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Introducció 
 
Sota aquest títol hom podria establir dues vessants per a aquest treball. D’una banda es podria 
considerar la possibilitat d’estudiar els aspectes humanístics de la figura i l’activitat del papa Alexandre 
VI. D’altra banda hom podria centrar la seva atenció sobre la relació del segon papa Borja amb els 
humanistes del seu entorn, els homes de lletres dels quals s’envoltà i els quals situà en llocs claus a la 
Cúria Vaticana. 
 
Parlar, doncs, d’Alexandre VI i l’humanisme implicaria en primer lloc repassar aquells aspectes de la 
vida del valencià susceptibles de ser situats dins l’esfera de l’humanisme, és a dir, estudiar fins a quin 
punt el pensament del Borja està implicat en l’humanisme i amarat de les idees renovadores del 
moviment que havia de transformar la societat en general a partir sobretot de la segona meitat del 
quattrocento, implicaria també l’estudi de les construccions i reconstruccions, decoracions i obres d’art 
encarregades i promogudes pel valencià durant el seu cardenalat i durant el seu pontificat. Penso, 
però, que en aquest simposi hi ha persones molt més qualificades que jo per tractar amb rigor aquests 
aspectes, i que quan se’m va convidar a participar en aquestes sessions amb el títol genèric que es va 
donar a la meva ponència es pensava sobretot en el segon vessant dels que mencionava fa un 
moment, és a dir fer atenció en la relació d’Alexandre VI amb els humanistes del moment. Aquesta, 
doncs, és la qüestió que intentaré exposar en la meva intervenció, en el benentès que no seré 
exhaustiva, i tenint present que hi ha un estudi recent sobre la qüestió elaborat per Marià Carbonell i 
Buades. 
 
De bon començament voldria assenyalar que també aquest aspecte pot tenir un doble tractament, 
d’una banda comprendria l’estudi de l’humanisme romà i la seva relació amb Roderic de Borja, i 
d’altra banda abastaria l’estudi de la influència d’aquest humanisme a la Corona d’Aragó, portat pels 
homes que Alexandre VI s’endugué a Roma i que constituïren un pont cultural entre Itàlia i la 
Península Ibèrica. De tot plegat en farem un repàs a continuació. 
 
De tots és conegut que Alexandre VI va ser papa des de l’any 1492 fins a la seva mort ocorreguda 
l’any 1503. Van ser onze anys d’intensa vida pública, de poder efectiu, però Roderic de Borja havia 
arribat a Roma molts anys abans de la mà del seu oncle el papa Calixt III, de qui va rebre el 
nomenament de cardenal l’any 1456. Els onze anys de papat de Roderic de Borja van significar 
sobretot la culminació de l’acumulació de poder que va començar tímidament l’any 1456, quan fou 
nomenat també vice-canceller de la Cúria Romana, càrrec que ocupà durant trenta-cinc anys i que 
va mantenir sota el pontificat de cinc papes: Calixt III, Pius II, Pau II, Sixt IV i Innocenci VIII. Tant 
Alexandre VI com el seu oncle Calixt III van exercir una influència “importante y trascendental 
sobre la historia de la Iglesia, de los estados europeos, del arte y de la cultura del Renacimiento”, en 
paraules de Susanne Schüller Piroli.1  
 

                                                 
    1 Em refereixo al seu treball Los papas Borgia Calixto III y Alejandro VI, València 1991. La citació prové de la p. 9. 



Cal recordar també que l’educació de Roderic de Borja s’inicià a l’Estudi General de València, 
continuà amb els ensenyaments de l’humanista Gaspare da Verona, que en aquells moments 
regentava una escola per a joves relacionats amb els prelats del Vaticà,2 i a les aules de la Universitat 
de Bolonya en la qual obté el doctorat en Dret canònic, havent estat alumne de l’insigne jurista 
Andrea Barbazza. Podem dir, doncs, que Roderic de Borja ja va ser educat segons els nous cànons 
que regien a Itàlia, i en una Universitat, la de Bolonya, que va ser innovadora i que va donar il·lustres 
humanistes, amb els quals degué conviure el cardenal valencià. 
 
Roderic de Borja, com el seu oncle Calixt III, es va envoltar d’hispànics a la seva cort romana. Això 
no obstant en alguns dels càrrecs més importants del seu entorn hi va situar estrangers. Entre aquests 
cal esmentar els alemanys Lorenz Beheim i Johannes Burkhard,3 i el grec Ludovico Podocatharo4. El 
primer era majordom del Borja des de la seva etapa cardenalícia i després mestre d’armes a partir de la 
seva ascensió al soli pontifici, formava part de l’acadèmia de Pomponio Leto, de la qual parlarem més 
endavant i per tant era una figura destacada de l’humanisme romà). El segon fou mestre de 
cerimònies ja amb els seus predecessors Sixt IV i Innocenci VIII, i el tercer va ser el seu secretari i 
probablement va prendre part en l’educació dels seus fills, va ser nomenat cardenal l’any 1500.  
 
Entre els homes de parla catalana s’hi ha de comptar el seu metge personal, el valencià Gaspar 
Torrella, i el bibliotecari de la Vaticana, Pere Garcia. Un italià, el famós dominic Annio de Viterbo, 
va ser el teòleg d’Alexandre VI. Entre els artistes que treballaren a les ordres del cardenal valencià cal 
esmentar l’arquitecte Sangallo, el pintor Pinturicchio i Miquel Angel. Schüller Piroli considera que 
“en todo caso, el círculo entero de artistas y teólogos de Alejandro VI, debe haber estado muy cerca 
del humanismo neoplatónico. En efecto, las alegorías y los mitos de los Apartamentos Borgia 
encajaban en aquel círculo de ideas que tenían su centro principal en la Florencia de Poliziano, de 
Ficino, de Pico della Mirandola. Es seguro que los neoplatónicos tenían en la curia romana, 
representantes italianos sobresalientes aunque menos conocidos”.5 Hi ha estudiosos, però, que 
assenyalen que a Roma els humanistes no van sentir la fascinació per Plató que obsessionà els 
florentins, excepte els que formaven part del cercle del cardenal Bessarion o alguna de les obres de 
Castellesi o Maffei que segueixen el neo-platonisme agustinià. Malgrat tot hi ha qui considera que 
l’Acadèmia de Pomponio Leto també era neo-platònica. 
 
