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Nom del 

personatge 
Personatge  Característiques / Biografies 

 

Benvinguda 

de 

Montornès 

Serventa 
personal 
d’Elisenda 
Cervelló 

Personalitat 

Apocada, elegant, fina, complaent però amb mirada suspicaç. 

Trets biogràfics 

Filla menor d’una branca baixa dels Montornès. Serveix a la família Gisbert des d’abans que es casessin Martí 
Gisbert i Elisenda de Cervelló. 
En morir la germana de Martí en condicions sospitoses, Martí la contractà com a serventa personal d’Elisenda de 
Cervelló. Benvinguda té sospites que la causa d’aquella mort era Elisenda... 
 
Lamentablement, ella sap que Elisenda de Cervelló va ser la causant que empresonessin i executessin a son pare 
per unes falses calúmnies durant la campanya contra berberia el 1399 i ha jurat des de llavors que, tot i l’amor 
secret que li té a Martí Gisbert, farà el que pugui des de la casa Gisbert-Cervelló per a enfonsar a Elisenda. El primer 
pas va ser portar el mercader milanès cap a Elisenda, amb el que ella va tenir un bastard... però no va sortir tant bé 
com esperava... 
Mentrestant, la seva confident és Alamanda Burguès, una bona dona, sastre, que treballa pel proveïdor principal 
del mestre de teles Abraham Isaac Ferrer, la qual li passa dades compromeses que poden posar a altres faccions per 
sobre els Gisbert-Cervelló. 
 
Puntualment rep informació d’un aprenent d’armer, Oleguer Riba, que amb les seves limitacions físiques però bon 
esperit li genera tal compassió que hi manté sovint relacions quan li porta informació.... 

 

Andreu 

Gisbert 

Mossèn. 
Germà de Martí 
Gisbert 

Personalitat 

Pacient, parsimoniós, paternalista, curiós, dogmàtic 

Trets biogràfics 

Germà petit de Martí, envejós amb el seu germà que va poder triar el camí comercial i polític i a ell només li van 
deixar l’església. 
A arrel dels contactes de Martí amb el mestre Abraham Isaac Ferrer i la seva pròpia amistat amb Oliver Capella, cap 
de les milícies urbanes, ha anat adoptant un to antisemita cada cop més marcat, especialment perquè és 
coneixedor de la influència política del jueu al casal de Barcelona i dels tractes que aquest ha fet en el passat amb 
Castella i Gènova. 
És catòlic i dogmàtic però considera que els pecats no els fan els homes d’església, motiu pel qual a vegades és vist 
en bordells de la ciutat sota el pretext d’anar a “pregar per la salvació” de les prostitutes més joves i maques... i 
elles sempre queden contentes de la visita del mossèn... 
Políticament és molt contrari a la aristocràcia del Llobregat i no té gaire estima a la família dels Cervelló tot i que 
secretament cobdícia a Elisenda de Cervelló, muller del seu germà Martí. 
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Arcadi 

Berenguer 
Mestre armer 

Personalitat 

pillo, hàbil amb la llengua, bon negociant, crític amb la competència, embaucador  

Trets biogràfics 

Fill de mercenari al serveis del casal de Barcelona, des de petit ja tingué contacte amb armament ofensiu i defensiu, 
així com diverses qualitats del mateix. 
Ja en la seva adolescència, i relativament tard, va poder ingressar com aprenent d’armer en un taller d’armes de 
Barcelona. La seva diligència en la feina, seu el coneixement de primera mà de les armes i la qualitat de les 
creacions van fer que també amb relativa celeritat  arribés al grau de mestre i portés un taller que va començar a 
rebre comandes de l’aristocràcia local. 
Amb el pas del temps el seu negoci es va consolidant i se li despertà una vessant més pilla i embaucadora en els 
negocis, ja prescindint una mica de la qualitat dels materials, sempre i quan segueixi cobrant. 
Sovint té disputes amb membres de les milícies urbanes però sap comprar el seu cap, Oliver Capella, per a que el 
negoci segueixi en marxa. 
Políticament, tot i no posicionar-se gaire, està amb el braç popular de la Diputació General, i aspira a ser membre o 
de la Diputació o del Consell de Cent. Però el seu tarannà no ajuda gaire i sovint beu mentre treballa... 

