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L’Acústica, el termòmetre musical de Catalunya 
presenta la seva divuitena edició  

Més de 108.000 espectadors a la passada edició el posicionen com el tercer fes-
tival amb més poder de convocatòria del país. El festival estratègic de pop-rock 
de Catalunya arriba a la divuitena edició consolidat com el festival que mesura 
l’Estat de forma de la música del país. 

Els 108.000 assistents de la passada edició posicionen l’Acústica al pòdium dels grans festivals del país. 
Només superat en xifra d’espectadors pel Primavera Sound i el Sónar.

L’aposta sense complexos pels artistes del país - que combina els més consolidats amb els artistes que estan 
més d’actualitat o amb els emergents que ja destaquen i que el festival vol donar suport- ha demostrat i ha 
donat fiabilitat a d’altres esdeveniments que si aposten per la música del país es pot dur a terme un festival 
d’èxit.
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L’Acústica és un dels pocs festivals urbans que existeixen a casa nostra. En molt pocs metres quadrats es 
concentren fins a nou espais, que compten amb quatre espais escènics, un market, l’Acústica Club, dues 
zones de food trucks, una fira del disc i la walk street. Hi ha tanta activitat i tan ben comunicada, que en tan 
sols tres dies l’espectador pot descobrir el bo i millor de l’escena musical catalana de la temporada i, alhora, 
passejar per un festival que s’integra perfectament al centre urbà de la ciutat.

Enguany el festival aposta per cinc eixos musicals: la “Música festiva” -principal reclam pel públic més jove-, 
“El pop és ànima”, “La música urbana més de moda que mai”, “Clàssics que es reiventen i que no moren mai” 
i “L’Acústiqueta”, la música pels més petits de la casa. 
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La música festiva viu un dels seus millors moments 

La música festiva viu un dels seus moments més dolços. Aquesta tipologia de 
grups han  esdevingut el principal reclam per a festivals i festes majors, convo-
cant a milers d’espectadors als seus concerts. Les seves cançons també són les 
més radiades i les més premiades. 

La Pegatina, una de les bandes catalanes més populars arreu del món, està vivint un dels moments més 
dolços de la seva carrera. A l’Acústica portaran el seu explosiu nou espectacle on repassen els seus grans èxits 
i les cançons del seu darrer disc Ahora o Nunca. 

Oques Grasses no podien faltar al festival a la gira de presentació de Fans del Sol. Els osonencs han esdevin-
gut per mèrits propis el grup de l’any del circuit de la música festiva del país. El seu darrer disc és un dels més 
radiats i cançons com “In The Night” ja són hits intergeneracionals. 
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Els valencians ZOO han escollit l’Acústica per fer un dels seus finals de gira abans d’aturar-se un temps per 
preparar nou disc. ZOO ha creat un estil propi que ha enganxat un públic de totes les edats que fa que els 
seus concerts siguin tot un esdeveniment. 

Buhos, un altre dels grans referents del circuit de festa major del país, també han anunciat una aturada per 
preparar noves cançons. Abans però, el seu directe trepidant i multitudinari farà parada a Figueres. 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 fa molt especials. 
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La història dels navarresos Iseo & Dodosound s’inicia al voltant del sound system, el dancehall i el reggae. 
Començant de zero i participant en festivals d’arreu han aconseguit consolidar la seva proposta i esdevenir 
un dels grups revelació d’aquesta temporada. A la passada edició de l’Acústica van ser una de les sorpreses i 
van fer que l’espai on actuàven quedés petit. Enguany van a l’escenari principal. 
Suu és una de les noves veus catalanes que tenen més discurs i que generen més interès del moment. Acu-
mulant milers i milers de seguidors a les seves xarxes, va decidir editar el seu primer llargadurada titulat 
Natural. Una excel·lent targeta de presentació que l’ha dut a actuar arreu del país popularitzant la molt 
radiada “Lligar no és lo teu”. Balkan Paradise Orchestra han esdevingut una de les sensacions de l’any al 
circuit de música festiva del país  i arriben a l’Acústica per demostrar el perquè del seu èxit. Una formació 
de deu talentoses instrumentistes,  que beuen de la música balcànica per construir uns directes trepidants i 
explosius que sumen adeptes allà on van.
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Clàssics que es reiventen i que no moriran mai. 

