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Joan Lluís Vives introduïa Borja en el seu diàleg Leges ludi com un personatge 

ignorant, juntament amb Centelles i Cabanyelles, dels quals ressenyava altres virtuts. El 
Borja de Vives no sabia on es trobava Lutècia, si bé havia escoltat parlar nombroses 
vegades de París. L’humanista el feia expert en el joc de la pilota i un poc estirat, ja que 
preferia passejar a cavall per la ciutat de València abans de mesclar-se amb la gent vul-
gar. Fins i tot, les nombroses escoles i estudis que li havien donat fama a París, li sem-
blaven, a Borja, un mèrit poc excepcional, perquè els estudis eren propis del poble, del 
que anomenava l’escòria de la república. 

Els estudiosos coincideixen que el Borja del diàleg de Vives és un personatge ficti-
ci, ja que l’humanista valencià, en les cartes que enviava al tercer duc de Gandia, Joan 
de Borja, li manifestava el deute que havia contret amb ell pel seu mecenatge, per 
l’ajuda que prestava a la seua família en els moments difícils pels quals passaven les 
seues germanes i per l’amor que sentia per les lletres, del qual s’havien fet ressò amics 
comuns com Joan Andreu Estrany i Honorat Joan.  

El cretenc Juan Justiniano, traductor al castellà de l’obra de Vives Instrucción de 
la mujer christiana, va introduir en la traducció alguns exemples que no figuraven en 
l’obra original. En un d’ells, els protagonistes eren Joan II de Borja i Francesca de Cas-
tro-Pinós, segona muller del duc de Gandia. L’humanista cretenc lloava la duquessa de 
la casa Borja com un excel·lent exemple de matrona cristiana, ja que durant la conva-
lescència del duc de la ferida patida en un encontre amb els agermanats prop de Canals, 
la duquessa sempre va romandre al seu costat, tenint cura d’ell i trobant-se present 

                                                        
* Enviat: 3/10/2016. Acceptat: 7/10/2016. 
1 Aquesta ponència va ser escrita exclusivament per a ser llegida en el congrés sobre els Borja celebrat a la 
ciutat de Xàtiva l’any 2016. Estalviem posar notes a peu de pàgina, perquè les idees ací esbossades ja han 
estat desenvolupades per l’autor en altres articles seus que han sigut publicats. Per tant, per a una anàlisi 
més àmplia recomanem la lectura dels articles següents: “El mecenazgo cultural de los Borja de Gandía: 
Erasmismo e iluminismo”, Estudis. Revista de historia moderna, 21 (1995), p. 23-44; “Les relacions dels 
humanistes valencians amb la cort imperial de Carles V”, Afers. Fulls de recerca i pensament, 38 (2001), p. 
39-69; “Dos modelos culturales y religiosos. Juan de Borja y su hijo Francisco de Borja”, Congreso Inter-
nacional Francisco de Borja y su tiempo 1510-1572. Política, Religión y Cultura en la Edad Moderna, 
Valencia, 7-9 de abril de 2010, València: Albatros; Roma: Institutum Historicum Societatis Iesu, 2011, 
p. 167-187; “Cultura i religió a Gandia en la primera meitat del segle XVI”, Francesc de Borja (1510-1572), 
home del Renaixement, sant del Barroc / Francisco de Borja (1510-1572), hombre del Renacimiento, san-
to del Barroco. Actes del Simposi Internacional (Gandia, 25-27 d’octubre – València, 4-5 de novembre de 
2010), Gandia: CEIC Alfons el Vell; IIEB; AC/E, 2012, p. 131-151. 
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mentre els metges li curaven la ferida. Per a Justiniano, la duquessa era un exemple de 
dona esforçada i, sobretot, amorosa per l’amor “que tiene a su marido: en lo qual 
(según entiendo) no va engañada, porque es tan amada dél quanto ella le ama, y ámale 
tanto quanto jamás amó muger a marido [...]”. 

