera considerable com a presenta-
dor del popular programa de TV3 “Katalonski”. 

Hora de Joglar ha sabut marcar perfil propi dins de la nodrida escena del mestissatge amb 
una combinació única de sonoritats explosives d’arreu del món i una espectacular posada en 
escena que ha trobat una gran resposta per part del públic i dels programadors. La seva música 
ens transporta a gran velocitat del centre d’Europa al Carib, passant per la Garrotxa, la comar-
ca d’on són originaris la majoria dels seus membres. 
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Una clara aposta pels artistes emergents del país 
L’escena musical valenciana viu un dels seus moments més dolços, i és que a banda de la llarga 
llista de grups consolidats, any rere any apareixen noves propostes originals i amb una gran 
posada en escena. Aquest és el cas de Pupil·les. Un grup reivindicatiu format per dues can-
tants, Natàlia, Mireia, i Dj Joan. Un grup que camina a mig camí entre el sound System, el hip 
hop , el dancehall i que poden recordar als grans Zoo. Senyor Oca, els flamants guanyadors 
de la darrera edició del Sona 9, el concurs de bandes emergents més important del país, pre-
sentaran a l’Acústica la seva nova posada en escena i el seu primer disc “Atmosfera”. Un grup 
que et transporta als ritmes més clàssics del rap dels 90 amb una marcada evolució procedent 
del drum’n’bas i el dub africà. Pol Fuentes, líder dels desapareguts Rosa Luxemburg,  presenta 
el seu segon disc en solitari, “Embranzida”, amb un espectacle únic que transporta l’espectador 
a través de les seves faules, manifestos impossibles i secrets inconfessables amb embolcalls so-
nors hipnòtics. 

Des de l’Empordà al món. Banannabeach són aire fresc i festiu, alegria convertida en so. Amb 
la rumba com a punt de partida i nou persones dalt de l’escenari, aquests figuerencs fan que els 
seus concerts siguin una festa. A l’Acústica presentaran el seu darrer disc “Rico y Suave Mam-
bo”, un treball enregistrat a Cuba, i que els ha permès viure una experiència enriquidora. La 
música trap i urbana és un dels estils emergents amb més seguidors. Lildami recull l’esperit del 
gènere cantant en català. La majoria dels seus vídeos publicats superen el centenar de milers de 
visionats. Si l’any passat vam apostar per Bad Gyal i ara és un referent indiscutible del gènere, 
enguany ho fem per Lildami. 
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Serial Killerz un duet inclassificable capaç de revolucionar qualsevol pista de ball amb la seva 
particular visió de la música electrònica. A la seva batedora de ritmes hi mesclen des de clàssics 
dels Beastie Boys, al rock dels AC/DC o la dolçor de Nina Simone. De l’estela de la recent ona-
da de pop electrònic taciturn i intimista que ha recorregut en els últims anys les illes britàniques 
en sorgeix GANGES, projecte madrileny de Tere Gutiérrez. La seva proposta respira elegància, 
sensibilitat i savoir faire. 
Com de costum, viurem una de les semifinals del Concurs Sona 9, el concurs de bandes emer-
gents més important del país. 

Les nits d’Acústica no moren mai 
Les nits de l’Acústica no moren mai gràcies als dj’s que programem que se seleccionem d’una 
manera molt acurada, depenent de l’espai on realitzin la seva sessió 

A partir de les dues de la matinada, la plaça Catalunya es converteix en una pista de ball ge-
gant on Albert Planadevall Dj, el divendres, i Carles Pérez Dj,  el dissabte, disckjockeys i 
locutors de Ràdio Flaixbac posen potes amunt el públic que vol viure l’Acústica fins al final.

A partir de la una, la plaça Josep Pla -en un ambient més tranquil- tancarà la nit divendres 
amb Jair Domínguez Dj, el popular presentador i periodista; i dissabte serà el torn de la 
Serradora Dj’s, els selectors d’un dels locals culturals amb més ritme de la ciutat. 
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La part diürna del festival, s’ha convertit en el festi-
val de referència pels més petits de la casa.
L’Acustiqueta arriba a la seva sisena edició com un dels festivals familiars més multitudinaris del 
país. Per l’Acustiqueta hi passen artistes musicals de referència pels més menuts de la casa. 
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La Programació Musical

“Buhos en família”. Aquesta temporada Buhos ha pujat a la primera divisió dels grups que 
lideren l’escena festiva del país. “Volcans”, el primer senzill del seu nou disc, és una de les 
cançons de l’any, i segurament és una de les més cantades entre pares i fills. A l’Acustiqueta 
hem volgut que es pugui viure en família el concert d’un dels grups puntals del 2018. Reggae 
per Xics de The Penguins és un projecte que tot i la seva joventut és un dels que més públic 
familiar convoca als seus concerts. A l’Acustiqueta presentaran el seu nou espectacle “Ballant 
damunt de la Lluna”, tot un esdeveniment pels més petits de la casa. Macedònia presenta nova 
generació i ho fa amb l’edició d’“Estic Contenta”, considerat com el disc familiar de l’any als 
Premis Enderrock. Les noves fruites prometen fer passar una estona divertida i vibrant amb els 
seus grans èxits. 