Fangoria, el grup liderat per Alaska, un dels referents musicals més importants de l’Estat, està celebrant el 
seu trentè aniversari. A l’Acústica presentaran els seus grans èxits i les cançons del seu nou disc Extrapola-
ciones y Dos Preguntas. Serà sense dubte, un dels concerts que es preveuen més multitudinaris del festival. 
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Elèctrica Dharma són una institució. Amb més de quaranta anys d’història, són uns referents de la World 
Music i de la música tradicional de casa nostra. Enguany estan d’enhorabona amb el llançament d’un nou 
disc anomenat Flamarades on la banda es reinventa després de deu anys sense publicar noves cançons. 
Després de l’èxit del film biogràfic de Queen, la seva música torna a estar més de moda que mai. A l’Acústica 
s’ha volgut retre un particular homenatge a la banda de Freddie Mercury programant al grup tribut Momo, 
banda madrilenya que el propi Brian May va escollir per interpretar el musical “We Will Rock You” a l’Estat 
espanyol. Delafé, un dels clàssics contemporanis del nostre país, capaç d’inventar un estil propi entre el 
hip hop, la poesia i la música electrònica, torna a estar d’actualitat amb la publicació del seu nou àlbum. 
El primer avançament d’aquest nou treball és una cançó dedicada a Valentí Sanjuan, que parla de l’esperit 
de superació que tan bé personifica aquest atleta. Als directes de Delafé s’hi escolten cançons noves, però 
també els seus hits més populars.
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El pop és ànima 
El pop en tots el seus vessants és l’estil més universal del món. A l’Acústica s’ha 
volgut programar set  propostes ben diferenciades del país que poseeixen un deno-
minador comú: L’ànima.

Dorian és un altre dels grups catalans més reconeguts arreu de l’Estat i a Iberoamèrica. La seva fusió d’indie-pop, elec-
trònica i lletres carregades de sentiments, els ha dut a actuar als principals festivals del gènere i a ser reconeguts per un 
públic molt transversal que omple de gom a gom les seves actuacions. A l’Acústica presentaran el seu nou disc Justicia 
universal. Ramon Mirabet és un d’aquells artistes que ho té tot per triomfar: té carisma, fa bones cançons, acaba 
de publicar Begin Again i té un dels millors directes del país. No seria estrany que aquesta temporada fos la que fes 
saltar Mirabet a la primera divisió musical catalana. Clara Peya compta amb una de les carreres amb més credibilitat 
del panorama musical actual. Amb set discos publicats, no ha Estat fins a l’edició d’Estómac que ha començat a rebre 
merescuts premis i el reconeixement de la premsa i del públic més generalista. Peya destaca per una proposta musical 
molt diferent i un discurs social que no deixa indiferent a ningú. El Premi Enderrock al millor disc de l’any i el Premi 
Nacional de Cultura l’han posicionada com una de les artistes a tenir més en compte aquesta temporada.  El Petit de 
Cal Eril està vivint un dels millors anys de la seva carrera musical. Recentment ha publicat la tercera part de la seva 
particular trilogia, Energia fosca. Els Pets l’han triat per produïr el seu darrer disc. És sense dubte, un dels artistes més 
respectats pel públic especialitzat i la crítica musical i compta amb un dels grans directes de casa nostra. Els Premis 
Enderrock l’han reconegut com a autor del Millor disc de Cançó d’autor de la passada temporada. 
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Pavvla, és el nom artístic sota el qual s’hi amaga la popular actriu Paula Jornet. Pavvla  ha aconseguit amb el 
seu segon disc trepitjar fort a l’escena indie Estatal i consolidar un projecte  carregat de bones sensacions. 
El públic de l’Acústica ja la va poder veure als seus inicis. Els joves Kids From Mars satisfan amb escreix 
l’expectativa que han creat. Són dos nois de Blanes de tan sols setze anys amb la capacitat de fer tonades 
enganxoses i de qualitat amb l’equilibri suficient de risc. La seva proposta atrapa tant que molts els tenen 
com l’esperança indie Estatal d’aquest 2019. Anegats són una de les bandes amb més poder de convoca-
tòria i popularitat de Mallorca. Actuaran per primera vegada a l’Acústica per demostrar que el seu èxit no 
és gratuït. 
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La música urbana més de moda que mai 
Un festival que és el termòmetre musical no pot obviar que aquesta temporada 
serà recordada com la de la normalització de la música urbana al nostre país. Ca-
talunya ha generat un grapat de propostes que l’Acústica, sempre atenta al pols 
musical de casa, tindrà en compte. 