Joan Baptista Anyés, en la Segona part a favor dels cavallers i ciutadans honrats 
contra els pèssims tirans de la facció agermanada, féu un càntic de lloança dels Borja i 
més concretament del duc de Gandia Joan II, “principal de la família Borja”, a qui si-
tuava en segon lloc de la noblesa valenciana, després del duc de Sogorb, Alfons. L’elogi 
d’Anyés transmet una imatge molt positiva seua: “afable amb tothom i benèfic i ge-
nerós”, “respectable” per la bellesa i dignitat del seu cos, “estimable” pel seus costums i 
“admirable” pel seu esperit. També destacà el seu coratge mostrat durant la Germania, 
quan “valentment” va lluitar i fou ferit. Però Anyés, que coneixia bastant bé la vida dels 
Borja de Gandia, volgué remarcar també les virtuts de la mare del duc, Maria Enríquez, 
la qual no dubtà a equiparar a Mònica, la mare de sant Agustí, per haver lliurat el seu 
fill “del cec camí de l’incendi juvenil” i haver-lo restituït a Crist. Maria Enriquez, perso-
natge fonamental sense el qual és impossible entendre l’arrelament de la nissaga Borja 
a València, és anomenada per Anyés “formosíssima” pels seus matrimonis “íntegres” i 
per la seua “honesta viudetat”. I a més d’aquestes virtuts, Anyés volgué ressenyar la 
seua tasca de govern del ducat de Gandia i de la resta d’estats pertanyents a la família, 
els quals va administrar i regir amb gran saviesa, “tan prudentment com irreprotxa-
blemente (cosa que és raríssima)”. Tasca de govern i tot seguit la decisió, quasi incom-
prensible, de Maria Enríquez d’abandonar-ho tot i refugiar-se en el convent de Santa 
Clara de Gandia. Camí iniciat per ella i que posteriorment serà seguit pel seu nét el duc 
Francesc de Borja.  

Des del mateix convent de santa Clara de Gandia, Maria Enríquez patrocinà l’any 
1520 la publicació en València de l’obra Epístolas morales de sant Jeroni, que havia 
traduït l’humanista Juan de Molina, que serà reeditada sis anys després i obtindrà una 
gran difusió. Molina dedicà l’obra a la duquessa-monja enaltint els seus valors morals i 
les seues arrels senyorials. 

 
Para osarla soltar no hallé norte más excelente, ni patrón más señalado a quien la enco-
mendasse, que el nombre y favor de V. M. Y. S. No supe vandera más estimada y honrosa 
que vuestras armas y escudo. [...] Gran razón es que assí sea: porque en verdad sería bien 
peregrino en el mundo el que no supiesse la fresca sangre real de los Enriques que en V. S. 
está. La nobleza tan alta y antigua de Borjas y Lunas que por otra parte os abraçan: donde 
ha cabido el mando (no solo de estados y señoríos en particular) mas del mundo universo. 
Pues no sé a quién los beneficios y largas mercedes de V. S. no tengan obligado. 
 
Molina, no conformant-se a emparar l’obra davall el patrocini de Maria Enríquez 

i de lloar-li l’excel·lència del llinatge, tenint en compte el caràcter moralitzant de les 
Epístolas, volgué incidir sobretot en l’exemple de virtut que la duquessa havia donat 
quan decidí enclaustrar-se en el monestir de Santa Clara de Gandia. I si algú podia pen-
sar que el batxiller Juan de Molina sols volia lloar l’excel·lència de la vida de la duques-
sa perquè havia contribuït econòmicament a l’edició de l’obra, el traductor decidí que 
convenia refusar aquesta idea i que restara clar que al traduir i adaptar l’obra de sant 
Jeroni, dividint-la en set llibres, no estava pensant sinó en ajustar-la als mateixos estats 
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(estat comú, prelada, verge, vídua, casada, etc.) pels quals havia passat i encara havia 
de passar la vida de Maria Enríquez.  

El 15 de febrer de l’any 1521, l’impressor Jordi Costilla publicava Thebayda, 
Hypólita y Serafina, tres comèdies de desigual valor literari, segons l’apreciació dels 
investigadors, i d’autor anònim que foren dedicades al duc de Gandia. L’anònim autor 
de les comèdies, fent-se ressò de la vinculació que en l’antiguitat mantingué el poeta 
Enni amb la família dels Escipions, de la qual lligava Publi Virgili Maró a Octavi Au-
gust, així com del fet que altres autors haguessen decidit “intitular sus prefactiones a 
reyes y grandes señores”, també volgué emular-los per tal que l’obra fos més grata i més 
afavorida pel poble. 

 
Pues considerando, illustre señor, en que la antigüedad se trabajó que sus escrituras reci-
biessen más ser y más autoridad açerca de la república mediante la grandeza de las per-
sonas illustres a quien ivan epigramatizadas, parecióme no derivar de la dotrina de los 
mayores, especialmente redundando tan gran majestad a la prosa o metro de parte del 
señor a quien va dirigida. Y teniendo esto por constante, ¿de dónde más fama, de dónde 
más gloria, de dónde más supremo favor, de dónde más gravedad, de dónde más próspera 
ventura puede venir a mi obra que de vuestra illustre y muy magnífica señoría, descen-
diente por línea derecha de los Reyes de las Españas, grande de estado, grande de pensa-
mientos, acompañado de todo género de virtud, dotado y cumplido de las gracias de la na-
tura? ¡Qué humano con todos, qué acompañado de toda perfección, qué dotado en la 
experiencia de la política vida y qué prudente en todo género de disciplina, así militar co-
mo literaria! 
 
