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Gràcies sobretot a les recerques de Lluís Cerveró i Gomis i del P. Miquel Batllori, la ge-
nealogia borgiana, abans en part inescrutable i en part equivocada, es va fer gairebé del 
tot diàfana.1 No dic per complet perquè la solució als laberints genealògics depèn de la 
documentació que s’hagi pogut exhumar, la qual difícilment pot arribar a ser íntegra, i 
perquè la que coneixem pot incloure errors involuntaris o falsedats intencionades. Per 
interessos familiars, polítics o eclesiàstics, els mateixos Borja jugaven la carta de 
l’equívoc. Un fill biològic d’Alexandre VI pot ser al mateix temps fill virtual o sobre el 
paper de Cèsar Borja. És a bastament conegut el cas de Joan de Borja, duc de Nepi i 
Camerino, legitimat amb dues butlles de l’1 de setembre de 1501: en la primera consta 
com a fill de Cèsar i dona fadrina, però en la segona, datada el mateix dia, com a fill del 
papa i igualment de muliere soluta. D’altres fills del papa Alexandre, tampoc no en co-
neixem el nom de la mare. Les dificultats per desenredar els lligams familiars encara 
són majors en el cas dels satèl·lits menors de l’univers borgià, perquè són personatges 
que han deixat menys petja documental o que han despertat menys interès historiogrà-
fic, de manera que sols els podem conèixer superficialment o indirecta.  

Un d’aquests individus, tot i que de categoria superior si tenim en compte el pa-
per jugat com a agent diplomàtic d’Alexandre VI en terres italianes, és Joan de Borja i 
Navarro d’Alpicat. És cert que havia atret l’atenció de Peter de Roo, fa gairebé cent 
anys, sense entrar ara en els errors comesos per aquest infatigable apologista belga, 
però l’únic esbós biogràfic recent, tan dens com sintètic, el devem a Miquel Navarro 
Sorní, publicat en el diccionari biogràfic electrònic de la Real Academia de la Historia.2 
Joan pertanyia a una de les branques familiars que van sobreviure arrelades al lloc 
d’origen, encara que alguns dels seus integrants van fer fortuna a Roma, com no podia 
ser d’una altra manera. Per exemple, un oncle patern del nostre protagonista, Ot de 
Borja, apareix sempre documentat com a cavaller de València, mentre que una tia pa-

                                                        
* Enviat: 30 de desembre de 2018. Acceptat: 10 de gener de 2019. 
1 BATLLORI, 1979, en particular el capítol dedicat a “L’enaltiment de la família Borja” (153-240). Hi ha edició 
castellana (Madrid: Real Academia de la Historia, 1999). Una primera versió havia aparegut a Archivum 
Historicum Societatis Iesu, 41 (1972), p. 5-47. En canvi, Lluís Cerveró i Gomis no va tenir temps de publi-
car el resultat de les seves recerques, que pensava editar en forma de Diplomatari. El P. Batllori en va es-
criure un estudi introductori; vegeu BATLLORI, 1994. A més, MARTÍNEZ, 2008-2009.  
2 DE ROO, 1924, I: 50-56; NAVARRO SORNÍ, 2005, amb bibliografia actualitzada. I, encara que cau en errors 
genealògics, DE CARO, 1971.  
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terna, Bernardona de Borja, es va casar amb Galceran Castellà o Castellar –la grafia és 
variable–, senyor de les baronies d’Alcàsser i Picassent.3 En canvi, el progenitor del 
nostre protagonista, Galceran de Borja i de Montcada –cosí germà d’Alexandre VI per 
part de pare4 i net del baró d’Aitona per part de mare–5 va traslladar-se a Itàlia, on apa-
reix documentat com a governador del ducat de Spoleto (1457-1458) al servei del 
besoncle Calixt III.6 Està clar que aquesta branca familiar deu la bona fortuna al primer 
papa Borja, encara que després va reblar-la amb Alexandre VI, com era de preveure. A 
la mort del papa Calixt, Galceran de Borja, que era casat amb Tecla Navarro d’Alpicat 
(morta de pesta l’any 1468), filla del jurista Joan Navarro i de Castellana d’Alpicat, va 
tornar ràpidament a València, com s’infereix de la manca de pistes seves a Itàlia. Segu-
rament va aprofitar l’ocasió que Pius II l’enviés el 16 de gener de 1459 a la cort de Cas-
tella per tractar negocis de l’Església amb Enric IV.7 Tractant-se d’un laic, sense pre-
bendes a la cúria pontifícia, era raonable que tornés al lloc d’origen i hi administrés els 
béns familiars. Per herència, era senyor de Quartell i l’Alqueria Blanca, a la vall de Segó, 
en el terme de Morvedre, on també tenien possessions els Pròixita, els Centelles, etc. La 
baronia era modesta, però li devia proporcionar rendes suficients per viure com un ca-
valler. Residia a València, on col·laborava amb el justícia criminal (1462-1467) i fins i 
tot va ser elegit jurat de la ciutat (1472).8  

Dels sis fills documentats del baró de Quartell, només hi ha notícies segures de 
quatre. El primogènit devia ser Galceran de Borja, ja que va heretar la baronia. També 
se’n sap que va ser cridat a corts l’any 1483 i que va ser castlà de Xulella (1497-1498), 
lloc on hi havia la presó del bisbat valencià, llavors en mans del cardenal Roderic de 
Borja. Durant el segon pontificat borgià va fer una estada italiana i s’ha d’identificar 
amb l’homònim, nebot del papa, miles valentinus i alhora militi ordinis sancti Johan-
nis Hierosolimitani, fratri Rmi. D. cardinalis Montis Regalis legati, que va participar 
en la cerimònia de coronació d’Alfons II de Nàpols com a gonfanoner de l’Església. El 

                                                        
3 FEBRER ROMAGUERA, 2005.  
4 Era fill de Galceran de Borja i Escrivà de Romaní, senyor de la baronia de Quartell i l’Alqueria Blanca, 
membre del braç militar del regne de València. Germans d’aquest últim eren Jofré, pare d’Alexandre VI, i 
Roderic, qui probablement no és l’homònim bisbe d'Urgell (1467-1472) i de Barcelona (1472-1478), al con-
trari del que es pensava abans.  
5 No està clara la genealogia de la mare. Segons el P. Batllori, a partir de les notes de L. Cerveró, era Isabel 
de Montcada, filla d’Ot III de Montcada, baró d’Aitona, i de la seva segona muller, Constança Díeç. Un 
germà d’Isabel era Ramon de Montcada, resident a Nàpols al servei d’Alfons el Magnànim. Algunes dades 
s’infereixen del testament de Galceran de Borja i Escrivà de Romaní, datat l’any 1435. Tanmateix, no és 
segura l’ascendència d’Isabel si fem cas de les genealogies publicades més recents sobre els barons 
d’Aitona. Vegeu MONJO, 2005. De moment, podem gairebé assegurar que era filla del citat Ot de Montcada 
i de Constança (o Caterina o Castellana, això no està clar) Díez, la qual el 31 de desembre de 1434 feia una 
donació al fill Joan; aquest tenia una germana, Isabel de Montcada, casada amb Galceran de Borja, segons 
PASCUAL Y BELTRÁN, 1940: doc. 35.  
6 RIUS SERRA, 1927, en particular p. 317: “Calixtus [III] [...] D[ilect]º f[ili]º de Borg[i]a militi, domino loci de 
Quartell Valentin. D[ilecta] et d[ilecta] in Christo filie Tecla Navarro eius uxori ac Galcerando Johanni, 
Petro Ludovico, et Francisco Jofre ac Castellane et Isabeli eorum liberis [...] Provenit ex vestre devotionis 
affectu [...] ut in forma solum in mortis articulo et in eadem bulla conceditur eidem Galcerando ac Tecle 
eius uxori altare portatile [...] Dat. Rome [...] IV Kalend. maii, p. a. II [1456]”. De la puntuació es podria 
deduir que Galceran i Tecla van tenir tres fills i dues filles, però per altres fonts se sap que Galceran i Joan 
eren individus diferents. 
7 DE ROO, 1924: I, 49-57. 
8 IRADIEL; CRUSELLES, 2001: 44-45. El seu germà Ot o Otic, casat amb Violant Sanoguera, va ser jurat en 
quatre ocasions, encara que la mort (1490) li va impedir prendre possessió del darrer mandat.  
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mestre de cerimònies Burckard l’anomena Collerando de Borgia.9 Atès que era cavaller 
santjoanista, no podia contreure matrimoni, però va tenir alguns fills il·legítims; sem-
bla que dos, Lluís i Tecla, amb una tal Maria de Mendoza. I potser també n’eren fills 
Joan i Galceran, scolari valencians, que una butlla d’Alexandre VI expedida l’any 1494, 
quan ells en comptaven setze i catorze respectivament, els dispensava del defecte de 
naixement perquè poguessin rebre ordes sagrats.10 Un segon germà del nostre protago-
nista era Francesc Jofré, també cavaller santjoanista, comanador d’Ulldecona, mort 
l’any 1518. Juntament amb el germà Galceran, segons Burckard, custodiava a Castel 
Sant’Angelo l’ostatge Djem, germà del soldà de Constantinoble.11 L’única germana que 
ha deixat rastre és Isabel, casada amb Perot Jàfer de Lloris, progenitors de Francesc 
Galceran de Lloris i de Borja, cardenal arquebisbe de Trani (1503) i patriarca de Cons-
tantinoble (1503), mort l’any 1506, i de Caterina de Lloris i de Borja, que va maridar el 
cosí germà Galceran de Borja, fill il·legítim del nostre cardenal. Molt probablement, 
aquest últim és el Galceran de Borja menor de dies que a la mort del seu presumpte 
progenitor –aquesta qüestió encara necessita confirmació documental– va viatjar im-
mediatament a València i a qui Pere Sard, procurador del prelat, passava una pensió 
anual de cent lliures valencianes. Declarava que tenia dret a l’herència del cardenal di-
funt i reconeixia com a oncles Galceran i Isabel de Borja i Navarro d’Alpicat, a favor 
dels quals va renunciar finalment a tots els drets que pogués tenir sobre aquells béns a 
canvi d’una compensació econòmica. Amb raó deia el P. Batllori que el cardenal de 
Monreale compartia dues característiques ben borgianes: els alts càrrecs eclesiàstics i 
una descendència misteriosa i clandestina.  

No era un fet insòlit, però tampoc el més freqüent, que tots els fills mascles d’un 
noble es consagressin a la carrera eclesiàstica, deixant de banda que un cavaller santjo-
anista compartís els vots de frare amb l’exercici militar. El cas és que Joan de Borja i 
Navarro d’Alpicat, com els seus dos germans coneguts, també va optar pel clericat, pri-
mer a València i després a Roma. Escassegen les informacions de la primera època. A 
més, és fàcil de confondre amb parents homònims, en particular amb Joan de Borja i 
Llançol de Romaní, raó per la qual hom els anomena major i menor, respectivament. El 
segon, que era devers trenta anys més jove, va fer una carrera encara més meteòrica. 
Quant al nostre protagonista, no sabem res dels anys de formació ni del nivell de prepa-
ració intel·lectual. Ara bé, encara que cap document ens informi del seu pas per una 
universitat concreta, se sap que l’any 1471 ja era doctor en decrets, és a dir, que havia 
cursat la carrera completa en dret canònic. Algunes fonts asseguren que havia nascut a 
finals de l’any 1446 a València, però fora raonable endarrerir la data, atès que onze anys 
més tard ja consta com a clergue valencià i membre d’honor de la casa de Calixt III 

                                                        
9 Faig servir l’edició de L. Thuasne. Vegeu BURCHARDI, 1884: II, 165. El segon volum abasta els anys 1492-
1499. N’hi ha altres edicions, entre les quals destaca la d’E. Celani: BURCKARDI, 1911-1942. Vegeu també 
ILARI, 2001: 286.  
10 DE ROO, 1924: I, 556-557, doc. 20.  
11 Ibídem: I, 57. Segons Onofre Esquerdo (1635-1699) va servir a Nàpols molt de temps al servei del Gran 
Capità i va heretar del germà cardenal la baronia de Vilamarxant, però es confon ja que el feia de la branca 
Borja-Llançol. D’altra banda, la baronia de Vilamarxant pertanyia als Montcada, barons de Xiva. Vegeu 
ESQUERDO, 2002: II, 128. Rival del germà Bajazet, el príncep Djem va demanar asil als hospitalers de Rodes 
l’any 1482; després de passar per diferents priorats del mateix orde a Savoia i França, va ser reclamat per 
Innocenci VIII l’any 1489. Va morir en el seguici de Carles VIII que havia de conquerir Nàpols, presump-
tament enverinat per Cèsar Borja. Vegeu, entre d’altres, VATIN, 1997.  
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quan aquest el nomena canonge de la seu de Girona, en substitució de Bartomeu Regàs 
–natural d’Hostalric, secretari i tresorer de Calixt III–, que havia obtingut la rectoria de 
Santa Maria del Pi de Barcelona. El mateix 1457 Joan va rebre l’autorització papal per 
continuar cobrant les prebendes concedides, tant si s’absentava per anar a la universi-
tat com si continuava a la cúria romana. L’any següent li era confirmat el mateix privi-
legi; llavors se li suggereix de seguir estudiant gramàtica, “in quocumque loco insisten-
do”.12 Aviat va rebre la rectoria d’Ontinyent i, el mes de maig de 1461, una canongia a la 
catedral de València –pel que sembla, l’any 1477 n’era el degà. A més, l’any 1467 va ser 
nomenat vicari perpetu de la parròquia valenciana de Sant Joan del Mercat. En aquell 
temps seguia a Roma, ja que el 16 d’abril del mateix any hi signava una procura a favor 
del pare perquè li administrés les rendes valencianes. Reapareix a la documentació en-
tre 1471 i 1484 acomplint una carrera vertiginosa a la Cancelleria apostòlica, una com-
plexa maquinària administrativa dirigida amb absoluta eficàcia durant gairebé quaran-
ta anys pel cardenal Roderic de Borja.13 L’acumulació de càrrecs pot indicar que, encara 
que en fos el titular, no els exercia en persona, o no tots simultàniament. Alguns 
d’aquests oficis podien ser honorífics. Joan major apareix esmentat en els registres de 
la Cancelleria com a sol·licitador,14 escriptor apostòlic,15 abreviador (ho era de parcus 
maior l’any 1478),16 corrector (en aquest cas és anomenat magister Ioannis de Bor-
gia),17 notari18 i protonotari apostòlic.19 Aquest últim ofici, el gaudia ja l’any 1471 i el va 

                                                        
12 DE ROO, 1924: I, 55; RIUS SERRA, 1927: 35-36. El primer autor data els beneficis més antics l’any 1456; 
l’altre ho fa un any més tard.  
13 Sobre la Cancelleria, en general, GATZ, 1979; DEL RE, 1998; ROSCIONI, 2014. Per a les referències sobre 
Joan major, FRENZ, 1986: reg. 364, núm. 1155. A més, és molt útil una pàgina web de la Facultat de Filoso-
fia de la Universitat de Passau: Repertorium Officiorum Romane Curie (RORC) <http://www.phil.uni-
passau.de/fakultaetsorganisation/fakultaetsangehoerige/histhw/forschung/rorc/>.  
14 Sollicitator litterarum apostolicarum, amb col·legi propi instituït per Sixt IV l’any 1482. Integrava un 
centenar d’individus, que tenien la funció de resseguir el curs dels documents en el si de la Cancelleria. 
Aquest i altres càrrecs eren venals. Per exemple, Vannozza Catanei va aportar com a dot al seu matrimoni 
amb Carlo Canale mil ducats d’or i una plaça de sollicitator bullarum. En la llista de col·legiats de 1482 
apareix Joan major també com a notari (“[...] magister Iohannes de Borgia et magister Iohannes de Caste-
lla, etiam notarii nostri [...]”), al costat de Joan de Cardona, Camillo de Beneimbene –el famós notari de 
confiança de Roderic de Borja–, Pedro de Carranza, el mallorquí Esperandéu Espanyol.  
15 Scriptor litterarum apostolicarum: copista, ocupats en la redacció in extenso dels documents. N’hi havia 
un centenar. Encara que els documents rebien el nom genèric de lletres apostòliques, eren de tipologies 
diferents: littere in forma brevis, litterae gratiae, litterae iusticiae, litterae communes, litterae dandae, 
etc.  
16 Abbreviator: dedicat a la redacció de les minutes de butlles i breus, usant abreviatures, d’on els ve el 
nom, i també a la correcció de determinats documents. Des de la reforma de Sixt IV (1478), n’hi havia se-
tanta-dos, dotze dels quals eren praesidentes de parco maiori, altres vint-i-dos de parco minori i la resta 
in prima visione. El càrrec era compatible amb altres oficis curials. Només eren admesos si eren probi viri, 
d’edat suficient (aetate decenti constituti) i instruïts en la feina. Tenien col·legi propi i disposaven de cape-
lla amb altar portàtil al palau de la Cancelleria; els que no estaven ordenats podien contreure matrimoni. 
L’any 1478 era abreviador de parco minori Ludovico Podocataro, futur cardenal, secretari i metge personal 
d’Alexandre VI; i de prima visione Jeroni Pau, Jaume Fiella, Jaume Casanova, Joan Llopis, Francesc 
Gacet. Joan va obtenir el càrrec d’abreviador per renúncia a favor seu de Lorenzo Maddaleni di Capodifer-
ro. Sobre aquest ofici, vegeu CIAMPINI, 1691. 
17 Corrector litterarum apostolicorum, una figura creada per Innocenci III. Sembla que corregien específi-
cament les litterae minoris iusticiae. En la butlla de reforma de l’ofici d’abreviador expedida per Sixt IV 
l’any 1478, Joan major presideix la llista dels abreviadors de parco maiori (entre els quals, Ferrer Nicolau 
de Gualbes) i hi és qualificat alhora de correctoris.  
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resignar en dues ocasions: primer, el 30 d’abril de 1479 a favor d’un individu de la famí-
lia Capodiferro –en realitat un bescanvi pel càrrec d’escriptor– i, definitivament, el 10 
de febrer de 1484 a favor de Celso Mellini. Com diu Thomas Frenz, “c’è una casuistica 
sofisticata nelle regole di Cancelleria”. Resumint al màxim, una súplica qualsevol, stilus 
Curiae, era lliurada a un abreviador, el qual estenia una minuta, que tot seguit passava 
a un escriptor, encarregat de preparar-ne una “bella copia”. Sols els copistes o escrip-
tors podien passar del centenar. L’abreviador primae visionis verificava el text i el de 
parcus maior el confrontava amb la súplica original i amb la concessió pontifícia. El 
custodi controlava que no presentés errors de forma, abans que fos segellada pel regis-
trador. Cada pas comportava una taxa.20  

