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Miquel Batllori i la famflia Borja 
MÓNICA BUTIÑÁ LONGHURST 

La lectura deis estudis de Miquel Batlloñ sempre ens deixa el sabor d'un 
treball minuciós, rigorós i albora proper. Respecte és el que sentim davant d'una 
obra basada en la recerca sistemática de moltes fons documentáis i és, amb 
aquest métode de treball, com ens acosta a la historia per entendre-la i ens ajuda 
a reinterpretar els personatges a partir deis documents, de les cartes, de 
fonaments sólids i no pas d'afírmacions carregades de prejudicis. És molt vtduós 
poder iq>ropar-se a la historia de la familia Boija de la má de la realitat histórica 
que ens proporcionen els documents i no pas de les moltes critiques o apologies 
que persegueixen a aquesta familia. És un oigull i un repte fer una ressenya 
d'aquest voliun de la seva obra completa per qui només coneixia la historia deis 
Borja superficialment. 

Sota el rigor documental, batega un afecte molt gran per aquest tema. En el 
discurs d'ingrés a la Real Academia de la Historia, «Alejandro VI y la casa real 
de Aragón, 1492-1498», ens explica com aquest tema abrafa dos interessos 
personas: «De la nissaga de Roderic de Borja havia de sortir el tercer general 
de la Companyia; en la seva cort pontificia de Roma, el cátala, en la seva 
variant valenciana, fou per darrera vegada llengua áulica»\ Com a jesuíta, va 
voler conéixer el passat de la Companyia i com a cátala va advertir ais qui 
l'acusessin *d'excessiva simpatía envers el papa que ennoblí per darrera 
vegada, al cim del Renaixement, la seva llengua, que és també la meva, que se 'm 
perdoni la lleu simpatía per llur profunda i apassionada antipatía»^. El pare 
Batllori ha contribult a projectar la cultura catalana cap a l'exterior i a inserir-la 
dins els grans conents europeus. Considerem que estudiar la historia de forma 
comparada és la manera d'arribar a entendre-la. 

A(̂ uest volum de la seva obra completa aplega tots els estudis del pare 
Batllon sobre la faMflia Borja. S'estructura temáticament en tres parts que al 
seu tom es divideixen en subapartats. La primera part ens dona a conéixer els 
orígens del Uinatge i el seu progressiu enaltiment. L'autor estudia el Uinatge 
deis Borja del segle XUI al XVI, ens parla de les families entroncados amb ells 

> Tradúcelo del discun d'ingrés a la Real Academia de la Historia, «Alejandro VI y la casa leal de 
Aragón, 1492-1498», Madrid, 1958. BAILLORI, M., LajámOia Borja, Obra completa, Vol. 4,1994. y îar-
tat3.1,pl71. 

> ídem. Apartat 3.1, p. 192. 
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i s'atura principalment en les figures d'Alfons, Calixt III, i Roderic de Borja, 
Alexandre VI i deis seus successors, com Joan de Borja i Enríquez. L'autor ens 
mostra un Roderic de Borja cercant el somni de crear una familia principesca 
que n'heretés el nom i tingues poder en els móns eclesiástic i polítíc, somni 
compartit per molts cardenals del Renaixement. 

La segona part del volum «El cátala, llengua de cort a Roma durant els 
ponüficats de Calixt m i Alexandre VI» s'estructura en tres subapartats: el cátala 
a la cort romana, el cátala literari del Borja i la correspondencia d'Alexandre VI 
amb els seus familiars i amb els Reis Católics. El pare Batllori ens explica com 
el cátala, la llengua del dos papes Borja, *altemava amb Vitalia ais palaus 
pontificis i era la llengua deis familiars i deis mes priváis cohlaboradors deis 
dos pontífexs, rao per la qual era respectada pels altres cortesans i pels oficiáis 
de la curia pontificia»^. Miquel Batllori ha estudiat l'epistolari catdá deis anys 
de Roderic de Borja,1492-1503. Del període de Calixt III, 1454-1458, ens 
explica que la documentado és mes escassa per tres raons: cap fet va obligar el 
papa a sortir rápidament del palau amb documents importants; els seus nebots 
residien a Roma, per tant la seva comunicació era oral i en tercer lloc, la tradició 
mes medieval de Calixt m Tinclinava a l'ús preferent del llatí, mentre el 
pontifícat d'Alexandre VI coincidía amb un moment del Renaixement en qué els 
escríptors utilitzaven indistintament la llengua Uatina i la vulgar. L'epistolari deis 
Borja en llengua catalana es compon d'una serie de cartes catalanes privades, 
que com ens indica Miquel Batllori «és la mes copiosa i la más important, des 
del punt de vista literari i historie, pertanyent ais temps anteriors a la gran 
decadencia del cátala literari (...) representa, dones, la fi del cátala com a 
llengua literaria i de cultura a Europa. (...). Mig segle mes tard lesfamtties de 
la mes alta aristocracia catalcma.{..) escriuen llurs cartes o en espanyol o en 
un cátala vulgar, molt diferent del cátala polit i humanístic deis Borja romans»*. 
Les lletres confídencials del papa Alexandre VI de l'any 1494 ens expliquen per 
qué es va envoltar de gent de la seva familia i de valencians. 