Certament, cal reconèixer que a la cúria romana durant el cardenalat i el pontificat de Roderic de 
Borja circulaven molts homes, italians i hispànics, més o menys coneguts, però que formaven un 
cercle d’humanistes afectes i molt fidels a Roderic de Borja. Més endavant en veurem alguns dels seus 
noms. Abans, però, ens situarem a la Cúria Vaticana de la segona meitat del segle XV i veurem la 
seva relació amb l’humanisme a través d’aquells homes que hi treballaven. 
 
 
L’humanisme renaixentista de la Roma papal 
 

                                                 
    2 Hom pot veure la informació a Michael Mallett, The Borgias, London 1972, p. 81. Gaspare da Verona digué de 
Roderic de Borja que estava ornat d’una lingua ornata atque melliflua. 
    3 Segons esmenta Schüller Piroli, Los papas..., p. 193. 
    4 Segons apareix a Mallett, The Borgias, p. 94. 
    5 Vid. l’obra esmentada pp. 193-194. 



En la seva obra fonamental sobre aquest aspecte del Renaixement italià, John F. D’Amico6 ens 
explica que els dos immediatament successors de Sixt IV, Innocenci VIII (1484-1492) i Alexandre VI 
(1492-1503) van estar generalment poc interessats en els estudis humanístics, tal com ja havia dit 
Ludovico Pastor7: “Alejandro no fué, como tampoco lo había sido Inocencio VIII, un papa 
humanista propiamente dicho; pero con todo eso, otorgó a los humanistas muchas muestras de 
favor”. El pare Miquel Batllori8 parla del “passatge del primer Humanisme de la fi de l’edat mitjana, 
preferentment literari, al ple Renaixement político-filosòfic -val a dir, de l’època de Calixt III, el 
conseller del Magnànim, a la d’Alexandre VI, el polític admirat per Maquiavel_”, és a dir d’un 
humanisme més polític i filosòfic que no pas literari en l’època d’Alexandre VI. El cert és, però, que 
Alexandre VI va viure el pas de l’un a l’altre, i en conseqüència és un home fronterer, que a mesura 
que passa el temps fa més clara la seva opció més política que no pas literària. El mateix D’Amico 
remarca que Alexandre VI va situar alguns humanistes en posicions importants, però de fet els seus 
requeriments de suport eren polítics i no pas intel·lectuals.  
 
Un bon nombre d’humanistes arriben a ser bisbes en la Roma del Renaixement. El recorregut que 
segueixen és el següent: primer sobresurten com a homes de lletres, la qual cosa els permet de tenir 
bons contactes, que els fan entrar a la Cúria. Allà accedeixen a una sèrie de càrrecs en els quals també 
triomfen i finalment, ja amb un bisbat, participen activament en els afers polítics interns de l’estat 
papal. En són bons exemples les biografies de tres homes: Perotti, Campano i Castellesi. La llista, 
però, podria ser més llarga. L’accés al cardenalat, en canvi, és molt més restrictiu.  
 
Ens fixarem amb més deteniment en la figura representativa d’un d’aquests homes, Adriano Castellesi 
(1458-1522?), procedent de Corneto (Tarquinia),9 per la seva estreta relació amb Alexandre VI. La 
carrera de Castellesi s’inicia quan arriba a Roma i amb l’ajuda d’un oncle capellà és presentat al 
poderós cardenal Roderic de Borja, el qual l’introdueix a la Cúria. Allà s’afegeix a un grup de joves 
curials humanistes, la majoria dels quals també havien nascut a la Toscana: Tommaso (Fedra) 
Inghirami, Raffaelle Maffei (1451-1522), tots dos de Volterra, i Paolo Cortesi (1465-1510). Tots 
aquests homes uneixen amb èxit el seu humanisme erudit amb els seus oficis a la Cúria. Castellesi 
comença com a procurador de les litterarum apostolicarum, passa per la notaria de la Camera Apostolica, 
és secretari apostòlic, i protonotari apostòlic. Exercirà missions diplomàtiques a Escòcia, Anglaterra i 
França de les quals obtindrà molts beneficis i arribarà a ser secretari particular d’Alexandre VI l’any 
1497, en successió de l’espanyol Bartolomé Flores. Finalment el mateix any de la mort d’Alexandre 
VI, el 1503, és elevat al cardenalat juntament amb altres vuit homes, i culminarà així una brillant 
carrera que havia començat com a humanista, erudit coneixedor del llatí, del grec i de l’hebreu. El 
que ens interessa de destacar ja per acabar amb aquest personatge és que la seva producció literària 
comença a ser publicada després de la mort del segon papa Borja, en un llatí ciceronià, segons l’estil 
de la Cúria, i ens interessa assenyalar que va cultivar l’amistat d’humanistes estrangers com és ara el 
germànic Johannes Reuchlin i l’anglès John Fisher.  
 
Amb aquest brevíssim resum de les activitats més importants de Castellesi pretenia exemplificar d’una 
manera concreta les múltiples possibilitats d’ascensió d’un humanista a la cort papal. La figura de 

                                                 
    6 A la seva obra cabdal Renaissance Humanism in Papal Rome. Humanists and Churchmen on the Eve of the Reformation, 
Baltimore-London 1983, p. 10. 
    7 A Historia de los papas, Barcelona 1950, vol. VI, p. 99. 
    8 Al seu estudi A través de la història i la cultura, Montserrat 1979, p. 88. 
    9 Sobre Castellesi, hom pot trobar bibliografia a D’Amico, Renaissance..., p. 246, i del mateix autor Humanism and 
Theology at Papal Rome, University of Rochester 1977, pp. 100-113. 