Marc Parrot és un dels grans productors i artistes del nostre país, a l’Acustiqueta ens presen-
tarà el seu espectacle familiar “Tots a Taula”, que juntament amb la il·lustradora Eva Armisén 
fan les delícies dels més petis de la casa. Orquestra Diversiones, el grup més popular de les 
festes majors de Catalunya, torna a l’Acustiqueta com un clàssic i el grup amfitrió del festival. El 
concert de clausura del festival -que protagonitzen de manera continuada  des que els vàrem 
descobrir- ha esdevingut una cita obligada i multitudinària on els seguidors del grup i del festival 
s’acomiaden ballant fins a la següent edició.



Programació
Dijous 30 agost 

18:00. Obertura Espai Food Trucks . Plaça Catalunya

18:30. Semifinal Sona 9 . Plaça Catalunya 

19:30 . MADAME MUSTACH . Terrassa de la Biblioteca Fages de Climent 

21:00 . LILDAMI . Plaça Catalunya

21:40 . Sr OCA  (Guanyadors Sona 9) . Plaça Catalunya 

22:00 . BANANNABEACH  . Rambla  

23:00 . QUIMI PORTET . Plaça Catalunya 

00:00 . LA RAIZ  . Plaça Catalunya 

01:30. HORA DE JOGLAR  .  Plaça Catalunya  

Divendres 31 agost

18:00. Obertura Espai Food Trucks . Plaça Catalunya i Plaça Josep Pla 

18:00 . Oberura Acústica Market . Plaça Doctor Ernest Vila  

18:00. Obertura Fira del disc . Plaça Ajuntament 

19:00 . BUHOS “EN FAMÍLIA”   . Rambla

20:00 . JOANJO BOSK . Plaça Palmera 

21:00 .  HALLDOR MAR . Balconada Plaça Josep Pla 

22:00.  JOAN DAUSÀ  .  Plaça Catalunya 

22:30. MADAME MONSIEUR   . Plaça  Palmera 

23:00 . ALFRED GARCÍA “OT” . Rambla 

23:30 . SERIAL KILLERZ . Balconada Plaça Josep Pla 

00:00 . Grup sorpresa que anunciarem properament.    Plaça  Catalunya

01:00 . JAIR DOMÍNGUEZ DJ . Balconada Plaça Josep Pla 

01:00 . ELS CATARRES  . Rambla

01:30. PUPIL.LES .  Plaça Palmera 

02:00 . CARLES PEREZ DJ . Plaça Catalunya 



Dissabte 01 setembre

18:00. Obertura Espai Food Trucks . Plaça Catalunya i Plaça Josep Pla 

18:00 . Oberura Acústica Market . Plaça Doctor Ernest Vila  

18:00. Obertura Fira del disc  . Plaça Josep Pla 

18:00. MARC PARROT I EVA ARMISÉN « TOTS A TAULA » . Plaça Palmera

19:00 . POL FUENTES . Balconada Plaça Josep Pla 

19:00 . REGGAE PER XICS . Rambla 

21:00 . NÚRIA GRAHAM . Palmera 

21:30 . PAULA VALLS . Balconada  Plaça Josep Pla 

22:00 . ANIMAL . Plaça  Catalunya

22:30 . JUDIT NEDDERMANN  . Plaça  Palmera 

23:00 . LOVE OF LESBIAN .  Rambla 

23:30 . GANGES . Balconada Plaça Josep Pla 

00:00 . DOCTOR PRATS  . Plaça Catalunya 

01:00 . ALBERT PLA  . Rambla 

01:00 . SERRADORA DJ’S . Balconada Josep Pla 

01:30 . ISEO & DODOSOUND . Plaça  Palmera 

02:00 . ALBERT PLANADEVALL DJ. Plaça Catalunya 

Diumenge 04 setembre

18:00. Obertura Espai Food Trucks . Plaça Catalunya

18:00 . MACEDÒNIA . Rambla

19:30 . ORQUESTRA DI-VERSIONES  . Rambla 





PROMOARTSMUSIC

C/ Nou,5
3r esquerra. 17600 Figueres
T 972 67 60 11 - F 972 67 60 12
http://promoartsmusic.com
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