 

Andreu 

Carbonell 

Guardaespatlles 
de família 
Gisbert 

Personalitat 
constant, desconfiat, silenciós, observador, sempre a punt 

Trets biogràfics 

Realment d’origen italià (mai ha dit d’on exactament) Andrea Carbonello era veterà de diverses campanyes 
itàliques de la Corona d’Aragó, però mai ha dit en quines ni en quin bàndol. Va entrar al servei de la família a través 
de Abraham Isaac Ferrer, i sempre ha servit amb fidelitat, honor, pulcritud i discreció. Els pocs que han intentat mai 
fer cap mal físic a la família han estat sempre trobats al Raval amb diverses puncions. 
L’únic vici que se li coneix és la beguda, però sempre quan no està servint directament a la família. 
És considerat per molts una figura poc clara, però al cap de les milícies de la ciutat, Oliver Capella, li cau bé un 
veterà de guerra i home recte com és, tot i ser italià i tenir un accent marcat en ocasions, especialment quan beu... 

 

Bartomeu 

Ponç 
Notari 

Personalitat 

desordenat, sorollós, somiatruites, embaucador, alegre 

Trets biogràfics 

Notari de família humil, una mica cregut, desordenat, però amb bona formació. 
El seu pare era advocat però va triar no seguir el camí patern per a poder-se dedicar a llibres de comptes.  La seva 
feina com a comptable, atès el desordre, no va ser fructífera però a casa li van donar la opció que treballés de 
notari i el van posar en contacte amb la Diputació General, on va aprendre servint. 
Passats uns anys va abandonar la Diputació General atès que les intrigues polítiques i alguns excessos alimentaris el 
van portar a patir una úlcera, i algun intent d’assassinat... 
En retirar-se va muntar la seva notaria per a la gent de peu, però un dels clients més distingits que té és Martí 
Gisbert i el seu fill, que tots saben que és bastard, Pere Gisbert i Cervelló. 
Per la seva notaria però a vegades passen alguns dels informadors d’Abraham Isaac, i naturalment pren nota 
d’algunes informacions que, sense prendre part, revèn al millor postor, per a mantenir el negoci ja que amb 
dividends de gent humil poc s’omple la taula... 
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Oliver 

Capella 

Cap de milícies 
urbanes 

Personalitat 

raude, dur, dogmàtic, bromista, agressiu, ràpid 

Trets biogràfics 

Natural de Caldes de Malavella, de molt jove ja participà en la onada antisemita (1391) i recorregué Barcelona, 
Girona i Lleida amb una companyia mercenària on servia com a ajudant de cuina. 
Va servir en les campanyes del Rei Martí contra berberia entre 1398 i 1399 i finalment el 1400 participa en la seva 
última una campanya. El mateix any entra a formar part de la milícia de Barcelona. Dos anys més tard és nomenat 
cap de les milícies arran d’uns tractes amb el mossèn Andreu Gisbert i el seu germà Martí, ciutadà honrat del 
Consell de Cent. 
 