Castellesi ens ha proporcionat l’exemple més notori, més fructuós i de més èxit. La carrera de 
Castellesi ens ha donat l’exemple més clar del pas de l’humanisme a la política, de la metamorfosi de 
l’humanista en polític, tan freqüent en la Roma del Renaixement, especialment del tombant del 
quattrocento al cinquecento.  
 
Amb tot, és evident que no tots els humanistes van arribar a ser bisbes o cardenals. Molts van ser 
relegats a d’altres posicions ja sigui dins la familia o la casa de rics prelats romans o bé com a professors 
de la Universitat de Roma, la Sapienza, o bé com a tutors privats en les escoles elementals de la 
ciutat. De fet els càrrecs més ostentats pels humanistes van ser variats oficis a la Curia Romana. 
Naturalment només una part petita dels empleats de la Cúria foren humanistes. Tot i així D’Amico 
considera que és perfectament vàlid connectar la Cúria amb l’humanisme degut a l’important paper 
que aquesta va jugar en la vida humanística i els efectes de l’humanisme sobre les tendències culturals 
dels membres de la Cúria10. Susanne Schüller comparteix aquesta tesi de D’Amico quan afirma: “para 
un humanista no había mejor porvenir que el de lograr una colocación en la cancillería papal, en la 
cámara apostólica o en la Universidad Romana, que se hallaba bajo la protección de la Curia”.11 
 
 
Centres de cultura humanística a la Roma papal  
1. La Cúria 
 
Un jove amb talent, amb un bon coneixement del llatí, o bé amb un doctorat en lleis, especialment si 
té bons contactes o, en la darrera meitat del quattrocento, suficients diners per tal de comprar un càrrec, 
pot trobar un treball socialment i financialment ben remunerat a Roma. Dins de la Cúria la 
Cancelleria oferia les millors perspectives de treball als humanistes. El cardenal vice-canceller era el 
director de la Cancelleria, així Roderic de Borja durant trenta-cinc anys va tenir a les seves mans els 
càrrecs més buscats pels humanistes. Entre aquests s’hi trobaven els scriptores litterarum apostolicarum i els 
abbreviatores litterarum apostolicarum, és a dir aquells que s’ocupaven de la redacció, l’administració i 
l’expedició de les butlles papals. El seu nombre era prou elevat, en temps de Sixt IV per exemple era 
de setanta-dos membres. El càrrec més alt en la jerarquia cancelleresca era, però, el de secretari 
apostòlic. Pius II durant el seu pontificat va nomenar 12 secretaris, onze dels quals a criteri de 
D’Amico poden ser considerats humanistes: Jacopo Ammannati, Gregorio Lollio, Jacopo Gherardi, 
Gaspare Biondo, Andreas de Trebizonda, Leonardo Dati, Niccolò Perotti, Mattia Palmieri, Marcello 
de’Rustici, Francesco Loschi, Lianoro de’Lianori. Sixt IV en va nomenar tretze, alguns dels quals ja 
havien exercit durant el pontificat dels seus predecessors: Leonardo Dati, Gaspare da Verona, 
Marcello de’Rustici, Francesco da Noceto, Sigismondo dei Conti, Benedetto Rasi, Leonardo Grifo, 
Domizio Calderini, Giovanni Andrea Bussi, Lianoro de’Lianori, Gaspare Biondo, Andreas de 
Trebizonda i Giovanni Pietro Arrivabene. Alguns d’ells continuaven un càrrec que ja havien exercit 
els seus pares, Flavio Biondo, Antonio Loschi o Giorgio da Trebizonda entre d’altres. Hem de 
pensar, a més, que tots actuaven sota les ordres del cardenal vice-canceller, és a dir, a les ordres de 
Roderic de Borja. 
 
No sempre, però, les relacions entre els humanistes i la Cúria van discórrer pels millors camins. 
Durant el seu pontificat, Pius II volia engrandir la Cancelleria. Molts humanistes havien pagat ja força 
diners per tal d’aconseguir alguns dels nous llocs que s’havien de crear, però Roderic de Borja 
aleshores cardenal, va persuadir el Papa que no ampliés. Poc després, l’any 1464 mor Pius II i el nou 
                                                 
    10 A l’obra mencionada p. 19. 
    11 Vegi’s l’obra esmentada p. 84. 



papa, Pau II, és l’encarregat d’anul·lar els nous càrrecs proposats. Els humanistes expressen el seu 
descontentament i el pontífex fa detenir el Platina i d’altres i els tortura al Castel Sant’Angelo. Amb 
tot, això no significa pas que Roderic de Borja estigui permanentment en contra dels humanistes, 
sinó que el fet demostra només una mala disposició del valencià envers els humanistes, per causes més 
econòmiques que no pas de principis.  
 
Un altre dels càrrecs més ben considerat de la burocràcia de la Cúria era, sens dubte, el de bibliotecari 
de la biblioteca papal, és a dir de la Vaticana. Sixt IV va ser el fundador de la Biblioteca Vaticana al 
juny de 1475, tres anys després d’haver arribat al soli pontifici. Per al càrrec de bibliotecari va 
nomenar l’humanista Bartolommeo Sacchi dit el Platina (1421-1487), un dels homes que havia estat 
empresonat per Pau II. 
 
Després del Platina van seguir molts d’altres humanistes, però com assenyala D’Amico12, no tots els 
bibliotecaris ho van ser i es fixa precisament en els tres bibliotecaris nomenats per Alexandre VI: Pere 
Garcia, Joan de Fuensalida i Gaspar Torrella dels quals assenyala: “But Alexander’s choices were 
essentially a departure from de tradition of humanists on the staff of the library in the High 
Renaissance.” D’Amico es basa sobretot en el fet que Gaspar Torrella era metge i per tant de 
formació escolàstica, i va ser el metge personal del segon papa valencià, i en el fet que Pere Garcia, 
doctor en teologia escolàstica per la Universitat de París, va formar part en la condemna d’heretgia a 
l’humanista Pico della Mirandola. Enfront de la proposta que havia rebut per part de Ludovico il 
Moro, Alexandre VI refusa el gran humanista Angelo Poliziano per al càrrec de bibliotecari de la 
Vaticana. Preval en l’ànim del segon papa Borja l’afavoriment a homes de la seva terra, per sobre de la 
seva condició d’humanistes. Durant anys s’havia cregut que el mateix Jeroni Pau va ser bibliotecari de 
la Vaticana, però pels documents conservats sembla que no és vàlida aquesta afirmació. D’haver-ho 
estat, Jeroni Pau hauria reunit en la seva figura les dues condicions: la de ser català i la de ser 
humanista.  
 
