
. ............................................................................................ . ............................................................................................

◆ C U L T U R A ◆ V
A V U I

dijous

4 de gener del 2001

BROMERA

‘Conversió de san Francesc de Borja’

E D I C I Ó I L · L U S T R A D A P E R C E L E B R A R E L S 1 5 A N Y S D E L ’ E D I T O R I A L B R O M E R A

Els Borja: història,
mite i llegenda negra

J O A N J O S E P I S E R N

L
a tortuosa i excitant
vida de la família
Borja –la documen-
tada i la que forma
part de la llegenda

negra– ha estat sempre matè-
ria d’interès per als historia-
dors a causa de l’important
paper que la nissaga valencia-
na va jugar en l’entramat
d’interessos polítics de l’Euro-
pa de finals del segle XV i de
començaments del XVI. Tan-
mateix és a partir de 1992, en
commemorar-se el cinquè
centenari de l’entronització
de Roderic de Borja com a pa-
pa amb el nom d’Alexandre
VI, que s’incrementa notable-
ment la publicació d’obres
noves o de reedicions sobre el
tema. Autors tan diversos com
ara el pare Batllori, Manuel
Vicent, Maria Bellonci, Lluís
Racionero, Manuel Vázquez
Montalbán i Joan F. Mira (cito
de memòria i segurament
me’n deixo algun al tinter)
han publicat o reeditat en els
darrers anys llibres sobre els
Borja ja sigui sota el format
erudit dels estudis històrics, ja
sigui en altres formats més a
l’abast del públic en general
com ara novel·les, experi-
ments teatrals i, fins i tot,
projectes (avortats) de serials
televisius.

En aquesta bibliografia di-
guem-ne recent el nom de Jo-
an F. Mira (València, 1939) ex-
cel·leix de manera molt espe-
cial gràcies a la traducció de
l’estudi de Maria Bellonci so-
bre Lucrècia Borja i, sobretot,
per un llibre esplèndid de de-
bó: Borja Papa, una autobio-
grafia imaginada (però no
gaire imaginària, val a dir) de
Roderic Borja editada per Tres
i Quatre el 1996 i reconeguda
entusiàsticament tant per la
crítica com pels lectors. No
voldria allargar-me més del
necessari en aquest punt però,
ara que amb el canvi d’any,
segle i mil·lenni tot són llistes
d’obres canòniques, no em re-
ca gens de dir que, al meu pa-
rer, dues novel·les de Joan F.
Mira –la poc coneguda Els tre-
balls perduts i Borja Papa– for-
marien part de la llista de
millors novel·les publicades a
les terres de parla catalana els
darrers 25 anys. No són gaires
els autors de qui es pugui dir
el mateix...

ELS BORJA EN GRAN FORMAT
I ara, quatre anys després, el
nom de Joan F. Mira torna a
lligar-se amb un projecte edi-
torial important relacionat
amb l’emblemàtica nissaga
valenciana: Els Borja, família i
mite, un magnífic llibre de
gran format, profusament il-
lustrat i editat amb una cura
exquisida per la gent de Bro-
mera. A Els Borja, família i mite
Mira s’allunya voluntària-
ment de qualsevol temptació
d’embrancar-se en la ficció i es
dedica a explicar-nos de ma-
nera amena i precisa les glò-
ries i les misèries d’un llinatge
que comença a entrar en el
llibre de la Història el 1411,
quan Alfons de Borja va ser
nomenat canonge a la seu de
Lleida, i que s’extingeix el

1572 quan mor a
Roma Francesc de
Borja, personatge
que l’Església acaba-
rà elevant als altars
quasi cent anys des-
prés.

Tanmateix el perí-
ode veritablement
estel·lar de la família
ocupa el mig segle
que separa l’any
1455, data de l’elec-
ció d’Alfons de Borja
com a papa Calixt III,
i el 1503, data de la
mort de Roderic de
Borja, elegit papa
onze anys abans
amb el nom d’Ale-
xandre VI i nebot de
l’anterior. Un perío-
de que, a més a més
dels dos pontífexs,
produirà una dotze-
na llarga de carde-
nals originaris de la
mateixa família. Tot
plegat constituirà
una eficient estruc-
tura de contenció al
poder dels Sforza,
Colonna, Della Rove-
re, Orsini i altres fa-
mílies influents de
Roma, Milà, Nàpols,
Venècia i Florència,
en un moment de la
història europea en
què la península que
ara coneixem com a
Itàlia era l’escenari d’una tur-
bulenta lluita d’interessos en-
tre els reis de França i de Cas-
tella, les repúbliques locals i
les possessions pontifícies. A
més a més de l’amenaça, molt
forta en els primers anys, de
l’Imperi Otomà.

