
  


Margarida de Prades (1387/1388-1429) va 
esdevenir reina de ben jove, arran del 
seu matrimoni amb Martí l’Humà, amb 
l’objectiu d’engendrar un hereu legítim 
al tron de la Corona catalanoaragonesa. 
Pocs mesos després de l’enllaç, el rei morí 
sense haver-se pogut fer efectiva l’anhelada 
successió. Aquest fet suposà l’extinció 
del casal de Barcelona i fou l’origen d’un 
interregne ple d’incerteses i tribulacions 
que desembocà en l’entronització dels 
Trastàmara en el Compromís de Casp.

──
Per tal de conèixer millor tant el perso-
natge com aquesta conjuntura cabdal 
de la nostra Història, us proposem tot 
un ventall d’activitats dirigides a públics 
diversos, les quals es concreten en un cicle 
de conferències que impartiran reconeguts 
experts en cadascun dels àmbits que 
s’abordaran: la política, l’art, la literatura i 
les paraules de la reina a través de les cartes 
que han sobreviscut fins als nostres dies; 
les representacions teatralitzades oferiran 
una aproximació més en clau divulgativa i 
llegendària sobre la seva figura; i un concert 
en què tindrem ocasió d’escoltar algunes 
de les peces musicals que es crearen i 
interpretaren en temps de la reina i que de 
ben segur va gaudir i la van emocionar.

...en temps de la Reina Margarida



 
 

 

Dilluns, 6 D’agost 2018, 19:30h

La política (I): 
La Corona d ’Aragó…
Vicent Baydal i Sala 
(Universitat Jaume I)

Dimarts, 7 D’agost 2018, 19:30h

La política (II): 
Prades i el seu comtat…
Eduard Juncosa Bonet 
(Universidad Complutense de Madrid)

Dimecres, 8 D’agost 2018, 19:30h

L’art…
Jacobo Vidal Franquet 
(Universitat de Barcelona)

Dijous, 9 D’agost 2018, 19:30h

La literatura…
Marina Navàs Farré 
(Aix-Marseille Université) 
acompanyada pel rapsoda Eduard Carmona

Dijous, 16 D’agost 2018, 19:30h

Conferència de clausura del cicle: 
Les paraules de la reina
Sophie Hirel 
(Université Paris-Sorbonne)

DivenDres, 10 D’agost, 19 i 22h, al castell 
17 D’agost, 19 i 22h, a l’església

Representació teatral: 
“Margarida de Prades: 
història i emocions”
Monòleg de reconstrucció 
històrica sobre la vida i 
l’època de la reina Margarida, 
representada per Rat Cebrian, 
amb l’acompanyament de Paloma 
Vicente a la viola de gamba.

Preu subvencionat: 5€

──

* totes les conferències tindran lloc 
   al Centre Cívic de Prades.

Dijous, 16 D’agost 2018, 22h, a l’església

Concert: “Margarida de Prades.
Schön und zart”

──
Programa

El Cant de la Sibil·la · s. x-xiii
Fragments

Llibre vermell de Montserrat · 1399
Selecció

Jacob de Senleches  (? – c.1395)
La harpe de melodie

Trebor · s. xiv
Helas, pitié

Missa Barcelona · c.1360
Selecció

Oswald von Wolkenstein (1376-1445)
Es fügt sich

──
Preu subvencionat: 5€

──
Eulàlia Fantova, soprano
Marc Guerris, contratenor
Carles Prat, tenor
Néstor Pindado, baix 
Meritxell genís, viella

Oriol Casadevall, viella
Martí Beltran, llaüt
Pep Mateu, organetto
Xavier Pastrana, 

baríton i direcció

www.ensembleovosomnes.cat








