
“Espai de trobada, recerca i creació” 

camins a transitar col·lectivament... 
 
El Bunker espai de diàleg entre diferents llenguatges 
(teatre, dansa, música, pintura, performance...) 
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PROGRAMACIÓ 2023 
Eix de treball: L’espai públic com a lloc de trobada. L’ÀGORA 
  

Dimarts 28 de febrer ,7, 14 i 21 de març 
Taller intensiu d’introducció al teatre de carrer i l’acció escènica 

El carrer un espai a explorar. El carrer un escenari natural. 
El cos una eina al servei de les petites històries. 

 
OBERT A TOTHOM. 

Places limitades. Inscripcions a experimentateatre@gmail.com 
Gratuït 

Lloc: Teatre Camp de Mart; de 18:30 h a 20:30 h 
 
 

Divendres 17 de març, de 18 a 21 h 
Centre Cultural Antic Ajuntament 

Inauguració de l’exposició de Pere Espanyol i Bosch i de Marta Grau 
Taula rodona “L’espai públic, una ficció, una realitat” 

amb Juanjo Pujades, Oriol Grau, Héctor de la Salud, Xavi González, Farners 
Rubio, Raquel Méndez i Joan Pascual 

 
Tret de sortida d’El Bunker 2023. 

Accés lliure i obert a tothom. 
 
 

BUNKER // 24 i 25 de març 
TEATRE I ACCIÓ DE CARRER 
Passejades... Mirar (àvidament) 

• Posem en valor l’acció física en l’espai públic. 
• Expressem les nostres vivències a través del diàleg col·lectiu. 
• Observar, mirar, buscar, cercar, escodrinyar, escorcollar, escrutar, 

espellucar, examinar, explorar, fiscalitzar, furetejar, furgar, indagar, 
inquirir, inspeccionar, investigar, perquirir, perquisicionar, rebuscar, 
recercar, regirar, remenar, resseguir... tot allò que ens envolta. 

 
Divendres 24 de març. De 18 a 21 h 
Centre Cultural Antic Ajuntament 
 

• Taller “Teatre i acció de carrer: diàleg corporal, improvisació, acció”. 
1a sessió. A càrrec de l’Aula de Teatre de la URV i Zona Zàlata. 

 
Dissabte 25 de març. De 9 a 15 h 
Centre Cultural Antic Ajuntament 

 
• Taller “Teatre i Acció de carrer: diàleg corporal, improvisació, acció”. 

2a sessió. A càrrec de l’Aula de Teatre de la URV i Zona Zàlata. 
• Taller “El Maquillatge al servei de l’expressió”, amb Gemma 

Planchadell. 
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• Accions de carrer a càrrec de l’Aula de Teatre de la URV i Zona 
Zàlata. 

 
Inscripcions a les jornades del 24 i 25 de març: experimentateatre@gmail.com 
25 places disponibles. 
Gratuït. Obert a tothom. 
 
 
BUNKER // 16 i 17 de juny 
TEATRE, HISTÒRIES I INSTAL·LACIONS ESCÈNIQUES DE CARRER 
Em fa l’efecte que ens hem begut l’enteniment. 
 
QUÈ/QUI SOM? QUÈ VOLEM? QUÈ FEM? SOM SOSTENIBLES? 

• Acció/Reacció. 
• El diàleg com a eina d’intercanvi, de diàleg i de creixement personal i 

col·lectiu. 
• Construir ficcions (utopies al servei de la comunitat i l’intercanvi social). 
• Manipular objectes (economia circular, art povera, art i reciclatge...). 
• Crear àmbits en l’espai públic inversemblants. 
• La transmutació física i mental. 
• Juguem i construïm una societat més justa i sostenible a través de la 

creació. 
 

Divendres 16 de juny. De 18 a 21 h 
Centre Cultural Antic Ajuntament 

 
• Taller “Acció física i diàleg corporal”. 1a sessió. A càrrec de l’Aula de 

Teatre de la URV i Zona Zàlata. 
• Instal·lació plàstica i acció escènica: L’espai físic, un espai diàleg 

entre llenguatges. A càrrec de Genovesa Narratives Teatrals (Joan 
Rioné) i l’Aula de Teatre de la URV (Joan Pascual). 

 
 

Dissabte 17 de juny. De 9 a 15 h 
Centre Cultural Antic Ajuntament 

 
• Taller “Acció física i diàleg corporal”. 2a sessió. A càrrec de l’Aula de 

Teatre de la URV i Zona Zàlata. 
• Taller “Instal·lacions i muntatge” (creació d’un itinerari a seguir). 
• Accions de carrer a càrrec de l’Aula de Teatre de la URV i Zona 

Zàlata. 
 
Inscripcions a les jornades del 16 i 17 de juny: experimentateatre@gmail.com 
25 places disponibles. 
Gratuït. Obert a tothom. 
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BUNKER // 15 i 16 de setembre 
MOSTRA DE TEATRE DE CARRER I PERFORMANCES 
Mostrem i explorem  
Una mostra d’accions escèniques de carrer on les sorpreses seran constants i 
obsessives, mostrant registres molts diferents i visions del món i de les relacions 
humanes des de perspectives múltiples. El món, un calidoscopi a descobrir i a 
conservar. 

 
Divendres 15 i dissabte 16 de setembre 

• Accions de carrer. 
 
Aquestes accions teatrals i performàtiques es desenvoluparan per diferents 
carrers de Tarragona. 
 
 
BUNKER // 15 i 16 de desembre 
ARQUITECTURA I HUMANISME 
Ningú no està lliure de culpa! 
Reflexionem sobre la nostra relació corporal amb els edificis, les escultures 
urbanes, la naturalesa urbana, el medi natural, les persones.... 
 
 

Divendres 15 de desembre. De 18 a 20 h 
Centre Cultural Antic Ajuntament 

 
Dissabte 16 de desembre. De 10 a 14 h 
Centre Cultural Antic Ajuntament 

 
 
Inscripcions a les jornades del 15 i 16 de desembre: 
experimentateatre@gmail.com 
25 places disponibles. 
Gratuït. Obert a tothom. 
 

 
 
 
 

Coordinació pedagògica i artística:  
Aula de Teatre de la URV i Zona Zàlata 

 
Organitza: 

Ajuntament de Tarragona i Universitat Rovira i Virgili 
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