És evident que la progressió curial de Joan major era dirigida pel cardenal vice-
canceller i és aquest mateix qui va maniobrar perquè fos promogut a l’arquebisbat de 
Monreale, una diòcesi situada al nord de Sicília, adjacent a la de Palerm, que li va ser 
concedida per Sixt IV el 13 de setembre de 1483. Substituïa el difunt Ausiàs Despuig, 
també valencià. En paraules de José M. Cruselles, l’ascens de Joan major és un exemple 
de maquiavel·lisme “vulgar”.21 En efecte, l’operació s’emmarcava en el clima de 
col·laboració estreta entre Ferran II i el futur Alexandre VI: en un primer moment, el 
rei volia presentar la candidatura de Pere de Foix, però ben aviat va donar suport a 
l’aspirant borgià, a canvi del gran maestrat de Montesa per al seu nebot Felip d’Aragó, 
fill natural de Carles de Viana i administrador de la diòcesi de Palerm, tot i l’oposició de 
l’orde miliar, que en un capítol general havia elegit Felip de Boïl. Tanmateix, Ferran 
volia fer creure al món que era aliè a la decisió del papa. Per això escrivia a Roderic de 
Borja que actués en secret, fins i tot amagant l’estratègia als propis ambaixadors (“sinó 
que de allà el Papa ha proveydo como de suyo, y sacado este spediente sin sabiduría 
nuestra”). Resolt el problema, Ferran s’excusava amb el cardenal de Foix (“Ya haurá 
sabido vuestra illustrísima paternidad lo que a nós, por la obediencia que a nuestro 
Sancto Padre devemos, he seydo forçado de dar lugar como la yglesia de Monrreal haya 
seydo conferida a don Johan de Borja, sobrino del reverendíssimo cardenal vicecance-
ller”). Els interessos politicoeclesiàstics del rei es contrabalançaven amb els del vice-
canceller, el qual percaçava amb insistència el ducat de Gandia per al fill Pere Lluís.  

Com era habitual, Sixt IV va mantenir els beneficis dels quals gaudia Joan major, 
mentre que Alexandre VI els va multiplicar: l’ardiaconat de San Martino de Pàdua, 
l’ardiaconat de Fenielle (1492, diòcesi de Coïmbra), el priorat de Santa Maria in Lau-
renzia di Bevagna (1493, diòcesi de Spoleto), canonicats a Lió i Astorga, una renda anu-
al de 70 florins d’or de cambra sobre la dignitat del primatxer de la domus de Sant An-

                                                                                                                                                                   
18 Notarius cancellariae. També n’hi havia de rangs diversos; el notari apostòlic havia de ser clergue, si 
més no d’ordes menors.  
19 Prothonotarius: en teoria, aplicat al registre de les actes dels consistoris públics, de les actes dels marti-
ris, etc. Aquesta dignitat eclesiàstica és coneguda des del segle XIV. De gran importància, era sovint un 
trampolí cap al cardenalat. Tradicionalment n’hi havia set, encara que el seu col·legi ha variat al llarg del 
temps. L’escut va timbrat amb capel negre, del qual pengen els cordons i sis borles del mateix color. En la 
jerarquia de la prelatura, el protonotari va rere el bisbe. Vegeu MORONI, 1852: LV, 3-29.  
20 FRENZ, 1998, 2005.  
21 CRUSELLES GÓMEZ, 2001: 267. Els documents van ser publicats per TORRE Y DEL CERRO, 1949-1966: II, 10-
16, 22-31.  
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toni a la diòcesi d’Albi (1493).22 Pel que sembla, Joan mai no va residir a la diòcesi sici-
liana i la governava a través d’un vicari general; és el cas del benedictí fra Pietro de Cal-
vis, el qual, l’any 1485, a precs de Roderic de Borja, va ser promogut per Innocenci VIII 
al bisbat titular de Calcedònia, a l’Àsia menor, o el de Nicolau Trullench, que actuava 
com a governador de la diòcesi i procurador general del cardenal en la concessió del 
dret de residència en feu diocesà als grecs albanesos fugitius dels turcs.23  

No obstant l’absentisme, l’arquebisbe va voler deixar-hi empremta. Segons les 
cròniques diocesanes, Joan major va fer construir-hi l’orgue antic, la sagristia –després 
molt reformada– i el corresponent portal d’accés, decorat amb una orla d’opus sectile 
amb motius geomètrics que s’acomoda a l’exquisida ornamentació de mosaics que ca-
racteritza aquell temple vertaderament monumental. Desconec si s’han publicat proves 
documentals, però, si més no pel que fa al portal, disposem de dues proves irrebati-
bles:24 primer, la inscripció que presideix la llinda (“IN SUMMO ORBIS APICE 
ALEXANDRO REGNANTE SEXTO, IOANNEQUE EIUS BORGIA NEPOTE 
CARDINALI HUIUS ALMI TEMPLI PRAESULE, HOC OPUS FIERI IPSE JUSSU 
MANDAVIT SUO SUB ANNO MILLENO DEI, QUATERQUE CENTENO, NOVEMQUE 
DECIES ATQUE, ET DUO, INDICTIONE UNDENA”); en segon lloc, els dos escuts bor-
gians que l’acompanyen, el d’Alexandre VI i el de Joan de Borja major.25 Quant a 
l’orgue, en una de les portes que el tancaven s’hi van afegir les inscripcions “Sua Anno 
Incarnazionis Domini. 1503” i “Sum quod eram, nec eram quod sum, modo dicor 
utrumque”; la data s’ha interpretat com una prova del patrocini de Joan major. Encara, 
el seu escut apareix en un lateral de la capella de sant Pau, sobre un portal arquitravat 
que la tradició identifica amb el que antigament unia l’església amb el palau reial, però 
que en la forma actual sembla datar d’època del nostre cardenal. No és impossible que 
el tabernacle eucarístic emmarcat per aquest portal sigui anterior al 20 d’agost de 1494, 
dia en què Joan major va encarregar al seu vicari general que lliurés la capella on es 
custodiava el Santíssim a sis sacerdots oriünds, ordre que va tenir efecte el següent 9 de 
desembre. A més, Lelli assegura en el seu episcopologi que va ser el nostre cardenal qui 
va col·locar la reserva justament en aquell lloc i que per aquest motiu es va cegar el por-
tal. En aquest cas no seria una novetat en l’àmbit borgià; serà suficient de recordar els 
dos tabernacles que, quan era cardenal, Alexandre VI va costejar per a la catedral de 
Civita Castellana (c. 1484-1492). L’estructura arquitectònica és renaixentista, articulada 
amb petites pilastres decorades amb grotescos que emmarquen una fornícula a banda i 
banda i que sostenen un entaulament amb el fris decorat amb caps de querubí. Les for-
nícules allotgen escultures en relleu de sant Pere i sant Pau. El coronament està format 
per una lluneta central que protegeix un Ecce Homo de mig cos en baix relleu i dos me-
dallons laterals que li són tangents amb l’arcàngel Gabriel i la Verge Maria també en 
baix relleu i de mig cos. A la predel·la hi ha una inscripció en llatí al·lusiva al simbolis-

                                                        
22 Per a la documentació referent a algunes d’aquestes concessions vegeu la base de dades Documentació 
borgiana de l’Arxiu Secret del Vaticà, coordinada per Ivan Parisi, al web de l’IIEB 
<https://www.elsborja.cat/base-de-dades-documentacio-borgiana-de-larxiu-secret-del-vatica/>.  
23 LELLI, 1596: 83-89. Hi ha una reedició ampliada per M. del Giudice; vegeu LELLO, 1702.  
24 LELLO, 1702: 4 seg. El cadirat del cor havia estat construït en època de l’arquebisbe Ausiàs Despuig.  
25 El tercer escut, timbrat amb corona reial i col·locat al costat esquerre –però que des del punt de vista de 
les lleis heràldiques està a la dreta–, és el de la dinastia sícul-normanda dels Altavilla, fundadora del regne 
de Sicília, i, en particular, el del rei Guillem II el Bo.  
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me eucarístic entre dos escuts no borgians. A primera vista manca la porta de l’armariet 
central, que probablement era de doble fulla.  

Mentrestant, Joan major formava part de la família del vicecanceller. Per un re-
gistre de l’1 de gener de 1472 podem saber que Roderic tutelava, entre clergues i seglars, 
122 familiars i 18 dilecti, i entre aquests últims apareix Joan major ja com a protonota-
ri; un any més tard, el número de protegits s’ha reduït a 83, inclòs el nostre protagonis-
ta. A considerable distància, el cardenal Lluís Joan del Milà només disposava de 41 fa-
miliars. La família del vicecanceller era únicament comparable a la del cardenal 
Francesco Todeschini-Piccolomini, nebot de Pius II i futur Pius III, que constava de 136 
membres.26 Hi ha nombroses proves de la intimitat de Joan major amb el seu parent. 
Així, el 31 de desembre de 1479 apareix entre els testimonis de la venda dels territoris 
de Genzano i Nemi feta per Giovanni Colonna a favor del cardenal d’Estouteville, molt 
amic de Roderic: hi és citat com a “domino Johanne Borge, prothonotario sedis aposto-
lice, domesticis prefati reverendissimi domini vicecancellari”.27 El 24 de febrer de l’any 
següent, l’assumpte cuejava: Roderic, que feia d’intermediari, declarava davant notari 
el preu de la venda, de nou en presència de Joan major.28 El 14 de gener de 1483, Es-
touteville nomenava tutor dels seus fills els cardenals Roderic de Borja i Giovanni Ar-
cimboldi; entre els testimonis trobem una vegada més Joan major, encara qualificat de 
protonotari.29 Ja era arquebisbe de Monreale quan va assistir a la restitució del dot de 
Jerònima Borja, morta sense descendència, el 8 de novembre de 1484 i el 14 d’abril de 
1485.30 S’esvaneix durant uns anys, fins que el 26 de febrer de 1491 reapareix, junta-
ment amb Bartomeu Martí, Alessandro Farnese i Joan Llopis, en l’acta notarial de no-
menament de procuradors de Roderic a favor de Jofré de Borja i Jaume Conill per tal 
que poguessin signar a València els capítols matrimonials de Lucrècia amb Querubí de 
Centelles; la reunió va tenir lloc a la famosa “Camera Stellata” del palau Borja o Cance-
lleria vella.31  

La carrera posterior del cardenal de Monreale es divideix en dues fases de signe 
diferent, gairebé contraposades. La primera ocupa els primers anys del regnat 
d’Alexandre VI, entre 1492 i 1496, aproximadament, quan es converteix en un estret 
col·laborador del papa en matèria diplomàtica. Que Alexandre li professava predilecció 
ho posa en evidència el fet de ser l’únic purpurat creat en la primera promoció, el 31 
d’agost de 1492, només cinc dies després de la seva coronació.32 Joan lluïa el títol de 
cardenal prevere de Santa Susanna, però sempre va ser conegut com a cardenal de 
Monreale. Si ho comparem amb la segona promoció, la del 21 d’agost de 1493, quan van 
ser creats dotze cardenals, Cèsar Borja inclòs, es fa palesa la confiança que li mereixia a 
Alexandre VI. Uns mesos més tard, l’11 de desembre de 1492, Joan va rebre en nom del 
col·legi cardenalici Frederic d’Aragó, príncep d’Altamura i almirall de Nàpols, que retia 

                                                        
26 SCHWARZ, 2005.  
27 PARISI; TOLDRÀ, 2014: 84, doc. 1.2. 
28 Ibídem: 87, doc. 1.3. 
29 Ibídem: 100, doc. 4.1 i 4.2. 
30 Ibídem: 108, doc. 5.1 i 5.2. 
31 Ibídem: 130, doc. 8.2. Ja abans, PARISI, 2006-2007: 254, núm. 275.  
32 CARDELLA, 1793: III, 248-249. L’autor assegura que Innocenci VIII va nomenar Joan major governador 
de Roma, però no és un fet ben documentat. Per error, en el moment del nomenament cardenalici, 
Burckard fa Joan major nebot immediat d’Alexandre VI (“nepotem suum ex sorore”), quan era fill d’un 
cosí germà del papa.  
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homenatge al papa en nom del seu pare. L’hi ho havia aconsellat a Alexandre el mestre 
de cerimònies, tenint en compte el parentiu (“sue sanguine junctus”). El Diari del ma-
teix Burckard l’esmenta en diverses ocasions al llarg dels primers mesos de l’any se-
güent. El mes de febrer: assistència a la missa solemne celebrada a Santa Maria del Po-
polo en honor de Ludovico Sforza, llavors només duc de Bari (dia 13); el mes de març: 
exèquies d’Arcidino della Porta, cardenal d’Alèria (dia 4); present en la missa celebrada 
a Santa Maria sopra Minerva (dia 7). El mes d’abril: oficiant de la missa de l’Esperit 
Sant celebrada a San Marco per celebrar la lliga del papa amb Venècia i Milà (dia 25). 
El mes de maig: visita a diverses esglésies romanes en el seguici del papa, inclòs el prín-
cep Djem (dia 5); recepció de l’ambaixador dels Reis Catòlics (dia 25). Altres notícies es 
poden espigolar entre els protocols notarials de Camillo Beneimbene, que fan Joan ma-
jor integrant del cercle més pròxim al papa.33 Així, el 12 de juny del mateix any va assis-
tir a la ratificació dels pactes nupcials entre Giovanni Sforza i Lucrècia Borja, i el se-
güent 26 de desembre, a la signatura dels rebuts del dot corresponent.34 En l’endemig, 
el 27 de juliol assistia a la Cambra del Papagai a les noces entre Jofré de Borja i Sança 
d’Aragó,35 però el 16 d’agost va ser un dia especialment intens per al cardenal de Mon-
reale, ja que va estar present en la primera redacció dels capítols matrimonials entre 
Jofré de Borja i Sança d’Aragó –compromís que inaugurava una nova política d’entesa 
entre el Vaticà i Nàpols–, en la sol·licitud d’Alfons de Nàpols al papa –de fet, una pura 
formalitat cortesana– perquè nomenés bisbe de Trani Joan Castellar i de Borja, proto-
notari apostòlic, “sue maiestatis affini sueque Sanctitatis nepoti”, i concedís els primers 
beneficis eclesiàstics vacants al regne napolità a favor de Cèsar Borja, bisbe electe de 
València, i en el segrest –els dipositaris havien de ser els cardenals de Nàpols i Monrea-
le– i la immediata restitució a canvi de 35.000 ducats dels castells de Cerveteri i Angui-
llara, que Virginio Orsini havia adquirit a Franceschetto Cybo amb l’ajut financer del rei 
de Nàpols, un acte de traïció segons Alexandre VI que ara es volia revertir.36  

El Diari de Burckard cita Joan major amb força regularitat al llarg de l’any 1494. 
El mes de gener: consistori secret (dia 24). El mes de març: assistència a una missa del 
papa al Vaticà (dia 27). El mes d’abril: assistència a la missa celebrada pel papa a Santa 
Maria sopra Minerva (dia 1), assistència a la missa celebrada al palau apostòlic per 
l’abat cistercenc de Sant Sebastià extramurs i a la benedicció papal dels agnus dei (dia 
3), assistència a la missa celebrada a la Capella Sixtina (dia 5), nomenament en consis-
tori secret com a legat a latere per a la investidura del rei de Nàpols (dia 18), sortida de 
Roma (dia 24) i retorn de Nàpols (28 de maig). El mes de juliol: viatge amb el papa i 
altres cinc cardenals a Vicovaro per a la trobada amb Alfons de Nàpols (dies 12-17). En 
aquell moment, la pesta s’estenia per Roma, causa probable de la desaparició momen-
tània del nostre cardenal de l’escena pública. El mes d’octubre: consistori secret (dia 
17). El mes de novembre: consistori secret i dinar al palau apostòlic a soles amb el car-

                                                        
33 PARISI, 2006-2007; PARISI; TOLDRÀ, 2014: 164, doc. 10.2; 171, doc. 10.4. 
34 També va assistir al sopar de noces, com ho confirma una carta de Pietro Gentile da Varano al marquès 
Francesco Gonzaga: “la Sera fece il Papa una Cena in Secreto Sumptuosissima a la qual gli erano el Papa, 
Monreal, Sancta Anastasia [Antonio Pallavicini], Ascanio [Sforza] e [Federico] Sanseverino, il sposo, el 
Co[n]te de Pitigliano, el signore Iulio Ursino e molti altri”. Vegeu LUZIO, 1915: 120, doc. IV. Reproduïda 
dins ROMEI; ROSINI, 2012: 43-44. La carta està datada el 18 de juny de 1493.  
35 PARISI; TOLDRÀ, 2014: 203, doc. 12.1. 
36 Ibídem: 177, doc. 11.2; 189, doc. 11.6; 192, doc. 11.8; 210, doc. 12.3. A més, BURCHARDI, 1884: II, 641-644, 
Apèndix, doc. 22. 
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denal Ascanio Sforza, abans que aquest fugís cap a Òstia (dia 3; el milanès va tornar a 
Roma el 2 de desembre). El mes de desembre: assistència a la missa de Nadal a la Cape-
lla Sixtina i viatge a Bracciano per tractar amb Carles VIII de França l’entrada d’aquest 
a Roma. L’any següent, 1495, el cardenal té aparicions més esporàdiques, però cal tenir 
en compte que el Diari de Burckard s’interromp entre abril i desembre. El mes de ge-
ner: refugiat a Castel Sant’Angelo amb el papa i altres cinc cardenals a causa del pas de 
l’exèrcit francès (dia 6), presència en la entrevista entre el papa i el rei francès a la 
Cambra del Papagai (dia 16), assistència al consistori públic de recepció al monarca (dia 
19) i a la missa del papa “in complacentiam regis Francie” (dia 20), participació en el 
consistori secret i assistència a una missa celebrada a Sant Pau extramurs (dia 25), 
acomiadament del rei que parteix cap a Nàpols (dia 28, al costat del papa i d’una dotze-
na de cardenals). El mes de febrer: oficiant de la missa de la Candelera al Vaticà (dia 2). 
El mes de març: enviat pel papa a Nepi com a ostatge per assegurar el retorn a Roma 
del cardenal Ascanio Sforza (dies 6-9), assistència amb la cort pontifícia a la missa ce-
lebrada a San Gregorio (dia 12). Mesos de maig i juny: estada a Orvieto i Perugia amb la 
cort papal amb l’objectiu d’evitar una nova trobada amb el rei francès (del 27 de maig al 
27 de juny). Com ja s’ha dit, el Diari de Burckard fa un parèntesi llarg, de manera que 
Joan major sols reapareix en les misses del gall i de Nadal del mateix any.  

L’any 1496 sols està documentat durant els primers mesos, però cal tenir present 
que Burckard no sempre detalla el nom de tots els participants en les cerimònies de la 
cort pontifícia. En tot cas, Joan major hi figura el mes de febrer: oficiant de la missa de 
la Candelera (dia 2), assistència al consistori secret per a la creació de quatre cardenals, 
inclòs Joan de Borja menor (dia 19), recepció de tres d’aquests nous cardenals, amb els 
quals dina a les estances de Cèsar Borja (dia 24), visita protocol·lària dels mateixos pre-
lats a Lucrècia Borja, allotjada al palau de Santa Maria in Portico, i a diversos carde-
nals, entre els quals el nostre protagonista (dia 27). El mes de març: assistència a una 
missa oficiada a San Giorgio (dia 12) i a la celebrada pel papa a Santa Maria sopra Mi-
nerva (dia 25), recepció a Francesco Gonzaga, duc de Màntua, al costat del papa i altres 
set cardenals (dia 26). El mes d’abril: assistència a la missa celebrada a la Capella Sixti-
na (dia 1). El mes de maig: present en la recepció oferta a Jofré de Borja, fill del papa, i 
Sança d’Aragó (dia 20). Llavors desapareix misteriosament de la cort borgiana durant 
dos anys.  

Mentrestant, la millor ocasió que havia tingut el nostre personatge per demostrar 
la seva influència i per exhibir magnificència principesca és la cerimònia 
d’entronització d’Alfons II de Nàpols. El futur rei ja havia prestat obediència al papa 
mitjançant ambaixadors i aquest n’havia ratificat la investidura –en realitat, confirma-
da ja per Innocenci VIII–, tot i ser conscient de l’enuig dels milanesos i de les amenaces 
dels francesos. Com hem dit, en el consistori secret del 18 d’abril de 1494, el papa va 
nomenar legat Joan major, que sis dies més tard sortia de Roma acompanyat de la seva 
família i d’un gran seguici de prelats i cavallers. Ho explica detalladament Burckard, 
que hi era present ja que a Nàpols també havia d’actuar com a mestre de cerimònies. A 
més, algunes cartes borgianes se’n fan ressò. El mateix legat en donava informació de-
tallada a Joan de Borja, duc de Gandia. Per exemple, que el rei de Nàpols li havia con-
cedit el principat de Tricarico i els comtats de Chiaromonte i Carinola, “de les quals co-
ses yo me’n só tan alegrat com si tocassen a la mia pròpia persona, perquè les coses de 
vostra senyoria les repute mies pròpies”. A més, li anuncia que Jofré de Borja partirà 
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amb Virginio Orsini, “e ab aquella van per servir-lo mon germà don Galceran de Borja, 
e don Ferrando d’Íxer, e mossèn Berthomeu Serra e molts altres hòmens de condició 
italians. Insuper, la Santedat de Nostre Senyor me ha pronunciat huy en consistori le-
gat per anar a Nàpols a coronar la prefata Majestat del rey de Nàpols [...]”.37  

La comitiva va entrar a la ciutat partenopea el 2 de maig, després que el rei ha-
gués enviat per endavant quatre ambaixades consecutives per homenatjar el legat. 
Aquest es va allotjar al palau arquebisbal. El dia 8 va tenir lloc la coronació del rei, en 
presència d’un patriarca, de cinquanta-tres prelats, entre arquebisbes i bisbes, de nom-
brosos ambaixadors –inclòs el del Gran Turc, que va sortir de missa en el moment de la 
consagració–, de tota la noblesa i de tot el clergat del regne. El dia abans s’havien signat 
a Castelnuovo les capitulacions matrimonials entre Jofré i Sança; de fet, el text havia 
estat redactat a Roma el 16 d’agost de l’any anterior. El dia 11, diumenge, van tenir lloc 
les noces a la capella del mateix castell, amb una missa celebrada pel bisbe de Gravina, 
el dominicà Pietro Matteo d’Aquino. Després d’un sopar inacabable, els contraents pas-
saren a la cambra nupcial; un cop desvestits i enllitats, van entrar el rei i el legat, els 
quals, mentre els nuvis complien sense pudor els deures conjugals, es van entretenir 
parlant una mitja horeta, “[...] et sponsus sponsam sine verecundia deosculatus est. 
Remanserunt ibidem legatus et rex circa mediam horam confabulantes: deinde, dimis-
sis sponso et sponsa, recesserunt omnes”. Burckard exposa els fets fredament, com un 
notari. Per sort, s’ha conservat una carta del nostre cardenal al cubiculari Joan Marra-
des, “amico singulari”, en què explica el cas d’una manera més entusiasta i en un català 
encisador:38  

 
E aprés, levam-nos de taula e la Majestat del Senyor Rei e yo, ab tots los grans de 
aquest regne, acompanyam la Il·lustríssima Dona Sancha ab lo Il·lustríssim Don 
Jofré fins a la posada on aleviava lo dit senyor príncep, fora del Castellnou. E 
acompanyam-la fins dins la cambra, e Sa Majestat e yo consignam la dita senyora 
a les dames que trobam que la speraven en casa del Il·lustríssim príncep, a les 
quals dames tocava de metre-la al lit a ella e al senyor príncep; e a la Majestat del 
Senyor Rei e a mi tocava sperar fins que fossen al lit. E entram dins la cambra, 
hon stiguem fins a una hora ans del dia, mirant com staven dins lo lit; e aquí sa 
Majestat e yo stiguem burlant-nos ab ells, e yo us sé dir que lo il·lustríssim prín-
cep stava tan gratiós e animós a la batalla que hauria pagat una bella cosa que així 
ho hagués pogut veure altri, com ho he vist yo. Car, si Deus me aiut, tot lo món stà 
tan content del meneg del senyor príncep que no s·i poria esmenar res, que s·il 
vesseu vos parria veure hun altre home que quant partí de aquí. El Senyor Rei li 
vol tant de bé, el honra tant, que tot lo món se’n meravella. Aprés, donant-los la 
mia benedictió en lo lit, nos partim, e la Majestat del Senyor Rei me acompanyà 
fins a casa, no obstant fes una gran pluja, e de allí se’n tornà en Castell, que era 
quasi dia. E per lo no dormir aquella nit, me caygué tanta reuma als ulls, que qua-
si no·y veig per a scriure. Huy de matí, yo he tramès hun cambrer meu al senyor 
príncep per saber com stava, e eren XVIII hores sonades. E no eren lebats del lit e 
dix en secret, a aquell meu, que·s era portat molt valentment, e diu aquest meu 

                                                        
37 SANCHIS SIVERA, 2001: 128-129, doc. 19 (1494, 18 d’abril).  
38 Ibídem: 143-145, doc. 30 (1494, 12 de maig).  
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que stava tan alegre que davant ell besà dos o tres voltes dona Sancha, que era 
una consolatió de veure’ls. E açò és quant a la jornada del diumenge.  
 
El dia 28 de maig el cardenal de Monreale entrava de nou a Roma, dirigint-se al 

Vaticà tot sol a causa de la pesta. Mentrestant, quinze dies abans quatre ambaixadors 
francesos eren rebuts pel papa, un avís de la propera invasió de l’exèrcit de Carles VIII. 
Però aquest tema és a bastament conegut i no caldrà entretenir-s’hi. Té un cert interès 
la relació dels familiars que van acompanyar el cardenal a Nàpols, una petita cort. Res-
pecto els noms en llatí, d’acord amb el text original del mestre de cerimònies:39 

 
D. Alvarum Garsia de Soria, magistrum domus [majordom]; D. Ludovicum de 
Apreca, canonicum Panormitanum [canonge palermità]; D. Lupum Gundisalvi, 
canonicum Compostellanum [canonge de Compostel·la]; D. Guillelmum Varo-
nem, secretarium [sagristà];40 D. Michaelem Claudium, utriusque juris docto-
rem, auditorem [doctor en ambdós drets, auditor]; D. Guldisalvum Torres, secre-
torum doctorem;41 D. Petrum Mauri, prepositum Tarentinum [paborde de 
Tàrent]; D. Didacum de Paladinis.  

Camerarios IIII [quatre cambrers]:42 Jannotum Luberra, Ludovicum Ferri, 
Gregorium Cechuli, canonicum Lateranensem [canonge lateranense], Frideri-
cum Malatesta. 

Scutiferos XXII [vint-i-dos escuders]:43 Perottum de Mingo, magistrum 
stabuli [cavallerís major]; Alvarum de Blacamonte; Johannes de Rechis, scalcum 
tinelli [mestre del tinell]; Didacum Butafago, archidiaconum Alborensem [ardia-
ca d’Oristany]; Henricum Zaff, clericum Basiliensem, comitem Palatinum [cler-
gue de Basilea, comte palatí]; Alvarum de Bigalis, Christophorum Baiardo, Ma-
theum Furga, Franciscum Rossinum, Antonium Fondinum, Fabianum Benavides, 
Gasparem Licinum, Nicolaum Romanum Transtiberinum [del Trastevere]; Jo-
hannes Stephanum de Nitia, Fridericum Alemannum Dunietra; Johannem, ton-
surem [barber]; Gometium Raymundum, Muschinum de Pistorio, Bartholome-
um Taxa; Johannem Cornelium, canonicum Zamorensem [canonge de Zamora]; 
Petrum Sardegli, Lucam de Monte Acuto. 

Scalcos II [dos trinxants]:44 Magistrum Simonem et magistrum Lupum 
cum suis guattatis [ajudants de cuina].45 

Famulos scalchi, quadraginta [quaranta criats dels trinxants].  
                                                        

39 BURCHARDI, 1884: II, 176.  
40 Sens dubte, aquí secretarius equival a sagristà, ja que des de molt antic la sagristia correspon a secreta-
rium o diaconicum, és a dir, un lloc tancat o reservat.  
41 Sembla un lapsus calami. Deu voler dir “decretorum doctorem”, doctor en decrets. 
42 En realitat, a l’edat mitjana camerarius és l’administrador del tresor reial o del diner públic. El cambrer 
privat del papa dirigeix la Cambra Apostòlica. És sinònim de camarlenc.  
43 Escuders en el sentit d’homes d’armes, a vegades nobles de categoria inferior o oficials de classe baixa. 
Però el llistat dels escuders del cardenal de Monreale inclou individus de condició heterogènia.  
44 Scalco és un mot medieval derivat del llatí scalcum, servidor. Gestiona la cuina i el menjar, però no és 
cuiner ni trinxant, sinó un cortesà. Per exemple, de Sixt IV ho va ser el famós humanista B. Sacchi il Plati-
na. Un altre conegut scalco, G. B. Rossetti, que ho era de Lucrècia d’Este, neta de Lucrècia Borja i duquessa 
d’Urbino, és autor d’un tractat sobre el tema: ROSSETTI, 1584. Vegeu, entre d’altres, ALBALA, 2007: 139 seg. 
45 Probablement, guattatis és corrupció o derivació de sguattero o guattarus, del longobard guardià, 
transformat en ajudant de cuina.  
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Burckard relaciona també els noms de la resta de la comitiva, formada per nom-

brosos prelats i els respectius criats, però no estaven al servei directe del cardenal ni 
formaven part de la seva esfera més íntima. Sorprèn l’absència d’individus procedents 
de la Corona d’Aragó, encara que n’hi havia de castellans, sobretot entre els de més ca-
tegoria. En total, sumen setanta-sis persones. No és segur, ni tan sols probable, que 
totes integressin la cort estable del cardenal, perquè el personal de cuina habitual devia 
ser més restringit, però els individus més distingits, deixant de banda cambrers, escu-
ders, trinxants i ajudants de cuina, sí que en devien formar part. Durant els primers 
anys del pontificat d’Alexandre VI, el nostre cardenal residia al Vaticà, a les cambres 
que hi havia damunt del rebost del papa (“dispensam”), a les quals s’accedia per una 
escala metàl·lica de cargol (“lumacam ferrerie prope dispensam”). O així ens ho explica 
el mestre de cerimònies.  

Com s’ha dit abans, el cardenal de Monreale desapareix de la documentació de 
manera sobtada. Es desconeixen les raons d’aquest allunyament de la cort i, amb la in-
formació disponible, és aventurat atribuir-ho a les intrigues del seu bon amic el carde-
nal Ascanio Sforza, a la desconfiança de Cèsar Borja, que va trobar un còmplice en un 
cosí més jove, el ja esmentat Joan de Borja-Llançol menor, a la política antiaragonesa 
d’Alexandre VI, com assegura A. Fernández de Córdova,46 o al rebuig del papa a causa 
de la poca cura que hauria demostrat el cardenal envers el duc de Gandia la nit del seu 
assassinat, com conjectura Miquel Navarro Sorní. Que s’havia produït una ruptura era 
cosa pública, com es dedueix del testimoni de l’ambaixador Paolo Cappello: “Il cardina-
le Monreale è da tre anni contumace col papa, e non gli parla”. De passada, el venecià 
critica l’avarícia del cardenal: “faria volentieri vita de mercadante; vorria avere trenta-
mila ducati sui banchi, ed darli a usura; è miserissimo, e estima molto un ducato”. 
L’informador és fiable només a mitges, atès un capteniment bel·ligerant envers els Bor-
ja, però el seu informe sobre els trenta-cinc cardenals aleshores vius, redactat durant la 
primera ambaixada al Vaticà l’any 1500, proporciona notícies creïbles, i algunes de ben 
interessants.47 El comentari que dedica al cardenal Joan de Borja-Llançol demostra que 
s’havia convertit en el substitut de Joan major com a principal confident del papa: “il 
reverendissimo di Capua, olim Datario, sta sempre appreso il papa, e sa quello che vuo-
le il papa, e tutti i secreti”. 

Això explica que posteriorment Joan major no fos promogut a càrrecs més im-
portants i que no rebés altres prebendes. L’any 1492 havia estat preconitzat adminis-
trador de la diòcesi d’Olomouc, a l’actual República Txeca, però hi va renunciar cinc 
anys més tard; va ser substituït per un nadiu ric i humanista, Stanislav Thurzó. Des del 
29 d’octubre de 1494, a la mort de Bartolomeo della Rovere, Joan major també era 
l’arquebisbe titular de Ferrara –no només administrador, com s’ha dit en més d’una 
ocasió–, encara que sorprenentment sempre va ser anomenat cardenal de Monreale. 

                                                        
46 FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA, 2017. L’autor addueix aquesta raó quan relata l’entrevista de les dues criatures 
borgianes el desembre de 1501.  
47 ALBÈRI, 1846: III, 3-14. Reproduït dins BIANCHI-GIOVINI, 1872: VII, 158-160. L’informe conté incisos de 
Stefano Infessura, i per això s’hi esmenta el “reverendissimo San Pietra in Vincula poi Giulio II, costante 
inimico di papa Alessandro, è molto pericoloso”, de manera que almenys aquest afegit és posterior a l’any 
1502. Del cardenal Lluís Joan del Milà, diu que era “germano” del papa, i no nebot. Del cardenal Joan de 
Castre, bisbe de Gargent, “è vero e dabbene e cattolico gentiluomo, ma è povero; era dapprima castellano di 
castel Sant’Angelo”.  
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Podem interpretar que la promoció era un premi per la legació napolitana, tot i 
l’oposició manifesta del duc de Ferrara, que reclamava la seu per al fill Hipòlit. De mo-
ment, el 20 de setembre de 1493, Alexandre va concedir el capel al candidat ferrarès, 
llavors de 14 anys d’edat, que residia habitualment a la cort de l’oncle Matíes Corví 
d’Hongria. Però el duc insistia i, per coaccionar el papa, retenia les rendes de 
l’arquebisbat. Quan la ciutat va ser posada sota interdicte, el duc va cedir i Joan major 
va poder prendre possessió de la diòcesi el 12 de juny de 1497. Res no era gratuït, de 
manera que Hipòlit va obtenir l’arxidiòcesi de Milà. El 9 d’agost de 1501, el papa va 
concedir a Joan major la diòcesi de Còria –vacant per mort d’una altra fidel i cultivada 
criatura borgiana, Joan Llopis, cardenal de Càpua– a canvi que resignés la de Ferrara, 
però els registres vaticans són taxatius: Joan major mai no hi va renunciar, així que 
Hipòlit no en va poder prendre possessió fins al 8 d’octubre de 1503, dos mesos després 
de la mort del valencià. De moment, el 26 de novembre de 1501, l’administració de Cò-
ria va ser cedida a Francesc Busleiden, bisbe de Besançon i principal conseller de 
l’arxiduc Felip el Bell. Refeta l’amistat amb el papa, Joan major va obtenir el 24 d’abril 
de 1503 una última dignitat eclesiàstica, el patriarcat llatí de Constantinoble, vacant per 
mort del cardenal venecià Giovanni Michiel. Després de la invasió turca, el títol es va 
convertir en purament nominal, honorífic, però conservava el prestigi, una renda i la 
precedència sobre els altres patriarques; és significatiu que l’haguessin usufructuat els 
cardenals Bessarió, Pietro Riario –nebot de Sixt IV– i l’esmentat Michiel –nebot de Pau 
II. El títol va ser abolit per Pau VI l’any 1964. 

El cas és que Burckard no esmenta el nostre cardenal des del maig de 1496, ex-
cepte el desembre del mateix any. El dia 11 havia entrat a Roma el cardenal Hipòlit 
d’Este de manera sumptuosa: el seguici estava format per 250 persones, inclosos set 
prelats. La recepció al Vaticà va generar un problema de jerarquia entre els cardenals 
diaques, però Cèsar va cedir la preeminència i el ferrarès, que havia estat preconitzat 
abans, va ocupar el lloc que li pertocava, entre el cardenal Federico Sanseverino i el fill 
del papa. Després d’entrevistar-se dues hores amb Alexandre, Hipòlit va efectuar la ro-
da de visites protocol·làries als seus col·legues, excepte al cardenal de Perugia, absent 
del palau apostòlic, i al de Monreale, que “noluit ab eo visitari”, és a dir, que va refusar 
de veure’l. Burckard calla el motiu, però probablement era el contenciós per la diòcesi 
de Ferrara.  

L’allunyament de Joan major de la cort era també físic. No sembla casual que fos 
en aquell moment quan decidís canviar de domicili, desallotjant les habitacions que 
tenia reservades al palau apostòlic i optant per una residència de prestigi, el palau Or-
sini de Campo de’ Fiori (fig. 1). La història ha estat reconstruïda per Maria Giulia Au-
rigemma.48 L’edifici s’alçava sobre les restes del teatre de Pompeu, a l’extrem sud-est de 
la plaça, formant un xamfrà arrodonit que s’ajustava al perfil de la fàbrica romana i 
obrint-se a la veïna Piazza del Paradiso; englobava la torre Arpacata o Arpacasa, 
d’origen medieval i fortificada, a la qual durant un temps es va incorporar un rellotge. 
Havia estat construït o, millor dit, reconstruït pel cardenal Francesco Condulmer, nebot 
d’Eugeni IV, i després va ser habitat per ambaixadors castellans i francesos. Ens podem 
fer una idea de les dimensions sabent que l’any 1527 albergava el cardenal Scaramuccia 
Trivulzio amb una família de 103 persones. En realitat, era propietat dels Orsini, que 
l’establien regularment en emfiteusi. Devers 1496 hi residia el cardenal Giovanni de 

                                                        
48 AURIGEMMA, 2001: II, 495-507. Més dades sobre els inquilins Medici dins TEWES, 2011: 464-467. 
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Medici, exiliat a la mort del pare, Llorenç el Magnífic, però l’any següent, el dia 3 
d’octubre, el procurador dels Orsini, Jacopo Santacroce, va subscriure amb Joan de 
Borja major un contracte emfitèutic cedint-li la propietat útil a canvi de 3.000 ducats. 
Val a dir que nou mesos abans havia mort el titular, Gentile Virginio Orsini, empreso-
nat al Castell de l’Ou de Nàpols a instàncies del papa, mentre que el seu fill Gian Gior-
dano Orsini s’havia retirat a Bracciano després que fos alliberat el mes d’abril gràcies a 
la victòria del seu bàndol sobre els borgians, però també a canvi de 50.000 ducats pa-
gats al tresor pontifici per tal de recuperar els castells perduts. Uns dies després de la 
signatura del contracte –al palau apostòlic, en presència del famós mercader, i ben avi-
at banquer, Agostino Chigi–, Gian Giordano es comprometia a rehabilitar una part ruï-
nosa de l’edifici. I és que el cardenal s’havia queixat a l’ambaixador florentí que els Me-
dici l’havien saquejat per fer-li mal, ofesos per la manera com havien estat expulsats de 
la casa; la conducta dels antics llogaters va ser considerada una vulgaritat per tot Roma. 
Els documents detallen les afrontacions: “a parte anteriori est Platea Campi Flore, a 
parte posteriori sunt bona Francisci Straballati, ab aliis vero lateribus sunt vie publice 
vel aliis”. A la mort del cardenal de Monreale, el palau va ser habitat per un altre borgià, 
el cardenal sicilià Pere Desvalls (Isvalies), i finalment va ser recuperat pels Orsini. Es 
coneix també pels noms de Pio da Carpi i Righetti, indistintament. S’ha dit que 
l’adquisició del palau Orsini formava part de l’estratègia d’Alexandre de consolidar la 
seva influència en el centre urbà de Roma, però no es pot descartar que hi haguessin 
influït raons personals del cardenal Borja: l’eventual desafecció a Alexandre, qui sap si 
la voluntat d’explorar una via independent com a papabile, etc. 

Tornem a trobar Joan major el mes d’agost de 1498, festejant les noces de Lucrè-
cia amb Alfons d’Aragó, duc de Bisceglie. Així es desprèn d’una carta de Giovanni Luci-
do Cattanei dirigida al marquès de Màntua el dia 8 de dit mes: “[...] a una taola [tavola] 
sola era S[ua] S[ancti]tà, a l’altra per opposito era el Card[ina]le de Monreale et de Pe-
rosa, Lucretia, Alphonso, la principessa e la sorella de Borgia [...]”.49 No és l’única font 
disponible: una carta no gaire divulgada, escrita presumptament per Sança d’Aragó, 
germana del nuvi, a un anònim espanyol (el tracta de “muy noble y virtuoso señor” i de 
“vuestra merced”) descriu minuciosament les nuviances i esmenta el nostre protagonis-
ta, sense marge per a la confusió.50 Un cop celebrada la missa a la residència de la nú-
via, la comitiva va passar al palau apostòlic per honorar el papa. A la Sala dels Pontí-
fexs, Alexandre esperava en companyia dels cardenals de Monreale i de Perusa, és a dir, 
Joan major i Joan Llopis. Acabats els balls que havia suggerit el papa, els convidats van 
asseure’s a taula: 

  
después [...] vino la cena de su Santidat, la qual fue de esta manera; en el mismo 
lugar donde su Santidat estaba asentado se puso la mesa solo para él y al costado 
de la mesa de su Santidat bajo y fuera del cadalso a man derecha estaba otra mesa 
en que cenaban el Cardenal de Monreal y el de Perusa y tenían a la señora doña 
Lucrecia enmedio, al costado del de Perusa estaba don Alonso, después el Proto-
notario capellán y después dona Jerónima, hermana del Cardenal de Borja [Joan 
de Borja menor]. Yo no cenaba porque servía de la copa a su Santidat; el servicio 
                                                        

49 PASTOR, 1911: VI, 538-539, doc. 44.  
50 LAURENCÍN, 1916. Sembla ser que existeix una edició de l’any 1896, limitada a 25 exemplars, que no he 
pogut consultar.  
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de la mesa de su Santidat era de aquesta manera: cenaba pontificalmente y le ser-
vían de maestres de sala al dar de las fuentes los dichos Cardenales de Monreal y 
Perusa; traíalas don Alonso; después ellos se fueron a sentar para cenar como he 
dicho y a todo lo otro iban de maestres de sala los más honrados de la Corte; por 
pajes de la mesa iban (porque su Santidat no se sirve de pajes) los más honrados 
y nobles cortesanos que en la Corte están; al beber le iba yo de tropa y por sota 
copero don Guillén Ramon de Borja, pariente de su Santidat, y por paje del pa-
ñisuelo mossén Alegre [...]. 
 
Després d’un sopar de tres hores, papa i cardenals van lliurar els regals a la núvia, 

abans de passar a les estances privades (“una sala de las estancias nuevas que se dicen”, 
és a dir, l’Apartament Borja), on es va representar una faula, una cacera d’animals entre 
reals i fantàstics: Jofré disfressat d’ànec, Corella de girafa, Pere Lluís de Borja-Llançol 
d’elefant, Cèsar d’unicorn, etc. Tot seguit, més balls fins a la matinada i una col·lació. 
Però el nostre cardenal de Monreale ja no torna a ser esmentat. Se’ns diu, això sí, que 
va regalar a Lucrècia dos anells valorats en 5.000 ducats, una xifra considerable. Tam-
poc no va assistir a la festa que dos dies més tard va organitzar Cèsar al Belvedere ni a 
una posterior cursa de braus a llança. Els pactes matrimonials havien estat redactats un 
mes abans en presència de tres fidels cardenals borgians: Ascanio Sforza, Joan Llopis i 
Joan de Borja menor.51 Si hi havia reconciliació de Joan major amb la cort devia ser a 
mitges. Ho corrobora Burckard quan descriu la missa solemne celebrada a la Capella 
Sixtina (sempre és anomenada capella maiore) el 8 de desembre de 1499, segon diu-
menge d’Advent. Va oficiar Stefano Gofredi, bisbe de Catanzaro, i va pronunciar el ser-
mó fra Giovanni Angelo de Leonista, franciscà. I –afegeix el mestre de cerimònies– “ad 
hanc missam cum Pontifice venit Rmus. D. cardinalis Montis Regalis, qui malum galli-
cum habens, per biennium vel ultra vel circa usque ad hanc diem non venit in publi-
cum”. Pel que sembla, el testimoni justifica la llarga absència del cardenal per la sífilis, 
encara que hi havia raons d’una altra índole, com ja s’ha comentat. Això sí, que tenia la 
malaltia ho hem de tenir per cert. En tot cas, el moment escollit per fer pública la re-
conciliació és molt significatiu, a punt de començar el Jubileu de l’any 1500, preparat 
amb molta cura pel papa, com veurem més endavant. El mateix dia 8 també es va inau-
gurar la via Alexandrina: “Hodie, peracto prandio, completa est ruptura vie nove, recte 
a parta castri s. Angeli ad portam palatii apostolici apud s. Petrum, et per ea venerunt 
omnes cardinales et alii ad basilicam s. Petri venientes [...]”. Abans d’acabar l’any, Joan 
major havia reingressat en el clan borgià.  

Després de l’obertura de la porta santa, Joan major apareix en el Diari de 
Burckard al llarg de l’any 1500 de manera més o menys regular.52 El mes de febrer: ofi-
ciant de la missa de la festa de la Candelera a la Capella Sixtina, en presència del papa, 
que beneeix les candeles (dia 2) i assistència a la recepció triomfal de Cèsar Borja a la 
Cambra del Papagai, al costat del papa i d’altres quatre cardenals (dia 26). La reconcili-
ació sembla, doncs, definitiva. El mes d’abril: assistència a la missa de Divendres Sant a 
la Capella Sixtina, celebrada pel cardenal Orsini en presència del papa (dia 17). El mes 
de maig: pagament de la taxa imposada per sufragar l’expedició contra els turcs. El mes 
de juliol: cridat pel papa perquè l’aconselli, juntament amb altres quatre cardenals (Gi-

                                                        
51 GREGOROVIUS, 1982: 314-317.  
52 BURCHARDI, 1884: III (1500-1506). Passim si no s’indica el contrari.  
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ovanni Antonio di Sangiorgio, Joan de Castre, Joan Llopis i Antonio Pallavicini) sobre 
la provisió de la diòcesi de València, a causa de la mort de Joan de Borja menor, que és 
concedida al germà d’aquest últim, Pere Lluís de Borja-Llançol (dia 4). El mes de se-
tembre: participació en el consistori secret per a la creació de dotze nous cardenals (dia 
28). El mes de desembre: assistència al pagament del dot d’Àngela de Borja-Llançol –
10.000 ducats donats pel papa– a favor de Francesco Maria della Rovere (dia 26) com 
ho certifiquen els protocols del notari Camillo Beneimbene.53  

L’any 1501 apareix en poques ocasions. El mes de febrer: oficiant la missa solem-
ne de la Candelera (dia 2). El mes de març: participació en el consistori secret (dia 31). 
El mes d’abril: encesa de focs davant de casa seva –entre altres indrets de la ciutat– en 
homenatge a Cèsar per la conquesta de Faenza. El mes d’agost: consistori secret en què 
Giovanni Battista Ferrari, lleial creatura borgiana, rep la diòcesi de Càpua, vacant per 
mort de Joan Llopis, i ell mateix la de Còria, “ut dimitteret Ferrariensem in favorem 
cardinalis Estensis”, bescanvi que com sabem no va tenir efecte (dia 9); assistència a les 
misses solemnes celebrades a la Capella Sixtina per commemorar els aniversaris de 
l’elecció (dia 11) i de la coronació (dia 26) d’Alexandre VI; i testimoni en el nomena-
ment de procuradors de Lucrècia Borja davant el futur sogre Ercole d’Este.54 La segona 
meitat de l’any desapareix de nou, segurament a causa de la sífilis o d’alguna altra 
malaltia. Per això, quan el 23 de desembre el papa ordena als cardenals que enviïn les 
famílies respectives a la Porta del Popolo per rebre el cardenal d’Este s’hi presenta el 
bisbe de Sogorb –fra Gilabert Martí, de l’orde de sant Jeroni, nebot del cardenal Bar-
tomeu Martí–, “cum familia Montis Regalis, nomine eiusdem cardinalis infirmi”. El que 
no sabem és si era veritat o una excusa per no trobar-se amb el seu rival en la qüestió de 
la diòcesi ferraresa. I més en un moment d’apropament diplomàtic del papa amb els 
Este. Si Joan major estava malalt, es va refer, perquè el 2 de febrer de 1502 tornava a 
oficiar la missa solemne de la Candelera a la Capella Sixtina, com havia acostumat a fer 
sempre, llevat del parèntesi esmentat. Això no obstant, feia poca vida col·legial: no par-
ticipa en els consistoris secrets ni en moltes de les misses oficiades pels col·legues, no 
assisteix a les exèquies dels prelats borgians, no fa acte de presència en la recepció 
d’autoritats estrangeres, etc. La missa de la Candelera de l’any 1503 ja no la va dir ell, 
sinó Joan de Castre, cardenal d’Agrigent.  

El cas és que ja no en sabem res més fins a la mort, sens dubte provocada per la 
malària, que va tenir lloc l’1 d’agost de 1503, dues setmanes abans que la del papa. El 
Diari de Burckard no en diu res, ja que s’interromp entre el 22 de febrer i el 12 d’agost, 
dia en què el papa va notar els primers símptomes de la malaltia que el portaria a la 
tomba. La data de mort del cardenal s’infereix del testimoni de Sigismondo de’ Conti, 
secretari apostòlic de Juli II. El dia abans de caure malalt, Alexandre VI guaitava per 
una finestra el funeral d’un parent, Guillem Ramon de Borja i Sanoguera, prefecte de la 
guàrdia vaticana i presumpte germà del cardenal de Monreale segons el narrador –en 
realitat, cosí germà–, que va morir a les calendes d’agost; el difunt era persona obesa, 
com ho era el papa, qui ho va considerar un mal averany i no es va estar de comentar-
ho: “aquest mes és fatal per als corpulents”. El text original diu en llatí:55  

                                                        
53 PARISI, 2006-2007: 247, núm. 262.4; PARISI; TOLDRÀ, 2014: 263, doc. 19.1. 
54 PARISI, 2006-2007: 247, núm. 265.1; PARISI; TOLDRÀ, 2014: 269, doc. 20.1. 
55 DE’ CONTI, 1883: 267. També, PANVINIO, 1843: IX, 194 seg., en particular 292. Encara, BURCHARDI, 1884: 
III, 238, n. 3.  
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Pridie quam languere coepisset, spectaverat e fenestra funus Guillelmi Raymundi 
consanguinei cohortis palatinae praefecti, fratris germani Ioannis Borgiae cardi-
nalis Montisregalis, qui kalendis augusti obierat, hominis praepinguis atque obesi 
corporis; quo spectaculo tristatus fatalem eum mensem praepinguibus esse dixit: 
nam et ipse Alexander obeso corpore erat. 
 
Es veu que, de retorn a les seves estances, el papa va descobrir-se un bubó al peu i 

va exclamar “malum augurium, malum augurium hoc est”. I, en efecte, va finar el dia 
18. La noticia de la mort de Joan major va ser comunicada immediatament per Antonio 
Giustinian a les autoritats venecianes, afegint els habituals judicis de valor sobre 
l’avarícia del papa.56 

 
Heri [1 d’agost de 1503], circa l’hora de l’Ave Maria, il cardinal de Monreal è pas-
sato di questa vita, morte quasi repentina, per non esser stato infermo più di due 
zorni. Per la morte del quale il Pontifice ha abuto una bona zera [“cera”, és a dir, 
ha fet bona cara], benchè li fosse nepote, però che aveva fama di aver denari e 
anche zoie [joies] per assai denari, oltre mobilie de casa, del qual l’era ottimamen-
te in ordine. Si stima averà il Papa, omnibus computatis, da 100.000 ducati; oltra 
quello [...] el trazerà [tractarà] di vender i sui benefici. 
 
Les exèquies es van celebrar en presència d’Alexandre i del seu secretari, el car-

denal Adriano Castellesi da Corneto. La pretensió de l’ambaixador Giustinian de ser 
rebut pel papa va ser desatesa: “Che Nostro Signor si excusò esser fastidito per la morte 
di questo cardinal suo nipote, et el fastidio doveva esser in contar danari e manizar zo-
gie”. El 3 d’agost hi insistia, deixant caure la possibilitat que Joan hagués estat enveri-
nat per ordre de Cèsar, sense cap prova com és habitual: “Dal Cardinale di Monreale si 
sono trovati fra denaro, argenti, tappezzerie e gemme ducati 100.000. È pubblicato et 
affirmato che lui etiam sia sta’ mandato per la via che sono tutti gli altri, da poi che so-
no bene ingrassati, e dassi di questo la colpa al Duca, che in ogni tempo lo ha abuto in 
grazia”. Ràpidament, els beneficis de Joan major van ser distribuïts entre els parents. 
El dia 9 del mateix mes, l’arquebisbat de Monreale va passar a mans de Joan de Caste-
llar i de Borja, bisbe de Trani i cosí germà del difunt, mentre que el patriarcat de Cons-
tantinoble va ser concedit a un nebot matern del difunt, Francesc Galceran de Lloris i 
de Borja, bisbe d’Elna i tot seguit arquebisbe de Trani.  

Gràcies a la descripció de la basílica vaticana escrita per Tiberio Alfarano a la se-
gona meitat del segle XVI podem saber que Joan major va ser enterrat en una de les vuit 
capelles de la rotonda de Santa Maria de les Febres, al costat dels dos papes Borja i al-
tres prelats del seu cercle.57 La capella, dedicada a sant Andreu i sant Jaume, havia estat 
restaurada per Calixt III. De fet, aquest papa hi va ser enterrat, en una petita cripta si-
tuada al mig, la mateixa on van ser sebollides les despulles d’Alexandre VI, que en un 

                                                        
56 Dispacci, 1876: II, 466-467. 
57 ALPHARANI, 1914: 141-144. Al costat sud de la primitiva basílica, a la zona del circ de Neró, s’alçaven dos 
mausoleus d’època imperial, connectats per un corredor; erròniament, al segle XVI s’identificaven amb dos 
temples, dedicats a Apol·lo i a Mart o a Diana. En època cristiana es van dedicar a Santa Peronella i Santa 
Maria de les Febres, respectivament.  
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primer moment van ser dipositades a la capella de sant Cosme i sant Damià del mateix 
temple. Mentrestant, Alexandre VI havia fet construir el monument funerari de l’oncle, 
desmuntat l’any 1585 arran de l’enderroc de les dues rotondes antigues. Llavors, les 
restes dels dos papes van anar a parar retro organa de la nova basílica, fins que, l’any 
1605, el protonotari apostòlic Joan Baptista Vives, valencià, les va transferir a un petit 
monument de forma piramidal ubicat en un angle de la nau de sant Andreu, adornat 
amb fragments de la tomba renaixentista (com a mínim, els relleus dels sants Calixt, 
Vicenç Ferrer, Nicolau i Osmond de Salisbury). A la mateixa capella van ser enterrats 
els cardenals Francesc Galceran de Lloris, Joan Llopis, el nostre Joan de Borja major i 
Enric de Borja i Aragó –germà de sant Francesc de Borja–, entre altres familiars dels 
papes valencians. 

No disposem de dades documentals relatives als interessos culturals i/o artístics 
del cardenal de Monreale. Algunes fonts el converteixen en el protector de Marco Probo 
da Sulmona, autor de la Parthenia o Vida de la Verge, editada pòstumament a Nàpols 
l’any 1529. Tanmateix, l’al·lusió que es fa al prefaci a “Io. cardinalis Borgia” més aviat 
apunta a Joan de Borja menor. El nostre devia sentir debilitat pel luxe, si fem cas de 
l’ambaixador venecià, que es refereix explícitament a la riquesa que ostentava i, en con-
cret, al seu palau ben moblat, a les joies i als tapissos. El bon gust del cardenal devia ser 
vox populi, perquè un cop celebrat el casament de Jofré i Sança a la capella de Cas-
telnuovo, “aprés la M[agesta]t del S[senyor] R[ei] me portà a les sues stàncies, mos-
trà’m totes les sues joyes e libres, e aprés anam a hoir músiqua singular e en tota per-
fectió, e açò durà fins dos hores de nit”, com li ho recordava el mateix cardenal a l’amic 
Joan Marrades, camarlenc secret d’Alexandre VI i bisbe de Sogorb, en una carta esmen-
tada més amunt. Amb els Borja, sempre hi pot haver sorpreses, com argüia el P. Batllo-
ri. Sense anar més lluny, aquest Joan Marrades, que ha passat a la història borgiana 
com un titella més, devia tenir prou sensibilitat estètica ja que Isabella d’Este li va 
sol·licitar una escultura de sant Joanet de bellesa proverbial. Això sí, que fos un 
col·leccionista d’art potser és una exageració. 

 
  
UNA LEDA ANTIGA 
 
La cort milanesa va esdevenir plenament renaixentista en època de Ludovico 

Sforza, conegut com Il Moro. La seva debilitat per l’opulència i el luxe es va traduir en 
una política d’estímul de les arts sumptuàries i en l’encàrrec continuat d’obres precioses 
d’argenteria i joieria, teixit i miniatura. Posem per cas una sèrie insòlita de seixanta-sis 
sants de plata. Però la categoria del seu mecenatge es fa del tot evident quan es pensa 
en els artistes que va tenir l’habilitat de posar al seu servei: Bramante, Leonardo da 
Vinci i els seus deixebles, Giovanni Ambrogio de Predis –procedent de la cort de Maxi-
milià d’Àustria–, Cristoforo Foppa, Antonio da Monza, etc. Segons sembla, també esta-
va interessat per les antiguitats, sobretot escultures i camafeus d’època romana.58 Al-
guns d’aquests objectes podien adquirir una funció diplomàtica; així, l’any 1490, quan 
encara tenia esperances de casar la neboda Bianca Maria amb el fill de Maties Corví, 
Ludovico regalava al rei hongarès una estàtua de Bacus (“lo Bacho marmoreo”); la hi 

                                                        
58 Encara és imprescindible MALAGUZZI VALERI, 1913-1923.  
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havien enviat de Roma trencada en dos trossos, però el duc confiava en l’arribada a Mi-
là d’un escultor romà que la pogués restaurar.59  

El 15 de febrer de 1495, de Roma estant, el famós orfebre Cristoforo Foppa il Ca-
radosso escrivia una carta a Ludovico donant-li informació de les estàtues antigues que 
esperava d’obtenir per a la col·lecció ducal.60 Abans havia intentat procurar-se’n a Flo-
rència, de la col·lecció Medici, un cop mort Llorenç el Magnífic i enviada la família a 
l’exili, però les pretensions de les autoritats republicanes el feren desistir; això no obs-
tant, pensava tornar-hi, no fos cas que els preus baixessin. En la missiva, Foppa comen-
ta les converses practicades amb alguns cardenals. El milanès Giovanni Giacomo 
Schiaffinati, arquebisbe de Parma, li va demanar el motiu de la visita (“Li disse eser 
venuto a vedere se trobava qualche bella cossa anticha di marmo over di bronzo e se 
potesse aver per danare che ne faria piacere a Vra. Exclia.”) i, verificant que Il Moro es 
delia per les antiguitats (“mi dimanda si quella se ne deletava, li rispoxe de si”), li va 
oferir una figura a propòsit (“io l’o viduta, è bona”). Per tant, era convenient que el duc 
li escrivís personalment una carta d’agraïment. El napolità Federico Sanseverino va 
prometre que li mostraria “qualche bella cossa”, però no en sabem el resultat. Foppa 
sabia que altres dos prelats, Giovanni Colonna, administrador de la diòcesi de Rieti, i 
Francesco Todeschini-Piccolomini, arquebisbe de Siena i futur Pius III, tenien objectes 
d’interès, però per desgràcia es trobaven fora de la ciutat. En tot cas, el que ara més ens 
interessa és la referència que fa l’artista a Joan de Borja major: “Ilmo. et Rmo. Mons. 
de Monreale me a donato una Leda di marmo, bona, anchora li mancha qualche mem-
bro; non restarò di torla”. El remitent confiava d’obtenir el permís d’exportació i poder 
enviar les peces per mar fins a Gènova i des d’allà per terra fins a Milà.61 Segons Maria 
Chiara Monaco, una hipòtesi raonable és que l’estàtua hagués estat descoberta en algu-
na excavació feta a Roma, però de moment no és possible d’identificar-la amb cap dels 
exemples conservats ni conèixer les vicissituds que va experimentar després de la cai-
guda de Ludovico l’any 1499.62 Sigui com vulgui, és més que probable que Leonardo la 
conegués i s’hi interessés, perquè en aquell temps reflexionava precisament sobre 
aquesta iconografia.  

Els prejudicis negatius també han contaminat la historiografia borgiana pel que 
fa als interessos en matèria antiquària d’Alexandre VI i, per extensió, d’altres membres 
de la família. És cert que el papa va permetre que el Fòrum romà i el Colisseu servissin 
de pedreres i que va decapitar la Meta del Borgo (en forma de piràmide, també dita de 
Ròmul o d’Escipió, la base es va esfumar sota la via Alexandrina), però eren pràctiques 
habituals de la majoria de papes quatrecentistes, inclosos Nicolau V, Pau II i Sixt IV, 
aparentment més respectuosos amb els testimonis arquitectònics romans. Per no parlar 
de Juli II, tan criticat al seu temps per haver-se desfet incomprensiblement de les co-
lumnes de la basílica constantiniana de Sant Pere. Les fonts no són tan dràstiques i 
permeten una interpretació més ponderada dels gustos d’Alexandre.63 Perquè, posem 

                                                        
59 PÓCS, 2011.  
60 MÜNTZ, 1882: 32-33. Llavors, la carta era propietat d’un col·leccionista anglès anònim. Després ha estat 
citada en alguna altra ocasió; per exemple, DALLI REGOLI; NANNI; NATALI, 2001: 72; o CARBONELL BUADES, 
2008-2009: 325-357, n. 55, entre d’altres. El 3 de juliol de 2007, la carta va sortir a subhasta a Christie’s de 
Londres (cat. 7411), procedent de The Albin Schram Collection of Autograph Letters. 
61 Sobre els gustos antiquaris de Ludovico, vegeu en particular AGOSTI, 1987.  
62 MONACO, 2001: 72-80. 
63 Entre d’altres, GREGOROVIUS, 1875; MÜNTZ, 1876, 1898; LANCIANI, 1902: 88-137. 
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per cas, alguna cosa deu voler dir que l’any 1472 a Tarragona, de viatge cap a la cort 
dels Reis Catòlics com a legat a latere, volgués veure les ruïnes antigues, mal que fi-
nalment desistís a causa de la canícula: “Després de ohida [missa] volgué veure lo cas-
tell de l’archebisbe y lo cercà tot, y també volgué veure la casa de l’ardiaca major [...]. A 
12 del matex mes anà a missa a la Seu, y la ohí en la matexa capella de les Verges, y sa-
bent que prop Nostra Sra. del Miracle hi avie los vestigis de l’amphiteatro del temps 
dels romans, volgué baxar a vèure-lo, però com arribàs al portal del rey y vés lo gran 
calor que feia, se’n tornà a casa sens vèure-los”.64  

Pel que sembla, va ser durant el seu pontificat que es van obrir les primeres exca-
vacions a Tívoli, o així ho afirma l’arquitecte i antiquari Pirro Ligorio uns anys més 
tard. I quan subscriu personalment el contracte d’obertura dels fonaments de Castel 
Sant’Angelo amb els llombards Jacomino de Marcon i Antonio di Giovanni de Marcon 
es preocupa d’assegurar-se la propietat de les troballes arqueològiques: “Item dicti ma-
gistri promettono et obliganse che se in dicti fossi se trovassono marmi, tivertini [sic, 
per travertini], statue, ferro, piombo et ogni altra cosa, excepto piperigni et pietra da 
murare, siano tuctu de la Stà. De N. S. et ipsi siano obligati cavarli fora, et quello fosso 
che se farà per cavarli non se computi al dicti magistri, et dicti piperigni et pietra da 
murare siano de dicti magistri”.65 En efecte, va ser llavors que va aparèixer, entre altres 
peces, un cap colossal d’Adrià, molt lloat per Winckelmann i conservat a la rotonda del 
Museo Pio-Clementino. Primer s’exposava al pati del mateix castell, al costat del cap 
també colossal d’Antoní Pius –encara in situ–; sembla ser que pertanyien a sengles es-
tàtues que s’allotjaven en fornícules practicades en la cambra sepulcral del mausoleu 
imperial.66 Una important col·lecció epigràfica era la del polifacètic Lorenz Behaim, 
majordom del papa, i també recollia inscripcions romanes –quaranta-sis, a més d’altres 
restes antigues– Pomponio Leto, el famós humanista protegit per Alexandre VI i pel 
tresorer pontifici Francesc de Borja (aquest últim, el destinatari de la dedicatòria del 
seu Romanae historiae compendium). L’any 1496, els prohoms de l’Ospedale de Santa 
Maria delle Grazie concedien permís al cardenal Adriano Castellesi, secretari del papa, 
“fodendi extrahendi et removendi lapides marmoreas et tiburtinas statuas quae repariri 
possunt in hortis dicti [de Santa Maria della Consolazione] pro fabrica eiusdem d. Ha-
driani in via Alessandrina burgi S. Petri cum pactis etc.” Com és prou sabut, el palau 
Castellesi és l’actual Giraud-Torlonia. Per cert que l’hospital, adjacent al Fòrum romà, 
va ser ampliat amb una sala dedicada a les dones, actualment desapareguda, gràcies a 
les subvencions de Vannozza Catanei i el fill Cèsar.67 En aquell temps es va retrobar el 
templet dòric quadrifont dit de Janus o del Fòrum Boari i part de la Basílica Emília o 
algunes restes antigues quan s’obriren els fonaments per a la construcció de l’església 
de San Rocco all’Augusteo. L’any 1500, un prelat borgià –un seu germà s’havia casat 
amb Jerònima Borja, filla del papa–, Giuliano Cesarini, va instituir el primer museu-
jardí conegut, lliurement obert als estudiosos del passat. Un altre il·lustre borgià, el 
cardenal Ludovico Podocataro, disposava d’un jardí semblant, com ho certifica Vasari: 
“un giardinetto con alcune statue ed altre anticaglie”; per exemple, un Bacus antic asse-
gut i acompanyat d’un tigre. Els murs del pati estaven decorats amb escenes de bacants 

                                                        
64 BLANCH, 1985: II, 115. L’original data del segle XVII.  
65 MÜNTZ, 1886: 64. El document és reeditat a PITTARELLO, 1991: 92.  
66 VISCONTI, 1821: 195-197.  
67 PERICOLI, 1879: 74-77.  
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i sàtirs pintades pel famós Perin del Vaga.68 En definitiva, no hi ha motius per pensar 
que Alexandre i algunes de les seves criatures fossin tan insensibles a la història antiga 
i a les restes arqueològiques com tan sovint es repeteix.  

 
 
UN MARTELL CERIMONIAL 
 
La celebració dels jubileus té una història llarga, ja que es remunta al papa Boni-

faci VIII, que el 22 de febrer de 1300 va expedir la butlla “Antiquorum habet fida rela-
tio” (‘Una narració antiga digna de fe [...]’) amb l’objectiu d’instituir el primer any sant i 
de concedir la corresponent indulgència plenària a tots els pelegrins que visitessin Sant 
Pere durant quinze dies;69 amb el temps aquesta obligació es va estendre a les basíli-
ques de Sant Joan del Laterà, Santa Maria la Major i Sant Pau extramurs. La idea era 
celebrar un Jubileu cada cent anys, però el papa Climent VI (1342, d’Avinyó estant) va 
reduir l’interval a cinquanta anys, Urbà VI (1389) a trenta-tres anys i Pau II (1470) a 
vint-i-cinc anys. El nom de jubileu és antic i té un significat simbòlic, ja que remet al 
Levític: estava prescrit per commemorar cada cinquanta anys el final del captiveri a 
Babilònia.  

Alexandre VI va publicar el de l’any 1500 tres vegades: el 12 d’abril de 1498 –
Dijous Sant–, el 28 de març de 1499 –també Dijous Sant– i el 22 de desembre del ma-
teix any. En la primera ocasió, la butlla “Consueverunt romani pontifices” confirmava 
la suspensió de totes les indulgències plenàries durant el Jubileu. En la segona ocasió, 
el protonotari apostòlic Vito Gambara va ser l’encarregat de llegir la butlla “Inter mul-
tiplices” en presència de tota la cort pontifícia. I, finalment, el tercer dia, acabada la 
missa dominical, dos cambrers pontificis van llegir a la portes del palau apostòlic en 
llatí i italià un altre diploma papal, “Inter causas multiplices”, que fixava les modalitats 
d’adquisició de la indulgència jubilar. A més, en aquests documents el papa prometia 
obrir la porta santa amb les seves pròpies mans. Tot ho explica fil per randa el tantes 
vegades citat mestre de cerimònies Burckard. Mentrestant, amb l’objectiu de facilitar el 
trànsit dels pelegrins, Alexandre havia posat en marxa algunes reformes urbanístiques 
d’importància capital: l’obertura de la Via Alexandrina, la consolidació dels fonaments i 
l’arranjament dels voltants de Castel Sant’Angelo, etc. No hi ha records gràfics fidedig-
nes del cerimonial d’obertura de la porta. No es pot fer cas de totes les medalles com-
memoratives d’aquell o d’altres jubileus, ja que algunes van ser encunyades a posterio-
ri. Les més antigues mostren l’efígie del papa i, al revers, una porta més o menys 
simplificada. Al dors de les de 1475 i 1500 es veu una escena narrativa, quan el papa 
obre amb un martell de punta la Porta Santa, però es tracta de medalles atribuïdes a 
Giovanni Paladino, actiu a finals del segle XVI (fig. 3).70 En tot cas, el protocol que ha 
perdurat durant segles data precisament de l’any 1500 i va ser dissenyat per Burckard: 

 
                                                        

68 FINOCCHI GHERSI, 2001.  
69 Hi ha dues versions del text. La primera, en forma epistolar, que es donava per perduda, s'ha publicat 
recentment. La butlla va ser publicada en un consistori extraordinari celebrat el dia de la festivitat de la 
càtedra de sant Pere. Una segona butlla expedida el mateix dia, “Nuper per alias”, fixava restriccions a 
l’adquisició d’indulgències; per exemple, per culpa d’una excomunicació o per haver mantingut contactes 
comercials amb sarraïns. 
70 Entre d’altres, HILL, 1920. Més genèric, TELLINI SANTONI; MANODORI, 1997.  
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Feria quarta die XXIV mensis Decembris vigilia Nativitatis Domini nostri Iesu 
Christi antequam Sanctissimus noster descenderet ad Basilicam Sancti Petri pro 
Vesperis dicendis, posita fuit Porta marmorea ornata in locum, ubi dicitur Porta 
Aurea, quae tamen designationem, seu formam interiorem, quae Porta dicebatur, 
in latitudines ad duos palmos excedebat, in altitudine autem concordabat. Murus 
fuit ab intra attenuatus, et subtilior factus, sed non satis atque bene, neque a late-
ribus, nisi quantum Porta marmorea posita continebat: fuit etiam circa medium 
ad sex palmos supra terram perforatus ad latitudinem unius palmi, et lateribus 
sine calce obturatus, ut in eum locum Dominus nostre ritus facere pro illius aper-
tura [...].  
 
En conseqüència, la vigília de Nadal, el papa va ser traslladat en processó fins a 

l’atri de Sant Pere, en cadira i sota baldaquí, sostenint una espelma amb la mà esquerra 
i beneint amb la dreta, acompanyat de tota la cort. L’esperava un cor que cantava antí-
fones. Acte seguit, el papa va pronunciar una oració, composta també per Burckard, 
que recordava el jubileu instituït per Moisès. Per últim es va aproximar a la porta:  

 
Sanctissimus Dominus noster accessit pedester ad portam aperiendam, et accepto 
de manibus magistri Thomasii Mataratii muratoris et suprastantis aedificii, 
malleo quo communiter muratores utuntur, dedit tres vel plures ictus ad illud fo-
ramen in medio portae factum, lateribus obturatum, quod fecit cadere in terram, 
et retrocessit ad sedem suam sedens, et laboratores prosecuti sunt, murum usque 
ad quantitatem designatam rumpentes; in qua ruptura mediam horam vel circa 
consumpserunt, Cantoribus nostris continue Antiphonas cantantibus, et repeten-
tibus. Rupto muro ad opportunitatem, Sanctissimus Dominus nostre de sede des-
cendents, ivit pedestre ad Portam huiusmodi, ad cuius liminare genuflexit, et de-
tecto capite oravit ad spatium medii Miserere, candelam suam ardentem in manu 
sinistra retinens [...] et intravit Papa per Portam Basilicae praefatae [...].  
 
Cerimònies similars van tenir lloc a les altres basíliques, presidides per enviats 

del papa: a Sant Pau extramurs, un arquebisbe, prelat domèstic; a Sant Joan del Laterà, 
un cardenal; i a Santa Maria la Major, el cardenal Orsini. Aquests temples van ser visi-
tats per Alexandre el 14 d’abril de 1500, en companyia del col·legi de cardenals i nom-
brosos prelats i grans senyors.  

La Porta Santa de l’antiga basílica vaticana estava situada a l’extrem dret del pòr-
tic principal, encara que, com es desprèn del text de Burckard, rebia el nom de Porta 
Aurea.71 Segons Christoph L. Frommel, era un disseny d’Antonio da Sangallo el Vell, 
arquitecte de confiança del papa Borja, i va ser substituïda per la de Baldassare Peruzzi 
(1525) que encara es conserva. El mateix autor ha sabut identificar la de Sangallo en el 
rerefons d’un retaule de Hans Burgkmair (1501) conservat a la Staatsgalerie Altdeuts-
che Meister d’Augsburg (fig. 5). Recorda alguna de les portes de l’Apartament Borja i 
també les fornícules fingides de la decoració mural de la Sala dels Misteris del mateix 
lloc. L’escut borgià que llueix a la llinda és una prova definitiva.72 La porta va ser clau-
surada el 5 de gener de 1501, vigília dels Reis, no pel papa, que patia de poagre, sinó per 

                                                        
71 JUNG-INGLESSIS, 1975.  
72 FROMMEL, 2001. 
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dos flamants cardenals, Francesc de Borja i Giovanni Battista Ferrari. A més, van parti-
cipar-hi quatre mestres d’obres i una dotzena de manobres.  

L’any 1912, el Museu del Louvre va adquirir un martell de bronze daurat o, millor 
dit, ja que li manca el mànec, un cap de martell en forma de drac, procedent de la 
col·lecció dels ducs d’Osuna (fig. 4).73 L’origen anterior és desconegut, però cal recor-
dar que els Osuna havien assumit el ducat de Gandia a mitjan segle XVIII. L’objecte està 
fos en dues peces, una base cilíndrica i l’esmentat cap zoomòrfic. A les dues cares 
d’aquest últim hi figura un escut borgià, mentre que una inscripció gravada al cilindre 
revela la identitat precisa del client: IO. TT. S. SUSANE. PRES./CAR. MONT[...]EGAL, 
és a dir, “Iohannes. Tituli. Sancte. Susanne. Presbyter. Cardinalis. Montisregalis”. Atès 
que per la seva magnificència és un martell d’ús cerimonial, s’ha suggerit que potser es 
va fabricar amb motiu de l’any sant de 1500 i, en particular, si ens refiem de les notícies 
proporcionades per Burckard, es podria haver utilitzat en l’obertura de la Porta Santa 
de la basílica de Sant Pere. És cert que no ens informa de la presència del cardenal de 
Monreale, però això no és un argument definitiu ni obsta perquè fos aquest prelat qui 
hagués encarregat el martell, una vegada que s’havien restablert les relacions amicals 
amb el papa.  

L’objecte del museu del Louvre té un valor afegit, l’excepcionalitat, ja que és el 
més antic dels pocs que es conserven, encara que sigui mancat de l’agafador. Com és 
natural, l’eina en si té un gran valor simbòlic, inspirat en Isaïes 44 i 59 i en Jeremies 50: 
d’una banda, el martell trenca les pedres dures dels pecats i dels cors insensibles i, de 
l’altra, obre els murs que separen els homes de Déu. Mitjançant una metàfora prestada 
de l’arquitectura, l’Església treballa en la restauració del vell i en la construcció del nou, 
alhora que el martell també significa el treball i la suor que els prelats inverteixen en la 
conversió de les ànimes.74 Després del martell del cardenal de Monreale, es té notícia 
del que va usar Climent VII l’any 1525, fabricat amb or, però va desaparèixer molt aviat, 
fos per Benvenuto Cellini dos anys més tard per pagar la multa imposada per Carles V 
al papa per mor del Sacco de Roma. Després, el material més usat va ser la plata daura-
da. Ho era, per exemple, el que va fer servir Juli III l’any 1550 i que tot seguit va regalar 
a Otto Truchess von Waldburg, cardenal bisbe d’Augsburg: “et stando senza Mitra [el 
papa] le fu dato in mano da uno de’ Diaconi assistenti un Martello d’Argento indorato 
fatto nel modo che usano i muratori, con un manico d’Hebano lavorato tanto bene che 
mai si vidde più bella cosa, et fu stimato di grandissimo prezzo [...]”.75 Aquest martell 
magnífic es conserva sencer al Bayerisches Nationalmuseum de Munic, atribuït a un 
taller alemany. O bé, en el jubileu de l’any 1650: “Poi scende sua Santità con la Mitra et 
preso dal Maggior Penitentiero un Martellino d’Argento indorato, con il quale percuote 
tre volte il muro che serra la Porta, dicento al primo colpo: Aperite mihi Portam iusti-
tiae [...]”.76 

 
 

                                                        
73 MARQUET DE VASSELOT, 1912.  
74 GLIGORA; CATANZARO, 2015: 52-57. Entre altres fonts antigues, vegeu SANTARELLI, 1624; VITTORELLI, 1625; 
HONORATI DA VITERBO, 1649; MANNI, 1750.  
75 L’Ordine, 1550: 3.  
76 QUERZAGROSSA, 1650.  
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UN PORTAPAU 
 
Procedent de la col·lecció del banquer John Pierpont Morgan, el Metropolitan 

Museum de Nova York conserva des de l’any 1917 un portapau renaixentista de qualitat 
excepcional (inv. 17.190.860) (fig. 2). Es va donar a conèixer l’any 1911 en una exposi-
ció de la col·lecció de joies de l’esmentat col·leccionista celebrada al Victoria and Albert 
Museum de Londres.77 Aleshores ja es feia saber que l’origen de la peça era la catedral 
de Tarassona, encara que erròniament s’atribuïa a Filarete i es datava l’any 1482. En el 
catàleg d’una exposició celebrada en el museu novaiorquès l’any 1923 se’n reiterava 
l’origen, però es transferia l’atribució a Moderno.78 Després no ha cridat l’atenció fins a 
una publicació recent dedicada al tresor de la catedral de Tarassona.79 Ara es pot asse-
gurar que va ser regalat l’any 1538 per Pedro Villalón, degà de Tudela, documentat a 
Roma entre 1507 i 1513 com a cambrer i protonotari apostòlic de Juli II. Això podria fer 
pensar en una compra a Itàlia, però, segons pròpia confessió, l’havia adquirit en la sub-
hasta post mortem dels béns del bisbe Gabriel de Ortí, ambaixador de Ferran el Catòlic 
davant Lluís XII de França (1513-1514), membre del Consell reial i bisbe de Tarassona 
(1523-1535); aquest individu era oriünd i canonge de la mateixa població.  

Però on podia haver obtingut el portapau borgià el bisbe Ortí? Es poden proposar 
almenys dues hipòtesis. La primera, que hagués estat propietat del seu antecessor en la 
diòcesi turiasoniensa, Guillem Ramon de Montcada i de Vilaragut, prior de la seu de 
Tortosa, president de la Generalitat de Catalunya (1470), bisbe de Vic (1473-1493), de 
Mallorca (1493-1496) i, finalment, de Tarassona (1496-1522).80 El prelat era fill de Joan 
de Montcada, baró de Xiva i de Castellnou i, per tant, cunyat de Jofré de Borja-Llançol 
de Romaní, baró de Vilallonga i d’Anna, nebot matern d’Alexandre VI. Es conserven 
dues cartes del bisbe al papa felicitant-lo per l’elecció i oferint-li els seus serveis –i els 
del germà Pere– mitjançant el nunci Francesc Desprats, el qual el considerava “persona 
molt honrada, e molt affectat servidor de vostra beatitut, en tant que en tot lo que fos 
servey de vostra santedat seria promptíssim fins a metre-y la vida. E si vostra santedat 
en aquests embaraços lo havia de mester aquí, dexaria aquesta cort e quant hi ha per 
servir a vostra santedat, de qui se poria fiar tota cosa”, a més de recordar-ne el pedi-
gree, “essent persona tant de linatge e tenint lo deute que té e ab lo reverendíssimo car-
denal de Mont-real e ab la casa de don Jofré de Borja”.81 Tanmateix, no sembla que el 

                                                        
77 Se’n va publicar una ressenya al New York Times del 10 de setembre de 1911. Abans havia estat mostrat 
en una exposició celebrada a Madrid l’any 1892 per commemorar el quart centenari del descobriment 
d’Amèrica; en aquell moment encara pertanyia a la catedral de Tarassona. Vegeu el catàleg Exposición, 
1893: pl. XII. Sobre l’adquiridor, STROUSE, 2000.  
78 Loan Exhibition, 1923: 23, cat. 77. En aquell moment, el portapau descansava sobre un peu de vidre 
modern, que li ha estat retirat. També amb atribució a Moderno dins BRECK; ROGERS, 1925: 204-205, fig. 
106.  
79 BARRÓN GARCÍA, 2013. L’autor ha documentat que el portapau es guardava en un estoig: “Item un porta-
paz grande con las armas del deán de Tudela Pedro de Villalón que lo dio el año 1539, el qual tiene el aço-
tamiento de Christo de oro esmaltada, lo demás de plata sobredorado, pesa dos marcos y medio, tiene su 
caxa de fusta cubierta de cuero y dentro aforrada de forraje colorado”. S’equivoca, però, en la identitat del 
cardenal, que no era Borja-Llançol, sinó Borja i Navarro d’Alpicat.  
80 Per error, qualque episcopologi turiasoniense l’anomena Guillem Ramon de Mendoza.  
81 Vegeu ara BATLLORI; REQUESENS; TOLDRÀ, 2017: doc. 98 (Francesc Desprats a Alexandre VI; 18 de juliol 
de 1494), doc. 109 (Guillem Ramon de Montcada a Alexandre VI; 24 d’agost de 1494), doc. 122 (Francesc 
Desprats a Alexandre VI; 11 de setembre de 1494). Jofré de Borja i Llançol de Romaní, baró de Vilallonga i 
Anna, estava casat amb Joana de Montcada; era, per tant, cunyat del bisbe Montcada. A l’espera de con-
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bisbe Montcada abandonés mai la cort castellana ni que fos especialment afavorit pel 
papa –ni ell ni el germà Pere–; en canvi, la germana Joana va ser dama de confiança de 
Lucrècia i dos dels seus fills van obtenir la porpra. És més que evident que, per al papa, 
el llinatge Borja prevalia sobre el Montcada. O potser és que eren individus massa afec-
tes a Ferran II. Guillem Ramon era un bisbe absentista, ja que residia a València, on 
exercia com a canceller reial i jutge de competències. Hi va pagar la construcció del 
desaparegut conjunt conventual extramurs de Nostra Senyora del Remei, habitat per 
trinitaris calçats, i es va fer enterrar al presbiteri de la mateixa església, al costat dels 
seus pares; les obres es van acabar l’any 1516.82 L’any 1501 va començar la construcció 
del claustre de la catedral de Tarassona i una capella funerària annexa, que evident-
ment més tard va descartar com a lloc d’enterrament.83 A més, va ser protector de 
l’humanista Alonso de Proaza. Ja que va morir abintestat, la Cambra Apostòlica va se-
grestar-ne els béns, de manera que el problema hereditari va passar a ser gestionat pel 
nunci Bernardino Pimentel. I aquesta sembla una via molt plausible de la transmissió 
del portapau a favor del bisbe Ortí.  

L’altra alternativa és que la peça procedeixi de la catedral de Monreale, opció que 
es podria justificar per la inscripció que figura a la mateixa obra, remarcant la condició 
d’arquebisbe del propietari, i no com a cardenal titular de Santa Susanna.84 Tanmateix, 
ja hem dit que Joan major sempre va ser conegut com a cardenal de Monreale i, d’altra 
banda, ara com ara no està documentada cap donació seva d’aquest tipus a la catedral 
siciliana. El que és indubtable és que el primer propietari del portapau va ser Joan de 
Borja major.  

La peça té forma d’arc de mig punt i està fabricada amb or, plata, plata daurada i 
esmalt; les dimensions són 19,4 cm x 12,7 cm x 8,3 cm. La placa central representa la 
Flagel·lació: Crist, lligat a la columna, és assotat per dos botxins, mentre dos soldats hi 
col·laboren amb certa displicència. Al rerefons s’estén un paisatge dilatat, que fuga cap 
a una cadena de muntanyes i, al seu davant, una vista idealitzada de Jerusalem. Al cel 
oronegen caps de querubins. L’entaulament doble –una arbitrarietat gramatical– que 
corona la columna serveix d’imposta a dos arcs simètrics, lleugerament rebaixats, al 
carcanyol dels quals figura un escut borgià. Són les armes d’un cardenal, ja que va tim-
brat amb el capel, però no es corresponen amb les de Joan major, que solia usar les 
d’Alexandre VI, és a dir, migpartit de Borja i Oms, com es dedueix del Missal de Chieti 
o de l’episcopologi de Monreale escrit per Giovanni Luigi Lelli.85 Hi ha dues solucions 
possibles a l’enigma: que l’escut no identifiqui el nostre protagonista o que l’orfebre o 
un seu assessor hagi comès un error. La primera opció no és gaire viable, ja que l’altre 
Borja que ha ocupat l’arquebisbat de Monreale, entre el 9 d’agost de 1503 –
teòricament, ja que la butlla només li va ser expedida per Juli II el 26 de novembre– i 
l’1 de gener de 1505, dia en què va morir, és Joan de Castellar i de Borja, justament el 
successor i cosí germà de Joan major. El 7 de juliol de 1504 va sortir de Roma per em-
barcar-se des de Nàpols en direcció a la cort de Ferran el Catòlic, però va deturar-se a 

                                                                                                                                                                   
firmar la genealogia dels barons d’Aitona, en particular la dels fills d’Ot III, hem de suposar que el bisbe 
Montcada era cosí germà del cardenal Joan major, net patern d’Isabel de Montcada i Díez.  
82 Fragmentos, 1718: 8-10; BENITO GOERLICH, 1998: 53-57.  
83 GÓMEZ URDÁÑEZ, 2009.  
84 El seu successor en l’arquebisbat va ser un cosí germà, Joan de Castellar i de Borja, cardenal de Santa 
Maria in Trastevere, mort l’any 1505 a València.  
85 LELLO, 1702: 84. 
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València per malaltia i ja no en va sortir. A més, no és segur que arribés a prendre pos-
sessió de la diòcesi siciliana. En qualsevol cas, el seu escut es quarterat, amb les armes 
de Borja, Castellar (un castell), Castellar i Oms, com es veu en l’episcopologi suara es-
mentat.86 De l’escut del portapau, només es poden distingir els quarters primer i tercer, 
que repeteixen el bou passant dels Borja. Així, doncs, s’obre camí la segona solució: que 
l’escut pertany a Joan major, encara que estigui equivocat. A més, al peu de la Fla-
gel·lació hi ha una inscripció eloqüent, que hauria de permetre descartar definitiva-
ment Joan de Castellar o qualsevol altre candidat: I[ohannes]. BORGIE CARD. MON. 
REGAL.  

L’escena està protegida per un emmarcament de la mateixa època, de plata, que 
llueix decoració grotesca. L’extradós presenta decoració zoomòrfica de caràcter híbrid o 
monstruós, també de plata. Corona la peça una petita escultura de Crist ressuscitat. Els 
petits capitells de les pilastres adopten forma de bucrani –una al·lusió al llinatge?–, 
aprofitant les orelles de l’animal per dibuixar les volutes d’un fals ordre jònic. A la base, 
tres petits medallons protegeixen querubins fabricats d’esmalt, mentre que en els es-
pais intermedis s’intercala decoració vegetal estilitzada que dibuixa una composició 
simètrica. Al dors, el suport adopta forma de balustre amb els extrems corbats i forma 
de serp. L’obra ha estat atribuïda a un anònim mestre llombard, influït per l’escultor 
Andrea Riccio de Pàdua pel que fa als tipus físics i a la composició arquitectònica. Però 
al meu entendre, l’edifici que allotja la Flagel·lació no és comparable a la sintaxi arqui-
tectònica de Riccio, potser més convencional, però molt més correcta; per exemple, en 
els relleus procedents de la tomba veronesa de Della Torre (Louvre) o en l’altar de la 
Santa Creu per als servites de Venècia (Ca’ d’Oro). S’ha dit que l’ornamentació prolífica 
del marc també delata la factura llombarda, però aquest no és un argument definitiu, i 
en alguna ocasió s’ha relacionat amb la creu processional de l’església de la Incoronata 
de Lodi, obra documentada de Bartolomeo Rocchi i els seus germans, orfebres milane-
sos, i datada l’any 1512.87  

Ara bé, es poden formular altres hipòtesis atributives. En particular, sorprèn que 
ningú no hagi posat la peça en relació amb el famós Cristoforo Foppa, Il Caradosso, 
sabent que el mes de febrer de 1495 va entrar en contacte amb el nostre cardenal, del 
qual va obtenir una Leda antiga per al duc de Milà. Em pregunto si no podria ser una 
compensació del Moro, la qual cosa també serviria per explicar l’error heràldic comès 
per l’orfebre. De més a més, Caradosso és un bon candidat des del punt de vista estilís-
tic. Posem per cas, els tipus físics de la Flagel·lació s’ajusten prou bé als que apareixen 
en altres obres que la crítica ha adjudicat al milanès: el botxí de l’esquerra es pot com-
parar amb l’Hèrcules de la plaqueta de bronze de la National Gallery of Art de Washing-
ton; el Crist ressuscitat del coronament, amb l’ídol que figura al fons de la porta del re-
liquiari de les cadenes de sant Pere a l’església de San Pietro in Vincoli, etc. El més 
habitual és posar en relleu l’habilitat de Caradosso en el disseny de medalles, però, se-
gons Benvenuto Cellini, era un especialista en portapaus:88 “Ancora era in Roma un 

                                                        
86 Ibídem: 90. En canvi, la seqüència dels quarters del seu escut apareix alterada (castell, bou, bou, castell) 
a PALATIO, 1703: 481.  
87 NEWBERY; BISACCA; KANTER, 1990: 42, cat. 10.  
88 CELLINI, 1806: 79. Lògicament, hi ha edicions més modernes, però sense alterar gaire aquest paràgraf. 
També hi ha traduccions castellanes, però no sempre prou fidels, si més no pel que fa a aquest fragment; 
per exemple, la versió de Guillermo Fernández dins CELLINI, 1995: 78. Més afinada és la traducció de 
J. Farran y Mayoral dins CELLINI, s. d. [1940?]: 59, on es tradueix “paci” per ‘paces’.  
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altro eccellentissimo valentuomo, il quale era milanese e si domandava per nome Mes-
ser Caradosso. Quest’uomo lavorava solamente di medaglie cesellate fatte di piastra, e 
molt’altre cose; fece alcune Paci [portapaus] lavorate di mezzo rilievo, e certi Cristi 
d’un palmo, di piastre sottilissime d’oro, tanto ben lavorate, ch’io giudicavo questo es-
sere il maggior maestro che mai di tali cose io avessi visto, e di lui più che di nessun 
altro avevo invidia”.  

La proposta a favor de Caradosso és una conjectura. En canvi, estan ben docu-
mentats altres orfebres que van treballar per a Alexandre VI.89 El més rellevant era An-
gelino di Domenico de Sutri, el qual, juntament amb Luca da Foligno i Bernardino di 
Viviano da Foligno, va fabricar un apostolat de plata per a la capella pontifícia. Era 
també l’encarregat de cisellar les espases d’honor i les roses d’or que el papa regalava a 
dignitats laiques. En canvi, les medalles encunyades per al papa van ser dissenyades 
sobretot per Giovanni Maria da Ferrara i Leonardo Corbolini. Tanmateix, sense dispo-
sar de cap obra que ens pugui servir de referència, no hi ha manera de relacionar 
aquests individus amb el portapau que ara ens interessa. I, a més, haurien errat en 
l’heràldica, vigilats de prop pel client?  

Altrament, no és l’única ocasió en què trobem el nom de Caradosso relacionat 
amb l’execució d’una obra d’orfebreria en l’àmbit borgià.90 Com és sabut, Vannozza Ca-
tanei era dona pietosa. També confortablement rica, de manera que podia esmerçar 
doblers en l’adquisició d’obres d’art. Per exemple, el 4 d’octubre de 1500 contractava 
amb Andrea Bregno –l’escultor predilecte d’Alexandre VI– i Giovanni di Larigo la fac-
tura d’un tabernacle de marbre per a la seva capella funerària de Santa Maria del Popo-
lo, similar al de l’església de Sant Jaume dels espanyols de Piazza Navona. Tots dos ob-
jectes es donaven per desapareguts, però no fa gaire el primer s’ha localitzat, molt 
reconstruït, als Staatliche Museen de Berlín i l’altre a l’església de Montserrat de Roma; 
aquest darrer, amb l’escut d’Alfonso de Paradinas, secretari de Cèsar Borja, i tradicio-
nalment mal atribuït al milanès Luigi Capponi.91 Així mateix, a Santa Maria del Popolo 
encara es conserva una pica d’aigua beneïda amb l’escut de Vannozza que cal atribuir al 
mateix taller, si més no provisionalment. Uns anys més tard, el 10 de desembre de 
1524, el custodi de l’Ospedale del Salvatore, beneficiari de l’obra pia de Vannozza, va 
encarregar a Caradosso un tabernacle de plata per 2.000 ducats, és a dir, l’equivalent a 
quatre anys de renda de l’Osteria della Vacca, prop del Campo de’ Fiori, i bona part de 
les joies que la difunta havia consignat amb aquesta finalitat precisa l’any 1517. Inaca-
bat a la mort de la clienta i de l’artista, va ser robat durant el Sacco de 1527. Sigui com 
sigui, l’encàrrec té la virtut de provar que l’entorn borgià mantenia contactes amb 
l’orfebre llombard.  

Tenim notícia d’un segon portapau encarregat per un Borja, encara que d’una ge-
neració més jove. En efecte, Francesc de Borja i Cardador, bisbe de Teano, en va regalar 
un a la Col·legiata de Xàtiva, encara que no sabem on i a qui el va encarregar:92 “hun 
donapau d’argent daurat ab la ansa, crucifixi, la Maria, Johan, tot de argent engastada 
una pedra vermella, y al peu de la creu una calavera d’argent, y alt en la spiga una imat-
ge y dins una O de argent y dos homenets asseyts damunt dos drachs de argent y dos 

                                                        
89 MÜNTZ, 1898: 231-248.  
90 FEDELE, 1905: 451-471.  
91 PÖPPER, 2003.  
92 GONZÁLEZ BALDOVÍ, 1995: 239-254.  
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garbes de argent, una a cada part, tot daurat. Lo qual donà Francès de Borja, bisbe de 
Tiano”. La capella de la Verge de les Febres i dels Quatre Doctors de l’Església –ja que 
l’advocació real era doble– havia estat fundada l’any 1497 pel seu oncle Francesc de 
Borja, tresorer d’Alexandre VI i cardenal arquebisbe de Cosenza –i, abans, bisbe de Te-
ano.93 La primera advocació està directament relacionada amb una popular icona ro-
mana i amb la capella vaticana del mateix nom ja esmentada on estaven enterrats al-
guns eclesiàstics rellevants de la família. Des d’antic se sabia que havia estat embellida 
amb la famosa taula del Pintoricchio que figura la Verge titular amb l’Infant Jesús i un 
retrat magnífic del fundador (Museu de Belles Arts de València), però fa poc s’ha publi-
cat que l’any 1511 el cardenal també va encarregar un retaule als famosos pintors Fer-
randos, Yáñez i Llanos, encara que no se’n sap gaire més.94 

 
 
EL MISSAL DE CHIETI 
 
Els tres objectes esmentats fins ara són suficients per demostrar les inquietuds 

culturals i el gust refinat del cardenal Joan de Borja major. Una quarta obra és tant o 
més espectacular que les anteriors. I més coneguda perquè ha merescut l’atenció dels 
historiadors de la miniatura.95 Es tracta del Missale Borgia in Feriae Latinae, també 
anomenat Missale plenum o Missale Festivum o, simplement, Missal Borgia, que es 
guarda a la Curia Arcivescovile de Chieti, és a dir, al museu diocesà. Té la particularitat 
que no inclou totes les misses que tenien lloc a la capella pontifícia, sinó únicament les 
celebrades per cardenals (“In hoc libro sunt omnes missae que cantantur a cardinalibus 
in capella pape”). És un volum ben conservat, escrit a dues columnes per un únic copis-
ta amb lletra gòtica textualis o rotunda, habitual en llibres de luxe, que abasta 223 folis 
(38,5 x 27,5 cm), vint-i-tres dels quals presenten decoració miniada.96 La majoria 
d’il·lustracions són caplletres i marginalia, a vegades amb escenes narratives. Desta-
quen, però, una pintura a tota pàgina amb la Crucifixió (f. 62v) i una escena que ocupa 
pràcticament mitja pàgina amb la representació d’una missa solemne celebrada pel pa-
pa davant d’un altar dedicat a Crist mort sostingut per àngels (f. 63r; en bona lògica, 
hom creu que el cardenal agenollat que ho contempla és Joan de Borja major). Les cap-
lletres narratives figuren la Prèdica de sant Joan Baptista (f. 3r), Déu Pare i l’Infant 
Jesús (f. 10r), Sant Joan Evangelista a Patmos (f. 28r), la Circumcisió (f. 36r), 
l’Adoració dels reis (f. 42v), la Presentació de Jesús al Temple (f. 52r), Sant Jeroni pe-
nitent (f. 63r), un papa imposant les cendres a un bisbe (f. 75r; sens dubte, Alexandre 
VI i Joan de Borja major), l’Entrada de Crist a Jerusalem (f. 90r), el Sant Sopar (f. 
102r), la Verònica (f. 113r), la Resurrecció de Crist (f. 156r), l’Aparició de Crist als 
apòstols a Emmaús (f. 162r), la Incredulitat de sant Tomàs i l’Ascensió entrellaçades 
(f. 168r), la Pentecosta (f. 178v), la Trinitat (f. 184v), la Processó del Corpus Domini (f. 
189v), Sant Pere i sant Pau (f. 194r), la Coronació d’un papa (probablement Alexandre 
VI; f. 199v), Déu Pare a la Glòria (f. 204v), la Mort que s’emporta un rei97 (f. 210r) i, 

                                                        
93 Entre d’altres, SERRA DESFILIS, 2006.  
94 GÓMEZ-FERRER; CORBALÁN DE CELIS, 2006.  
95 Il Messale Borgia, 2001.  
96 BUONOCORE, 2001.  
97 Potser es tracta d’un rei genèric i no del de Nàpols, com es repeteix sovint. El mateix es pot dir dels dos 
eclesiàstics, un papa i un cardenal, que apareixen ajaguts als peus de la Mort. 
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finalment, un papa entronitzat que lliura la rosa d’or a un rei agenollat (f. 216r; és a dir, 
el papa Borja i el rei francès). Als marges s’afegeix nombrosa decoració vegetal i meda-
llons de sants i profetes. L’única al·lusió a l’antiguitat clàssica és un medalló 
d’Alexandre el Gran (f. 178v), un detall que corrobora l’origen borgià del missal.  

El llibre conté alguns afegits del segle XVI, com ara una oració dedicada a sant 
Tomàs, protector de la diòcesi de Chieti. Va ser donat pel cardenal Guido de Medici, 
que en va ser arquebisbe entre 1528 i 1537 i que hi va fer posar l’escut personal en algu-
nes pàgines. Protegit per Lleó X i Climent VII, dels quals era parent llunyà, Guido resi-
dia a la cort vaticana, on devia adquirir aquest llibre magnífic. Hom suposa que havia 
estat usat per Climent VII com a missal personal i que es guardava a la sagristia de la 
Capella Sixtina. També s’ha dit que Guido el va donar en vida a la catedral de Chieti –
ho justificaria un full afegit, amb lletra del final del segle XVIII–, però, ben mirat, no és 
impossible que es pugui identificar amb el missal que apareix en el seu inventari post 
mortem: “uno missale scripto in [...] charta pecorina belissimo co[n] li soi fermanili 
dargento cop[er]to de tabi rosso”.98 El llibre conserva l’enquadernació encarregada pel 
donant, amb fermalls d’argent, un dels quals està decorat amb les palle medicees i 
l’altre amb una inscripció que identifica el propietari.  

Està redactat segons les normes cerimonials de 1488, però la biografia del client i 
algunes miniatures demostren que és posterior; per exemple, n’hi ha una que segura-
ment figura la coronació d’Alexandre VI. Per aquesta raó, Emile Bertaux el datava entre 
1492 i 1494.99 En qualsevol cas, alguns escuts que han sobreviscut a la usurpació del 
cardenal Medici, així com algunes de les escenes suara esmentades, la caplletra dedica-
da a sant Joan Baptista i unes grans inicials en color blau del f. 204 (“I[ohannes] 
B[orgia]”), demostren que el primer propietari va ser Joan de Borja major. Bertaux es 
va fixar en dues escenes que creia històriques: defensava que La Mort emportant-se un 
rei fa referència a Ferran d’Aragó, desaparegut el 25 de gener de 1494, i que el rei que 
rep la rosa d’or, beneïda a la Capella Sixtina el 9 de març de 1494, és Carles VIII de 
França. En conseqüència, això fixa un terminus post quem per a aquestes miniatures. 
En canvi, ara com ara no es pot determinar cap terminus ante quem per a l’acabament 
del llibre. Segons Maria Luigia Fobelli,100 les miniatures són obra de tres mestres prin-
cipals que compartien una mateixa cultura figurativa, específicament umbra. El primer, 
més pròxim a l’estil de Perugino, és l’autor de La Mort emportant-se un rei, El lliura-
ment de la rosa a Carles VIII, La prèdica de sant Joan Baptista i l’Adoració dels reis, 
entre d’altres; el segon, que hem de considerar un seguidor de Pintoricchio, és l’autor 
de les escenes on apareixen individus borgians, com ara La processó del Corpus Domi-
ni, La imposició de cendres al cardenal Joan de Borja major o El cardenal Joan de 
Borja major assisteix a una missa del papa; el tercer, també està en l’òrbita de Pinto-
ricchio, és l’autor de la Circumcisió i de la Verònica, entre altres escenes; un quart ar-
tista és el responsable únicament de la Crucifixió, a pàgina sencera (f. 62v), que la ma-
teixa autora situa en un context figuratiu diferent, el florentí del taller d’Attavante. 

 
  

                                                        
98 ROSINI, 2017.  
99 BERTAUX, 1905.  
100 FOBELLI, 2001. 
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EL MISSAL DE LA VATICANA BARB. LAT. 614 
 
El grup de llibres il·luminats relacionats amb la família Borja mereixeria un estu-

di monogràfic. No és homogeni per la qualitat ni per l’estil, però palesa una voluntat 
comuna d’encarregar llibres litúrgics de luxe i l’habilitat de recórrer a alguns dels mini-
aturistes més importants del seu temps, la majoria procedents del centre i nord de la 
península italiana. No tots eren per a ús personal, o no exclusivament; per exemple, 
algunes comandes anaven destinades a la Capella Sixtina.101 Sorprenentment, en un 
inventari de l’any 1547 de la sagristia de la mateixa capella només n’apareix un: “Un 
libro d’apparare, con l’arme de l’Arcivesc[ov]o Borgia, coperto de rasso rosso, con le 
fetuccie verde da ligare”. Per contra, en un inventari de l’any 1714 se’n relacionen fins a 
cinc: una missa per a pontífexs difunts i la commemoració dels morts, “del cardenal 
Borgia”, de 62 pàgines, dues de les quals estaven miniades; una altra missa de difunts, 
del cardenal Borja, de 62 pàgines –una sola miniada–; una preparació per a la missa, 
de 148 pàgines –només una d’elles miniada–, amb les armes de Borja i de Farnese –és 
a dir, un cas més d’usurpació–; una missa de Dimecres de Cendra, de 82 pàgines, qua-
tre de les quals il·luminades, amb les armes de Borja i d’Alexandre VII Chigi; i una mis-
sa In Coena Domini o de Dijous Sant, “del cardenal Borgia”, de 86 pàgines –dues mini-
ades–, amb armes també del papa Chigi. Una descripció tan succinta fa impossible la 
identificació del primer propietari.  

Cap d’aquests manuscrits no es pot confondre amb els libelli o textos encarregats 
per Alexandre VI per a les tres misses pontifícies celebrades a la Sixtina (Nadal, Pasqua 
i festa dels sants Pere i Pau), perquè en els inventaris de la capella tenen entrada prò-
pia, mal que a mitjan segle XVI ja se n’havia extraviat un. És molt probable que siguin 
els tres llibres litúrgics que la tresoreria pontifícia va pagar el 30 de maig de 1494. Per 
desgràcia només s’ha conservat el bell Missal de Nadal (BAV, Borg. lat. 425), a basta-
ment conegut.102 Tradicionalment, les dues miniatures del manuscrit –un magnífic re-
trat del papa Borja i una no menys exquisida Crucifixió a pàgina sencera– s’han atribuït 
a Antonio da Monza, franciscà de la branca dels observants, d’origen llombard, però 
actiu a Roma a la dècada de 1490.103 En els últims anys, el catàleg de l’artista s’ha in-
crementat amb altres obres importants, algunes de les quals també es poden atribuir al 
patrocini d’Alexandre VI. Posem per cas, un full solt, signat, amb l’escena de la Pente-
costa (Viena, Graphische Sammlung Albertina; inv. 1764), que inclou un medalló amb 
el bust del papa, tot de qualitat excel·lent. Ben mirat, però, és un collage de fragments 
que sens dubte procedeixen d’un mateix llibre. No fa gaire s’ha pogut documentar que 
el full decorava un gradual destinat a l’església romana de Santa Maria in Aracoeli. 
També s’ha dit que té la mateixa procedència un gradual del J. Paul Getty Museum de 
Los Angeles, anomenat Ludwig Aracoeli Manuscript, decorat amb miniatures assigna-
des a l’esmentat Monza. El conjunt de llibres de cor de l’església franciscana que es va 
elaborar en aquell moment és notable, ja que, a més dels esmentats, n’hi havia sis més; 
ara, cinc d’ells es troben en col·leccions particulars i el sisè a Santa Maria delle Grazie 

                                                        
101 TALAMO, 2001, en particular p. 12, n. 16.  
102 TOLDRÀ, 2011, amb una bibliografia molt completa. El text correspon a la introducció que Maria Toldrà 
va fer a l’edició facsímil en 2 vol., València: Edicions Tres i Quatre; IIEB, 2011. Hi ha una altra edició fac-
símil, una mica anterior, amb textos d’Adalbert Roth (Zurich, 1991).  
103 En canvi, les caplletres i la decoració dels marges han estat atribuïdes al Maestro di San Giorgio, proba-
blement venecià. Vegeu ALEXANDER, 2016. 
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de Varallo. Segons alguns estudis recents, eren una donació d’Alexandre VI.104 És un fet 
innegable en el cas de l’exemplar del qual es va arrencar el full de Viena, ja que el cro-
nista franciscà Casimiro Romano l’hi va veure l’any 1736: “[...] Si conservano in questo 
coro molti libri scritti in carta pecora [...] onde il frontespizio di uno, scritto nel pontifi-
cato di Alessandro VI, e ornato con varie miniature, si legge: F. Antonii de Modoetia 
minoristae opus. G. Ve., e intorno l’effigie del papa: Alexander. Valentinus. Borgia. 
Pontifex. Alex. VI”.105  

La relació del papa amb els llibres il·luminats no s’exhaureix amb els exemples ci-
tats, encara que no és segur que sempre els encarregués personalment. Així, el Com-
mentum super Decretum Gratiani (1493) de la Vaticana (BAV, Vat. lat. 2260) va ser un 
regal del jurista Giovanni Antonio Sangiorgi, elevat al cardenalat per Alexandre VI. I el 
poemari titulat Spectacula Lucretiana (València, Biblioteca Valenciana) podria ser un 
regal de Giovanni Battista Cantalicio, l’autor d’aquest text, que celebra les noces de Lu-
crècia amb Alfons d’Este: dedicat al papa, duu el seu escut, el de Cèsar i el d’un cardenal 
borgià. Aquest últim és partit de Borja i Oms i, si fem cas de la cronologia i la conjuntu-
ra familiar, potser correspon a Pere Lluís de Borja-Llançol, un altre potencial patroci-
nador de l’obra, si és que no ho va ser Cantalicio.106 En canvi, es pot adjudicar a Roderic 
de Borja, en algun moment imprecís de la seva llarga etapa com a cardenal, l’encàrrec 
de les Intitutiones de Lactanci conservat a l’Arxiu de la catedral de València, lluint es-
cuts de Borja i de Borja/Oms, aquest últim timbrat amb capel cardenalici. Tornant als 
llibres litúrgics, entre els obsequis fets al papa –el seu escut d’armes apareix en el foli 
15v– sobresurt per la seva singularitat el magnífic Llibre d’hores d’Alexandre VI (Brus-
sel·les, Bibliothèque Royale Albert I, ms. IV.480), segurament confeccionat als Països 
Baixos meridionals a l’inici del segle XVI i objecte d’un estudi recent d’Amadeo Serra.107  

Per últim, convé d’esmentar un còdex que hom relaciona reiteradament amb el 
cardenal Roderic de Borja, si més no com a propietari temporal, encara que sense pres-
tar gaire atenció a l’heràldica. Em refereixo al Pontifical de la Biblioteca Palatina de 
Parma (ms. Pal. 0050), que, per un error incomprensible, Mario Menotti convertia en 
un Llibre de benediccions i situava a la Biblioteca Nazionale Braidense de Milà, abans 
dita Biblioteca Brera.108 És un volum de 63 pàgines, escrit en gòtica librària a pàgina 
sencera (250 x 191 mm). Al llibre figuren dos escuts, el d’un individu borgià (f. 1v; el 
text correspon al Salm 65:13, “Introibo in domum tuam in holocaustis [...]”) i el del 
cardenal Domenico della Rovere (f. 3v, amb caplletra historiada i les inicials S[oli] 
D[eo], una divisa inconfusible que apareix en altres manuscrits del mateix personat-

                                                        
104 ALEXANDER, 1994: 234; 2016: 226, cat. 119; COX-BROWN, 2013.  
105 COX-BROWN, 2013: 20. Per al testimoni del P. fra Casimiro Romano, l’autora no fa servir l’edició original 
(ROMANO, 1736), sinó una reedició feta a Roma l’any 1845 (p. 224).  
106 Pel que fa al text, CANTALICIO, 2010.  
107 SERRA DESFILIS, 2011. La institució belga el va adquirir l’any 1966. De les vicissituds anteriors, només 
se’n sap que Gustave Pawloski l’havia citat en un article de l’any 1891. N’hi ha edició facsímil: València, 
2004.  
108 MENOTTI, 1992: 363. Jo mateix vaig caure en el parany i en alguna ocasió he repetit la informació de 
Menotti. Que es conservava a Parma ja se sabia, perquè al final del segle XIX va formar part d’una exposició 
d’art sacre: Catalogo di arte sacra, 1898: 83, cat. 111, on se’n remarca la qualitat de les miniatures (“ottima 
scuola italiana”). Vegeu ara, entre d’altres, Cum picturis ystoriatum, 2001: 119-123, cat. 12 (fitxa redactada 
per G. Scarola i G. Z. Zanichelli). I per a una bibliografia actualitzada vegeu la fitxa en línia a la web Manu-
sOnLine redactada per A. Anversa (2009) i G. De Rubeis (2017): “Parma, Biblioteca Palatina, Palatino, Ms. 
Pal. 0050” <https://manus.iccu.sbn.it//opac_SchedaScheda.php?ID=103138>.  
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ge).109 La relligadura data del segle XVIII. Les miniatures s’atribueixen al Maestro del 
Messale Della Rovere, també conegut com a Maestro del Teofilatto Vaticano. Hom pen-
sa que devia ser un present del llavors cardenal Borja al col·lega per commemorar la 
promoció cardenalícia d’aquest últim, l’any 1478. Tanmateix, o bé el miniaturista va 
cometre una errada heràldica, perquè l’escut en qüestió no identifica un cardenal, o bé 
l’escut borgià apunta a una altra persona o bé la datació fins ara consensuada s’ha 
d’endarrerir, ja que Roderic va ser promogut a la porpra l’any 1456. D’altra banda, la 
gran caplletra de la pàgina on es troba l’escut –aquest, a peu de pàgina– tanca una es-
cena historiada: a l’interior d’una capella o església, un prelat resa davant d’un altar –
presidint, s’hi endevina un tríptic de formes gòtiques–, en companyia d’altres eclesiàs-
tics; s’ha volgut veure en l’orant un retrat de Roderic, però és una identificació forçada i 
no gens versemblant. Resumint, l’escut que ens interessa és partit de Borja i Oms, cosa 
que pot portar a confusió, perquè són prioritàriament les armes de Roderic, però el ga-
lero o capel que fa de timbre, amb només deu borles o flocs –i no les preceptives quinze 
borles dels cardenals– ens avisa que es tracta d’un arquebisbe. A més, la creu processi-
onal inscrita és simple o llatina, pròpia de bisbes –o, si fos el cas, cardenals-bisbes–, i 
no patriarcal. Per tant, o al·ludeix a Roderic de Borja abans de 1456 o cal trobar un altre 
candidat, no sols plausible pel que fa a la cronologia, sinó també a la credibilitat del 
retratat. Encara que només sigui a tall d’hipòtesi, aquí es vol proposar que aquest sub-
jecte és el nostre Joan de Borja major, arquebisbe de Monreale des del mes de setem-
bre de 1483, de qui tenim altres representacions que serveixen de referent prou accep-
table. L’agost de l’any 1492 assenyala un terminus ante quem. Això sí, a manca de més 
informació, caldrà deixar en suspens quina relació podia haver-hi entre Joan major i el 
cardenal Della Rovere.110  

Per contra, un llibre que tothom accepta com a encàrrec del cardenal de Monreale 
és un missal que conserva la Biblioteca Vaticana (BAV, ms. Barb. lat. 614), tot i que les 
armes del seu escut han estat esborrades, potser per la família Colonna, que va usurpar 
el còdex, abans que passés a la família Barberini. En realitat, és el primer volum i l’únic 
que s’ha conservat. L’enquadernació és d’època. Té 383 folis (394 x 279 mm) escrits en 
gòtica librària i incorpora nombroses caplletres il·luminades de mides variades, algunes 
de les quals mostren figures o escenes narratives de bona qualitat: Rei David (f. 13r; als 
marges: medallons amb Déu Pare, Sibil·la Cumana i Sibil·la Eritrea i, al peu, medalló 
amb escut esborrat sostingut per dos àngels, tot entre decoració grotesca i floral), Nati-
vitat (f. 38v; als marges: medallons amb els profetes Isaïes, Ezequiel i Jeremies, a més 
d’un altre escut esborrat sostingut per angelets), Adoració dels Reis (f. 58r; al marge 
esquerre: un medalló amb un bust masculí, potser un profeta), El cardenal Joan de 
Borja major celebrant missa (f. 220r; l’escena es troba en el medalló del marge dret; en 
els altres medallons: Déu Pare beneint, un Àngel orant i, al peu, Sant Jeroni al desert), 
Sant Andreu (f. 234r). Com a autor d’aquestes escenes s’ha proposat el Maestro del 
Messale Della Rovere. Sobretot, destaca una esplèndida Crucifixió a pàgina sencera (f. 

                                                        
109 DYCKMANS, 1983.  
110 De la branca dels Della Rovere piemontesos, Domenico sempre va estar enemistat amb el parent Giulia-
no della Rovere, futur Juli II. Per contra, era aliat del papa Borja. Era un gran mecenes d’art i 
d’arquitectura, bon client de Pintoricchio. Probablement va ser el curial florentí Luca Dolci, considerat com 
un fill pel cardenal Della Rovere, qui va fer d’intermediari perquè Torrigiano esculpís un bust d’Alexandre 
VI, que Alessandro Ferrajoli identificava amb el de marbre de Berlín, perdut durant la Segona Guerra 
Mundial; vegeu FERRAJOLI, 1915.  
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219v) –ara separada del volum– que els experts atribueixen alternativament a Perugino 
i a Pintoricchio (fig. 6).111 Per a la datació d’aquesta il·lustració en concret hi ha opini-
ons divergents: 1492-1494, 1496-1499, devers 1502.  

Encara desconeguts per la historiografia artística, altres prelats borgians també 
s’interessaven per llibres litúrgics luxosos. L’any 2006, la casa de subhastes Christie’s 
de Nova York va adjudicar per 96.000 dòlars el missal del cardenal Francesc de Bor-
ja.112 Consta de 158 pàgines (373 x 258 mm), encara que n’ha perdut tres, inclosa la que 
estava decorada amb una Crucifixió. Mostra més d’un centenar de caplletres miniades, 
algunes de les quals amb símbols borgians, però hi sobresurten la que està decorada 
amb un Crist de dolors i una lletra R (de “Resurrexit”) que ocupa gairebé una pàgina i 
en què els roleus vegetals de l’interior s’entrellacen amb una doble corona borgiana, 
mentre que a les orles apareixen un escut borgià, el medalló d’un emperador romà i 
l’emblema de la doble corona i les flàmules onejants. Fins a la subhasta, el llibre forma-
va part de la col·lecció Cornelius J. Hauck. Està dedicat a les misses següents: Nadal, 
sant Esteve, sant Joan Evangelista, Circumcisió, Purificació de la Verge, Resurrecció 
(amb l’ordinari i el cànon de la missa), Dijous Sant (afegida a posteriori). Dels motius 
classicistes i de la fullaraca dels marginalia, hom ha inferit que es pot identificar el mi-
niaturista amb el Mestre del cardenal Antoniotto Pallavicini, per similituds amb els dos 
missals encarregats per aquest prelat.113 El destinatari del missal s’ha deduït de l’escut 
cardenalici borgià –en camp d’or, el bou passant– i –aquest detall és més concret– la 
inscripció “Divo Fr. Borgia” en el medalló que decora un dels marges interiors. És a dir, 
Francesc de Borja, que una tradició sense fonaments del segle XVI va convertir en fill de 
Calixt III, però que era cosí més o menys llunyà d’Alexandre VI. Aquest el va fer treso-
rer, protonotari apostòlic (1493), bisbe de Teano (1495), arquebisbe de Cosenza (1499) i 
cardenal (1500). És el fundador de la capella xativina de la Verge de les Febres ja es-
mentada i, per tant, el client de Pintoricchio i dels Ferrandos. Atès que va morir l’any 
1511, l’execució del llibre s’ha de situar a la primera dècada del segle XVI.  

El mateix escut, però timbrat amb mitra episcopal, apareix al peu d’una gran pà-
gina miniada (365 x 250 mm), ocupada gairebé per complet per una Crucifixió, atribuï-
da a un seguidor de Perugino. Procedeix d’un llibre sense identificar, ja que va ser reta-
llada i incorporada només per motius ornamentals –potser, també devots– al Pontifical 
del cardenal Pietro Barbo (després, Pau II entre 1464 i 1471). Aquest volum formava 
part del lot de manuscrits de la Capella Sixtina que, arran de l’ocupació francesa de 
Roma, el cardenal Lorenzana va adquirir l’any 1798 per a la catedral de Toledo. La ma-
joria es conserva a la Biblioteca Capitular, però alguns volums es troben a la Biblioteca 
de Castilla-La Mancha (com a part de la col·lecció Borbón-Lorenzana; és el cas que ens 
ocupa, ms. 167) i tres més a la Biblioteca Nacional de Madrid.114 Una altra pàgina de 
format similar (367 x 247 mm), amb l’escut al peu d’un cardenal borgià, però procedent 
d’un llibre i d’una mà diferents, es va inserir en el Cerimonial d’Urbà VIII (Biblioteca 
Capitular de Toledo, ms. 38.14). El text correspon a la preparació per a la missa del Di-
mecres de Cendra (Feria quarta cinerum, en denominació del missal romà de 1474). 

                                                        
111 Entre d’altres, MORELLO; MADDALO, 1995: 256-259, cat. 60; ALEXANDER, 2016: 60, cat. 5.  
112 Christie’s, Nova York, Sale 1769; 2006, 27-28 juny; lot 119.  
113 ALEXANDER, 1998.  
114 DE LAURENTIIS; TALAMO, 2010: cat. 6; l’any següent va viatjar al Meadows Museum de Dallas. En pa-
ral·lel, DE LAURENTIIS; FERNÁNDEZ COLLADO; HERNÁNDEZ LAÍN, 2011. Encara que no esmentin les pàgines 
borgianes, vegeu DE LAURENTIIS; FERNÁNDEZ COLLADO, 2016.  
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En el catàleg de l’exposició celebrada a Madrid l’any 2010 s’identifica el destinatari amb 
el “bisbe” Francesc de Borja,115 és a dir, abans de la promoció a la dignitat cardenalícia. 
En definitiva, dues pàgines soltes, però testimonis preciosos d’un patrocini artístic que, 
gràcies a l’actualització historiogràfica, es va fent extensiu a una nòmina no gens 
menyspreable de criatures borgianes.  
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FIGURES 
 
 

 
 

Fig. 1 
 

Antonio Tempesta. Plànol de Roma, 1593. Detall del Campo de’ Fiori: al fons, identificat per la 
torre del rellotge, el palau Orsini, residència definitiva del cardenal de Monreale. 
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Fig. 2 
 

Anònim milanès? Portapau amb escut i inscripció al·lusius al cardenal de Monreale, c. 1492-
1503. Or, plata i esmalt. 21,9 x 13 cm. The Metropolitan Museum of New York. 
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Fig. 3 
 

Giovanni Paladino, final del segle XVI. Medalla commemorativa de l’any sant de 1500 (revers). 
Bronze. Diàmetre, 44 mm. The Metropolitan Museum of New York. 

 
 
 

 
 

Fig. 4 
 

Martell cerimonial, amb les armes del cardenal de Monreale, c. 1499-1500. Musée du 
Louvre (foto: Les Musées de France, [1912], p. 45). 
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Fig. 5 
 

Hans Burgkmair el Vell. Cicle anomenat de les basíliques de l’antic convent dominicà de Santa 
Caterina d’Augsburg. Detall de la Basílica de Sant Pere, amb la Porta Santa d’Alexandre VI. Sta-

atsgalerie Altdeutsche Meister. 
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Fig. 6 
 

Biblioteca Apostòlica Vaticana, ms. Barb. lat. 614. Missal del cardenal de Monreale. Crucifi-
xió (atribuïda a Pintoricchio). 

 


