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El monogràfic que presentem en aquest número de la revista Mirabilia/MedTrans està 
centrat en els estudis del final de l’edat mitjana i el començament de l’edat moderna. 
Es presenten quatre articles que bé podríem dividir en dos grups un centrat en una 
temàtica més econòmica i els altres dos més centrats en l’anàlisi cultural de la societat 
valenciana del passat. 
 
En l’apartat econòmic destaquen els articles de recerca de Miquel Faus “Altres 
treballs i altres treballadors: els ferrovellers en la València medieval”. En aquest treball 
l’autor se centra en un objecte d’estudi poc estudiat. Des de l’anàlisi material gràcies a 
un estudi en diferents arxius, Faus indaga en les condicions d’aquest sector 
professional.  
 
Josep Miquel Conca completa la part d’història econòmica amb un article titulat 
“Les salines valencianes als albors de l’època moderna”. L’autor ha establit en l’article 
les principals dinàmiques al voltant de les salines valencianes i el control d’elles per 
part de la monarquia als temps de Ferran II. 
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IV 

Per altra banda, el monogràfic es completa amb dos excel·lents articles més centrats 
en la història de les concepcions. Concretament es repassen les idees de la mort i de 
l’alteritat. Alejandro Moreno aporta un article que porta per títil “El anàlisis del 
“otro”: los sarracenos en la Ciudad de València en la segunda mitad del siglo XV”. En 
ell ens parla sobre la visió que els cristians tenien dels musulmans valencians i de 
l’imaginari que sobre aquest poble tenien els cristians. 
 
Per últim, Luis Galán explora en el seu article “In fine: el último día de los vivos en la 
Ciudad de València (1390-1437)”. La recerca posa el focus en la forma que tenien de 
veure la mort i d’enfrontar-la els nobles i l’alta burgesia valenciana en el final del segle 
XIV i el començament del XV. 
 
Així hem pogut recopilar en aquest monogràfic quatre treballs d’una alta qualitat 
científica que ens permenten conèixer millor el final dels temps medievals i l’albir de 
l’edat moderna. A més, ho fan des de visions no antitètiques sinó complementàries 
com són la història econòmica i la història el pensament. 


