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APUNTS PER A UNA LLigÓ BORGIANA
El tema que m'heu proposat per a aquesta llicó universitaria és tan vast i ríe que,
ádhuc si volgués limitar-me a la cultura escrita, no podría caber en un nombre tan limitat
de pagines.
Caldrá només apuntar, d'entrada, que un tractament complet d'aquesta temática
histórica hauria de centrar-se, básicament, en 1'actuado deis valencians a la cort napolitana d'Alfons el Magnánim en el camp de les lletres, del dret, de l'administració
general deis reialmes hispano-italians de tota la Corona d'Aragó; i, mes endavant, ja
en el traspás del segle xv al xvr\ en la participado valenciana en la reorganització del
regne de Nápols després de la seva definitiva conquesta per part de Ferran el Católic.
He suposat, dones, que en invitar-me a mi a desenrotllar aquest argument historie,
heu pensat mes aviat en la significado deis Borja valencians en la cultura i en la política italianes i europees des del Quatre-cents mitjá fins ais inicis del Cinc-cents. I encara, restringint mes el camp, en la significado d'Alfons de Borja com a papa Calixt
III, i del seu nebot Roderic -Rodrigo en la forma aragonesa que llavors s'empravacom a papa Alexandre VI.
Tots aquests aspectes, en ambdós pontificats, es reflecteixen d'una manera molt
particular en 1' ús habitual, en la cort i en la curia potifícia, de la llengua familiar d' ambdós papes i de molts familiars i oficiáis de llur ambient provinents del regne de Valencia
i del principat de Catalunya.
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Sense voler-me endur per una sempre sospitosa historia providencialista -sospitosa
tant des del punt de vista historie com des del lloc d'albir teológic-, remarcaré que
Alfons de Borja, que tant havia d'influir a superar les darreres restes del cisma
d'Occident, nasqué a Xativa el darrer dia de l'any en qué el cisma havia esclatat, el
1378. Una tradició no documentada l'havia fet natural de Cañáis, nat a la torre deis
Borja d'aquesta localitat. Mentre que ara sabem que aquella torre fou comprada per
Jofré de Borja i Escrivá, pare de Roderic de Borja, el nebot d'Alfons.
Aquest provenia igualment d'una familia aragonesa radicada a Xativa des deis
temps de la conquesta, que havia donat, en la segona meitat del segle xiv, un Doménec
o Domingo de Borja «lo major» casat amb una Caterina morta el 1370, de la qual desconeixem el llinatge i el cognom, pares d'un altre Doménec «lo menor», en la terminología del temps, mort el 1428, marit que fou d'una Francina, de cognom igualment
desconegut. Doménec i Francina (que alguns, sense cap fonament documental, han
anomenat Llancol de llinatge) foren els pares del papa Calixt III.
Un document esmentat i en part transcrit per Villanueva (també xativí, el veritable
cognom del qual era Vilanova, com li retreien al seu germá els seus enemics polítics)
anomenava el pare d'Alfons «Uaurador de Xativa». D'aquest text, el mateix Villanueva
i molts d'al tres darrera seu deduíen que era de llinatge humil, i no pas de cavallers. Ni
el gran recercador borgiá Lluís Cerveró i Gomis ni tampoc jo no hem trobat cap rastre
d'aquest document, sense que aixó vulgui dir que no hagi existit, sobretot havent estat
Villanueva un historiador tan acurat. Pero d'al tres expressions consemblan ts en documents coetanis ens permeten assegurar que ací «Uaurador» significava que conreava
terres própies, no subjectes feudalment a cap senyor.
Inexactitud d'aquesta afirmado és corroborada peí fet que un Domingo de Borja
-molt probablement el pare d'Alfons- el 1404 era nomenat peí rei Martí «sobreguarda»
deis passos que comunicaven el sud del regne de Valencia amb el de Castella. Eren els
temps de les lluites entre les faccions nobiliáries deis Centelles, d'una banda, i deis
Soler i els Vilaragut de l'altra.
Alfons de Borja, el fill de Doménec «lo menor», fou sempre considerat un home
de vida morigerada. Només en la segona meitat del segle xvi un historiador tan serios
com l'agustí Panvinio li atribuí la paternitat del cardenal Francesc de Borja, tresorer
de l'Església en temps del seu «familiar» Alexandre VI. Per la data de la mort d' aquest
cardenal, el 1511, no hi hauria cap destorb per a admetre tal filiado, tant mes que
Francesc fou tutor del duc de Nepi i de Camerino, Joan de Borja, fill de Roderic de
Borja, i que la filia del duc, Lucrezia, tindrá per marit Ciríaco Mattei, pertanyent a una
noble familia de la qual Panvinio teixí la genealogía. Malauradament aquesta obra, conservada inédita a la Biblioteca Angélica de Roma, que era la deis agustins, no arriba
sino fins ais darrers segles de l'Edat Mitjana, i entre els papers de Panvinio, al mateix
fons roma, no hi he trobat cap altra indicado que laja esmentada, provinent de les seves
biografíes deis cardenals de l'Església Romana.
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D'una altra banda, ais arxius de Valencia no s'ha trobat cap document sobre la
dispensa de la il-legitimitat per a posseir carrees i benifets eclesiástics a favor de
l'esmentat Francesc de Borja; i fins ara tampoc ais arxius de Roma. Cal esperar el
resultat de les recerques en curs d'un fons arxivístic passat darrerament al tresor documental del Vaticá, per veure si hi surten mes pistes sobre el tresorer d'Alexandre VI,
com ja han comencat de sortir-hi nous documents referents a altres membres de la
mateixa familia valenciana establerta a Roma.
Hi ha encara una altra rao per a dubtar de la paternitat d'Alfons de Borja sobre el
citat Francesc: que un papa com Calixt III, el principal defecte del qual fou el seu
exagerat nepotisme, deixés en la penombra, i al marge de les seves donacions i carrees,
precisament un propi fill seu.
Totes les raons ací apuntades ens mouen a deixar en suspens el nostre judici sobre
aquest punt, fins que no es faran palesos nous documents fefaents i contemporanis al
seu temps.