A partir de l’any 1523, després del seu matrimoni amb Francesca de Castro-Pinós, 

la vida intel·lectual de Joan de Borja s’enriqueix. Malgrat que encara no ha aconseguit 
refer-se ni físicament, ni moral, ni econòmica del gran fiasco que per a ell havia signifi-
cat el triomf en la Germania, bateguen en ell preocupacions per l’adquisició de llibres, 
d’Erasme de Rotterdam i també d’altres autors, que li permetran disposar en poc temps 
d’una de les millors biblioteques hispanes. Aquesta tasca de col·leccionar llibres 
acreixerà també l’interés pel mecenatge cultural i li farà ser receptor de les dedicatòries 
d’obres d’humanistes com ara Joan Lluís Vives, Bernardo Pérez, Francesc Decio, etc. 
Però Joan de Borja no fou sols un acumulador de llibres o un mecenes que pretenia que 
els escriptors el lloaren en els prefacis de les obres que li dedicaven, sinó que també fou 
un gran lector que no dubtava a recomanar als fills o familiars del seu cunyat, el ves-
comte d’Èvol, aquelles lectures que pensava que més podien convenir-los. 

Com ja és conegut, Joan de Borja ajuntà en la seua biblioteca vint-i-set obres 
d’Erasme des que l’any 1525 li demanà al cunyat que li enviara obres d’aquest autor i de 
Plini. Però, per què féu aquesta petició l’any 1525? La resposta més fàcil és, sens dubte, 
perquè volia atendre la petició que li feren Bernardo Pérez i Joan Andreu Estrany. El 
primer perquè, exercint com a mestre dels fills del duc i havent mostrant interés per 
traduir al castellà algunes obres d’Erasme, necessitava disposar de les obres llatines 
originals, i el segon perquè volia utilitzar l’obra de Plini per a comentar-la, o perquè el 
duc, que havia assistit a les lliçons d’Estrany sobre Plini, volgué disposar de la Història 
natural. 

L’any 1528, Joan Lluís Vives dedicava a Joan de Borja De officio mariti escrivint-
li una ja molt reiterada epístola, de la qual ara tan sols interessa ressaltar com Vives es 
feia ressò d’allò que sobre ell li havien contat Joan Andreu Estrany i Honorat Joan.  
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Y ambos dos, aparte de haberme explicado muchas cosas de tu ingenio y de tus virtudes, 
pusieron de relieve cuánto favorecías a todos los sabios y hombres de estudio y cuánto de-
seabas merecer bien afanándote por el cultivo de las buenas letras. Y una buena prueba de 
ello es que has establecido en Gandía un centro escolar de dichas letras, en el cual se en-
señan con pureza y elegancia.  
 
Del paràgraf de Vives es desprenen clarament tres idees: que Joan de Borja duia a 

terme una intensa feina de mecenatge perquè afavoria tots els savis i homes d’estudi, 
que ell mateix es dedicava a cultivar les bones lletres i, finalment, que a Gandia havia 
establert un centre escolar on les bones lletres s’ensenyaven amb pulcritud i elegància. 

En el cas de l’humanista Francesc Decio, hi ha constància documental que exercí 
durant un temps com a mestre a Gandia i que des d’ací es traslladà a València, curio-
sament, per haver-se vist privat el seu magisteri de recolzament.  

 
Después que, no tanto afectado por el hastío hacia los estudios cuanto privado de apoyo 
(dado que no existían las condiciones por las que podrían verse favorecidos con mayor 
amplitud), decidí regresar a Valencia [...]. 
 
Però la privació d’ajuda a la qual al·ludeix Francesc Decio en 1534, no li impedí 

escriure l’any 1536 el col·loqui Paedapechthia per al seu deixeble Enric de Borja i 
Aragó, comanador major de l’orde de Montesa i que, curiosament, li’l dedicaria al seu 
mecenes el duc de Gandia. Entre els arguments que Decio aportà per a dedicar l’obra a 
Joan de Borja, mereixen destacar-se’n dos. Perquè era la persona més apropiada al ser 
un príncep d’aquest regne, perquè era una persona respectada, perquè era molt savi i 
perquè era un home íntegre, “en suma, un hombre tal cual, si te excluyo a ti, no podría 
hallar a nadie”. El segon argument incidia en la preocupació de Joan de Borja perquè 
els seus fills foren educats en les bones lletres no per un professor qualsevol: 

 
[...] tú que procuras que tus hijos sean instruidos en las buenas letras, una vez admitido 
para ello como profesor no uno cualquiera sino uno escogido en el mismo orden de los 
más doctos. Y estas tan caras prendas de tal forma las confías a éste para que las adminis-
tre según su criterio que incluso tu derecho paterno has transferido a este preceptor, a 
condición de que sean adecuadamente formados, instruidos de modo conveniente y crez-
can con dignidad.  
 
