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Què són les Converses Eiximenis?

Els temes estan vinculats a les terres de Girona i els exposen els investigadors o les investigadores que hi han treballat 
directament junt amb acadèmics especialistes que els han acompanyat en la recerca. El format de diàleg permet, d'una banda,  
adreçar-se a un públic ampli i, alhora, fer emergir d'una manera natural i sintètica aspectes essencials de les recerques, 
relacionar-les amb estudis ja existents o plantejar línies de  futur.

Els estudis que s'hi presenten han estat mereixedors de les Beques de Recerca Francesc Eiximenis, que convoca anualment 
l'Institut Ramon Muntaner en col·laboració amb la Diputació de Girona. 

Les Converses Eiximenis voler ser un punt de trobada a la ciutat de Girona, en un dels seus equipaments emblemàtics, del 
sector dels investigadors i dels centres i instituts d'estudis locals i comarcals de les terres gironines i del públic interessant en 
l'actualitat de la recerca i la cultura al territori més immediat. 
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Les Converses Eiximenis són un espai de divulgació científica en què es presenten 
estudis inèdits tant de l'àmbit humanístic i social com en ciències naturals i del medi. 



Primera sessió
Dilluns, 25 d’octubre, 18.30 h

La guerra dels Segadors a la regió de Girona. 
De la crema de Santa Coloma de Farners (maig 
de 1640) al setge de la ciutat de Girona (estiu de 
1653) 

  A càrrec de l'historiador Xavier Solà, en conversa amb Xavier 
Torras, catedràtic d'Història moderna de la Universitat de Girona.  

Conduirà l'acte Elvis Mallorquí, doctor en Història per la UdG.

La conversa girarà al voltant de la guerra dels Segadors a 
la regió i a la ciutat de Girona i les seves repercussions en el 
seu entorn, des de l'esclat a la primavera de 1640 fins al setge 
de la ciutat de Girona el 1653, un període conegut com la 
guerra de Separació, moment en què el Principat es lliura a la 
monarquia francesa. El cas gironí deixa de ser un afer 
merament local, esdevé el reflex d'una problemàtica més 
àmplia.

Segona sessió
Dilluns, 29 de novembre, 18.30 h

Passaports, passis fronterers i targetes de 
circulació: la documentació per passar la frontera 
pirinenca a les comarques gironines, 1955-1978 

   A càrrec de la historiadora Ariela House, en conversa amb 
Queralt Solé, professora del Departament d'Història i Arqueologia 
de la Universitat de Barcelona. Secció Contemporània. 
  Conduirà l'acte Enric Pujol, historiador, professor, escriptor i 
periodista. Doctor en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma 
de Barcelona. 

La conversa se centrarà en la documentació de viatge que autoritzava 
el pas de la frontera a les comarques gironines des del 1955 fins al 1978. 
El 1955 es va suprimir el salconduit especial de la zona fronterera, la 
darrera restricció sobre la circulació interna de la postguerra espanyola. 
El període d'estudi acaba el 1978, l'any que el Document Nacional 
d'Identitat espanyol es va convertir en documentació suficient per viatjar 
a França. 
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INSTITUT CATALÀ DE RECERCA
EN PATRIMONI CULTURAL

www.irmu.cat

Francesc Eiximenis 
(Girona, 1327-32 / Perpinyà, 1409)

Autor essencial per conèixer la societat i el 
món cultural dels s. XIV i XV, de molt jove va 
entrar a l'orde dels franciscans. Va estudiar a 
les universitats de París i d'Òxford, on va 
conèixer els mestres que van influir en la seva 
formació. Va obtenir el títol de mestre en 

teologia a la Universitat de Tolosa gràcies al mecenatge de Pere el 
Cerimoniós. Va tornar a Catalunya i posteriorment va viure a València, 

on va escriure la major part de les seves obres i va realitzar una intensa 
tasca com a predicador. El 1408 assistí al Concili de Perpinyà i el papa 
Benet XIII li encomanà el bisbat d'Elna i li atorgà el títol honorífic de 
patriarca de Jerusalem. Va morir a Perpinyà el 1409.

Va escriure la seva obra en llatí i en català. Es tractava de reculls del 
millor de la tradició escolàstica per tal de difondre-la tant a la classe 
nobiliària com als sectors urbans. Entre les seves obres catalanes 
destaquen l'enciclopèdia teològica Lo Crestià, el tractat de bon 
govern Regiment de la cosa pública, el Llibre dels Àngels o el Llibre 
de les dones.

Fundació privada dels Centres
d’Estudis de Parla Catalana
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