Sempre va acompanyat d’Esteve Roig, el segon de bord, i, tot i tenir sovint malhumor i discutir molt, ell i Esteve 
sempre s’entenen i sap que es el seu amic més fidels, no només company d’armes. Són com un “prim i el gras” on 
ell és la part més crítica i exasperada 

 

Macià 

Ramon 
Gentilhome 

Personalitat 

parsimoniós, dubtós, crític, agressiu, partidista, venut 

Trets biogràfics 

Se sap que originalment provenia d’Agramunt i que en algun moment va arribar a Barcelona. 
És conegut per Arcadi Berenguer, mestre armer, com a company de begudes; i per Oliver Capella, cap de la milícia, 
com aquella persona que sempre el posa nerviós durant la ronda. Les males llengües diuen que treballa per Dalmau 
en negocis obscurs, però és massa discret com per que ni tan sols el seu aspecte el delati. 
Sembla però que té afinitat pels viatgers, i en especial les viatgeres, que arriben setmanalment al Port de Barcelona 
i hi ha qui diu que l’han sentit parlar en llengües septentrionals... 
Se sap d’ell que en cas de discussió entre diverses parts, sovint opta per la diplomàcia, i que sovint canvia els seus 
principis per altres segons la ocasió, però en realitat no té cap aliança ni deute amb ningú, i això, a ulls d’alguns, el 
fa perillós... 

 

Abraham 

Isaac Ferrer 

Venedor de 
teles jueu 

Personalitat 
parsimoniós, embaucador, complaent, sempre somriu, cotilla 

Trets biogràfics 

Descendent dels comerciants que van fer tot l’abillament en teles del monestir de Pedralbes 80 anys abans, jueus 
de fortuna feta amb el Consell de Cent. 
Viatja regularment per la Mediterrània cap a Itàlia i Bizanci per a obtenir teles exclusives per al rei. 
La seva segona funció però és escoltar rumors i escàndols per a vendre’ls a conseller, nobles i altres dignitats. El seu 
negoci de teles és només un aparador atès que la seva fortuna és el negoci de l’intercanvi d’informació. L’únic 
confident d’aquesta feina és Martí Gisbert amb el qual mantenen tractes de favor mutus. 
 
És conscient de la poca afinitat que li té el cap de les milícies urbanes, Oliver Capella, motiu pel qual manté una 
relació positiva amb la seva mà dreta, Esteve Roig, atès que sap que el seu cap va participar en els progroms contra 
la seva família de Girona de la que encara n’hi queda el record molt viu... 
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Martí 

Gisbert 

Burgès. 
Marit 
d’Elisenda, 
Germà 
d’Andreu 
Gisbert. 
Padrastre de 
Pere Gisbert. 

Personalitat 

intel·ligent, llest, autoexigent i molt culpable, calçasses, de bon cor, amb mà pels negocis, precabut 

Trets biogràfics 

Fill de Sant Vicenç dels Horts, es va casar amb una hereva d’una branca menor dels Cervelló, Elisenda,  i es va 
mudar a Barcelona. Altament reconegut pel seu bon fer i un tracte just, els Dalmau li donaren suport per a que 
pogués entrar com al Consell de Cent com a Ciutadà Honrat. 
És molt hàbil amb els negocis, tot i que mai té cap enganxada amb els gremis, si més no així sembla... 
Actualment prepara comandes d’armament i proteccions pel rei Martí per a la campanya el mateix any a l’Alguer, 
que hauria de posar final a la revolta d’Arborea, a Sardenya. 
 
Es troba molt vinculat a la política dels membres de la aristocràcia no burgesa a contracor, atès que ell és força 
reformista, però sap estar allà on va i sempre es troba les portes obertes, fins i tot per part de les milícies urbanes... 
 
Lamentablement però és incapaç d’engendrar, tot i haver provat tots els remeis que els millor apotecaris i 
sacerdots li han recomanat (fins i tot provant herbes de l’Orient). Elisenda va engendrar un bastard fruit d’un affair, 
Pere, i ha triat reconèixer-lo amb molta elegància perquè la seva família no caigui en desgràcia als ulls del Consell 
de Cent ni de les oligarquies...  
Ha après a estimar-lo com a propi. A diferència de la seva muller Elisenda, Martí consent el seu fill i intenta 
impulsar-lo cap a finalitats profitoses... però no sempre té èxit, tot i que en coneix el bon cor... 
 