Lildami, pseudònim d’Adrià Domínguez és un dels noms propis de la temporada. Amb la publicació del seu 
primer disc Flors mentre visqui ha captat l’atenció de mitjans i públic deixant clar que es pot fer música 
urbana de qualitat en català. L’Acústica celebra que un dels artistes revelació de la passada edició, repeteixi 
aquest 2019 com un dels noms més rellevants del cartell. 

JazzWoman és un dels noms que més sona de l’escena hip hop valenciana.  Ha format part del grup Mache-
te en Boca i del col·lectiu Periferia Norte, amb els que experimenta en l’àmplia geografia de les músiques ur-
banes. S’ha donata a conèixer amb la publicació del seu primer àlbum en solitari Bagheera i ja ha col·laborat 
amb altres grans noms de l’escena com ZOO o Tesa, entre d’altres. 
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Laura Roig, també coneguda com a Lauren Nine, és una cantant, compositora i saxofonista barcelonina de 
24 anys que des dels 15 anys escriu les seves  lletres i materialitza la seva pròpia sonoritat: una sorprenent 
fusió de hip hop i R&B, amb bases més trap. Els seus clips acumulen desenes de milers de reproduccions. El 
Tornado és un dels productors que està darrere d’algunes de les veus urbanes del moment a Barcelona. El 
seu espectacle presenta a tres d’aquestes veus femenines sota el nom de Bravas: Lil Russia, Indee Stylah i 
Paula Peso.
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Els artistes emergents, el futur musical del país
El festival Acústica destaca per ser un dels festivals amb més artistes emergents 
a la seva programació.

Des de pràcticament la primera edició, el festival acull una de les semifinals del concurs Sona 9, el concurs 
de bandes emergents més important del país. A més també hi haurà presència de la guanyadora de la 
passada edició, Sandra Bautista, una de les perles de la pedrera musical catalana. El seu talent i la seva 
joventut (només té 23 anys), combinats amb la seva dolça però incisiva veu, la van fer justa guanyadora del 
Sona 9. Paral·lelament, s’ha arribat a un acord amb Cases de la Música, entitat que treballa fermament pel 
desenvolupament de bandes musicals del país, per programar alguna de les bandes amb la que han Estat 
treballant aquesta temporada: Timon Republik, formació que compta amb un gran directe, fusió d’estils 
que abracen des del pop a la música festiva amb pinzellades de música electrònica. Serà el concert d’una 
banda a tenir molt en compte. Sara Roy, una jove cantautora que compta amb un currículum i una expe-
riència envejables, ha format part durant la seva adolescència de les Macedònia i, recentment, de Factor X 
amb el grup Noah, que va obtenir un ressò destacable. La música de Sara es pot definir com a senzilla, alegre 
i apassionada, tres adjectius que defineixen molt bé la seva personalitat. 



Figueres / del 29 d’Agost a l’1 de Setembre de 2019

14

Caballo Ganador és el projecte liderat per Daniel Gonzalez juntament amb  Eduard Minobis. Una proposta 
que s’inspira amb Two Many Djs o Chemical Brothers entre d’altres i que promet fer ballar el públic fins ben 
entrada la matinada. Platea. Cat presenta el dj Adrià Giner. La nova agenda cultural de l’Empordà emplaça 
a una nit a la balconada gràcies a la sessió d’Adrià Giner, un dels dj’s més cotitzats de la Costa Brava. 
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L’Acustiqueta, el festival pels més petits de la casa.
L’apartat diürn de l’Acústica fa anys que està dedicat als més petits de casa, una escena cada vegada més 
forta i present a festes majors i a les programacions estables de teatres i auditoris del país.
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Preparats per ballar, cantar i riure? La Jana i en Pau us conviden a gaudir d’un concert on es podrà veure els 
personatges més emblemàtics d’El Pot Petit i cantar les seves cançons. El lleó vergonyós, els pirates, el cuc 
poruc, la formiga rockera,... només són alguns dels seus grans hits que els infants podran cantar i ballar en 
directe amb en Pau, la Jana i la Melmelada Band al complet. La proposta del Pot Petit ha esdevingut un dels 
grups del circuit de música familiar amb més poder de convocatòria del país. Dàmaris Gelabert és una altra 
de les figures cabdals de la música infantil en l’àmbit català i Estatal. Dàmaris té una carrera prolífica amb 
quinze discos al sarró en més de vint anys de carrera. A més, és una autèntica ídola que enguany ha Estat 
el primer artista català que Youtube ha distingit amb el Botó de Plata, pel fet de sumar més de 100.000 
subscriptors al seu canal. Orquestra Di-versiones és el grup més popular de les festes majors de Catalunya. 
Torna a l’Acustiqueta ja transformat en un clàssic i el grup amfitrió del festival. El concert de clausura de 
l’Acústica que protagonitzen de manera continuada -des que van ser descoberts pel festival- ha esdevingut 
una cita obligada i multitudinària on els seguidors del grup i del festival s’acomiaden ballant en família fins 
a la següent edició. Heavy per Xics, projecte impulsat pel mateix festival tornarà a l’escenari de la Rambla 
per desccarregar una bona dosis de música heavy i rock on pares i fills s’ho passen d’allò més bé recordant els 
clàssics d’AC/DC, Metallica o Europe amb lletres del cançoner popular català.
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Programació