La tercera part del volum, «La política d'Alexandre VI», aplega una serie 
d'estudis de l'autor on destaca el seu discurs d'ingrés a la Real Academia de la 
Historia: «Alejandro VI y la casa real de Aragón, 1492-1498». Aquest periode 
correspon a la primera part del seu pontiñcat, caracteritzat peí seu acostament a 
la casa reial d'Aragó i per una posició antifrancesa, molt diferent a la del segon 
període d'alian9a amb Fran9a. El pare Baülori ens fa veure com una de les carac-
terístiques de les relacíons del rei Ferran II d'Aragó amb el cardenal Borja, des-
prés papa Alexandre VI, era la política de «do ut des» que practicaven. Ens recor-

3 Miquel Batll(»i, «El cátala, llengua de cort a Roma durant els pontificats de Calixt m i d'Ale
xandre VI», publicat a les Actes del 6° CoMoqui internacional de llengua i literatura catalanes 
(Roina,1982), PAM,1983.0¿>ni comp/«ia, Yol. 4, apartat 2.1, p. 145. 

* Miquel Batllori, «La langue littéraiie dans repistolaiie catalán des Boigia (Resume)», al volum 
VIH Congresso tü studi romanzi, Sansoni, Florencia, 19S9, pp. 53-S7. La tradúcelo al cátala d'aquest 
text aparegué a M. BATLLORI, A través delahistdria i la cultura, PAM, 1979, pp. 211-213. Obra Com
pleta, Vol. 4, ^laitat, 2.2, PP.1S8-159. 
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da que no podem oblidar que aqüestes relacions polítiques i familíars sempie 
eren condicionades per les circumst^cies generáis d'Itália i d'Espanya. L' inte
rés d'entroncar la seva familia amb la reial d'Aragó ja venia del seu cardenalici 
(1485), quan va comprar el ducat de Gandia i va disposar el matrimoni entre el 
seu fííl Pere-Lluís i María Enríquez. Ferran II s'adoná que Roma era un punt 
estrategia en aquell moment i que podría necessitar Tamistat del vice-canceller. 
A mes, no podem oblidar, com ens recorda el pare Batllori, que potser fou ell qui 
porta la butlla de sanació del matrimoni de Ferran amb la seva parenta, la iiifan-
ta Isabel. Roderic de Borja va ser elegit papa Tany 1492, quan Italia travessava 
una difícil situació política. El doble joc polític i familiar apareix molt mes sub-
til i complicat a partir d'aquest moment, com ens fa veure el pare Batllori. Com 
a Borja, volia assegurar l'enaltiment de la seva familia i la seva perpetu'ítat his
tórica; com a Alexandre VI, havia de curar Tequilibri italiá, amenafat per Fran-
9a. Ferran n d'Aragó volia allunyar Caries Vm de Nápols i com a Ferran V de 
Castella, necessitava l'ajuda papal en la seva controversia amb el rei portugués, 
Joan n, sobre les Ules de Toceá. 

