
La història real de més de 100 anys
de família Borja, sense llegenda ni
mite, seria difícilment imaginable si
no fóra del tot real: un llinatge de la

petita aristocràcia valenciana que en
menys de mig segle dóna dos papes i una
dotzena de cardenals, que ocupa el centre
de l’Església romana —que és tant com dir
el centre de l’Europa renaixentista—, que
casa els fills amb famílies regnants, es con-
verteix en protagonista de les lluites pel
poder a Itàlia, dóna origen a un cúmul
d’infàmies com mai no ha tornat a
conèixer el papat, i més tard tanca
l’increïble cercle amb un gran sant, general
de la Companyia de Jesús en plena Contra-
reforma.

Per una curiosa carambola històrica, un
jurista de Xàtiva, de nom Alfons de Borja,
arribà a cardenal i va ser elegit papa el 1455
amb el nom de Calixt III. Va morir el 1458
i el seu nebot Roderic, també nascut a Xà-
tiva, cardenal i vicecanceller de l’Església
als 25 anys, va saber aprofitar molt bé la
seua posició. Augmentà la seua riquesa i els
seus títols, va tindre més de mitja dotzena
de fills (cosa no gens estranya entre els pre-
lats de l’època), i als 60 anys, el 1492, va
aconseguir ser elegit papa ell també, amb
bones o amb males arts. Evidentment, va
fer cardenals diversos nebots, cosa normal
ja que el nepotisme significava una garan-
tia de lleialtat per al pontífex. Ja no era tan
habitual que el papa nomenara un fill seu
cardenal i un altre capità general, i que
haguera de buscar, amb aliances polítiques,
els matrimonis més avantatjosos per a la
seua pròpia i nombrosa prole. Molt menys
normal era que el protagonista d’aquest as-
cens fulgurant no fóra un llinatge romà ni
italià, sinó una família estrangera. Era una
cosa que no tenia precedents, i que de fet
mai no s’ha tornat a produir en la història.

A finals del 1501, Johannes Burchard,
mestre de cerimònies d’Alexandre VI, trans-
crivia al seu cèlebre diari una suposada car-
ta al noble Silvio Savelli, plena de les més
feroces acusacions contra el pontífex. La
carta degué ser escrita per algun membre
de la poderosa família Colonna —víctima
recent de les confiscacions papals—, com a
mitjà per impedir els projectes dels Borja
que pretenien imposar un ordre nou a Ro-
ma i a Itàlia. En el llatí elegant de la missi-
va, el papa apareix com a l’Anticrist, segui-

dor de Mahoma,
jueu sense convertir,
encarnació del dimo-
ni i de tots els peca-
ts, i els palaus
apostòlics són esce-
nari d’assassinats,
violacions, incestos,
orgies i tractes infa-
mes amb jovenets i
amb donzelles. Els
atacs contra Cèsar
són igualment vio-
lents: “Cèsar és
l’amo absolut”, diu
la carta. “Per ordre
seua les persones
són assassinades, fe-
rides, llançades al Tí-
ber, enverinades,
arruïnades. Aquesta
gent té set de sang
humana”. I set de
poder, de domini, de
passar tot el país a
sang i a foc, de repar-
tir als fills i néts in-
cestuosos del papa
les senyories confis-
cades als barons, afe-
geix l’autor anònim.
Aquesta era la
qüestió: els barons
romans, amenaçats
pel poder creixent
de la família papal,
reaccionen violenta-
ment amb l’arma
del pamflet. No era
cap novetat: Alexan-
dre VI ja havia estat
objecte de versos sa-
tírics per la relació
pública amb la jove
Giulia Farnese, i el
divorci de Lucrècia
originà tota mena
d’insídies, quan el
marit rebutjat, cosí dels ducs Sforza de
Milà, va atribuir al papa unes vagues rela-
cions incestuoses amb la filla.

Algunes aventures femenines del papa i
dels seus fills són del tot certes, alguns assas-
sinats també (no per enverinament, sinó
amb corda o amb espasa), com la mort del

segon marit de Lucrècia, Alfons d’Aragó,
per ordre de Cèsar i en les mateixes estan-
ces vaticanes. També és certa l’ànsia de po-
der, la recaptació forçada de diners, l’en-
gany com a arma política, i una certa mesu-
ra de violència: en matèria d’intrigues, do-
nes, morts, o fills complicats, els Borja no

són excepcionals al costat d’altres llinatges
i corts de l’Europa del seu temps. Però es
tracta del llinatge del papa de Roma, i la
seua cort és la del Vicari de Crist: és una
gran diferència. En definitiva, or i poder,
verins i assassinats, luxúria i orgies, bruixe-
ria i poders infernals, són la recepta habi-
tual de les llegendes negres i d’altres narra-
cions del gènere. Res de nou: també Alexan-
dre VI va vendre l’ànima a Llucifer amb
pacte clàssic, i quan va morir molts romans
van veure com els dimonis voladors se l’em-
portaven a l’infern des de la basílica de
Sant Pere.

El seu fill Cèsar, després d’haver conquis-
tat part d’Itàlia central, després d’inspirar a
Niccolò Macchiavelli algunes idees noves
sobre l’exercici del poder, va veure com tot
el gran projecte s’esfondrava a la mort del
papa (i per cert, no enverinat, sinó de
malària). Va ser presoner de Ferran el
Catòlic, va escapar a Navarra, i va morir al
setge de Viana, el 1507, combatent a favor
del seu cunyat el rei Joan d’Albret. Lucrè-
cia, casada per tercera vegada el 1502, va
acabar pacíficament els seus dies com a
duquessa de Ferrara, una de les corts re-
naixentistes més refinades d’Itàlia. Quant a
Joan de Borja, va prendre possessió del
ducat de Gandia que li havia comprat son
pare el papa, va tindre un hereu, tornà a
Roma, i va ser assassinat el 1497 en una
fosca trama nocturna, segurament obra
dels Orsini, que acabà amb el seu cadàver
al fons del Tíber. I el seu nét, el duc Fran-
cesc de Borja, va ser home de confiança de
l’emperador Carles V, i quan es va quedar
viudo —i amb molts fills—, entrà en la
Companyia de Jesús, acabada de fundar, i
va ser el tercer general de l’orde i gran
impulsor de la reforma de l’Església anima-
da pel Concili de Trento. No cal dir que, als
seus anys romans, mai no va voler saber res
del seu besavi papa. El besnét d’Alexandre
VI va morir el 1572 i va ser solemnement
canonitzat un segle més tard. I ni la més
encesa de les fantasies no hauria pogut tan-
car amb un fermall millor i més inesperat
aquella llarga història irrepetible.

De la llegenda banal, més que de la
història real, amb molta ignorància i molt
poca vergonya, se n’aprofiten els autors de
certes novel·les, de documentals grotescos,
o de films que no passen de repetir —amb
més pretensions, i amb algun actor insig-
ne— els mateixos tòpics rebregats de sem-
pre. Com aquest que es diu Los Borgia, per
al qual demanaren amb insistència la meua
col·laboració, i jo m’hi vaig negar en veure
per quin camí anava el projecte. És una
pena, perquè la història, en aquest cas, és
molt més fascinant que la llegenda.
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“De la llegenda banal, més que de la història real, se
n’aprofiten els autors de films que no passen de
repetir els tòpics rebregats de sempre”

Retrat del papa Alexandre VI, Roderic de Borja.
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