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La Mar Mediterrània a Tossa caracteritzada pel blau del mar que tan bé va anomenar 
Marc Chagall “Paradís Blau”, d’un mar que en respira la memòria d’antics pescadors, xarxes, 
palangres, contrabandistes i carabiners. I el Massís de l’Ardenya singular, frondós i verd, 
farcit d’alzines i sureres. 
 
Blau del mar i verd boscós, ambdós origen d’aliments naturals i deliciosos, que com deia 
Josep Pla: “perfums de sofregits, barrejats amb l’aspror dels pins i amb la salabror de la mar, 
em fan mirar el món amb ulls enlluernats i un vi negre per donar més alegria a la forquilla 
que fa menjar l’arròs amb ulls brillants”. 

Enmig de tot aquest espectacle natural, l’església vella sobre un penya segat que durant 
anys, havia estat escenari d’espectacles els dies de festa, de feligresos endiumenjats, i que 
aquest any, obrim de bat a bat amb el 1r. Festival “PETIT PARADÍS”, tot desitjant que el temps 
us voli, perquè voldrà dir que us ho passeu molt bé. 
 
Serveixi la recent experiència pandèmica, per fer-nos veure més que mai, que no hem de 
deixar per demà el que puguem fer avui, i us animo que vingueu a gaudir amb optimisme i 
esperança, perquè promet sorpreses a dojo i pulsacions emotives que ens il.luminin amb 
noves resplendors. 

Som-hi! 

Tossa us espera amb els seus colors, olors i sabors. 
 
Salut sobretot, 

Immaculada Colom Canal
Alcaldessa de Tossa de Mar

Es tracta d’una experiència que engloba patrimoni arquitectònic, artístic, cultural, natural i 
gastronòmic, involucrant així a diferents sectors locals. 

Serà un festival elegant i exclusiu, en un format molt acollidor i proper a les actuacions dels 
artistes de gran talent que hi haurà.” 

Andrea Nadal Casabó
Regidora de Festes i Esdeveniments

Petit Paradís barreja patrimoni i música, complicitat i implicació amb totes les artistes que 
configuren el cartell,  ja que han entès la  singularitat de poder tocar a un espai amb tant 
historia com l'església vella de Sant Vincenç. 

Tossa tindrà aquest formats creats expressament i per tant concerts únics i irrepetibles.

Carles Gilibets
Director del Festival Petit Paradís 
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petitparadís del 31 DE JULIOL al 7 D’AGOST
TOSSA DE MAR

Rita payés
Dijous 5 d’agost

macaco
Dissabte 31 de juliol

beth
Diumenge 1 d’agost

delafé
Dimarts 3 d’agost

joan miquel oliver
Dimecres 4 d’agost

clara gispert
Divendres 6 d’agost

laura andrés
Dissabte 7 d’agost

RAMON MIRABET
Dilluns 2 d’agost

Entrades ja a la venda a
www.festivalpetitparadis.com

Descobreix el que no t’imagines!

Organitza:       Patrocinadors oficials:                    Hotel oficial:               Amb la col·laboració de:  
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TOSSA DE MAR
Tossa de Mar, població de la costa brava que representa en si mateixa un dels valors 
patrimonials més destacats de la Costa catalana i constitueix un dels espais amb més 
història i llegats que representen, com pocs, el pas de les diferents cultures que han 
marcat una manera de viure i veure la vida; des de vila vella, fins a l'herència modernista, 
l'església vella de Sant Vicenç, el far, etc. i per descomptat els espais naturals de la 
nostra costa. 
 
En l'actual situació de pandèmia degut a la covid19 i després de més d'un any 
d'afectació, entre d'altres, del sector cultural i en especial pel que fa a la total aturada 
de les activitats amb assistència física de públic o restriccions d'aforament, creiem que 
és moment de donar un nou impuls al sector i que serveixi de motor per a posicionar, amb 
una major projecció cultural a la vila i que serveixi com a punt d'atracció turístic de 
públic tant local com nacional. Per aquest motiu s'ha creat un projecte cultural que 
encaixa amb les necessitats municipals per tal de representar, al llarg dels pròxims mesos, 
la vinculació dels valors patrimonials amb diferents espectacles artístics. 
 

Dtsgroup SL incorpora al seu equip diferents experts del sector cultural i amb la seva 
dedicació i visió professional han creat la proposta del festival. El projecte cultural que 
es preveu realitzar aquest estiu està fonamentat en la seva continuïtat en els pròxims 
anys, ja que no s'entendria d'una altra manera, sent així un projecte estratègic i amb 
prioritat per tal d'impulsar la cultura local i fer de Tossa de Mar un nou centre neuràlgic 
de la referència de festival a la costa catalana. 
 