Una dada més respecte de la Biblioteca Vaticana en temps d’Alexandre VI. A l’obra de Muntz-
Fabre13 s’assenyala que la Biblioteca va créixer poc i que només s’ha pogut trobar una comanda de 
llibres en la qual es compraven tres missals destinats a la capella del Sant Pare. Tot i que sembla ser 
que Alexandre VI havia encarregat a Leto14 que viatgés a Alemanya amb la finalitat d’adquirir antics 
manuscrits.  
 
Després dels càrrecs de la Cúria romana, especialment dels càrrecs que subministrava la Cancelleria, 
una altra bona font de llocs de treball per als humanistes eren les familiae, del papa o bé dels cardenals. 
Ser familiaris suposava tenir un bon càrrec al costat d’un bon amo. Ben conegudes són les familiae de 
cardenals com Bessarion (1403-1472), amb humanistes com Trebizonda, Gaza, Gherardi, Bussi, 
Perotti o Calderini, o com la del cardenal Pietro Riario de la qual formava part l’humanista Ottavio 
Cleofilo da Fano que va passar a la familia de Roderic de Borja després de la prematura mort del seu 
patró l’any 1474. Un altre familiaris continuusque commensalis de Roderic de Borja va ser Jeroni Pau, 
l’humanista català que ens ha deixat més i millors elogis del cardenal valencià, com veurem més 
endavant.  
 

                                                 
    12 Veure les pp. 35-38. 
    13 E. Muntz- P. Fabre, La bibliothèque du Vatican au XVè siècle d’aprés des documents inédits, París 1887, pp. 311-312 i 347. 
    14 Vegeu Pastor, vol. VI, p. 103. 



Cal tenir present així mateix que a Roma dominaven les famílies dels mateixos humanistes. Això vol 
dir que molt sovint es donava la circumstància que els fills d’humanistes, que havien ostentat càrrecs 
preuats a la Cúria, d’alguna manera heretaven o millor se’ls donava l’oportunitat d’exercir el mateix 
càrrec o semblant. En són exemples els fills de Flavio Biondo (1388-1463), Gaspare, diplomàtic 
d’Alexandre VI, i Francesco successor seu. També la família Cortesi va donar humanistes il·lustres en 
més d’una generació15, igual com la família dels Maffei de Volterra16. 
  
2. Les Acadèmies 
 
Hi ha un altre aspecte que cal considerar a l’hora d’elaborar aquest resum de l’humanisme romà del 
darrer quart del segle XV, l’etapa més poderosa d’Alexandre VI a Roma. Em refereixo a l’aparició de 
les acadèmies. Hem vist que a Roma conflueixen homes arribats d’arreu d’Itàlia i d’altres països 
europeus, atrets principalment per la possibilitat de realitzar un treball intel·lectual lucratiu, però 
també atrets per la mateixa ciutat de Roma, la ciutat model de l’antiguitat i ella mateixa l’ideal 
d’antiguitat. Aquesta reunió en una mateixa ciutat de gents vingudes de pobles ben diversos, però 
amb uns mateixos interessos, afavoreix la creació d’associacions, de llocs d’encontre, de fòrums en els 
quals es pugui discutir sobre qüestions d’interès comú, llocs per a la lliure expressió intel·lectual. Es 
així que es creen les acadèmies que contribuiran al desenvolupament i consolidació de l’humanisme. 
L’aparició de les acadèmies als tres centres humanístics més grans d’Itàlia: Florència, Roma i Nàpols, 
indicaria, segons D’Amico, que aquesta forma d’organització seria la solució més generalment 
acceptada per respondre a una necessitat real. 
 
D’altra banda, les acadèmies romanes tenen més semblança amb l’Acadèmia del Pontano de Nàpols 
que no pas amb l’Acadèmia Platònica del Ficino a Florència. La més important acadèmia romana és 
precisament la de l’època que ens ocupa, l’Acadèmia de Pomponio Leto (1427-1498). Des de 1460 
Leto presidia reunions d’humanistes a la seva casa del Quirinal. Leto no va tenir, com d’altres 
humanistes, cap càrrec a la Cúria, però va ser professor de retòrica a la Universitat de la Sapienza. Els 
membres de la seva acadèmia es van posar noms clàssics i es referien a Leto com el seu Pontifex 
Maximus. L’Acadèmia també dita Pomponiana va passar per dues etapes diferents: la primera va des 
dels seus inicis fins a 1468, i la segona s’inicia l’any 1478 amb un aire nou i religiós de sodalitas, 
després de transcórrer per una etapa clandestina en ser suprimida l’any 1468 per Pau II i en ser tancats 
els seus membres comandats pel Platina, tal i com ja hem explicat anteriorment. De fet però 
l’acusació contra el Platina va ser de sodomia, republicanisme, irreligiositat, neopaganisme i heretgia.  
 
Sota el pontificat de Sixt IV l’Acadèmia va ressorgir amb la direcció del mateix Leto, readmès com a 
professor a la Universitat, i els altres humanistes empresonats (Demetrio Guazelli, Agostino Maffei, 
Marco Lucido Fazzini Fosforo o Pietro Demetrio) van gaudir de semblants bons càrrecs, només cal 
recordar que Platina va ser nomenat primer bibliotecari de la recent fundada Biblioteca Vaticana. 
Entre els nous membres de l’Acadèmia destaquen Sigismondo dei Conti, Giovanni Battista Capranica 
(1450-1484), o Aurelio Lipo Brandolini (1454-1497). Cal tenir present que també formaven part de 
l’acadèmia Paolo Pompilio (1455-1491), Antonio Volsco, Papinio Cavalcanti, Domizio Calderini i 
d’altres relacionats amb la Cúria o amb Roderic de Borja.  
 