Calixt III fou un personatge important de la historia europea des que passá al servei
d' Alfons el Magnánim com a jurista després d'haver-se doctorat en liéis a la Universitat
de Lleida i d'haver-hi ensenyat el dret essent canonge d'aquella seu. Al servei del seu
rei i del papa Martí V, obtingué a Sant Mateu la renuncia de 1'antipapa Climent VIII,
Gil Sanches Munyós, successor de Benet XIII Luna, la qual cosa li valgué el nomenament de bisbe de Valencia. De manera consemblant, els seus esforcos per a separar
el rei Alfons del concili de Basilea li guanyaren el cardenalat per part d'Eugeni IV. Fou
alhora purpurat i ambaixador del rei d'Aragó a la cort romana, on es distingí per
l'austeritat de vida i per la seva ciencia jurídica. Abans, dones, de la seva elecció com
a papa, ja havia entrat de pie en la historia de la Cristiandat i d'Europa.
En uns temps en qué el primer Humanisme havia ja penetrat al regne de Valencia
i a tots els regnes hispánics de la Corona d'Aragó, Alfons de Borja, a judicar per la seva
biblioteca com a papa, visque una mica al marge deis corrents literaris de 1'Humanisme,
sense que aixó pressuposi que no fou un home de cultura. Eli pertangue a la cultura
jurídica pre-renaixentista, que conrea va alhora el dret canónic i el roma, i al món renaixentista de la cort d'Alfons d'Aragó a Nápols i de la cort pontificia postavinyonenca.
Amic de Joan Belluga, no ens consta que participes com aquest en la projecció política de l'Humanisme, que era ja Renaixement, quan Belluga sostenía la precedencia
de Valencia sobre Catalunya per ésser aquella un regne, i aquesta, només un principat.
No fou un humanista a la manera deis seus predecessors en el pontificat roma Martí
V i Eugeni IV, ni com els seus successors Pius II, Pau II, i Sixt IV, pero no fou un antihumanista com alguns ens l'han volgut presentar. Ni fou elegit papa el 8 d'abril del 1455,
ais setanta-sis anys i mig d'edat, per la seva marginalitat en l'ambient deis humanistes
de Roma, sino per haver sabut restar neutral enmig de les bandositats romanes entres
els Orsini i els Colonna.
Només un total desconeixement de la situació política del regne de Valencia i deis
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altres regnes hispánics de la Corona d'Aragó ha pogut fer pensar i escriure a molts
historiadors que l'avan§ada deis tures a través de la península balcánica havia fet girar
els ulls de molts cardenals envers ell en el conclave que seguí a la mort d'Eugeni IV,
cercant un espanyol que vivia l'esperit de la croada i de la reconquesta. Aquests historiadors fantasiosos no sabien, ni ara saben, que Valencia i tot la nostra Corona havien
acabat la reconquesta en temps de Jaume I; que només esporádicament Jaume II col-labora un temps amb el rei de Castella en els intents fallits d'acabar tot d'una la reconquesta peninsular; i que si Alfons de Borja s'interessava en la croada contra els tures
no era pas per venir deis regnes d'Espanya, sino perqué havia palpat no ací, sino a Nápols, com el palpava i sentía el seu rei Alfons el Magnánim (I a Nápols, III a Valencia,
IV a Catalunya i en la numerado dinástica, i Vé a Aragó) el perill de Tonada otomana
per a tota la Cristiandat.
No oblidéssim pas que l'evolució i la transformado de la Cristiandat medieval en
l'Europa moderna es degué alhora a la creixent separado deis poders temporals del
poder espiritual del pontifícat roma des deis temps de Felip el Bell de Franca i de Marsili
de Pádua, i a la relativa secularització de tota la cultura promoguda per l'Humanisme
i peí Renaixement. No debades el perill ture i la cultura humanística dugueren Enea
Silvio Piccolomini, abans d'esdevenir papa Pius II, a compondré el primer tractat
modera De Europa.
Precisament les amenaces que venien de l'est havien propiciat la política d'equilibri
italiá que dugué a la pau de Lodi, en temps ja de Nicolau V, i a una alianca entre Milá,
Florencia i Nápols, que en 1454-55 s'estengué també a Venécia i a Roma amb la Higa
itálica, necessária per a mantenir a ratlla els tures després de la presa de Constantinoble
el 29 de maig del 1453.
Per aixó mateix, tot just elegit papa el 1455, Calixt III no dubtá a oposar-se amb
les armes i amb penes espirituals a les conquestes de Siena sota el condottiero Giacomo
Piccinino, malgrat que aquest i la república de Siena comptessin amb l'amistat i el
suport d'Alfons d'Aragó com a rei de Nápols i de Sicilia.
Es natural que la caiguda de Constantinoble en mans deis tures fes augmentar, a
Roma, 1'interés per la defensa armada contra un poblé que no era ni europeu ni cristiá,
i que en certs ambients de l'Església ortodoxa bizantina continuessin els intents d'acostar-se a l'Església Romana -no obstant que, ádhuc en la imminencia de la presa de
Bizanci, alguns cristians orientáis preferissin la dominació política i militar deis tures,
al domini religiós de Roma.
En la seva campanya diplomática contra el poder otomá, Calixt III comptá sobretot amb 1' ajut del cardenal castella Juan López de Carvajal, a no confondre amb el seu nebot de llinatge homónim, home de confianca d'Alexandre VI, sobretot en la crisi italiana
provocada per l'efímera conquesta del regne de Nápols peí rd Caries VIII de Franca.
Carvajal, legat de Calixt III a 1'Imperi i al regne d'Hongria, assolí el suport de l'emperador Frederic III i del rei d'Hongria i de Bohemia, Ladislau V. L'ex-regent
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d'Hongria Joan Hunyadi, coadjuvat peí gran predicador de la croada antiturca el
francisca sant Joan de Capestrano, obliga els tures a alear el setge de Belgrad. Un deis
records mes emotius que servo de la visita a la capital de Serbia és el de la fortalesa
des d'on l'exércit aliat reunit pels esforcos del primer papa Borja detingué, ni que fos
per un breu període, 1' avancada otomana a l'Europa sud-oriental -aquella precisament
vers la qual, a hores d'ara, la guerra ens fa girar els ulls i la pensa, plens d'angoixa i
de dolor.
