
E l món dels llibres sempre
respon a les commemora-
cions amb obres que me-

reixen comentari i enguany no
havia de ser una excepció. De
commemoracions històrico-
literàries, al País Valencià se’n ce-
lebren tres d’importants, l’any
Enric Valor —el gran lexicògraf i
narrador de Castalla que ens va
abandonar fa 10 anys—, el sis-
centenari de la mort de Francesc
Eiximenis, nomenat Escriptor de
l’Any per l’Acadèmia Valenciana
de la Llengua, i el cinc-centenari
del naixement de Francesc de
Borja, el duc sant de Gandia.

La ració esperable d’estudis i
actes dedicats a aquestes tres fi-
gures es complementa amb un
assortit de llibres. En el cas de
Valor, es tracta sobretot de reedi-
cions d’una obra que, en general,
encara es troba en el mercat. Pel
seu costat, Eiximenis ha sigut el
tema d’un excel·lent (com de cos-
tum) monogràfic de la revista
Saó i hi ha prevista la publicació
d’una versió, adaptada a l’idioma
actual per Josep Palomero, del
seu Regiment de la cosa pública,
que editarà Bromera. Es tracta

d’un esforç divulgatiu lloable,
perquè parlem d’una obra trans-
cendent, de gran repercussió en
la història valenciana. Tot i això,
també caldria fer-la accessible
—com la resta de l’obra d’Eixime-
nis— tal com ell la va escriure. El
lector culte pot entendre la llen-
gua d’Eiximenis sense dificultat
—molt millor que la de Jaume I,
pose per cas—, i la seua prosa té
una gràcia pròpia que fins la mi-

llor adaptació ha de deturpar.
No estaria malament tampoc po-
sar a disposició del lector curiós
la seua obra llatina, convenient-
ment traduïda. Els clàssics ho
són perquè mereixen ser llegits,
i Eiximenis, més que molts.

Francesc de Borja també va
escriure llibres interessants,
però la seua figura és important
per unes altres raons. Descen-
dent de reis i de papes, duc de

Gandia i marqués de Llombai, vi-
rrei de Catalunya i, sobretot, ter-
cer general dels jesuïtes, en el
seu temps de generalat va conso-
lidar l’orde catòlic més decisiu
de la Contrareforma, va promul-
gar la Ratio Studiorum —que fou
la principal resposta catòlica als
avanços educatius de l’humanis-
me protestant—, va impulsar la
fundació de col·legis i universi-
tats pertot arreu i va obrir

l’Amèrica tot just descoberta als
jesuïtes. Dins d’una família, els
Borja, cèlebre per molt diversos
motius, el duc sant és un perso-
natge de gran talla, i segurament
el valencià del segle XVI més im-
portant per a la història euro-
pea. Fins ara, la bibliografia que
Francesc de Borja ha suscitat,
massa escorada cap a l’hagiogra-
fia, no ha estat a l’alçada del per-
sonatge. Se n’ha subratllat la san-

tedat, més que l’evident trans-
cendència política —en un
temps, el de Trento i les guerres
de religió, en què aquestes coses
solien anar de la mà—, o el seu
notable interés com a mecenes
de les arts. Dos llibres recents
contribueixen a omplir aquest
buit desconcertant: Francesc de
Borja: sant i duc de Gandia i Fran-
cesc de Borja: el duc sant.

El primer és un llibre profusa-
ment il·lustrat i molt ben editat
per Bromera, en col·laboració
amb l’Ajuntament de Gandia, i
compta amb aportacions de San-
tiago La Parra —un excel·lent his-
toriador, especialista en el perío-
de—, Josep Piera i Ximo Com-
pany, qui ens parla de la figura
del sant duc a través de les arts.
Es tracta d’un llibre divulgatiu
ben fet i, sobretot, d’un llibre bell.

El segon, escrit per Josep Pie-
ra i publicat per Edicions 62, és
una biografia novel·lada del sant
duc. En una ressenya pondera-
da, l’historiador Francesc Pons
en destaca el valuós treball de
documentació que sustenta el
text i apunta que l’autor ha que-
dat tan fascinat pel personatge
que en difumina els clarobscurs.
També és cert que l’admiració
que Francesc de Borja ha desper-
tat en el seu biògraf l’ha permés
comprendre una figura molt
allunyada d’ell mateix i endinsar-
se en un temps que no té res de
senzill. Borja va viure la lenta
desil·lusió de l’optimisme huma-
nista —the waning of the Renais-
sance, com va escriure William
Bouwsma— i el convuls sorgi-
ment de la rutilant complexitat
barroca. En el seu temps va mo-
rir Garcilaso i van nàixer Cervan-
tes i Shakespeare, i va ser con-
temporani de Tiziano, d’Aldana i
de Montaigne. I, evidentment,
d’aquell terratrèmol espiritual
que va ser Ignasi de Loiola. Cara-
vaggio encara no hi és, i el Greco
tot just ha començat, però tot els
preludia: l’arravatament i el cla-
robscur. Piera ha copsat aquest
període intrigant —i fastuós, en-
tre Roma i la cort més poderosa
d’Europa— amb simpatia, i ens
el reporta amb amenitat i amb
vida. Fa de molt bon llegir.
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