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Publicacions 
 

- LLibres 
o Amb Noelia Rangel (ed), El llibre de la cort del Justícia de Sueca de 

l’any 1457, PUV, València, en premsa. 
 

- Capítols de llibres 
o «Les bandositats a la vila de Cullera al segle XV: vincles de 

parentesc entre els veïns de Sueca i Cullera», IX Jornades d’Estudis 
de Cullera,  en premsa. 

o «La participació dels veïns de Sueca i Cullera a les galeres d’Alfons 
el Magnànim a l’any 1419», XIII Assemblea d’Història de la Ribera, 
en premsa. 

o «Refer-se de la guerra. El senyoriu de Manises a finals del segle 
XIV», I Seminari d’Estudis Medievals d’Hostalric, Ajuntament 
d’Hostalric, 2009, p. 87-97. 

 
- Articles 
- Ressenyes d’altres autors sobre obres de Salvador Ferrando 
- Ressenyes de Salvador Ferrando sobre obres d’altres autors 

o J. Saiz, «Caballeros del rey. Nobleza y guerra en el reinado de 
Alfonso el Magnánimo», Revista Memoria y Civilización, 13, 2010, 
en premsa. 

 
- Entrevistes 
- Congressos 

o Amb Noelia Rangel, «El libro del justícia de Sueca del año 1457. 
Edición, problemáticas i posibilidades de estudio», V Curso de 
Especialización de Historia Medieval, Fundació Jaume II el Just, 
Simat de la Valldgina (València), 2010. 



o «La nobleza valenciana en el siglo XIV. Connotaciones políticas de 
las disputas hereditarias i los vínculos familiares», I Foro Hispalense 
de Jóvenes Medievalistas, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2010. 

o «La nobleza urbana valenciana en el siglo XIV: reconstrucció del 
linaje, configuració de la parentela, vinculos vecinales i 
solidaridades», Atelier de formatión aux médiévales ibériques 
‘Imaginaires et practiques de l’espace urbain en péninsule Ibérique 
au Moyen Age”, Casa de Velázquez, Valladolid, 2009. 

o «Estudi d’un família noble valenciana a través de les fonts judiciales 
(segles XIV-XV)», Seminari d’Estudis Medievals, CSIC-Institució 
Milà i Fontanals, Barcelona, 2009. 

o «Les disputes hereditàries entre la noblesa valenciana: l’exemple dels 
Boïl a finals del segle XIV», IV Curso de Especialización de Historia 
Medieval, Fundació Jaume II el Just, Simat de la Valldgina 
(València), 2009. 

 
- Organització de congressos 

o II Seminari de Joves Medievalistes del Departament d’Història 
Medeival (Universitat de València), 2010. 

 