Malauradament els prelats i els princeps de l'Imperi veieren en la imposició de
delmes per a la guerra un contrafur envers l'Església Germánica. Calixt III, dones,
hagué de posar la seva confiaba en el príncep d'Albania, Jordi Castriota Skanderbeg,
i en el rei de Nápols i d'Aragó. Derrotat l'imponent estol otomá a Metellino per
1'armada pontificia i catalano-aragonesa comanada peí cardenal Scarampo, i batut
l'exércit ture a Tomorniza l'any 1457 per Skanderbeg, llavors súbdit feudal del nostre
rei Alfons, el primer papa Borja s'aliá amb Esteve-Tomás, rei de Bosnia, i amb Maties
Corví, nou rei ñongares de la dinastía Hunyadi. La seva bella i solemne catedral gótica,
que ell erigí a l'antiga capital d'Hongria, Buda, encara ara fa pensar amb enyoranca
en el vell i ardit papa valencia els seus connacionals, conscients de la propia historia,
que hem visitat amb emoció aquell temple, i hi hem assistit, quan s'iniciavaja el desglac
polític, a una solemne missa pontifical. Ni ens importava gaire que, per ais creients
hongaresos, Maties fos només un rei-heroi nacional, ni que els altres turistes pensessin
que la catedral de Maties Corví fos tan solament un temple dedicat a Sant Maties.
Calixt féu amistat també amb el nou rei de Bohemia, Jordi Podebrad, car aviat hagué
de convéncer-se, sense que arribes a formular-s'ho especificadament, que el seu era
un temps de traspás de la Cristiandat medieval, amb una ferma unitat político-religiosa, a l'Europa moderna queja he alludit. Conseqüentment veié ciar que llavors el
suport per a una guerra, que ell com a papa sentía encara com una croada pero que per
a Europa era tan sois la defensa contra una invasió al-lógena, només li podia venir de
les nacions mes immediatament amenacades, i que poc ajut podia esperar d' Alemanya,
de la Borgonya, de Franca, de Castella i de Portugal. Si podia demanar ajuda al nostre
rei Alfons era només perqué era també rei de Nápols.
El perill ture desvia 1'interés de Calixt III per la reforma de l'Església, una reforma que es feia sentir a tot Europa des deis temps deis cisma d'Occident i que tenia els
seus orígens ja en el segle xm -la centuria que una historia apologética o poc informada
presentava, i continua presentant, com el punt mes alt de la Cristiandat medieval.
Ja he dit que un home tan auster i tan seriosament eclesiástic, com a provinent de
l'estudi i de l'ensenyament del dret canónic, caigué com pocs en un abús propi del
temps, l'excessiu nepotisme, que aombra tot el seu pontificat. Ni valen per a justificar-l'en del tot les raons sovint aHegades per diferents historiadors: la necessitat de
posar en els üocs claus persones de la seva absoluta confianca en uns temps de
bandositats extremoses, i la major necessitat d'acudir ais seus propis familiars davant
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les prevencions deis romans, i de gran part deis italians, envers un papa estranger, el
primer papa foraster després del cisma.
Pero son molts eís historiadors seriosos que pensen que totes les raons al-legades
no pesen prou per a justificar l'excessiu nombre de valencians, i també de catalans i
d'aragonesos, en els carrees mes alts i en d'altres mes secundaris, de tota la curia romana. Aqüestes predileccions eren agreujades peí fet que alguns d'ells, com I'aragonés
Pedro de Urrea i el valencia Antoni Olzina, eren mes fidels a llur rei Alfons el
Magnánim que al summe pontífex valencia.
Ni els seus tres nebots predilectes no eren pas les persones mes adients per a pacificar els esperits. El cardenal Roderic de Borja, ja conegut per la seva vida lliure i
dissoluta, rebé els bisbats de Girona, Oviedo i Valencia, regits sempre per vicaris seus,
i assolí el carree de vice-canceller de l'Església, lloc que mantindrá fins a la seva
elevació al pontificat roma; Joan-Lluís del Milá i de Borja, joveníssim bisbe de Sogorb
i creat cardenal, juntament amb el cosí Roderic, el 1456, passá la resta de la vida a
Valencia, amistancat com un seglar i aconseguint que els seus successors fossin comtes,
i després marquesos, d'Albaida.
El mes odiat, pero, de tots els nebots i parents valencians de Calixt III a Roma fou
Pere-Lluís de Borja, germá de Roderic, nomenat capitá general de l'Església. La seva
duresa havia engendrat tants odis entre el poblé roma, que mentre Calixt III agonitzava,
assistit peí seu confés, el cardenal barceloní Antoni Cerda, Pere-Lluís fugí a cavall camí
de Valencia, pero morí tot d'una a Civitavecchia, abans de poder-se embarcar.
Un ambient trágic envoltá la mort del primer papa Borja, ben meritori per tants
conceptes, i tan odiat peí seu nepotisme, explicable només per la seva vellesa temorenca
i insegura.
*

*

*

Tot sovint he parlat en aquesta ciutat, i en aquesta mateixa Universitat de Valencia,
d'Alexandre VI, de la seva familia i del seu epistolari. Avui tractaré d'un altre aspecte
de la seva personalitat, que entra de pie en el Renaixement valencia: la política de
Roderic de Borja, primer com a vice-canceller de l'Església de Roma, i després com
a papa. Car és ben sabut que el Renaixement pot ésser considerat com un desplegament
de l'Humanisme envers tot un copiós ventall d'interessos culturáis: ultra la literatura
en llatí i en vulgar, les arts plástiques, la música, l'urbanisme, la filosofía, la política
com a doctrina i la política com a regiment deis regnes i deis principáis.
Fill de Jofré de Borja i Escrivá i d'Isabel de Borja, germana de Calixt III, Roderic
fou cridat a Roma peí seu oncle Alfons, el futur papa, i enviat a la Universitat de
Bolonya, on es trobava ja l'any 1453 i on es doctora en dret canónic el 13 d'agost del
1456, essent ja notari apostólic. Els filólegs han trobat en els seus escrits autógrafs
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italians un cert ressó de la llengua de la regió emiliana. Creat cardenal peí seu oncle
papa el 20 de febrer del 1456, ais vint-i-cinc anys d'edat, essent nat aXátiva a l'entorn
del 1431, l'últim dia del mateix any en qué rebé la sagrada porpra fou nomenat legat,
val a dir govemador general, de la Marca d'Ancona. Hi mostrá bones qualitats
polítiques, per la qual cosa l'any següent, retornat a Roma, fou fet comissari de les
tropes pontifícies a Italia, i vice-canceller de l'Església.
Bé que aquest carree no comportava una intervenció en tots els afers de l'Església
Romana, li degué donar un cert coneixement tant deis assumptes religiosos del
pontificat com deis afers polítics de Roma, d'Italia i d'Europa. Aquell mateix any 1457,
Calixt III li dona in commenda -val a dir, sense obligació de residencia- el bisbat de
Girona, canviat l'any següent peí de Valencia, que conservará, de Roma estant, fins
que, un cop elegit papa el 1492, el confia al seu fill César, quan aquell mateix any
Inocenci VIII havia ja elevat aquella diócesi a metropolitana, amb els bisbats de
Mallorca i de Cartagena com a sufraganis.
