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Els arxius són un territori immens, ancestral. El moviment 
tectònic que els fa créixer és el mateix que, al llarg dels segles, 
genera i modifica la societat que els nodreix. És per això 
que comparteixen els contorns, però també els silencis i les 
omissions.
Els arxius són també un territori inesperat, doncs, malgrat 
haver-hi sempre un registre de tot el que s’hi custodia, som 
incapaços de preveure tot el que s’hi amaga. 
La 1a Jornada Territori Arxiu és un mapa tàctil dels confins, 
les alteracions, els silencis i les sorpreses mantingudes a l’abric 
de la custòdia arxivística. És una cartografia necessàriament 
incompleta, elaborada dia a dia, amb els testimonis de les 
persones que hi exploren i les que hi treballen, sovint elaborats 
en els límits, des d’una eloqüent quietud. En la penombra d’un 
petit univers modelat per la societat en el mateix acte d’existir.
La Jornada Territori Arxiu és una experiència organitzada per 
l’Arxiu del Port de Tarragona, amb Arqueologia del Punt de 
Vista. El primer és una institució arxivística pública ubicada 
molt significativament al litoral, mentre que el segon és una 

entitat cultural independent arrelada al lloc on es produeix 
la primera mirada. Entre tots dos us convidem a reflexionar 
sobre aquest univers en constant metamorfosi.
Volem mostrar, justament, com es mouen aquests límits en els 
arxius, com canvia tot al nostre voltant, la manera de percebre-
ho, les inquietuds i les mirades; res és etern ni per sempre, de 
vegades és efímer, d’altres canviant, per això cal adaptar-se 
al canvi, admetre allò que és diferent, les noves propostes, ni 
que surtin dels patrons preestablerts, ni que vagin més enllà, 
ja que això és el Territori Arxiu.  
I quin és el territori arxiu?, ho descobrirem en aquesta primera 
jornada que aplegarà ponències i experiències, sobretot, de 
nous col·lectius; noves visions per mostrar la diversitat natural 
i sorprenent dels arxius.
Amb la voluntat de repetir l’experiència cada dos anys, la 
Jornada Territori Arxiu neix amb l’objectiu d’esdevenir un 
referent en el territori, i també en els arxius, com un lloc i un 
moment on debatre i presentar les noves formes de veure els 
arxius.
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PROGRAMA

MATÍ
10 h Presentació de la jornada.
10.15 h Ponència 1: Joan Boadas Raset. Director de l’Arxiu 
Municipal de Girona. La necessitat del passat: fotografia 
i futur. 
12 h Ponència 2: Susanna Muriel Ortiz. Arxivera especialista 
en arxius privats. Les espores de l’arxiu. Activitats als 
llindars de l’Arxivística. 
14 h Pausa per dinar.
TARDA
16 h Presentació de les experiències. Ricard Martínez Teruel, 
fotògraf i fundador d’Arqueologia del Punt de Vista.
16.15 h Experiència 1: Jaume Cardona Casanova. Fotògraf, 
creador de la Makineta del Temps. Fotografiant els espais 
abandonats.

16.45 h Experiència 2: Mario Pons Múria. Guionista, 
director i productor audiovisual. L’espill de la memòria. 
Documentals amb material d’arxiu. 
17.15 h Experiència 3: Miguel Atienza Alarcón i Jerónimo 
Rodríguez de Andrés. Documentalista i director del 
programa Cachitos de Hierro y Cromo de TVE. Cachitos de 
Hierro y Cromo. Televisió amb material d’arxiu. 
17.45 h Experiència 4: Shaday Larios Ruiz. Objectòloga, 
doctora en Arts Escèniques. Oligor y Microscopía. El teatre 
d’objectes documentals. 
18.15 h Debat.
19 h Cloenda de la jornada.
19.30 h Espectacle. Impro Acatomba Show.

Inscripcions gratuïtes a arxiu@porttarragona.cat

Les sessions del matí es faran a la sala d’actes de l’Arxiu del 
Port i les de la tarda al Teatret del Serrallo.
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