                                                 
    15 Hom pot consultar D’ Amico, Renaissance..., pp. 72-81. 
    16 Hom pot veure l’obra de D’Amico, pp. 81-88. 



Les activitats de l’Acadèmia de Leto van ser continuades per una sèrie de petits grups17. Un d’aquests 
grups va ser el de Mario Maffei (1463-1537), però el més important va ser el de Paolo Cortesi (1465-
1510). Cortesi va mantenir la seva acadèmia a Roma des de 1490 fins a 1503. Cortesi era molt amic 
d’Angelo Ambrogini il Poliziano, el gran humanista florentí que va pronunciar el discurs 
d’homenatge, encarregat per la ciutat de Siena, al nou papa Alexandre VI el 26 d’agost de 1492. I va 
ser Paolo Cortesi l’autor de l’obra bàsica per arribar a conéixer el retrat de l’ideal de príncep de 
l’Església, De cardinalatu. L’obra va ser publicada l’any 1510, ja mort el seu autor, però havia estat 
escrita a partir de 1503 quan Cortesi es va retirar a San Gimignano després de la mort d’Alexandre 
VI. Cortesi havia passat més de vint anys com a scriptor i secretari apostòlic a la Cúria pontifícia.  
 
Alguns dels membres de l’acadèmia de Cortesi foren els humanistes Vincenzo Calmetta, Giovanni 
Lorenzi, Pietro Gravina, Agapito Geraldini, Manilio Rhallo, Cornelio Benigno, Battista Orsino i 
d’altres. Un d’ells Giovanni Lorenzi (1440-1505), hel.lenista venecià, va ser bibliotecari de la Vaticana 
des de 1487, però va caure en desgràcia a Roderic de Borja en favor d’altres membres de la mateixa 
acadèmia com és ara Agapito Geraldini (1450-1515) que va ser secretari d’Alexandre VI fins a 1497. 
Un altre dels membres de l’acadèmia de Cortesi fou Pietro Gravina (ca. 1453-1528), membre també 
de l’acadèmia napolitana del Pontano, del qual es conserva un discurs pronunciat davant del papa 
Alexandre VI en la festa de l’Ascensió de 1493. Gravina representa la connexió de les acadèmies de 
Roma i de Nàpols. Un altre secretari d’Alexandre VI va ser Raffaele Brugnoli que l’humanista 
Gaspare da Verona considerava Ciceronis imitatorem egregium ut eius epistolae ad filium uel apertissime 
declarant18. 
 
3. La Universitat 
 
Ens caldria encara parlar d’un altre dels elements cabdals en la Roma humanística, em refereixo a la 
Universitat romana. Estava sota el patrocini papal i havia estat fundada per Bonifaci VIII, però va ser 
Alexandre VI qui va construir el primer edifici destinat només a aules universitàries. En realitat 
sembla ser que convivien dues institucions universitàries a la Roma del quattrocento, l’anomenat 
Studium Vrbis i l’anomenat Studium Curiae, que a partir del pontificat de Sixt IV “sono evocate come 
un’unica realtà, pur conservando denominazioni distinte”, segons assenyalen Carla Frova i Massimo 
Miglio19. La Universitat de Roma va promoure també edicions dels comentaris dels autors clàssics 
que es duien a terme en els seus cursos i al mateix temps manuals o tractats de dret, retòrica, 
gramàtica, prosòdia, mètrica i estilística, procedents també dels ensenyaments de les seves aules20. 
Com que una de les activitats naturals dels humanistes era la de dedicar-se a l’ensenyament, és evident 
que una plaça de professor a la Sapienza era un dels fruits més cobejats pels cultivadors dels studia 
humanitatis. Així ho podem comprovar en els llistats de professors que s’han conservat. 
 
Al mateix temps, molts dels professors de la Universitat van gaudir de càrrecs i favors del papa 
Alexandre VI. El jurista Giovanni Antonio Sangiorgi va ser nomenat no només Auditor de la Rota, 
sinó a més cardenal. El professor de medicina Angelo Leonini va ser nomenat bisbe de Tívoli. Per 
posar només alguns exemples. 

                                                 
    17 Hom pot veure sobre aquest aspecte l’obra de D’Amico, especialment p. 102. 
    18 Hom pot consultar D.’Amico, p. 123. 
    19 Al seu treball “Studium Vrbis” e “Studium Curiae” nel Trecento e nel Quattrocento: linee di politica culturale dins Roma e lo 
“Studium Vrbis. Spazio urbano e cultura dal quattro al seicento, Roma 1992, pp. 26-39 (31). 
    20 Hom pot consultar Maria Grazia Blasio, L’editoria universitaria da Alessandro VI a Leone X: libri e questioni dins Roma e lo 
Studium Vrbis. Spazio urbano e cultura dal quattro al seicento, Roma 1992, pp. 289-312. 