La seva capacitat per a captar els corrents d'opinió i els jocs amagats de les persones el féu intervenir d'una manera definitiva en les eleccions de Pius II Piccolomini
i de Pau II Barbo en els conclaves del 1458 i 1464, sense que, pero, cap deis dos li dones,
ja papes, cap mostra d'especial deferencia, sens dubte per la seva vida massa secular:
aixó ens consta documentalment respecte al primer d'aquests dos pontífexs. Tot amb
tot, les nombrases rendes eclesiástiques de qué el cardenal Roderic de Borja disposava
li permeteren d'armar peí seu compte una ñau en la croada del papa Pius i d'Alfons
d'Aragó contra els tures; i es trobá a Ancona al moment de la mort d'aquell pontífex
que havia estat l'humanista italiá i europeu Enea Silvio Piccolomini.
Les coses canviaren, a favor de Roderic, amb l'elecció del cardenal Francesco della
Rovere, Sixt IV des de la seva elevado al pontificat roma l'any 1471. Les continúes
avancades deis tures demana ven noves aliances, i si 1'interés de Ferran I de Nápols era
igual al que havia tingut sempre el seu pare doblement adulterí Alfons el Magnánim,
el poder polític i económic era ben inferior. Per aixó al nou papa li convenia de cercar
també l'ajut d'Aragó i de Castella, llavors sota els reis Joan II i Enríe IV respectivament; tant mes que la branca argonesa deis Trastámara no abandonará mai la Sicilia
i mantindrá clares aspiracions a adquirir novament el reialme de Nápols, i que Ferran,
llavors rei de Sicilia per concessió del seu pare, s'havia casat amb Isabel, pretendent
a la Corona de Castella.
Dintre la política renaixentista del pontificat roma, el joc de les aliances jugará
sempre un gran paper, i mes quan els exércits tures avancaven vers el cor del regne
d'Hongria i eren un perill per a Italia i per ais Estats pontificis. El primer papa Della
Rovere, francisca de la comunitat conventual, fi humanista i veritable creador de la
Biblioteca Vaticana, s'adoná immediatament que l'agut polític que era ja el cardenal
valencia podia ésser-li útil i eficient en aquelles circumstáncies, i ja peí desembre del
seu primer any de pontificat, el 1471, Roderic fou un deis quatre legats a latere per a

169

MlQUEL BATLLORI

la requesta d'armes i de diners a favor de la croada. Un mes abans de la firma de les
butlles de la legació, Sixt IV l'havia nomenat camerari (tresorer) del collegi
cardenalici. Ja abans, el 22 de desembre del 1471, havia fet, a favor deis reis d'Aragó
i de Sicilia, alio a qué Pau II sempre s'havia resistit: expedir una butlla de sanació
canónica del matrimoni de Ferran i d'Isabel, contret sense dispensa pontificia malgrat
d'ésser parents propers, segons el dret canonic d'aleshores. No ens consta
documentalment que el cardenal de Borja intervingués en l'obtenció d'aquesta butlla
ni que la dugués personalment a Espanya, pero certament tal concessió assolia, en
aquells moments, una importancia mes europea que hispánica.
La legació de Roderic a les Corones d'Aragó i de Castella fou un éxit diplomátic,
bé que alhora s'estengueren per tot Espanya els rumors de la se va vida prou lleugera,
els quals li crearan dificultats, en l'esperit de Ferran i d'Isabel, el primer any del seu
pontifícat. Peí maig del 1472 s'embarcá a Ostia en les naus de Ferran I de Nápols, tan
interessat o mes que el seu pare en l'éxit de la croada antiturca, i entra al grau de
Valencia el 18 de juny. Hagué de partir tot d'una cap a Barcelona per a entrevistarse a Pedralbes amb Joan II d'Aragó. Retorna a Valencia, on tractá amb Ferran d'Aragó,
rei ja de Sicilia, i amb el gran cardenal d'Espanya Don Pedro González de Mendoza.
Ferran i Roderic s'esforcaren a atreure el prepotent prelat castella a la causa d'Isabel
contra la infanta Joana la Beltraneja.
Un cop dintre els regnes de Castella, el cardenal legat conversa tant amb el rei Enríe IV com amb la seva germana Isabel, pero no intervengué de manera decisiva en la
solució del plet successori; tot al mes, hi aplana la via a favor de la infanta, ja mes segura amb la sanació del seu matrimoni canonic. Qué hauria esdevingut si Sixt IV hagués
persistit en l'actitud negativa del papa Barbo, entra ja en el camp de les ucronies, i no
en el de la historia. I la perspicacia religioso-política, o político-religiosa, del cardenal Roderic de Borja li féu veure que la situació interna deis regnes de les dues Corones hispániques no era la mes escaient per a obtenir-ne cap ajut ni militar ni polític ni
economic. La d'Aragó acabava de sortir de la guerra de Joan II amb Catalunya, on a
mes a mes la qüestió remenea continuava essent molt viva; la de Castella tenia plantejat
el plet successori; i ambdues procuraven acabar prest la total reconquesta d'Andalusia,
que es preveia dura i llarga. Per aixó, Roderic s'acontentá d'obtenir una forta subvenció
económica del clergat.
Arribat a Roma el 24 d'octubre del 1473, Sixt IV, en agra'iment per l'éxit relatiu
de la seva legació a Espanya, li acresqué les manifestacions de la seva benvolenca. Si
la intervenció de Borja a favor de la seva elecció li havia valgut laricaabadia de Subiaco
en comanda i el bisbat suburbicari d'Albano (probablement llavors Roderic fou ordenat
sacerdot), un cop retornat a Roma des de Valencia l'elegí perqué l'acompanyés a
Viterbo i a Foligno durant la pesta de 1476 a Roma, i el 24 de juliol del mateix any el
traslladá d'Albano a Porto, diócesi suburbicária que comportava el decanat del collegi
cardenalici. A remarcar que, ultra els bisbats de qué acabo de parlar, Roderic de Borja
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rebrá encara del successor de Sixt IV, el cardenal genovés Giambattista Cibo, que
prengué el nom d'Innocenci VIII, les diócesis de Mallorca, en plena possessió, i, en
comanda, la d'Eger o Erlau a Hongria. Aqueixa desorbitada acumulado d'altes i tiques
prebendes eclesiástiques feien de Roderic de Borja un deis cardenals mes rics, i un ciar
senyal de 1' apressant necessitat d' una reforma a Roma, precisament quan una certa prereforma católica havia ja comencat en molts regnes europeus, tant peí que feia a les
diócesis com sobretot en els mes importants ordes religiosos.
