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Us convidem a la presentació
de Lletres de batalla
i a una visita guiada al Museu Nacional 
d'Art de Catalunya 

Visita guiada exclusiva al Museu Nacional d'Art de Catalunya 
per als 50 primers Amics que s'apuntin

Els Amics d’Els Clàssics us conviden a la presentació de la nova
publicació de l’Editorial Barcino, Lletres de batalla, una petita
joia literària que recull les cartes públiques de desafiament que es
van intercanviar Joanot Martorell, el futur autor del Tirant lo Blanc,
i el seu cosí Joan de Montpalau en plena València del segle XV.
Batalla de mots, batalla jurídica, batalla de befa i escarni, batalla
psicològica per intentar prendre avantatge abans mateix d’esmolar
les armes.
 
Lletres de batalla, adaptada al català actual per l'escriptor Joan-Lluís
Lluís, és l’última novetat de la col·lecció Tast de Clàssics. En la 
presentació participaran Carles Duarte, director de la Fundació Lluís 
Carulla, Joan-Lluís Lluís i l’actor i poeta Elies Barberà, que farà una 
lectura de les Lletres.

I si sou dels 50 primers a apuntar-vos, podreu començar la jornada 
amb una altra activitat molt especial: un recorregut per l'excepcional 
fons d'art romànic i gòtic del Museu Nacional d’Art de Catalunya.

Presentació de
Lletres de batalla 
i visita guiada 
exclusiva al Museu
Nacional d’Art
de Catalunya

Has rebut aquest correu perquè estàs subscrit als butlletins de notícies dels Amics d’Els Clàssics. 
Si no desitges rebre més informació sobre el grup, pots donar-te de baixa fent clic aquí.

MNAC
Parc de Montjuïc, 
Barcelona

18:30 h: Visita guiada: 
"L’essència medieval a través de l'Art Romànic i Gòtic"
Reserveu la vostra plaça, indicant-nos el vostre nom i número 
de carnet, a: participa@editorialbarcino.cat

19:30 h: Presentació de Lletres de batalla a l’Auditori del MNAC.
Aforament limitat, confirmeu la vostra assistència 
a l'acte a: participa@editorialbarcino.cat 
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