 
Alexandre VI també va afavorir els seus homes de confiança amb un lloc de professor a la Universitat 
romana, el valencià Pere Pintor, metge personal, en va ser professor de medicina i va publicar les 
seves obres mèdiques a Roma. També va publicar a Roma l’altre metge valencià d’Alexandre VI, 
Gaspar Torrella. Schuller Piroli assenyala que en la Roma d’Alexandre VI i en la seva Universitat 
“reinaba una absoluta e ilimitada libertad de pensamiento, de expresión y de enseñanza. Mientras los 
barones romanos temblaban por sus vidas, los humanistas, los académicos, los escritores y los poetas se 
sentían seguros y altamente estimados. .... Cuando la libertad de expresión estaba en juego, Alejandro 
VI deponía toda vanidad personal. Solía decir: “Roma es una ciudad libre, donde cada uno puede 
pensar y escribir lo que quiera. Muy mal se hablará de mi, pero no me importa.”21  
 
En fer tot aquest repàs d’activitats i personatges de la Roma humanística del darrer quart del segle 
XV, pretenia situar en el seu context intel·lectual i per tant humanístic tots aquells homes que en un 
moment o altre van estar relacionats amb Alexandre VI, o bé perquè gaudiren de la seva amistat, o bé 
perquè gaudiren del seu favor amb càrrecs concedits per ell mateix a la Cúria. El pas següent 
consistirà en veure què diuen del seu amic i protector alguns d’aquests personatges i quina relació 
mantenien amb Roderic de Borja. El cert és que davant d’un elenc tant nombrós d’humanistes, més 
o menys importants, de primera o de segona fila, a l’entorn de Roderic de Borja durant els llargs anys 
de Roma, hom no pot menys que endevinar l’obertura de mires respecte de la nova cultura que 
s’afermava en l’ànim del Borja. Hom podria dubtar de la seva acceptació total dels nous corrents 
humanístics davant la possible manca d’accions concretes de mecenatge vers els textos antics o les 
biblioteques, davant la possible mancança de sensibilitat envers les còpies i la lectura dels autors antics, 
davant la possible passivitat en l’assumpció d’actituds novíssimes des d’un punt de vista estrictament 
filològic, és a dir humanístic, però del que hom no podrà dubtar en absolut és de l’actitud plenament 
renaixentista d’aquest príncep d’una de les Corts més brillants del Renaixement, en els seus fets més 
vitals, més bàsics, més primordials, més de pes, més de principi. Podríem pensar, i potser no ens 
equivocaríem gaire, que Roderic de Borja assumí ben aviat les noves idees renovadores i degut al seu 
caràcter més vital i donat a l’acció que no pas a la reflexió, les mostrà pel camí de l’activitat, més que 
no pas intel·lectualitzant-les. Es a dir, a Roderic de Borja els humanistes que l’envoltaren li serviren a 
major glòria terrenal, per enaltir la seva figura i la seva obra, li serviren per a tot allò que a ell li 
interessava de veritat: restar en la memòria dels homes pels segles dels segles, per la seva activitat i pels 
seus fets, dignes de ser enaltits per la ploma dels nous homes de lletres de la Itàlia i l’Espanya del 
Renaixement. Roderic de Borja va ser un home d’acció, la reflexió la va deixar en mans dels 
humanistes que l’honoraren. 
 
Que Roderic de Borja fou un amant de l’antiguitat i un bon protector dels vertaders estudiosos del 
món antic, és a dir dels filòlegs cultivadors dels studia humanitatis, es posa de manifest en múltiples 
obres literàries que se li dedicaren, elogiosament, abans i després de ser elevat al soli pontifici. Vegem-
ne alguns exemples. L’humanista venecià amic del Leto i del Gaza, Ermolao Barbaro, li va dedicar ni 
més ni menys que una obra filològica per excel.lència, les seves Castigationes Plinianae amb un 
panegíric a manera de prefaci; Giovanni Pico della Mirandola li envià una epístola de felicitació pel 
seu papat, plena també d’elogis i de les esperances que els humanistes havien posat en la seva persona; 
el mateix Poliziano fa l’elogi del papa amb motiu de la seva elecció com a cap de l’església, encarregat 
per la ciutat de Siena. Molts humanistes de l’Acadèmia Pomponiana són convidats a parlar davant del 
papa: Pietro Gravina, Oratio de Christi ad coelos ascensu habita apud Alex. VI. P.M. 16 Maii 1493, 

                                                 
    21 La citació prové de l’obra esmentada de Schüller p. 188. 



Tommaso Inghirami amb un discurs a l’església de Sta. Maria sopra Minerva l’any 1500, el poeta 
Antonio Volsco, Camillus Porcarius, Aurelio Lipo Brandolini, Oratio de passione Domini ad 
Alexandrum VI. P.M. habita, el divendres sant de 1496, el seu germà Raffaello. D’altres componen 
poemes a major glòria de la figura d’Alexandre VI, com és ara Camillo de Beneimbenis, Diuo 
Alexandro VI. P.M. Panaegyricum carmen editum per C. B. Romanum causidicum in sua foelicissima 
coronatione, Girolamo Porzio, Auditor de la Rota i bisbe d’Andria, Orationes nomine principum et 
rerumpublicae Italiae ad Alex. VI, Romae (E. Silber 1493), Andrea Jacobazio amb un poema de lloança a 
Alexandre VI, Michele Ferno amb una Historia nova Alexandri ab Innocentii obita VIII, editada a Roma 
l’any 1493, Guido Postumo i la seva Borgiada. I molts d’altres que farien la llista inacabable. Però, al 
seu costat, humanistes com Giovanni Pontano i Iacopo Sannazzaro posen el contrapunt, presenten un 
Alexandre VI gairebé demoníac. No ens han d’estranyar ni l’una, ni l’altra posició: la vida 
d’Alexandre VI donava molts motius de crítica, i els interessos polítics i personals decantaven 
fàcilment la balança vers l’elogi o la detracció.22 
 
D’altra banda Roderic de Borja apareix evidentment com a  protagonista en aquells textos que 
intenten descriure, a vegades molt subjectivament, els fets ocorreguts a la Roma del seu temps. En 
són exemple el diari de Giovanni Burchkard, Liber notarum ab anno 1483 usque ad annum 1506, 
Stefano Infessura Diario della città di Roma, o Francesco Guicciardini, Storia d’Italia.  
 
Tot seguit resseguirem l’humanisme a Roma durant l’època de Roderic de Borja a través de la 
biografia i l’obra de dos autors representatius per a la tesi que volem demostrar amb aquest treball: 
l’humanista romà Paolo Pompilio i el seu amic, l’humanista català Jeroni Pau. 
 
 
Humanisme català forjat a Itàlia: Jeroni Pau. 
 