Mentre prevalgué l'equilibri italiá basat en l'alianca entre Milá, Florencia i Nápols,
el cardenal de Borja mantingué bones relacions amb Ferran I de Nápols; el 1477 fou
legat de Sixt IV per a la coronació de la reina de Nápols, Joana d'Aragó, filia de Joan
II i segona muller del susdit Ferran. L'any 1492, a la mort d'Innocenci VIII, laja
esmentada Higa itálica s'havia trencat per la usurpació del ducat de Milá, per part de
Ludovico Sforza UMoro, al seu nebot i pupil Gian Galeazzo, casat amb Isabel d'Aragó,
filia del duc de Calabria, Alfons, mes endavant Alfons II com a successor del seu pare
Ferran I.
En aqüestes circumstáncies, els dos cardenals mes potents i mes propers a la tiara
en aquell nou conclave, Ascanio Sforza, germá de Ludovico, i Giuliano della Rovere,
estaven polaritzats i recolzats, respectivament, per Ludovico Sforza i per Ferran de Nápols. Cap deis dos cardenals no podia, dones, assolir la majoria deis vots necessária
per a cenyir la tiara, i Ascanio patrocina i promogué la candidatura de Roderic de Borja,
un home que havia donat ja bons senyals de la seva habilitat política, requisit essencial,
llavors, quan Caries VIII de Franca es preparava a la conquesta del regne de Nápols,
com a hereu deis Anjou, la dinastia estroncada allá amb la reina Joana II, que havia
afillat jurídicament Alfons el Magnánim.
Sembla segur que, en l'elecció del cardenal de Borja, hi entra en joc -com en la
major part deis conclaves d'aquells temps- la previa distribució deis benifets i de les
rendes de qué gaudia ¡'acaparador i riquíssim cardenal; que hi hagués, encara, altres
menes de simonía, és molt possible, pero només ho sabem pels rumors que
comunicaven a llurs princeps i repúbliques els ambaixadors en cort romana. Es cert,
pero, que finalment l'elecció de Roderic de Borja fou unánime.
Les activitats d' Alexandre com a papa es desenvolupen en una quádruple direcció,
tot sovint molt entrelligada: en relació amb el seu carree de summe pontífex, amb la
política italiana del temps, amb la deis reis d'Aragó, Castella i Portugal, i amb els seus
interessos familiars. Una historia del seu pontificat només des d' un sol d' aquest punts
será sempre parcial i falsa.
Bon punt elegit, declara que el seu desig era de procurar la tranquil litat d'Itália i
la unió deis cristians davant l'avanc. deis tures, seguint l'exemple del seu oncle Calixt
III. Aixó li crea un extraordinari entusiasme del poblé roma el dia de la seva añada al
Latera malgrat les prevencions que tenia contra els estrangers en general i contra els
nombrosíssims valencians establerts, des de molt abans, a l'Urbs.
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En el primer període del seu pontifical, fins el 1498, Alexandre procura de seguir
aqueixa línia, bé que en realitat resta quasi limitada a procurar alhora l'equilibri italiá
i l'equilibri europeu. Rera la ruptura de Milá amb Florencia i Nápols, Alexandre havia
de triar entre Ludovico i Ferran. S 'enemista amb aquest quan Virginio Orsini, vassall
del papa pero condottiero al servei del rei de Nápols, compra a Franceschetto Cibo, fill
d'Innocenci VIII, els castells de Cervéteri i Anguillara, dintre els Estats pontificis, amb
el suport de Piero de Medici, senyor de Florencia, i del cardenal Giuliano della Rovere.
Potser llavors el papa Borja insinúa una certa amistat amb Caries VIII per a fer por a
Ferran, l'oferiment del qual a casar la seva neta Sanca d'Aragó (filia natural de duc de
Calabria, Alfons) amb Jofré de Borja (l'últim fill suposat del cardenal Roderic amb
Vannozza Catanei) resta en suspens. Alexandre prengué represálies económiques contra el Medici, i Della Rovere es refugia i es féu fort dins el seu castell d'Ostia.
De llavors enea, gener del 1493, el papa negocia la Higa de Sant Marc, publicada
el 25 d'abril, amb Venécia i Milá. Quan després s'hi adheriren altres princeps italians,
vingué a substituir la Higa de Lodi, ja ben crivellada. L'amistat amb Milá fou reforjada
amb el matrimoni de Lucrecia, filia de Roderic i de Vannozza, amb Francesco Sforza,
nebot del Moro, senyor de Pésaro, i com a tal súbdit feudal del papa. Aquell, a mes a
mes, com a comte de Codignola, venia a representar la línia primogénita de la familia
Sforza abans d'entroncar amb els Visconti de Milá. Aquests pactes polítics i familiars
tendien a separar Milá de la seva amistat amb Caries VIII de Franca, pretendent a la
investidura del reialme de Nápols. Com que aquest regne era súbdit feudal del papa,
no li convenia que el posseís un sobirá tan poderos con el rei de Franca. Dones, quan
el mes d'agost l'ambaixador francés Perron de Baschi la hi sol-licita formalment,
Alexandre la hi refusá de pie. En aquells volts de temps, Alexandre ja havia travat una
bona amistat amb els dos reis del casal d'Aragó: amb Ferran II (a favor del qual i de
sa muller es tramita ven llavors, a partir del mes d'abril, les butlles alexandrines sobre
América) i amb el seu cosí i cunyat Ferran I de Nápols. Només sense teñir en compte
tot el complex taulell polític d'Itália i d'Europa en aquell precís any de 1493, hom ha
pogut titilar de simoníaques aquelles butlles, com si haguessin estat la retribució
pontificia a la proposta de Ferran II de Catalunya-Aragó de casar la seva cosina
germana María Enríquez, un temps ja esposada amb el primer duc borgiá de Gandía,
Pere-Lluís, amb el germá menor d'aquest darrer, Joan.
