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Figueres, la Bisbal i Romanyà dediquen les lectures  de Sant Jordi a Rodoreda 
 
 
 
EL PUNT. Girona 
La commemoració del centenari de Mercè Rodoreda es farà present a la majoria d'actes literaris organitzats amb 
motiu d'aquest Sant Jordi. El Consell Comarcal de l'Alt Empordà, en col�laboració amb el Consorci de la 
Normalització Lingüística, dedicarà la seva 5a Marató Literària a l'autora de La plaça del Diamant per mitjà 
lectura, el 19 d'abril a la seu del Consell a Figueres, de les 9 del matí a les 9 del vespre, dels textos de l'escriptora 
que escullin els inscrits. Les persones que vulguin participar en l'acte, que sol reunir prop d'un centenar de lectors, 
han de comunicar-ho al Consell abans del dia 17 perquè se'ls assigni hora. També Romanyà, el poble d'adopci
l'escriptora, tindrà la seva lectura rodorediana el dia exacte del 25è aniversari de la seva mort, el 13 d'abril. La 
lectura, organitzada per la Càtedra Anglada, l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro i la Fundació Rodoreda, se 
centrarà en Mirall trencat, de les 11 del matí a les 9 del vespre, a la plaça de l'Església de Romanyà, i els 
interessats s'hi han d'inscriure a cultura@santacristina.net o dir.cmaa@udg.es especificant la preferència hor
la Bisbal, l'Any Rodoreda se celebrarà amb un cicle de conferències de Mariàngela Vilallonga (dia 11), Marta Nadal 
(9 de maig) i Marta Pessarrodona (22 de maig), una ruta literària per Romanyà (26 d'abril) i una lectura 
dramatitzada amb Desastroup (16 de maig). 
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