El seu gran confident, amb qui té tractes d’intercanvis d’informació és Abraham Isaac Ferrer, el seu proveïdor 
principal de teles locals i d’importació...  

 

Oleguer 

Riba 

Aprenent 
d’armer 
 

Personalitat 

despistat, energètic, ràpid, cotilla, tartamut, una mica curt però només d’aparença 

Trets biogràfics 

Jove de família molt humil de Barcelona, aprenent d’armer. Té certes dificultats de parla i timidesa, però és molt 
intel·ligent i sempre se les ingenia per a poder estar en el lloc apropiat en el moment adequat i obtenir 
informacions sucoses que passa al seu mestre. Sap aparentar major debilitat física per a generar compassió i 
guanyar-se uns calerons de més. 
 
És molt bo treballant, i aprèn ràpid tot i que es distreu amb facilitat, però molt constant en el seu exercici 
d’aprenent. 
 
Té localitzats alguns dels informadors del mestre Abraham Isaac Ferrer i a vegades passa dades a Benvinguda de 
Montornès, la qual li paga els serveis amb escreix... i carn, perquè la pot la compassió... 
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Pere Gisbert 

i Cervelló 

Hereu i bastard 
reconegut de la 
família Gisbert. 

Personalitat 

esbojarrat, donat a vicis de la carn i l’alcohol, distret, egoista, amable i amb bon cor per els dèbils, odia les figures 
d’autoritat 

Trets biogràfics 

Fill d’Elisenda de Cervelló i un anònim mercader milanès, va néixer com a bastard de la família Gisbert-Cervelló. És 
reconegut com a fill legítim de Martí Gisbert. La seva mare, Elisenda de Cervelló, és molt controladora i no té massa 
bona relació amb son pare que se l’estima tot i no ser seu. 
 
Viu fugint de la realitat i refugiant-se en les dones i la beguda. És una mica covard a vegades, però anhela que a casa 
el deixin unir-se a les campanyes del rei i pugui fer-se un nom més alt que no el que té a casa, atès que no li 
interessa el negoci familiar. 
 
És hàbil en el joc i en el tracte amb la gent, però és massa dispers. Tot i haver estat tutoritzat per Andreu Gisbert, 
mossèn i oncle seu, té un odi profund a la institució eclesiàstica i sovint se l’ha vist fent males passades als 
escolanets o a frares joves com a venjança personal contra l’església. 
 
D’ell però és sabut que tot i les despeses en vicis, sovint visita hospitals i cases d’orfes i dedica el seu temps a fer 
costat a vells, nens orfes i dones de mala vida malaltes de mort... 

 

Elisenda de 

Cervelló 

Burgesa. 
Muller de Martí 
Gisbert. 
Cunyada 
d’Andreu 
Gisbert. 
Mare de Pere 
Gisbert 

Personalitat 

intel·ligent, ambiciosa, extravertida i pomposa, marimandona i controladora, seductora 

Trets biogràfics 

Hereva d’una branca menor dels Cervelló, ambiciosa, casada per voluntat, no per compromís familiar. La seva 
família va fer fortuna al costat dels reis catalans de la Corona d’Aragó amb les campanyes del segle anterior. 
 
És molt ambiciosa, a nivell personal i conjugal: aspira a que el seu marit sigui batlle de Barcelona i ella poder acabar 
potser fent temporades de relaxació al monestir de Pedralbes un cop a l’any. 
 
Tot i que dóna suport al seu marit Martí, manté negocis a esquenes del marit i una xarxa d’informadors propers al 
rei, sempre però mirant per ella i per casa. 
 