La part central del llibre de
Joan F. Mira segueix de prop
les petjades de cinc personat-
ges clau: Alfons (Calixt III), el

seu nebot Roderic (Alexandre
VI), Lucrècia i Cèsar Borja,
fills de Roderic, i Francesc,
besnét d’Alexandre. Manio-
bres polítiques, relació amb
els artistes del moment, cos-
tums sexuals relaxats, intri-
gues de palau, morts poc cla-
res... tot això i més configura
el que Joan F. Mira descriu en
la introducció: “És una peri-
pècia vital i familiar feta amb

materials tan fora
del comú que, si no
s’haguera produït
com es va produir,
segurament ni la
imaginació més fèr-
til i atrevida podria
fabricar de manera
creïble una història
com aquella”.

No ens ha d’estra-
nyar, doncs, que
l’autor –tal com ja
va fer a Borja Papa–
ometi de manera
expressa qualsevol
element que faci re-
ferència a la llegen-
da negra dels Borja.
Per la senzilla raó
que no cal carregar
d’incestos, enverina-
ments o pactes dia-
bòlics una història
que, explicada amb
les dades objectives
que la realitat ens
posa a les mans, ja
conté prou elements
per fer-la fascinant. I
si a algú li cal un
exemple més clarifi-
cador només li diré
que la figura que va
inspirar Maquiavel
per escriure El Prín-
cep va ser Cèsar Bor-
ja.

Ens equivocaríem
si atribuíem la rei-
vindicació borgiana

a una espècie de neonaciona-
lisme antropològic valencià.
Precisament fa uns mesos Jo-
an F. Mira explicava en aquest
diari que, ben mirat, els Borja
van resultar molt més perju-
dicials que beneficiosos per a
València, ja que, a més a més
de no aportar al país cap
renda econòmica (els diners
de la compra del ducat de
Gandia, per exemple, van

anar directament a les arques
de Ferran el Catòlic) cente-
nars de valencians, gent acti-
va, amb talent i ganes de
prosperar, se’n van anar a
Roma en busca de fortuna i
prebendes. Una emigració in-
teressada que va restar una
força humana de gran vàlua
als sectors dirigents del país.
Tanmateix, d’aquella època
en què a la cort papal només
es parlava en valencià n’han
quedat records en l’arquitec-
tura vaticana i una empremta
inesborrable en la història de
l’Europa meridional.

Els Borja són una nissaga
digna de ser coneguda i si ara
ens són una mica més pro-
pers és gràcies, sense cap me-
na de dubte, als treballs (no
gens perduts) de Joan F. Mira.
Crec que el millor elogi que es
pot fer d’aquest llibre que
avui comentem és que ens les
seves pàgines s’hi combinen
en perfecta harmonia la savi-
esa del contingut i l’esplen-
didesa del continent. A tall
d’apèndix s’hi han inclòs una
cronologia bàsica, un diccio-
nari borgià i, sobretot, un
utilíssim arbre genealògic.
Una eina, per cert, bàsica per
poder endinsar-nos amb èxit
pels envitricolls d’una nissa-
ga tant o més complicada que
la dels Buendia, en el Macon-
do mític de García Márquez.

BROMERA, QUINZE ANYS
Aquest llibre que avui co-
mentem apareix, a més a
més, quan l’editorial Bromera
compleix els seus primers
quinze anys d’existència. Un
doble motiu, doncs, per feli-
citar la trajectòria de l’em-
presa d’Alzira i encoratjar-los
a seguir. Quinze anys és una
fita molt important a la qual
s’arriba treballant de valent
(al capdavall, la millor mane-
ra de preparar un futur pròs-
per).

No hi ha secrets ni fórmu-
les miraculoses, doncs. Es
tracta, simplement, d’editar
bons llibres. I aquest Els Borja,
família i mite és un bon llibre.
Un esplèndid llibre.

Joan F. Mira, Els Borja, família
i mite. Edicions Bromera.

Alzira, 2000.


