L’humor i el surrealisme retornen a Olost
amb la 14a Fira d’en Rocaguinarda
El 6 de novembre el poble es tornarà a omplir amb personatges del s.XVII
protagonitzats per més de 100 actors i actrius locals. Aquest any, i amb més
força que mai, el poble es vestirà de gala no només per recordar al bandoler
català Perot Rocaguinarda sinó també per rebre la visita de la reialesa...

Després de dos anys sense poder-se celebrar a causa de la pandèmia, torna amb més
força que mai la Fira d'en Rocaguinarda a Olost, que aquest any celebrarà la seva 14a
edició el diumenge 6 de novembre.
Des de les 10 del matí i fins a les 7 de la tarda, Olost es vestirà de gala per rebre la
visita del Rei Flyp VI. Arriba el Rei! Arriba!
L'arribada reial enllaçarà les diferents escenes que es podran anar a veient al llarg del
dia. No hi faltaran les actuacions més esperades de la fira com l’escena de les
vidents, en què expliquen als visitants tot el que passarà durant el dia, l’escena de
les barjaules, que és la que cada any omple de gom a gom el carrer Berga, la tortura
pública o d’altres protagonitzades per Nyerros i Cadells. Com és habitual, la major
part de les actuacions tindran lloc a la plaça Major.
Durant el matí una gran comitiva formada per polítics, bisbes, capellans, legionaris,
nobles... acompanyaran i retran homenatge a ses majestats els Reis en la seva visita a
l'àgora del poble. A la tarda, el Rei i la Reina podran gaudir del folklore local ja que el
poble els oferirà espectacles amb els seus artistes més destacats. Entre d’altres,
actuarà l’Associació de puntaires d’Olost, l’Esbart Dansaire amb la col·laboració de La
Coral Noves Veus o s’oferirà un espectacle de Kan-Kan. Abans de finalitzar no hi
faltaran escenes amb el Quixot o relacionades amb l’Indult del bandoler.
Com cada any i malgrat haver-ne passat dos des de la darrera fira, el que la
caracteritzarà serà, sens dubte, el seu sentit de l’humor, el surrealisme, l’absurd i els
anacronismes. Com diuen els mateixos organitzadors “no es tracta d’una fira històrica
sinó histèrica que pretén fer-ho passar bé a tothom que hi participa i també al públic
que ens ve a veure”.
Paral·lelament a totes les actuacions al carrer, al llarg del dia els visitants podran
passejar entre diferents parades de productes d’alimentació i artesania i també
gaudiran de diferents foodtrucks.

A les 4 de la tarda a la plaça Major, es presentarà El conte del bandoler Perot
Rocaguinarda. La Ploma Vermella. D’altra banda, a les 10 del matí i a 2/4 de 2 del
migdia es podrà visitar el centre d’interpretació Espai Perot Rocaguinarda, per
conèixer una mica més la vida del bandoler del Lluçanès.
La Fira d’en Rocaguinarda arribarà al seu punt final amb una actuació d’Areta Franklin
i un espectacle piromusical dedicat al rei del rock, Elvis Presley.
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