Situarem la figura de Jeroni Pau23 en l’entorn del cardenal valencià, al mateix temps que esmentarem 
les paraules que l’humanista català va escriure en les dedicatòries i en els epílegs de les obres que 
dedicà al cardenal valencià i en aquells textos que tenen Roderic de Borja de protagonista. A través 
de la biografia i l’obra de Pau coneixerem un Roderic de Borja diferent, o si més no el que ens va 
dibuixar un humanista. Jeroni Pau, fill d’un jurisconsult conseller dels reis Alfons i Joan II, i nét del 
metge de la muller d’Alfons IV, va néixer a Barcelona entorn de 1458 i va morir a la mateixa ciutat 
l’any 1497. Va estudiar a les Universitats italianes, probablement Bolonya, Perusa, Florència, Siena, 
però només tenim documentada la seva estada a la Universitat de Pisa el curs 1475-76. Se l’anomena 
sempre doctor utriusque iuris. Com Roderic de Borja, també va ser alumne del jurista Andrea Barbazza. 
Pau va ser canonge de Barcelona i també de Vic. Es el més gran humanista català, va cultivar la 
poesia, l’assaig històric, els estudis geogràfics i gramaticals, la jurisprudència. L’any 1475 residia a 
Roma, on romangué disset anys sempre al costat de Roderic de Borja del qual fou familiaris 
continuusque commensalis. Sabem que aquest mateix any de 1475 Pau va escriure l’obra De fluminibus et 

                                                 
    22 Hom pot consultar els treballs de Marià Carbonell i Buades, Roderic de Borja, client i promotor d’obres d’art dins M. 
Menotti, Els Borja, a cura de M. Batllori i X. Company, València 1992, pp. 389-487, especialment les pp. 401-408, i 
Roderic de Borja, un exemple de mecenatge renaixentista a Afers 17 (1994), pp. 109-132. 
    23 Sobre Jeroni Pau cal consultar M. Vilallonga, Jeroni Pau. Obres, Barcelona 1986, 2 vols. En aquesta obra s’estudia la 
vida de Pau i s’edita la seva obra en prosa i en vers, amb traducció catalana i notes. S’hi pot consultar així mateix la 
bibliografia que havia generat Pau fins a l’any 1986. Les citacions que apareixeran a partir d’ara de l’obra de Pau són preses 
de la traducció editada en aquests volums. Un estudi resumit sobre la vida i l’obra de Pau es pot veure a la recent obra de 
M. Vilallonga, La literatura llatina a Catalunya al segle XV. Repertori bio-bibliogràfic, Barcelona 1993, pp. 181-195. 



montibus Hispaniarum, que va dedicar ja al seu protector, segons consta en les primeres paraules del 
text: “[1] Al reverendíssim senyor Roderic, bisbe portuense, cardenal valencià, vice-canceller de la 
Santa Església Romana”. Fixem-nos en la dedicatòria d’un Jeroni Pau joveníssim: “[2] Havia escrit, 
pare nobilíssim, per consell d’alguns poetes, aquest llibret sobre els rius i les muntanyes de la nostra 
Espanya, dels quals es té menció en els antics. Aquest llibret dedicat a la teva admirable persona, no 
vaig gosar presentar-lo públicament abans de donar-te’l a tu perquè el corregissis, a tu de qui ningú 
ignora que per la teva intel·ligència i per la teva experiència de les coses no ets inferior a ningú de la 
teva categoria. [3] S’hi afegeix notícia de llocs i regions, molt coneixedor dels quals t’ha fet a tu 
recentment la importantíssima delegació de la nostra província. En efecte, en visitar gran part de la 
nostra Espanya feliçment, has deixat immensos records de la teva consideració i de la teva glòria a les 
nostres Hespèries. [4] Espero que algun dia seran lliurades al teu nom coses més importants. Ara, 
però, alguna cosa relativa a la cosmografia i al ressorgiment de l’antiguitat, reunida en les estones de 
lleure de l’estudi del dret, serà suficient de provar d’una manera agradable.” 
 
D’aquesta dedicatòria es desprèn que Pau considera Roderic de Borja suficientment coneixedor del 
seu país natal i dels autors antics que abans de mostrar públicament el seu volum sobre geografia 
hispànica, fet a la manera de Boccaccio, demana a Roderic de Borja que li corregeixi. Si tenim 
present que el text de Pau és absolutament humanístic, especialment perquè afegeix al seu bon llatí 
una extraordinària erudició, haurem de concloure que Roderic de Borja no devia ser menys bon 
llatinista ni menys erudit que Pau, tot i reconèixer també que probablement Pau com a bon 
humanista recorre als tòpics en ús en aquells moments a l’hora de redactar la seva dedicatòria 
panegírica a un personatge important que és, a més, el seu mecenas. L’edició d’aquest opuscle de 
geografia humanística, a l’avantguarda d’aquest tipus de composicions en terres hispàniques, va tenir 
lloc a Roma l’any 1491.  
 
En el mateix incunable i a continuació de l’obra anterior hi trobem un altre opuscle de Pau amb el 
títol De priscis Hispaniae episcopatibus et eorum terminis, on es recullen les divisions territorials dels bisbats 
de la Península Ibèrica. El text, que serveix de complement al De fluminibus, va dirigit també al 
cardenal Borja. N’extreiem aquests mots de la cloenda: “[25] A tu, molt reverend pare, t’ofereixo, 
tornant de la nostra Hispània, aquest petit obsequi molt exigu, perquè sé que et dediques amb molta 
afecció a l’estudi de les coses antigues, i molt especialment d’aquelles que mostren l’origen de la teva 
dignitat. I almenys em complaurà haver contribuït amb això, perquè et farà gràcia més que no pas per 
aquesta múltiple i estranya varietat de noms, si més no per aquesta nostra i no del tot menyspreable 
curiositat.”  
 