Es negocia el matrimoni del segon duc de Gandia, Joan de Borja, amb María 
Enríquez, cosina germana del rei d'Aragó i Castella. La unió de la casa de Borja 
amb la reial d'Ajréigó, suposava albora una alian9a política i familiar com es 
demostra en cada moviment deis dos personatges (Ferran II- Alexandre VI). 
Aquesta mercé reial va provocar Texpedició de les anomenades butlles alexan-
drínes; les quals asseguraven a Castella l'expansió oceánica i al papa l'evange-
lització de les noves terres. Després d'expedir les quatre primeres, comencen els 
preparatius del viatge del duc a Barcelona per celebrar el matrimoni. El rei no 
concedía rápidament les grácies promeses al duc de Gandia quan el papa va 
redactar la cinquena butlla (setembre 1493). Ferran n no volia que el duc se n'a-
néts de la seva cort i d'allá a Roma, com demanava el papa, per tal de no enut-
jar el rei de Fran9a amb qui havia signat la pau de Barcelona. Quan van assassi-
nar al duc a Roma el 1497, el papa s'oblida de aquesta branca de la famflia, deis 
seus néts Joan i Isabel, i es centra en César de Borja. A Nápols havia mort Ferran 
I i Alfons II l'havia succeit. En les seves relacions amb la dinastía aragonesa de 
Nápols, van predominar mes els aspectes polítics; ja al comen9ament del seu 
pontifícat va refusar els matrimonis de dos deis seus filis, César i Jofré, amb dues 
princeses napolitanes. Ara, com ens indica el pare Batllorí, ho tomem a veure 
amb el matrímoni de Joñ^ amb San9a d'Aragó, filia natural del nou rei Alfons 
n. Les preocupacions familiars es van oblidar enfront la greu situació política 
de la península itálica, durant la invasiÓ de Caries Vm, Tafadicació d'Alfons n i 
l'elevació de Ferran n d'Aragó. Després, la conducta ñancófíla del seu fíll César 
fará que es Iligui la memoria del seu pare a les seves accions i s'oblidi la seva 
defensa d'Itália, com ens recorda Miquel Batllori. 

El segon apartat d'aquesta tercera parí del volum es centra en les relacions 
d'Alexandre VI i el rei Alfons II de Nápols. Ja hem vist en l'article anterior, com 
Roderic de Borja no va practicar la política napolitana del seu oncle Calixt in , 
contrari al reconeixement de la línea illegítima de la dinastía aragonesa de 
Nápols. 

Ja hem esmentat com va refusar les propostes de matrimoni entre dos deis 
seus filis i dues princeses il-legítimes napoUtanes. Mes tard, es van pactar les 
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noces entre Jofré i Sanfa d'Aragó, filia natural d'Alfons n. Aquest entroncament 
amb el papa els garantía una protecció enfiront els fi'ancesos i els acostava a 
Espanya, donades les bones relacions d'Alexandre VI i Ferran ü. 

Al tercer apartat, «Entom de la bibliografía d'Alfons n de Nápols», Tautor 
destaca dos aspectes principalment: Toigull que sentia el rei per la seva biblio
teca i la predilecció peí castellá sobre el cátala com a segona llengua de la cort 
de Nápols, ja des del temps del Magnánim. En canvi, com ja bem comprovat, el 
cátala fou, contemporániament, la segona llengua de cort d palau pontifici. 

Uúltim apartat d'aquesta tercera part del volum es centra en la figura de 
Bemardino López de Carvajal, legat d'Alexandre VI a Anagni el 1494. 

Aquest volum es tanca amb un conjunt de notes critiques entom deis Borja. 
Apaieixen en les Uengües en qué van ésser escrites inicialment. 

Finalment, podem afirmar amb l'autor: «/a seva política podrá ésser 
discutida; la seva vida privada, de cardenal i de papa, fa certament pietat; perd 
la gran personalitat de Roderic de Borja abassega tant els qui la contemplen 
amb admirado i simpatía, com els qui I'han envoltada de llegenda i depassió: 
pot excitar els sentiments mes contradictoris, llevat de la indtferéncia». 

' Miquel Batllori, «La correspondencia d'Alexandre VI amb els seus familiars i amb els Reís Cat6-
lics», publicat a les acles del V Congreso de historia de la corona de Aragón. Estudios JI: Pensamiento 
político, política internacional y religiosa de Femando el Católico (Saragossa, 1952), Institución Fer
nando el Católico, Saragossa, 1936, ppJ07-313. Obra completa, Val. 4, apartat 23 , p.l68. 




