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El número present 10 (2019, 2) de Mirabilia/MedTrans (Mirabilia/Mediterranean and 

Transatlantic Approaches to the Culture of the Crown of Aragon) aporta dos monogràfics o 

Special Issues, a més a més de 4  articles (en la secció oberta d’Articles). En total es tracta 

de 12 aportacions que ens aporten sengles estudis que analitzen amb curosa atenció la 

matèria; una mena de dotzena apostòlica. 

 

Quant als Special Issues: la vida material i el pensament baix medieval valencià – Special 

Issue I: “Entre comptes i cabòries. Una aproximació a la vida material i al pensament 

baix medieval valencià”, a cura de Guillem Chismol (Universitat de València)3 , la 

religiositat i, alhora, la conflictivitat a la Corona d’Aragó entre els segles XV-XVIII – 

Special Issue II: Religiositat i conflictivitats a la Corona d’Aragó (ss. XV-XVIII), a cura 

d’Alejandro Llinares Planells (Universidad de Málaga).4 

 

Quant als Articles: Shlomo Lotan (Bar Ilan University, Israel)5 ens aporta nova llum 

sobre la Processó del Perdó d’Acre i ens ajuda a conèixer millor els llocs religiosos de 
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Terra Santa, els moviments de peregrinació i els grups i esdeveniments militars que s’hi 

van donar, a Acre, quan va esdevenir capital formal de la croada de la cristiandat després 

de la caiguda de Jerusalem en 1187. 

 

Carles Fenollosa (Universitat de València)6 analitza amb detall el casament – i el procés 

que se’n deriva –, a partir del dietari del cavaller i de la documentació dels plets, del 

cavaller valencià Bernat Guillem Català de Valeriola amb Constança Rabassa de 

Perellós. Va ser un casament contrari a la voluntat del pare de la nóvia i sogre del 

cavaller, Gener Rabassa de Perellós. 

 

En definitiva les relacions humanes, interpersonals i també les que poden resultar 

d’importància d’estat, són susceptibles també de presentar característiques que poden 

estar tipificades com a delictes pel Dret. També hi ha la possibilitat que fins i tot hi calga 

tenir present el dret per dirimir aspectes que podrien ser només qüestió d’art verbal, de 

Literatura, i a l’inrevés. Es tracta, en definitiva, de tenir present que l’apropament 

interdisciplinari pot aferir-nos una visió més completa de la realitat que estudiem: no 

sols història, no sols arxius, no sols dret, no sols literatura, sinó tot això en conjunt. En 

aquest sentit, María de Hoces7 analitza la relació real i plenament útil entre Dret i 

Literatura. El Dret és capaç d’influir en la literatura, fins al punt que hom parla de la 

tipologia textual de les defenses literàries en què s’empelta del tot el Dret en la Literatura 

i origina una obra literària plena que, alhora, és capaç de desplegar efectes assimilables 

a un document de natura jurídica i processal com és l’escrit de defensa. 

 

En aquest solc conceptual se situa també el darrer article, a càrrec de José Vicente 

Cabezuelo (Universitat d’Alacant).8 Cabezuelo analitza exemples per ntendre les claus 

de le res relacions en la vida quotidiana al sud del Regne de València medieval. Analitza 

amb detall aspectes de la sexualitat i, alhora, de la violència sexual, les connotacions i 

sentits del plaer, del pecat i del delicte. 
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