Al veure’s incapaç de concebre va tenir algun affair. Ella però era ben fèrtil i va tenir un fill bastard, Perre, amb un 
comerciant milanès que conegué a arrel dels negocis del seu marit. Sempre ha dubtat però si alguna facció hostil 
potser va ser-ne culpable... 
En confessar penediment, Martí li ho va perdonar i l’ha reconegut com hereu únic. 
Elisenda però està exasperada amb el seu fill que sent que s’està perdent en els vicis, i que el seu marit el consent, 
sobretot perquè pot fer trontollar els seus plans de futur personals i per la família, motiu pel qual sovint apreta al 
fill... sense el resultat esperat... 
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Maria 

Miquel 

Cuinera / 
Serventa 

Personalitat 
activa, ordenada, marimandona, intel·ligent, forta 

Trets biogràfics 

Parella de Joan Grau, porta molts anys servint en diverses cuines. 
Provinent de Sant Vicenç dels Horts,  passà a servir la família Dalmau a Barcelona el 1393. Altament recomanada 
per la família Dalmau i, quan els Gisbert-Cervelló es van traslladar a Barcelona des del Llobregat, la família Dalmau 
la va posar a treballar pels Gisbert-Cervelló. 
Tot i que és dura amb el seu marit, n’està plenament enamorada des de fa anys tot i haver perdut, quan eren petits, 
els tres fills que va engendrar. 
És una persona que s’escarrassa treballant i sap que tindrà molt poc reconeixement, però a l’hora, del que més 
plaer li causa en la seva vida és cuinar i el silenci que es produeix quan els amos callen perquè el menjar els fa 
sentir. 
Com a part negativa, no té massa bona relació amb Margalida Estrany, sempre sent que li vol mal, tot i no ser 
conscient d’haver-li fet res mai... 

 

Joan Grau Cuiner / Servent 

Personalitat 
embaucador, seductor, treballador, calçasses, desastre a la cuina 

Trets biogràfics: 

Parella de Maria Miquel, porta molts anys servint en diverses cuines. 
Provinent de Berga però servia als Pinós de Bagà. Cap als 20 fou acomiadat per la mestressa dels Pinós sota 
calúmnia d’haver intentat tenir-hi relacions carnals. No obstant, el baró de Pinós li atorgà una carta de recomanació 
que el portà durant 4 anys a un viatge itinerant de constants canvis de família que el portà a Cardona, Solsona, 
Súria, Manresa, Olesa fins a Barcelona el 1400. 
 
El 1400 aconseguí una feina a Barcelona amb la família Dalmau, on conegué a Maria Miquel i amb la que es va casar 
no passats ni 7 mesos. Quan els Gisbert-Cervelló es van traslladar a Barcelona des del Llobregat, la família Dalmau 
va enviar-hi a sa muller i Joan Grau va sol·licitar que l’enviessin amb ella a treballar pels Gisbert-Cervelló. 
Van tenir 3 fills, però van morir infants, i se sent culpable de la seva mort i no ser-ne responsable. Tot i així s’estima 
amb bogeria la seva dona i li aguanta les esbroncades i retrets perquè sap que venen des de la impotència i l’amor. 
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Esteve Roig 

Home d’armes 
milícia urbana, 
subaltern 
d’Oliver Capella 

Personalitat 
bromista, alegre, despistat, relaxat, somiatruites, agressiu 

Trets biogràfics 

Jove alt i fornit provinent de Valencia. 
Per les seves habilitats amb dalles i altres armes d’ast (a banda de dagues) en una disputa de taberna Oliver Capella, 
cap de les milícies urbanes, el va contractar i fer jurar càrrec a Barcelona. 
 
Té tendència a jugar-se la meitat del jornal en daus, dones i alcohol, però mai li falta de res. 
És el punt de suport més gran del cap de les milícies urbanes, com un “prim i el gras”, sempre li dóna el punt més 
amable quan la situació ho requereix i li és altament fidel tot i que discuteixen sovint. 
 