Dijous 29 agost 

18:00h . Obertura Espai Food Trucks . Plaça Catalunya

18:00h . Obertura Walk Street. Carrer Caamaño 

18:00h . Semifinal Sona 9 . Plaça Catalunya 

21:00h . Suu . Plaça Catalunya

22:30h . Lildami . Rambla  

23:00h . Momo (Tribut A Queen) . Plaça Catalunya 
00:00h . La Pegatina  . Rambla 
01:30h . Jazzwoman  .  Plaça Catalunya   

Divendres 30 agost

18:00h . Obertura Espai Food Trucks  . Plaça Catalunya
18:00h . Oberura Acústica Market  .  Plaça Doctor Ernest Vila  
18:00h . Obertura Fira Del Disc  .  Plaça Ajuntament 
18:00h . Obertura Walk Street  .  Carrer Caamaño 
19:00h . Dàmaris Gelabert   .  Rambla
20:00h . Timón Republik  .  Plaça Palmera 

20:00h . Anegats  .  Plaça Catalunya 

21:00h .  Kids From Mars  .  Balconada Plaça Josep Pla 

22:00h .  Elèctrica Dharma  .   Plaça Catalunya 
22:30h .  El Petit De Cal Eril  .  Plaça  Palmera 

23:00h . Zoo . Rambla 

23:30h . Lauren Nine  . Balconada Plaça Josep Pla 
00:00h . Dorian .    Plaça  Catalunya

01:00h . Platea.cat Presenta Adrià Giner  . Balconada Plaça Josep Pla 

01:00h . Oques Grasses . Rambla

01:30h . Balkan Paradise Orquestra.   Plaça Palmera 
02:00h . Carles Perez Dj . Plaça Catalunya 
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Dissabte 31 agost

18:00h . Obertura Espai Food Trucks . Plaça Catalunya
18:00h . Oberura Acústica Market . Plaça Doctor Ernest Vila  
18:00h . Obertura Fira del disc  . Plaça Josep Pla 
18:00h . Obertura Walk Street. Carrer Caamaño 
19:00h .  El Pot Petit . Rambla 
20:00h .  Sara Roy . Balconada Plaça Josep Pla 
21:00h .  Pavvla . Palmera 
21:30h .  Sandra Bautista . Balconada  Plaça Josep Pla 
22:00h .  Ramon Mirabet  .  Plaça  Catalunya
22:30h .  Clara Peya  . Plaça  Palmera 
23:00h .  Fangoria  .   Rambla 
23:30h .  Bravas  . Balconada Plaça Josep Pla 
00:00h . Isseo & Dodosound  . Plaça Catalunya 
01:00h . Buhos  . Rambla 
01:00h . Caballo Ganador Live . Balconda Josep Pla 
01:30h . Delafé . Plaça  Palmera 
02:00h . Albert Planadevall Dj. Plaça Catalunya 

Diumenge 01 setembre

18:00h . Obertura Espai Food Trucks . Plaça Catalunya
18:00h . Obertura Walk Street . Carrer Caamaño 
18:00h . Heavy Per Xics . Rambla
19:30h . Orquestra Di-Versiones  . Rambla 
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Organitza:

Amb el suport de:

Patrocinen:
Apadrina got
solidari:

Club de mecenatge:

Mitjans Col·laboradors:

Col·laborador
Acustiqueta:

Col·laboradors:


