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El FASTT és un festival d’arts escèniques que aposta per la descentralització de l’ex-
hibició cultural i per l’apropament de les arts escèniques a les zones rurals. 

Desenvolupat en xarxa amb els micropobles de Garrigàs, Palau de Santa Eulàlia, Siu-
rana, Sant Mori, Vilamacolum i Vilaür, el FASTT busca diluir el concepte de municipi 
en el marc del festival i concebre els diferents espais com a part d’un territori conjunt.

D’aquesta forma, el FASTT,  vol posicionar la comarca de l’Alt Empordà en el mapa 
cultural de la província, oferint cada estiu una programació per a tots els gustos i 
edats. El festival pretén ser un punt d’interès cultural i turístic del territori i oferir als 
veïns i veïnes del municipis participants una millora de la seva vida cultural.

Aquest 2021 es presenta com un nou repte per començar a consolidar la nova imatge 
del festival repartit pel territori. Així com vol fomentar la participació dels veïns i veï-
nes dels municipis participants per poder fer més inclusiu i col·laboratiu el projecte.

QUÈ ÉS EL FASTT?
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OBJECTIUS

A nivell social /

Crear un teixit col·laboratiu entre els di-
ferents micropobles del territori.
 
Fomentar la participació de la ciutadania 
generant espais de dinamització i afavo-
rint el desenvolupament del pensament 
crític.
 
Dinamitzar la vida cultural de la comarca 
durant l’estiu.
 
Dinamitzar el teixit econòmic, social i 
cultural dels micropobles, generant in-
terès turístic.
 
Combatre el desenvolupament desigual 
entre territoris i assolir l’equilibri territo-
rial.

A nivell artístic /

Oferir espais d’exhibició a les arts escèni-
ques de qualitat.
 
Millorar la qualitat de vida de les perso-
nes a través de la cultura i les arts escè-
niques.
 
Posicionar-se com a festival de referèn-
cia de les arts escèniques a l'estiu.
 
Divulgar la varietat i riquesa de les arts 
escèniques.
 
Oferir un nou espai d’exhibició per a les 
companyies, tant emergents com con-
solidades
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VALORS

Qualitat /

El projecte treballa per oferir la màxima 
qualitat, tant a nivell artístic com profes-
sional. No volem oblidar tampoc la quali-
tat de les relacions humanes amb tots els 
nostres espectadors i col·laboradors.

Col·laboració, treball en xarxa /

Creiem en l’associacionisme i en la col·la-
boració entre diferents agents com a mè-
tode de treball i de capacitació de les dife-
rents oportunitats.

Territori /

El projecte ha de tenir una fi-
delitat social amb el territori.  
Treballar per l'equilibri territorial  tinguent 
en compte les particularitats dels micro-
pobles

Democràcia cultural /

Perquè la cultura pugui contribuir a crear 
comunitat, el públic ha de ser participatiu 
i no un simple espectador. La participació 
permet eixamplar la mirada i democratit-
zar la relació de la cultura amb la ciutada-
nia.

Compromís amb la diversitat /

Treballem per eliminar de forma taxativa 
qualsevol discriminació per diferència de 
gènere, raça, religió, classe social o qualse-
vol altre aspecte.

Dignificació del sector /

Tothom ha de treballar en condicions dig-
nes i s'ha de posar en valor tant la feina 
dels artistes com la de tots els implicats 
en el festival .
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D'ON PARTIM?

El Festival neix el 2013 de la mà de l’Associació FAST; un col·lectiu de persones 
amb un gran sentiment d’identitat territorial que formen part de diferents en-
titats que de forma continuada treballen per la cultura i el patrimoni català. 
 
L’associació FAST va dur a terme el festival durant els seus primers 5 anys de  vida a l’Era 
del Mas Gironí. Durant aquests 5 anys el festival ha ofert múltiples propostes escèni-
ques en les que es dóna veu tant a companyies consolidades com emergents.

2020

No podem obviar que l'any 2020 ha estat principalment marcat per la pandèmia de la 
COVID-19, una crisi sanitària que va marcar sobtadament l’edició i va condicionar extre-
mament totes les accions artístiques proposades. 

Malgrat les mesures de seguretat, afegint-hi la  incertesa  que  es  va  generar  durant  
els  primers  6  mesos  del  2020,  tant  els municipis com la mateixa associació veien ne-
cessari tirar endavant el projecte de la millor manera possible i sumar esforços per tal de 
poder oferir a la població una proposta cultural de qualitat. 

A  causa  de  les  restriccions  d'higiene  i  seguretat que  es van  implementat  des  de  la 
Generalitat  de  Catalunya  per  prevenir  els  nous  contagis,  el  festival  es va veure obli-
gat  a reformular  les  activitats  proposades  per  tal  de  garantir  unes  condicions  de  
seguretat  i prevenció a tots els assistents i treballadors. 

En  aquesta  edició  adaptada es va considerar  "una  edició  de  transició",  es va dur  a  
terme  una  reducció  de  les  activitats, concentrant tota la programació en un únic dia, 
amb la voluntat degenerar més impacte comunicatiu i poder presentar als espectadors 
de la comarca el que serà el FASTT 2021. 

Tot i haver-se de re-inventar, ens sentim profundament orgulloses de néixer, o més aviat 
renéixer, pandèmicament amb aquest projecte conjunt gràcies a la complicitat dels mi-
cropobles de Siurana, Palau de Santa Eulàlia i Garrigàs.
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XARXA D’ARTS I CULTURA A L’EMPORDÀ
El FASTT busca treballar des de la iniciativa local i amb una clara responsabilitat am-
biental i social. La missió del festival és apostar per les zones rurals i aconseguir que 
diversos pobles i micropobles tinguin accés a la cultura, de la mateixa forma que altres 
municipis més grans i/o propers a zones urbanes.

El festival vol establir un marc estable de col·laboració a llarg termini entre l’associa-
ció organitzadora i els municipis que hi participen, per tal de desenvolupar el festival i 
millorar l’accés a la cultura i a les activitats d’oci en els espais públics d’aquests pobles.

Un dels principals objectius del FASTT és millorar la vida socioeconòmica de cada mu-
nicipi, així com combatre la despoblació, el centralisme i les dificultats econòmiques 
contractuals que pateixen individualment les petites poblacions.

Així doncs, el FASTT és un festival que combina diferents espais d’exhibició i espectacles 
escènics multidisciplinars en el territori de l’Alt Empordà, amb l’objectiu de garantir el 
desenvolupament cultural a les zones rurals i apropar a la ciutadania a expressions 
artístiques diferenciades de la programació que sol trobar-se durant l’època d’estiu a 
altres municipis de la comarca, especialment a les zones de costa.
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PROGRAMACIÓ ALTERNATIVA, 
DE QUALITAT I PER A TOTHOM
El FASTT vol mostrar la diversitat cultural de Catalunya oferint una programació va-
riada i complementària a on es representin diferents disciplines escèniques i artísti-
ques. Per aquesta raó, la programació vol ser el tret diferenciador respecte a les altres 
programacions estables d’equipament públics o empreses privades.

El festival combina diversos formats i propostes artístiques amb un doble objectiu. Per 
una banda, oferir una programació de qualitat, professional i amb un toc alternatiu i 
trencador. Per l’altra, el FASTT també busca recolzar a aquelles companyies que tenen 
dificultats per accedir als circuits tradicionals catalans, oferint-los un espai i una opor-
tunitat d’actuar a l’Alt Empordà.

Així doncs, el festival aposta per la innovació, l’experimentació en els formats escènics, 
la participació ciutadana i la promoció de la creació artística catalana, amb l’objectiu 
final d’incrementar els hàbits culturals i l’esperit crític de la població de l’Empordà.



8

MICROPOBLES I TERRITORI

La cooperació entre municipis és la clau per poder oferir una experiència cultural de 
qualitat, no només per als habitants de cada municipi, sinó per a qualsevol persona del 
país que estigui interessada en les arts escèniques i la cultura en general.

Un dels objectius del FASTT és situar els pobles participants en el mapa cultural es-
tiuenc de la província de Girona i convertir-los en un punt d’interès cultural i turístic a 
la comarca, així com a la resta del país, amb l’objectiu de generar una millora a nivell 
cultural i social. 

Amb el treball en xarxa i la cooperació entre els municipis participants es busca des-
dibuixar els límits municipals i potenciar el concepte de territori. El FASTT vol posar la 
cultura a l’abast de tothom per acostar-nos cada vegada més a l’equilibri territorial, 
amb l’objectiu de donar a les poblacions més visibilitat a nivell comarcal i nacional i 
generar, així, una millora de la seva vida socioeconòmica.

Finalment, amb aquesta proposta vinculada a diferents micropobles de l’Alt Empordà, 
es vol demostrar que la col·laboració público-privada és una pràctica aplicable i ne-
cessària en la societat actual, en la que la cultura es troba en risc continu i la població 
i els artistes necessiten iniciatives com aquesta per accedir-hi.
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EDICIÓ 2021

Enguany no es pot obviar que segueix sent un any convuls per la cultura i per tothom. 
El festival després de passar per una edició de traspàs on la crisi sanitària va marcar 
clarament l'agenda, s'enfronta a aquest 2021 com un nou repte.

L'edició d'enguany té la intenció de repartir activitats al llarg de dos caps de setman de 
juliol per poder oferir a tots els pobles participants programació de forma equitativa. 
Es repartiran activitats al llarg del dia i de la nit.

L'edició d'enguany es realitzarà del 08/07 al 18/07 del 2021 de dijous a diumenge. Es 
repartiran activitats al llarg del dia i de la nit amb dos línies de programació diferents. 
La programació està pendent de confirmació.

Degut a les causes excepcionals actuals, i si segueixen les mesures de seguretat esta-
blertes, la previsió d'aforament queda reduït. Sempre tinguent en compte les mesures 
de prevenció dictaminades per les autoritats. 

Totes es activitats previstes son a l'aire lliure en espais singulars dels difernets pobles.
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FASTT de DIA

La intenció del FASTT de DIA és fomentar la participació ciutadana i la col·laboració.
El propòsit principal d'aquesta activitat és tenir una experiència de creació artística 
col·lectiva amb els veïns/es dels diferents municipis.  Els participants tindran l'oportu-
nitat d'explorar diferents opcions teatrals vinculades a les seves realitats.

La proposta d’enguany passa per generar un espectacle a partir de les vivències de vo-
luntaris que treballaran juntament amb la companyia professional Colectivo Lamajara 
amb el seu projecte "Dispositivo LABranza", que comptarà amb 5 dies de formació i 
creació de la peça, més 6 dies de representacions a cada un dels pobles associats.

La proposta de les activitats de dia es presenten com activitats gratuïtes on els veïns i 
veines puguin participar de forma directe en la creació d'una peça de creació.

Dispositivo LABranza és una proposta amb caràcter intergeneracional on s'integra la 
dansa social i professional. La seva construcció és el resultat de l'experiència viscuda 
amb les persones participants voluntàries. 
Parteix de la comparativa entre habitant i artista per identificar les semblances entre 
aquests i veure com conviuen. Una mirada conceptual sobre la relació existent entre 
"persona i camp", "Ballarí i cos", el paisatge del camp dut a la geografia del cos, que evo-
ca a la identitat rural i que viatja entre la contemplació i l'acció. Una comparativa cons-
tant de dos tipus de cossos que en el seu quotidià modifiquen el que l'envolta des del 
seu moviment.
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FASTT de NIT

La proposta del FASTT de NIT planteja replicar el format que es duia fent fins ara i que 
té molt bona rebuda entre el públic altempordanès, durant els 6 vespres del festival.

Es proposa buscar espais singulars de cada municipi que permetin tenir un esai per 
oferir un espectacle professional + sopar. 

Aquesta línia de programació està enfocada a espectacles de mitjà i gran format. Es-
pectacles en la línia dels primers anys del festival on poder gaudir tant d'un espectacle 
de teatre de text, circ o de Music Hall.

S'obren portes de tots els espai a les 19:30 per què qui ho desitgi pugui venir a sopar o 
a prendre alguna cosa. El servei estarà oferit per la Bistrovan del grup Sa Muga.

L'espectacle començarà a les 22:00.

Per accedir a tots els espais és imprescindible fer reserva d'entrades  através de la web 
del festival

www.fastt.cat
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Dijous 08/07 OYEPOLO – Ana Polo i Oye Sherman (Maria Rovira)
El Show que el New York Times ha definit com a “una hora de turra a càrrec de dues paies que 
estarien facturant dotze mil euros al mes si el món fos un lloc just”. De veritat. El New York Times. 
Què ha passat aquest mes? Què va passar fa una dècada però ens ve de gust comentar avui 
perquè sí? Qui ha fet mèrits per ser assenyalat com a individu involutiu, o, el que és el mateix, 
qui són els guardonats als Premis Bertín? Benvingut sia tothom*. Gràcies per venir. Tot anirà bé.

Divendres 09/07 PHILLIPE THE SIXTH – LAminimAL
Els reis de Shakespeare escriuen el discurs de PHILLIPE THE SIXTH . Ens trobem en unes hores 
decisives pel regnat del jove PHILLIPE VI. Fins ara Phillipe havia de fer front a l’herència enve-
rinada del pare, casos de corrupció i un suport popular en retrocés; ara cal sumar-li els fets del 
PRIMER D’OCTUBRE: una comarca s’ha declarat insubmisa a l’autoritat monàrquica i l’intent de 
sufocar aquest aixecament per mitjà de la força no ha obtingut l’efecte esperat. És aquí quan 
el think tank de la monarquia es reuneix d’urgència per escriure el discurs més important de la 
carrera del rei.

Dissabte 10/07 FUENTEOVEJUNA Breve tratado sobre las ovejas domésticas – Obskené
Fuenteovejuna. Breve tratado sobre las ovejas domésticas és la història del famós poble que 
cansat de les atrocitats d'un comendador corrupte i violador, decideix unir-se per combatre i fi-
nalment matar el seu opressor. Mentre passa l'acció, els actors comenten i opinen sobre aquest 
fet en concret, basat en una situació real (Crónica de Rades S.XVI) en la qual Lope es va inspirar. 
Un espectacle trepidant que necessàriament ens explica la història de Fuenteovejuna, des d'un 
punt de vista actual. Una clara aposta estètica, que acosta l'espectador a aquests set actors, 
disposats a explicar el famós conte del Comendador mentre que ells mateixos seran víctimes i 
culpables d'allò que estan narrant.

Dijous 15/07 MDR Mort de Riure – Los Galindos
Els pallassos han condemnat un dels seus companys a la pena capital per aturar la propagació 
d’un virus letal, el Riure. Cerquen un lloc per dur a terme l’execució pública, un espai que els per-
metrà conviure amb la hilaritat des d’ una percepció alliberada de prejudicis, sincera, aspra, pura 
i dura. Una farsa inspirada en els ajusticiaments públics. Un crim improbable, un judici dubtós i 
un càstig absurd.

Divendres 16/07 There Was a Fiesta! – La Copla de Wisconsin
There Was a Fiesta! és un concert i una obra de teatre al mateix temps. Un espectacle híbrid, una 
comèdia-concert, un format creat especialment per a explicar la història de Patty Lemon i Mar-
tin Bennet: dos cantants de jazz oblidats als marges de la història musical del nostre país que 
van estar a punt de triomfar a la indústria discogràfica nord-americana.
Una cantant andalusa i un cantant català que es van conèixer a la Barcelona dels anys 40 i que 
van acabar jugant un paper determinant en el desenvolupament de la música moderna.

Dissabte 17/08 Les coses excepcionals – Sixto paz amb Pau Roca
Tens set anys. La mare és a l’hospital. El pare diu que ha fet “alguna cosa estúpida”. Li costa ser 
feliç. Així que comences a fer una llista de les coses excepcionals d’aquest món. Cadascuna de 
les coses que fan que la vida valgui la pena.

PROGRAMACIÓ
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www.fastemporda.cat
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