
Els  participants  hauran  de  superar

diferents  proves  per  ajudar  al  bandoler  a

recuperar  les  l letres  que  els  cadells  han

escampat  pel  poble  i  a  preparar  la  maleta

per  marxar  cap  a  Nàpols .  Durant  el

recorregut  descobriran  trets  de  la

història  i  la  cultura  del  poble  i  com

s 'elaboren  alguns  productes  del  territori .

La  Gimcana  s 'adreça  a  públic  escolar  o

familiar  i  es  pot  fer  entre  setmana  o

dissabtes  al  matí .  

Cada  any ,  el  primer  cap  de  setmana  de

novembre  Olost  retorna  a  l 'època  del

bandolerisme ,  s .XVII ,  i  transforma  els  seus

carrers  i  la  seva  gent  en  protagonistes  de

la  història .  Més  de  100  actors  i  actrius  es

converteixen  en  bandolers ,  soldats ,

bugaderes ,  vidents  o  barjaules  per  oferir

als  espectadors  escenes ,  amb  un  toc

d 'humor ,  que  no  els  deixen  indiferents .    

Els boscos del Lluçanès i de Catalunya van

ser escenari, en el tombant dels s.XVI i XVII, de

batusses entre quadrilles de bandolers dels

bàndols dels Nyerros i dels Cadells.  

En destaquen figures com la de Trucafort o

Serrallonga i també la de Perot Rocaguinarda. 

Perot Rocaguinarda (Oristà, 1582) va ser un

bandoler singular, intrèpid i honrat, que va

viure una vida de llegenda, va saber esquivar

una mort segura i va inspirar autors tan

reconeguts com Cervantes, Lope de Vega, el

Rector de Vallfogona, Verdaguer o Maragall.  

L'Espai és el punt de partida de quatre

itineraris que transcorren per l'entorn d'Olost i

que permeten al visitant gaudir del paisatge i

descobrir destacats elements arquitectònics.

Amb la visita guiada, plafons informatius i dos

audiovisuals podreu conèixer el bandolerisme

català a través d'un bandoler famós en la

història, la literatura i la cultura popular. 

LA GIMCANA D'EN PEROT

A FORA, UN  PAISATGE PLE D'ENCANTA DINS, UNA HISTÒRIA SORPRENENT

LA FIRA D'EN ROCAGUINARDA