Tot i que Ferran II no deixá mai l'esperanca de recuperar el regne de Nápols, al qual
es considerava amb millor dret com a nebot del Magnánim per via legítima, de moment
mantigué bones relacions amb el seu homónim i cosí. Alexandre seguí la mateixa política, ádhuc des d'abans de 1'arribada de Perron de Baschi a Roma, preveient ja les
intencions del rei Caries. Per aixó, abans de l'arribada d'aquest, se celebra per
procurado el ja projectat matrimoni de Jofré amb Sanca, el papa investí a Orsini els
feus de Cervéteri i Anguillara, i renusá l'amistat amb Giuliano della Rovere, partidari
del francés. Tampoc hom no pot deslligar aquest bon matrimoni de la situació políti-
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ca de Nápols: novament la política familiar s'entrelligava amb la deis Estats pontificis.
Per aixó mateix, no podia prémer tant 1'alianca amb Ferran de Nápols i amb el
cardenal Della Rovere, que perdés l'amistat deis germans Ludovico i Ascanio Sforza,
sobretot davant l'amenaca de Caries VIII. En l'imminent consistori, dones, del 20 de
setembre d'aquell any 1493, no nomená cap nou cardenal napolitá; acontenta Isabel
de Castella i Ferran d'Aragó atorgant el capel a llur ambaixador Bernardino López de
Carvajal, el qui havia intervingut, i continuará intervenint, en les butlles i els breus
referents al Nou Món; també complauria Caries VIH afavorint-hi dos francesos: Jean
de la Grolaie i Raymond Peraud; Anglaterra i Polonia amb John Morton i Frederic
Casimir; Ferrara amb Ippolito d' Este; i Ascanio Sforza atorgant la porpra al seu protegit
Bernardino Lunati. El darrer nomenament desplagué tant el rei de Nápols com Ferran
i Isabel; aquest dos, per diferents motius de caire religioso-reformístic mes que no pas
polítics, reprovaven també la concessió de la sagrada porpra a César Borja, a
Alessandro Farnese i a Giuliano Cesarini. Heus ací com un acte en aparenca purament
eclesiástic, com era el nomenament de nous cardenals, era un intricat vesper de caire
polític italiá i internacional.
Quan, davant la imminent "calata" o davallada de Caries VIII a Italia, Alexandre
intenta de reconciliar Ferran de Nápols amb Ludovico il Moro, l'afer era ja impossible.
L'abril del 94, Giuliano della Rovere fugí del castell d'Óstia i es refugia a la cort de
Franca, des d'on amenaca un nou cisma, malgrat 1'alianca restablerta entre Roma i Nápols, la qual venia a dificultar l'ocupació d'aquest reialme per Caries VIII. Mort el rei
Ferran, fou celebrat amb gran pompa a Nápols el casament de Sanca d'Aragó amb Jofré
de Borja el 7 de maig de 1494, i l'endemá el cardenal de Montreal, Joan de Borja i
Navarro d'Alpicat, com a legat a latere, corona Alfons II com a rei.
Aqüestes clares mostres de benvolenca del papa envers la dinastía aragonesa de
Nápols no frenaren Caries VIII en la seva empresa contra aquell reialme, tant mes que
el francés comptava amb la neutralitat de 1'emperador Maximiliá i de la república de
Venécia, amb el fre que havia imposat a Ferran II d'Aragó en el tractat de Barcelona
a canvi de la restitució deis comtats del Rosselló i de la Cerdanya, i amb un fort partit
francófil a Florencia, que s'aliá amb el rei Caries contra Pere de Médicis. Menys
consistents eren els seus partidaris a Roma i a Nápols. Alexandre, tot i haver iniciat
secretes negociacions diplomátiques amb els tures, incita inútilment Caries VIII a dirigir contra ells el seu potent exércit. Tot fou debades. Es veié obligat a deixar passar
per Roma el rei de Franca i els seus homes, aclamats i aplaudits pels seus partidaris
bon punt entra a la capital del món per la Porta Flamínia i la placa del Popólo, mentre
ell es refugiava a Castel Sant'Angelo -retirada important per a nosaltres, perqué ha fet
possible la conservado d'una munió de cartes i de documents privats, emportats precipitadament, segons sembla, del palau vaticá al castell protector.
El mes de gener del 1495 el papa es trobá forcat a fer algunes concessions al rei
invasor, en mans del qual resta l'importantíssim port de Civitavecchia; pero mai no li
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atorgá la investidura feudal del regne de Nápols, esperant el curs deis esdeveniments
bél-lics i polítics del francesos dintre el reialme. Davant d'ells, pero, no restava pas a
la simple expectativa : sortí de Roma, i el 31 de marc, organitzá la Santa Alianfa contra l'ocupador del reialme napolitá; hi entraren 1'Imperi, Venécia, Milá i el rei d'Aragó
Ferran II, que amb gran perspicacia seguia els afers de Nápols. Aquella alianca i la
feblesa deis seus sostenidors francófils obligaren Caries a retirar-ne el seu exércit i a
retornar a Franca, retirada que només fou possible rera la seva victoria damunt els aliats
a Fornovo, ja en l'Alta Italia, el 6 de juny del 1495.
Tots aquests esdeveniments histories feren veure al papa Borja la conveniencia de
reforcar el grup deis seus col-laboradors incondicionals, a la ciutat de Roma, a la curia
pontificia i en els dominis polítics de l'Església a Italia. La "calata" francesa promogué
un fort rebrot del seu nepotisme, i també del seu valencianisme. Entre els nous cardenals
creats ja el 19 de febrer de 1496 hi entraren dos valencians contraparents seus, Joan
Llopis i Bartomeu Martí, i un cátala llunyanament parent, Joan de Castre-Pinos, d'origen rossellonés pels Fenollet -a remarcar que la besávia del papa era Francesca
Fenollet, probablement d'Oms-Fenollet, que degué dur a aquesta línia de la familia
Borja el vincle de l'escut partit d'Oms i de Borja.
Mentre Alexandre exhortava Venécia i 1'Imperi a lluitar contra Franca i Florencia,
ell havia d'enfrontar-se, dintre els seus propis Estats, amb el bándol feudal deis Orsini.
Aixó podría explicar que també volgués, com a capitá de l'Església, un home de la seva
plena confianza, i que per aixó precisament crides a Roma el que fins llavors havia estat
el seu fill preferit, Joan, duc de Gandia, bé que no pogués refiar-se massa de les seves
qualitats com a militar, encara no garantides. S'hi sumava la circumstáncia queja no
podia esperar gaires mes favors envers Joan per part deis reis d'Aragó i de Castella.
