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La societat d’antic règim estava marcada pels dogmes que pretenia inculcar l’Església 
per tal d’imposar un model de conducta pràctica i moral a la població. L’església 
marcava el que estava o no permès, junt a la justícia civil, i establia el model de família 
o decretava el que es podia o no menjar en determinats moments de l’any. Malgrat 
això, aquesta societat estava caracteritzada per una enorme conflictivitat política i 
social, dins i fora de l’església, que marcà la vida de les persones. 
 
En aquest monogràfic hem volgut barrejar i analitzar aquest dos elements que tan 
presents estigueren en la vida de les persones de l’època medieval i moderna: 
l’Església i la conflictivitat social des de diferents punts de vista. Per a l’apartat 
eclesiàstic contem amb dos articles que tracten qüestions primordials per a corregir la 
conducta i establir la rectitud moral entre la població civil i entre els mateixos 
eclesiàstics: la predicació o els sermons i les visites pastorals. Per un costat, l’article de 
Juan Miguel Blay (Universidad CEU - Cardenal Herrera)2  analitza les figures de tres 
famosos predicadors valencians com foren Gaspar Blai Arbuixech, Antoni 
Bonaventura Guerau i Joan Baptista Ballester de la Congregació de l'Oratori de Sant 
Felip Neri, molt vinculats a la causa immaculista i a la devoció del Sant Vicent Ferrer. 
 

 
1 Universidad de Málaga. E-mail: a.llinares@uma.es. Contrato predoctoral para la formación de 
doctores del Ministerio de ciencia, innovación y universidades, del projecte “Humores. el humor y su 
sentido: discursos e imagenes de lo risible desde la ilustracion hasta hoy” (HAR2017-84635-P) del 
Gobierno de España. També forma part del grup de treball del projecte: «Biografías marginales: 
violencia, sexo, género e identidad. Edición y análisis de fuentes documentales valencianas de la 
Época Foral» (PGC2018-097011-B-I00) del Gobierno de España. 
2 E-mail: juan.blaymarti@uchceu.es. 
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Per altre, Héctor López (Universitat de Girona)3 analitza la visita pastoral que feu en 
1772 el bisbe valencià Josep Climent al Baix Maresme. Per mitjà de l’informe que 
emeté aquest bisbe l’investigador ha pogut analitzar l’estat material de les parròquies o 
la conducta moral que practicaven els religiosos o els habitats dels municipis on anava 
aquest religiós. 
 
Per a la part de conflictivitats disposem de dos treballs, per una banda Alberto Baber 
(Universitat de València)4 ens mostra alguns casos de violència o delictes a la València 
del segle XV i quins mecanismes eren emprats per la justícia per a castigar i erradicar 
aquests comportaments. Per l’altra, Naomi Boigues (Universitat de València)5 
analitza la conflictivitat dins del món gremial de la València del segle XVI, 
concretament els problemes entre els gremis de sastres i pellers per defensar per 
defensar els interessos propis. 

 
3 E-mail: hlopezsilva.hls@gmail.com. 
4 E-mail: albertobarberblasco@gmail.com. 
5 E-mail: Naomi.boigues@gmail.com. 
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