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al llarg de més de quatre segles, la comtal vila de ripoll va esdevenir
un dels centres armers de més prestigi a escala mundial, gràcies a
l’empara i visió comercial dels diferents abats que va tenir el mones-
tir benedictí de la vila ripollesa.
la conjunció d’una potent abadia, una forta classe d’aristocràcia
rural i  una vila amb un fort comerç a escala nacional i estrangera
foren uns elements molt poderosos per propiciar la circulació d’un
volum de moneda colossal… al poble de ripoll entraven les enor-
mes rendes del monestir i els importants  ingressos de la fàbrica
d’armes, que de retruc tornaven en bona part al cenobi ripollès.  
aquests factors varen propiciar l’existència de grups de personat-
ges que oferien els seus serveis per protegir els enviaments de

diners, junt amb la protecció
d’autoritats civils i eclesiàsti-
ques, i totes les provisions
que feien falta per al funcio-
nament de la fàbrica d’armes
i l’abadia. aquests mercena-

rissolien anar armats per com-
batre el bandolers tan fre-
qüents en els camins rals de
pas i collades de muntanyes.
Els monjos que es cuidaven
de la recaptació dels dife-
rents delmes i rendes és molt
segur que portaven com a
mínim tres persones armades
amb pedrenyals, escopetes i
trabucs…
És prou conegut algun episo-
di en què algun monjo ripollès
va estar involucrat amb as -
sumptes de pólvora i armes.

Jaume Vilalta i

Jordan, dels

predrenyalers i

trabucaires de ripoll 

Ripoll, vila trabucaire i pedrenyalera

magnífic i raríssim pedrenyal amb pany de transició,
datable els anys 1630-1650. El decorat de l’encep
està fet amb planxa de llautó sobreposada i cisellada
amb motius romànics

pany de trabuc ripollès del segle XViii,
fet per llorenç deop
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la casa de la Coma i la serra de boix, entre d’altres, també tenia gent armada per defensar
aquestes cases.
la Colla de pedrenyalers i trabucaires de ripoll ha volgut retre un modest homenatge a tots
aquells ripollesos que varen defensar amb les seves ripolleses armes els diferents interessos
del nostre poble.
aquesta és la premissa i l’empenta que ens va portar a fer la nostra colla i a organitzar-ne
una estrena a ripoll.
El mes d’abril del 2013, la Colla de pedrenyalers i trabucaires de ripoll vàrem organitzar la
XXXi trobada nacional de colles trabucaires de Catalunya. Va ser un acte carregat de
diversos sentiments, ja que l’última vegada que es varen sentir tronar els trabucs a ripoll va
ser precisament durant el fatídic atac de les tropes carlistes l’any 1839…
per als integrants de la nostra colla va ser un dia molt emotiu, per aquest fet i per ser el dia
de la nostra presentació oficial.

la colla de pedrenyalers i trabucaires de ripoll