Coneix lleugerament a Dalmau Bernat, propietari del seu bordell preferit, i és una de les poques persones que n’és 
client però que és tingut en alta estima per Dalmau degut a la senzillesa de la seva persona. 
No obstant, Esteve té la mosca al nas amb Dalmau Bernat, atès que té massa bon coneixement del món de les 
armes per ser només propietari de bordell... 

Dalmau 

Bernat 

 
Secundari: 
Gentilhome 

Personalitat 

curiós, recte, silenciós, tallant, impositiu 

Trets biogràfics 
No se’n sap res del seu origen més enllà que a vegades se li escolta un accent estrany. Algunes males llengües diuen 
que potser sigui helvètic, però no hi ha res que ho provi. Se sap d’ell que té alguna experiència militar més enllà 
dels Pirineus. 
 
Des de 1398 és propietari de dos bordells, un dels quals és conegut per tenir força presència de membres de la 
política com són membres del Consell de Cent i de la Diputació General. 
 
El seu gran poder prové de les informacions que rep en el bordell i, tot i que generalment no en fa ús, tothom sap 
de manera no oficial que no se l’ha de trair: una bona relació amb ell pot ser agradable o profitosa mentre que 
creuar-lo pot representar engrossir les llistes de cadàvers que puntualment es localitzen abandonats al Raval. 
 
L’única amistat de la que se’n té constància és Andrea Carbonello, també conegut com Andreu Carbonell,  protector 
fidel dels Gisbert-Cervelló. 

  



©Hereus de la Història 2018 

Roger Loscertales Macià 

 

Margalida 

Estrany 

Serventa de la 
família Gisbert 

Personalitat 

quejica, alegre, energètica, dura amb els inferiors i complaent amb els superiors, activa  

Trets biogràfics 

Té experiència al servei de famílies benestants i humils, i és una treballadora molt diligent. En la seva joventut havia 
servit en el Palau Reial i, tot i ser una experiència molt dura, va aprendre molt sobre el tracte amb els amos, sobre 
les intrigues de palau (i no tant de palau), de les baixeses de la humanitat i també de la bondat i humiltat a vegades 
dels pobres... i a vegades també dels rics. 
Sap escriure però sempre ha aparentat no saber-ne per a poder tenir accés a informacions sense aixecar sospites. 
Està secretament enamorada de Martí Gisbert i, com que ell no pot engendrar, ella manté la tranquil·litat de que no 
serà descoberta. Tot i així, per la gran estima que li té a la mestressa, Elisenda de Cervelló, sovint se sent culpable i 
ho compensa sent molt diligent i a vegades dura amb altres servents de la casa. 
 
Particularment sempre ha servit com si fos un fill seu a Pere Gisbert i Cervelló, el fill de la família Gisbert. Sap que 
no és el millor jove del món, però és el seu confident dins la mala maror que hi ha a casa, i ell ho sap i sempre la 
tracta amb deferència però sense aixecar sospites. És l’única persona de la família que creu en ell com a individu 
cabal i sense intencions més enllà... 

 

Alamanda 

Burgués  
Dona sastre 

Personalitat 

treballadora, silenciosa, criticona, juganera, diligent, hàbil. 

Trets biogràfics 

Dona humil vinguda de Súria a Barcelona amb la seva família, en morir els seus pares, un amic la posà en contacte 
amb el mestre de teles Abraham Isaac Ferrer, que li va dispensar un tracte exquisit. 
 
Treballa amb ell des de sempre i les males llengües diuen que s’entenen a més nivells que no pas el comercial. No 
obstant això, ella sempre ho ha negat i mai hi ha cap mostra d’afecte cap el mestre Abraham Isaac excepte aquelles 
que són considerades cordials entre home i dona generalment. 
 
Secretament però treballa per Benvinguda de Montornès que la ha contractada per a obtenir informació dels 
tractes i informacions que passen per les mans del jueu, amb l’objectiu d’enfonsar la família Gisbert i fer créixer la 
seva 

 

 