Al comencament de les hostilitats amb les bandositats romanes, la sort fou propicia al
duc, pero el 25 de gener del 1497 era derrotat a Soriano. Aixó no impedí tanmateix al
papa d'atorgar-li el ducat de Benevento i els feus de Terracina i Pontecorvo, places
d'alta valúa estratégica per ser frontereres amb el regne de Nápols; no cal oblidar que,
durant la «calata» de Caries VIII, Pontecorvo havia estat encomanat no menys que al
cardenal Bernardino López de Carvajal.
Quan la nit del 14 al 15 de juny l'encara jove duc de Gandia i de Benevento fou
misteriosament assassinat i Ilencat al Tíber, el papa, oprés peí dolor i mogut per la
reflexió i per les invectives de Savonarola contra els desordres del pontificat roma,
planejá una reforma de l'Església que, si s'hagués dut a terme, l'hauria redimit davant
la historia i potser hauria pogut impedir els greus danys que l'Església Católica hagué
de sofrir el primer quart del segle següent. Pero la butlla de reforma no arriba a publicar-se, ni la reforma de la propia vida, també planejada, no va ésser tampoc total.
El dominic ferrares Girolano Savonarola, prior del convent de San Marco a Florencia, tenia el suport del partit ciutadá enemic deis Médicis. En els seus sermons, havia
nomenat Caries VIII un nou Cirus que venia a alliberar Florencia, Roma i tot Italia de
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la corrupció i la tirania de la curia romana. Alexandre li prohibí de predicar, i adscriví
San Marco a la provincia dominica de la Llombardia, ja el 8 de setembre del 1495. De
mornent, Savonarola obeí. Pero el 27 de febrer següent torna a pujar a la trona, persuadit
que no estava obligat a obeir una ordre que ell creia clarament contraria a la voluntat
de Déu. Quan, el mateix any 95, Alexandre reorganitzá els convents deis frares predicadors en una nova congregado, Savonarola i els seus no s'hi sotmeteren, i el 13 de
maig del 1497 fou excomunicat. És a dir, un mes abans de la trágica mort del duc de
Gandía, fet que els partidaris del frare reformador, i ell mateix, consideraren un cástig
de Déu.
El prior de San Marco cregué que l'excomunió era canónicament inválida, per ésser
fundada en motius falsos i calumniosos, i continua predicant contra la curia romana.
En aquest punt, el papa demaná a la Senyoria de Florencia que l'empresonés, sota
amenaga d'interdicte. Peí marc del 1498 la Senyoria li prohibí de predicar. Com a
reacció, fra Girolamo llangá la idea que els princeps i els poders cristians havien de
convocar un concili per a deposar Alexandre com a simoníac i heretge. Ambdues
acusacions eren falses, car en 1492 encara es considerava que la simonía en les
eleccions pontifícies era, sí, illícita, pero no invalidava la votació; i no hi havia cap
prova seriosa de les heretgies del papa Borja. Com tantes vegades en la historia de
l'Església, una causa digna i noble havia estat encaminada per viaranys incorrectes i
estérils. Arrestat per la Senyoria, fou judicat per una comissió pontificia, presidida peí
cardenal lleidatá Francesc Remolins, i condemnat com a heretge i rebel a l'Església.
El 23 de maig fou executat i cremat per la justicia civil de Florencia. Fets trágics, deis
quals Alexandre fou alhora victimari i víctima.
Durant aquests anys, Borja continua la política d'acostament a Nápols i a la creixent
potencia política que a Roma era ja anomenada, sense mes, Espanya. Tropes espanyoles
reconqueriren la fortalesa d'Ostia, sempre porta de Roma en el seu significat
etimológic, que havia restat en poder deis francesos; i 1'encara cardenal César Borja
corona, com a legat papal, el nou rei de Nápols, Frederic III, fill del destronat i ja difunt
Alfons II. Mes encara, sota el pretext, no cregut per tothom, que el primer matrimoni
de Lucrecia no havia estat consumat, fou dissolt, i Lucrecia contragué un nou matrimoni
amb el duc de Bisceglie, Alfons d'Aragó, fill natural del rei Alfons II de Nápols.
Pero a Alexandre, tan dúctil i subtil en política que justament fou lloat per aixó per
Maquiavel, no li piala de jugar-ho tot a una sola carta, i en aquest tot hi entrava tant
la política pontificia com la familiar. Quan per l'agost del 1498 César renuncia a la
porpra, i els seus ordes foren declarats inválids per haver-los rebuts sense la llibertat
requerida, ni el papa ni César no acceptaren les noces d'aquest darrer amb Carlota
d'Aragó, filia del nou rei de Nápols, a fi d'iniciar paraHelament una política del tot
nova per a ells, la francófila, que podría compensar la creixent potencia deis reis que
ell mateix, a petició del sogre del duc de Gandia, Don Enrique Enríquez, havia nomenat
Reis Católics, en temps de l'ocupació de Nápols per Caries VIII. Mes exactament,
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Enríquez hauria desitjat que fossin declaráis Reis Molt Católics, com els de Franca eren
anomenats Reis Molt Cristians.
L'alianca, llavors, amb el primer rei francés de la quasi nova dinastía deis ValoisOrléans, Lluís XII, li podria servir alhora per a enaltir el seu fill César, el predilecte
després de la mort de Joan, i per a sotmetre mes fácilment -amb el suport, si mes no,
polític, de Franca- els senyors feudals de la Romanya. Així podria crear-se un Estat
modern mes unificat, sota el domini immediat de César i deis seus successors, tot
servant pero, el summe pontificat, el domini polític suprem. Era una passa del depassat
concepte feudal, tan arrelat a Roma i a tot Italia, vers una relativa modernitat. El projecte
fracassá a la mort del segon papa Borja, pero els petits senyorius de la Italia centroseptentrional reberen un sotrac tan fort, que després será fácil a Juli II de restaurar de
forma mes moderna -mes renaixentista- que la del cardenal Albornoz, els dominis
temporals del pontificat roma.
En la línia d'aquella nova política francófila d'Alexandre VI, César es casa amb
Carlota d'Albret, germana de Joan d'Albret, rei consort de Navarra i molt entrant de
Lluís XII, el qual el féu duc de Valentines. Per la seva banda, el papa, ultra crear cardenal, el 1500, Amanieu d'Albret, declara nul el primer matrimoni del rei Lluís amb
Joana de Valois (ara, santa Joana de Valois o de Franca, fundadora de l'orde femení
de 1'Assumpta), com a contret sota la pressió de Lluís XI, i li permeté de casar-se amb
Anna de Bretanya, vídua del seu cosí Caries VIII; amb la qual cosa aquell important
ducat s'incorpora va definitivament al regne de Franca.