La vinculació de Decio a Joan de Borja no es circumscriví a allò ja referit, ja que 

ell mateix fou elegit pel duc de Gandia perquè acompanyàs a Itàlia el seu fill Roderic de 
Borja i Castro quan fou nomenat cardenal por Pau III. Càrrec per al qual Decio hagué 
de renunciar a la càtedra d’oratòria que aleshores exercia a l’Estudi de València i que 
fou efímer, ja que hagué de retornar apressadament des d’Itàlia a València per la mort 
inesperada del recentment nomenat cardenal el mateix any 1536. 

Finalment, cal tornar a fer-se ressò de la duquessa Francesca de Castro-Pinós i de 
l’interés que va mostrar perquè l’humanista Bernardo Pérez de Chinchón li traduïra 
l’obra d’Erasme de Rotterdam Apercibimiento de la muerte.  

Com ja s’ha referit, Bernardo Pérez de Chinchón va entrar al servei del duc Joan 
de Borja com a mestre dels seus fills. Poc a poc, l’humanista es guanyà la confiança del 
seu senyor, que el va nomenar, primer, canonge de la col·legiata de Gandia i, després, 
capiscol. La seua tasca intelectual a Gandia ha estat reconeguda per tots els estudiosos 
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de l’erasmisme, ja que traduí i publicà nombroses obres d’Erasme, fins convertir-se en 
el major difusor d’Erasme a tota la Península. Però és una de les seues traduccions la 
que el lliga a la seua senyora, la duquessa, ja que en 1535 ell estava molt allunyat de 
tornar a traduir una nova obra d’Erasme i malgrat això: 

 
Y pues Vuestra Ilustrísima Señoría, con sancto desseo de aprovechar a muchos, me 
mandó traduzir este tratado, a ella suplico le resciba, y con su muy illustre nombre lo de-
fienda. Bien sé que parescerá cosa impropia dedicar yo obra de muerte a quien tanto des-
seo que viva, mas considerando, muy Illustre Señora, que este aparejo tan bien le deve 
hazer el de quinze años como el de ochenta y que, aunque Vuestra Señoría no passa de los 
treynta, yo la he visto dos vezes por graves dolencias en peligro de muerte, no pensé hazer 
cosa impropia en dedicarle esta obra. Quanto más que de derecho es suya por el buen zelo 
que tuvo de me la mandar traduzir, cosa de que yo estava muy apartado; y también por las 
mercedes que para ayuda de la emprenta nos haze. Todo es luego de Vuestra Señoría: el 
motivo de tan sancta intención, el medio y fin de la obra. 
 
Aquestes pinzellades, fins ara només esbossades, demostren que alguns humanis-

tes valencians o residents en València gaudiren del mecenatge de la família Borja, dis-
posaren de la seua ajuda per a publicar les seues obres, bé foren traduccions de les 
obres d’altres autors o obres originals seues, i que, en contrapartida, els humanistes no 
dissimularen el seu agraïment, a vegades de manera exagerada, i així ho manifestaren 
sobretot en les dedicatòries de les obres i en els pròlegs d’aquelles. 

Maria Enríquez de Luna, el tercer duc de Gandia Joan de Borja, el seu fill el co-
manador major de Montesa Enric de Borja i la segona muller del duc Francesca de Cas-
tro-Pinós foren els mecenes i, per tant, els destinataris de les obres dels humanistes. 
Per l’altra part, Joan Lluís Vives, Bernardo Pérez de Chinchón, Juan de Molina, Fran-
cesc Decio, el cretenc Juan Justiniano i Joan Baptista Anyés foren alguns dels humanis-
tes que es referiren a la família Borja afalagant el seu paper de mecenatge, destacant la 
grandesa dels mèrits familiars dels Borja i ressenyant el lideratge senyorial que la famí-
lia Borja mantenia entre la noblesa valenciana de la primera meitat del segle XVI. 

Foren, per tant, els humanistes de la primera meitat del segle XVI els que contri-
buïren, amb els seus escrits, a fer palesa una imatge dels Borja en què s’entremesclen 
tres idees bàsiques: mecenatge, valentia i heroïcitat i, sobretot, humanisme cristià.  

 