Per la singularitat dels nostres espais i de la nostra història creiem que aquesta aposta 
és d'interès cultural per les diferents administracions. Tossa vol convertir-se en el petit 
paradís cultural de la costa brava. 
 

       Descobreix el que no t'imagines! 
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ESGLÉSIA vella i far de tossa
L'espai escollit per desenvolupar l'activitat cultural és símbol destacat de Tossa de Mar 
i forma part fonamental de la Vila Vella. 
 
L'església vella de Sant Vicenç es convertirà en l'auditori previst per albergar els difer-
ents espectacles musicals. Tanmateix el festival disposarà d'una zona prèvia on el públic 
assistent podrà apreciar un altre espai singular com és el far de Tossa i tot el seu entorn. 

Es planteja un village per donar cabuda a diferents espais gastronòmics amb una selec-
ció acurada de la cuina autòctona que s'adaptarà a la singularitat de vila vella per 
oferir el millor i més destacat dels restauradors de Tossa. 
 
Per la singularitat de l'església vella de Sants Vicenç i per tal de respectar el seu valor 
cultural es disposarà d'una platea per acollir el públic amb un aforament molt ajustat. A 
banda de les restriccions acordades des del Procicat en el moment de l'inici del festival 
no s'ampliarà, en cap cas, aquest aforament, sent de 148 localitats de venda, distribuïts 
en dues àrees per tal de tenir la visió adequada tant de l'escenari com del recinte 
emmurallat i les vistes a la vila de Tossa. 



macaco   Dissabte 31 de juliol | 22:00h

petitparadís

L'artista presenta un format sense precedents a la seva carrera. Es tracta d'un trio en 
acústic amb el qual tocarà cançons que no sol tocar als festivals. Són cançons detal-
listes, però amb força basades en el que és diminut i en una consciència oberta com la 
que l'artista transmet en les seves lletres. 
 
Després del confinament, la visió d'una realitat més fràgil ha influenciat en la seva com-
posició, on la intimitat, la vulnerabilitat i la força són correlatives en aquesta època més 
que mai, i Macaco aconsegueix expressar aquestes qualitats en un show amb amor al 
què és diminut, al que és proper, a la màgia dels detalls, que en definitiva és el que ens 
fa grans. 
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beth   Diumenge 1 d’agost | 22:00h

petitparadís

Han passat gairebé 7 anys des de la publicació del darrer disc de la Beth “família”. En 
aquests anys la cantant i actriu ha compaginat els concerts en directe, el teatre amb 
diverses obres, la consolidació d'una marca de roba per a nens LittleLia, la publicació 
del llibre “NYAM” i també el naixement i criança del seu segon fill. Així doncs, la “parada” 
ha estat només discogràfica, però durant aquest temps ha anat preparant el que serà 
el seu 5è àlbum ORIGEN, amb cançons gestades a foc lent i des de fa molt temps. Sempre 
compaginant les tres llengües amb que s'expressa: el català, el castellà i l'anglès. La can-
tant torna a trepitjar escenaris amb més força i maduresa que mai.  

Formació nova gira:

Beth Rodergas: veu
Albert Solà: teclats i guitarra elèctrica
Laura Andrés: piano
Pablo Garrido: guitarra acústica
Miquel Sospedra: baix
Dídak Fernández: bateria
Jonbi Belategi: tècnic de so
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RAMON MIRABET   Dilluns 2 d’agostl | 22:00h

petitparadís

Si el riu baixa amb força tens dues opcions: deixar-te portar a un mar de dubtes o inten-
tar remuntar a contracorrent fins arribar a la millor riba. No importa els cops que caiguis 
a terra, si no les ganes i l’energia que posis per alçar-te. Ramon Mirabet sap que per 
molt lluny que estigui l’horitzó anhelat cap esforç suposarà una pèrdua de temps. Mai ens 
hem de conformar amb el que ja tenim, sempre s’ha de tornar a començar, sortir al carrer 
i enfrontar-se a nous reptes per enriquir-se i, amb una mica de sort, per sentir-se més 
alliberat. 

Els nous reptes del Ramon Mirabet els podreu llegir en les noves cançons. Alçat com 
creador, productor i espectacular intèrpret, Mirabet ens apropa a un món on la èpica 
es fon amb la senzillesa, on res es queda a mitat de camí. Noves cançons amb noves 
sonoritats que arriben fins a l’epicentre del rock, fins el mateix nucli dels gens que ens fan 
ballar o fins a la mateixa arrel de la tendresa. 

Ramon Mirabet segueix demostrant amb “Begin Again” que la seva no és una carrera 
convencional, que és un home disposat a mirar el pas de la corrent des de la riba i que 
la seva veu segueix sense trobar rival. 

“Begin Again” és un disc fracturat amb la paciència que requereix qualsevol cosa de la 
que et puguis sentir satisfet. Un disc visceral fet a base de cops contra els murs del temps, 
de la inspiració i de la pressió. Ramon Mirabet ha tingut clar que aquest disc havia de 
ser el millor disc que volia fer just en aquest moment i que res ni ningú alteraria els seus 
plans. Les cançons de “Begin Again” estan escrites des de l’amor i des de la ràbia positi-
va que t’ajuda a allunyar rancors, del que has vist i viscut en viatges, de les amistats cor-
respostes i des de la convicció que tornar a començar no suposa donar ni un pas enrere. 
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delafé   Dimarts 3 d’agost | 22:00h

petitparadís

Delafé ens presenta el seu format més íntim i acústic al costat de la cantant i 
multiinstrumentista Marina Prades. Una bona oportunitat per a gaudir de la poesia d'uns 
dels lletristes més personals del panorama musical. Guitarra acústica, percussions, xilòfon 
o violí van alternant-se en un espectacle perfecte per a assaborir cada paraula i gaudir 
del silenci entre cada nota. Una ocasió perfecta per a poder escoltar clàssics com "Mar 
el poder del mar" o “Enero en la playa” i noves joies com “La gran ola” o “Mixtape" en un 
format molt pròxim i pràcticament nu. 
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joan miquel oliver   Dimecres 4 d’agost | 22:00h

petitparadís

Ara fa quinze anys naixia iCat, s’emetia el primer “Polonia” a Tv3, encara faltaven dos i 
tres anys pels debuts d’Els Amics de les Arts i de Manel, moria Rocío Jurado i Joan Miquel 
Oliver publicava el seu primer disc en solitari, Surfistes en càmera lenta. A més de dos els 
podria semblar que es tractava d’un petit divertimento per part del músic de Sóller, ja 
que en aquell moment el seu grup, Antònia Font, vivia un moment particularment dolç 
després dels èxits aconseguits amb Alegria (2002) o Taxi (2004). De fet, si uns anys abans 
de Surfistes..., en Joan Miquel ja s’havia amagat sota el nom de Drogueria Esperança en 
el poemari sonor Odissea trenta mil, ¿per què no hauríem de pensar que, ara, simplement 
surfejava per jugar? 
 

El que ha passat després --els anys i els discos--, certifica Surfistes en càmera lenta com 
l’inici d’una carrera personal sòlida, compaginada amb la militància a Antònia Font fins 
a la dissolució del grup, i que fins al 2020 suma cinc àlbums més, per no parlar de les 
seves aventures literàries en els àmbits de la narrativa o el teatre. Si les cançons d’Oliver 
per Antònia Font ja havien marcat un remarcable punt d’inflexió en la crònica de la 
música en català dels inicis de segle, ara l’autor sentia la necessitat d'afirmar-se en prim-
eríssima persona amb una col·lecció d’onze cançons on els píxels congelats que sug-
gereix el títol del disc s’alternen amb imatges pertorbadores (La mujer que mordió un 
piano) i la melancolia més elegant (Pallasso). 

Un cançoner que ens oferia i ens ofereix vistes privilegiades del retrovisor del gran Emer-
son Fitipaldi, tot saltant des de la foguera marciana instrumental de Soy un lo-f a un 
Pícnic tan efímer com feliç. Tot plegat, impulsat pel Rellotge que obre el disc, que tal 
vegada també ens serveix per entendre les raons de l’artista alhora d’endegar aquest 
nou camí: "rellotge calculadora ja sumes 30 anys / ... / Rellotge tens sa vida per davant 
/ rellotge no te pots aturar”. 
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clara gispert   Dijous 5 d’agost | 22:00h

petitparadís

Barcelona, 1990. 

La veu de Clara Gispert és el fil conductor del seu primer projecte personal, un projecte 
fresc i sorprenent on la música clàssica europea i la tradició del jazz, el blues i el country 
del segle XX s'enfronten a les possibilitats sonores i estilístiques de l'hip hop i el pop 
actuals. 

Les seves cançons parlen de les contradiccions latents en la societat, de l'extraordinari 
en el quotidià i de la dona com a força impulsora, creadora i protagonista de la seva 
pròpia història. 

El resultat és un espectacle amb composicions sòlides i atrevides que entren al públic 
com la seda i que Clara canta amb amb una gran soltesa estilística i una expressivitat 
colpidora. 
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rita payés   Divendres 6 d’agost | 22:00h
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SOBRE EL NOU ÀLBUM “COMO LA PIEL”
Estem davant del el repte més gran de la seva carrera, ja que per primera vegada seran 
temes escrits i composats per ella mateixa,  quelcom que no ha fet mai abans en 9 anys 
de trajectòria. Tenim davant un àlbum de 11 temes enregistrats al prestigiós estudi de 
David Casamitjana, tècnic de la Sant Andreu Jazz Band i produïts per Juan Berbín, 
reconegut músic veneçolà premiat amb un Latin Grammy. Per últim, han tingut la sort de 
poder comptar amb l’ajuda de Carlos Freitas al mastering, qui ha treballat amb els 
grandíssims Toquinho, Caetano Veloso, Omara Portuondo o Gilberto Gil. La sonoritat que 
es desprèn ja és marca de la casa: jazz, bossa nova i guitarra clàssica. Una mescla que 
ha portat a mare i filla tocar per gran part de capitals del continent europeu i que, amb 
tan sols 1 single publicat, ja va col·locar-se al radar d’artistes històrics i del món main-
stream.  

SOBRE EL SINGLE “NUNCA VAS A COMPRENDER” 
Els millors boleros s'escriuen quan tens el cor fet miques. I tothom sap que 21 anys són sufi-
cients perquè això passi. El que segurament no passa tan sovint és que es faci des d’un 
sofà d’un pis d’estudiants de Barcelona a les 4 del matí i que aquestes quatre línies a 
una llibreta s’acabin escoltant per a tot el món. 

SOBRE LA RITA
La jove trombonista i cantant catalana de 21 anys ha viscut i respirat música des que 
era una nena gràcies a la seva família. Va estudiar piano i més tard trombó i es va con-
vertir en el seu instrument principal. Va entrar a la coneguda Sant Andreu Jazz Band sota 
la direcció del baixista i tenor Joan Chamorro i va participar en diversos àlbums al 
costat d'Andrea Motis, Eva Fernández i Magali Datzira. L’any 2019 va regalar-li a la seva 
mare una sessió de gravació a un estudi. Allà van enregistrar les cançons que van acom-
panyar-les tota la vida fins al punt de girar amb aquests temes per tot Europa. Un any 
després, arrel de l’èxit del primer àlbum “en família”, amplien la formació a quartet per 
enregistrar les primeres cançons original de la Rita.  
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laura andrés   Dissabte 7 d’agost | 22:00h
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La pianista Laura Andrés presenta el seu primer treball en solitari, #blanc, un disc intimis-
ta i ple d’emoció que ens convida a celebrar la vida i reflexionar d’una manera creativa 
sobre les experiències i les oportunitats. Al final, disposem d’un temps preciós i de nosaltres 
depèn omplir-lo de coses que ens facin vibrar. 

#blanc és un disc de piano, sensible i elegant, en la línia de compositors com Ludovico 
Einaudi, Yiruma o Yann Tiersen. 

Les línies melòdiques, la sonoritat, les textures, conviden a la introspecció i a buscar dins 
nostre aquest espai #blanc creatiu que tots tenim i que sovint menystenim. I sobretot, la 
Laura ens convida a compartir la música i l’art amb les persones que estimem, i així viure 
plegats un moment únic. 

En el seu directe, Laura Andrés ens proposa una posada en escena elegant i, com 
sempre, molt natural i molt propera al públic, intentant humanitzar l’art i la música i 
apropar-los a cada espectador. Mitjançant el piano i alguns contes i frases que li han 
resultat inspiradors, ens proposa un íntim viatge sonor que ens permet deixar-nos portar 
i acaronar per cadascuna de les peces. 

Laura Andrés és pianista, compositora i professora, amb una llarguíssima i variada 
trajectòria professional. 

Va ser coneguda al nostre país per haver participat i presentat a Miami el disc El 
Dorado, (el darrer de la cantant Shakira). També ha estat professora del programa de 
talents Operación Triunfo en les tres últimes edicions (2017-2020). 

Actualment realitza concerts de piano per tota la geografia espanyola. També és pianis-
ta i corista de la cantant Beth. 
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INFORMACIÓ DE CONTACTE

GENERAL
hola@festivalpetitparadis.com

PREMSA
comunicacio@festivalpetitparadis.com

MARKETING
marketing@festivalpetitparadis.com

www.festivalpetitparadis.com
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