La tradicional política del do ut des i la posició d'equilibri que Alexandre havia
sempre mantigut, a favor de Fequüibri italiá i de l'equilibri europeu, continuaren durant
els darrers anys del seu pontificat.
El 1499, davant l'alianca de Venécia amb Franca contra Milá, es mantingué neutral. Pero 1' ocupació del ducat de Milá per Lluís XII com a hereu deis Visconti per línia
femenina, afavorí les guerres antifeudals de César, nomenat per son pare duc de
Romanya. D'aquesta manera, el qui havia estat "il cardinale valentino" i era encara duc
de Valentines rebé correntment el nom de "Duca Valentino", com un llunyá ressó deis
seus orígens valencians.
Alhora hábil polític i brutal condottiero, per motius históricament no aclarits del
tot, precisament perqué d'una manera o d'una altra eren térbols, César, dintre el mateix
palau vaticá féu assasinar el seu cunyat Alfons d'Aragó, duc de Bisceglie, el segon
marit de Lucrecia. Aixó afeblia els vineles d'Alexandre VI amb Frederic III de Nápols,
que ell havia fet coronar amb gran descontentament de Ferran II el Católic. Per contra, el nou matrimoni de Lucrecia amb Alfons d'Este, l'hereu del ducat de Ferrara súbdit
feudal de la Santa Seu, assegurava aquell ducat contra les ambicions de César i
propiciava la política i les guerres annexionistes d'aquest a la Romanya.
La práctica desvinculado d'Alexandre VI del rei Frederic de Nápols l'ajudá a
acceptar, el 25 de juny del 1501, el tractat de Granada, pactat un any abans per Ferran
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el Católic i per Lluís XII, en virtut del qual el rei d'Aragó i el de Franca, contendents
peí regne de Nápols des de feia mes de dos segles, es repartien aquell reialme que, com
ja he dit diferents cops, era súbdit feudal del pontifícat roma. Llavors Alexandre pogué
pensar que aquella solució salomónica era un mitjá per a impedir l'hegemonia europea d'Espanya o de Franca. En aquella situació, els nou cardenals d'arrel valenciana
creats el 1500 i el 1501 venien mes aviat a reforear el poder d'Alexandre a Roma, que
no pas a recolzar la política de Ferran: l'actitud de molts d'aquells durant el pontifícat
de Mi II i ais temps del cisma de Pisa vindrá a comprovar que llurfidelitatal rei católic
era prou relativa i condicionada. Quan el 18 d'agost de 1503 el papa moría d'apoplexia,
el domini del rei d'Aragó sobre tot el reialme de Nápols restava ja assegurat.
Tot el que acabem de dir permet ja de fer-se una idea del pontifícat del segon papa
Borja. Dic fer-se una idea i no pas formular un judici, perqué em sembla mes propi de
la historia, i deis historiadors, comprendre el passat, que no pas judicar-lo.
El punt de vista de la política renaixentista, que en aquesta llicó he volgut prendre,
no impedeix, mes aviat estimula a finir-la amb uns mots sobre diferents aspectes religiosos i culturáis del seu pontifícat-dos caires, el religiós i el cultural, que els moderns
conreadors deis estudis sobre l'Humanisme i el Renaixement no deixen mai de banda.
En la curia pontificia, reorganitzá l'ofici deis escriptors apostólics i atribuí definitivament ais agustins el carree de sacrista i d'almoiner. El 1500, la pomposa
celebració de l'any sant contribuí a donar un prestigi religiós al pontifícat roma i a fer
veure que la mundanitat del papa no estava renyida amb una pietat sincera, una mica
primaria tanmateix -a recordar que si el 1300 havia estat l'any sant del Dante, el 1500
podría ésser anomenat l'any sant d'Erasme, en quant ¡'humanista neerlandés projectá
de prendre-hi part, per tal d'arranjar la seva situació irregular, com a canonge regular
augustiniá vivent fora del claustre. A mes a mes, renová la butlla/n cena Domini contra
els heretges, promogué les reformes religioses arreu d'Europa, i, com és prou sabut,
contribuí positivament a la propagació de la fe en les terres de 1' Orient i d'América que,
al seu temps, portuguesos i castellans anaven descobrint. Com a tret paradoxal, un papa
tan poc edificant en la seva vida privada aprová la fundació d'un deis ordes mes austers
de l'Església Católica, l'orde deis mínims de sant Francesc da Paola, al qual pertangué
l'aragonés Fray Bernal Boíl com a primer membre hispánic, un home tan interessant
per a la historia religiosa de tota la nostra Corona d'Aragó, com a escríptor religiós en
castellá, com a capella deis ermitans de Montserrat, com a lul-lista i com el primer
sacerdot que arriba a les Amériques en el segon viatge de Colom.
En l'aspecte cultural, protegí els canonistes, com el seu oncle Calixt III, pero afavorí mes clarament els humanistes, sobretot els grecs Podocataro i Láscaris (aquest,
mestre de Pico della Mirándola, les obres del qual foren salvades, peí nostre papa, de
la precedent condemnació per part d'Innocenci VIII), els italians Brandolini i
Pomponio Leto, i el gran estampador i editor veneciá Aldo Manuzio.
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Al seu temps, el pintor perusí Bernardo o Bernardino Betti, il Pinturicchio, decora
les estáncies del seu palau, feina artística que ell promovia i seguia molt personalment;
i llavors mateix Miquel Ángel esculpí la Pietat del Vaticá -dibuixos trobats no fa pas
massa anys a la Biblioteca Nacional de París han tornat a proposar la qüestió si el Crist
ais genolls de María reproduía el rastre del fill tan plorat peí papa, Joan de Borja duc
de Gandía, l'avi del sant Francesc que perpetuará i enaltirá el seu cognom. Alexandre,
finalment, coopera a la reconstrucció de la Universitat de Roma, "la Sapienza", embellí
Santa Maria la Major, i féu obres notables al Castel Sant'Angelo, entre d'al tres un teatre
de cort en el qual es representaven obres castellanes de Torres Naharro, esparses de
copies valencianes a honor del papa valencia.
Aqüestes pagines no son ni una conferencia ni una llicó. Nomes uns apunts per a
una llicó sobre la presencia del regne de Valencia en el món europeu del Renaixement.
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