La curiositat dels erudits, la curiositat dels humanistes és compartida pel valencià, estudiós, segons 
Jeroni Pau, de l’antiguitat. Als ulls de Pau, Roderic de Borja era vist com un home del seu temps, 
dedicat a l’estudi dels antics, bon coneixedor de l’antiguitat. Posem per cas que Roderic de Borja no 
ho fós, posem que els mots que li dedica Pau són retòrica pura, un elogi més dels que Pau utilitzava 
per afalagar les orelles del valencià, però si eren precisament aquestes les lloances que Roderic de 
Borja volia sentir, això ens demostra fins a quin punt reconeixia la importància de l’antiguitat en el 
nou món que estaven vivint, ens demostra fins a quin punt valorava els studia humanitatis i aquells que 
els cultivaven. 
 
Seguim la biografia de Pau. De bon començament, doncs, com hem vist, Pau degué formar part de la 
familia del cardenal valencià, potser fins que els seus estudis li permeteren d’assolir el seu primer càrrec 
a la Cúria a les ordres també del cardenal vice-canceller Roderic de Borja. El càrrec d’abbreuiator de 



prima uisione li fou concedit l’any 1479, segons apareix en la butlla de nomenament signada per Sixt 
IV. Al costat de Pau són nomenats també Jaume Casanova i Joan Llopis, com a corrector s’anomena 
Joan de Borja, el qual arribà a ser arquebisbe de Mont-real a Sicília, entre els abbreuiatores de parco 
maiore s’anomena Nicolò da Castello, un dels més grans jurisconsults del seu temps, i entre els de parco 
minori hi trobem Ludovico Podocatharo, que arribà a cardenal i tingué en la seva familia l’humanista 
de l’acadèmia pomponiana Tommaso “Fedra” Inghirami.  
 
Avancem pocs anys després. L’any 1482 Pau ja tenia escrits uns versos de lloança al cardenal valencià, 
es tracta d’una elegia que envià a Pere Miquel Carbonell, l’arxiver barceloní copista i transmissor de 
les obres de Pau. El poema segueix la línia del panegíric clàssic, ampul·lós i ple de tòpics propis del 
gènere. De la seva lectura se’n desprèn que el seu autor estava molt familiaritzat amb el futur 
Alexandre VI, de qui coneix molt bé la seva vida i les obres que dugué a terme en el terreny 
arquitectònic, bàsicament. Així, veiem com parla del castell de Subiaco i del Palau Borja de Roma, 
lloats magníficament per Pau. El poema és ple de reminiscències clàssiques especialment de Marcial, 
però no hi manquen Ovidi ni Virgili. Diu el següent: “Al reverendíssim senyor cardenal valencià, 
vice-canceller de la sacrosanta Església Romana, elegia” 
 
“Qui no t’admirarà, restarà astorat, et venerarà, t’adorarà, si llegeix les teves gestes superbes, pare gran, 
si veu els teus sants costums, si finalment ell mateix d’una vegada observa la teva vida, el teu rostre, el 
teu gest. Tu recordes els Curis amb la teva honradesa, Cató amb la teva seriositat, al mateix temps ets 
fluid en l’eloqüència amb Ciceró. Consagrat a la jurisprudència i hàbil en les diverses pràctiques del 
fòrum, tu mateix ets el primer que tractes els assumptes de la cort apostòlica i tu, sobirà generós, i 
digne de ser venerat pertot arreu, edifiques grans muralles, temples, cases; quants palaus teus de mur 
de marbre rememoraria jo, que recorden les obres de l’antiga noblesa! No hi ha res més bonic en la 
ciutat, res més celebrat que els teus palaus, ja pare, del mig de la barriada del Pont, vora els turons 
Jordans i les aigües del Tíber, per on s’arriba al Camp Toscà per camí recte. Aquesta via, en altre 
temps ampla, conduïa al teatre de Pompeu, on ara sant Llorenç té temples, així mateix el camp de 
Mart guarda ja les teves teulades i no lluny d’aquí corre l’Albula amb les seves tranquil·les aigües. 
Tanta de lloança com el palau de Subiaco havia aportat, proclama el bàrbar a plena veu. Quines coses 
la generosa València et tornarà pels molts dons i quines et donarà la feliç terra d’Hespèria? Cap home 
no hi ha a la ciutat que no freqüenti la teva casa, ningú a qui se li amagui la il·lustre casa dels Borja. 
Encara que tu mateix vagis per la via Flamínia o per la via Sacra, no es reuneix una gran multitud en 
llocs tan grans. I no tant sols celebren els teus noms les gents d’Ausònia, sinó que tu mateix ets més 
conegut en tot el món: et coneix l’àrab, l’hindú, els sers, el garamant, el britànic i també si, dessota 
nostre estant, algun antípoda llaura. I la teva fama ha penetrat més enllà dels amagatalls dels gots i els 
teus noms són coneguts en la mar Hiperbòria. Tu domines els enfurits moviments de la mar, tu 
domines mil perills, hom creu que tens un numen diví, tanmateix enmig de les riqueses i tantes coses 
importants (la qual cosa és admirable) la virtut roman incorrupta. D’ací ve que primer et saludi la 
nissaga de Mart, d’aquí ve que primer sempre et porti a la boca; també, el mateix pastor romà amb 
gran honor et venera i es deixa portar fins i tot pels teus desigs, de la mateixa manera que totes les 
llums declinen a l’arribada de Febus, així, essent tu present, l’ordre blanc calla. Tot això certament és 
gran, Déu et reserva per a coses més grans, perquè la sagrada tiara escau només al teu cap. Oh! tant de 
bo em sigui permès de veure els dies desitjats! Qui t’honorarà, Roma, una vegada canviat el nom? 
Llavors la meva Musa et cantarà amb un poema líric, llavors cantarà les grans gestes amb vers heroic. 
Si no ho saps, això desitja Roma i tot el món ho demana, i no és estrany, sota el teu guiatge estarà 
segura, sota el teu guiatge l’Orient no serà oprimit pel domini turc, ni l’il·lustre Grècia estarà sota el 
trist jou. Tu restabliràs l’antiga Jerusalem, els primitius sagraris de Déu, perquè sigui venerada per la 



nostra religió. Tu anihilaràs Jope i Gaza i al mateix temps la superba Beirut, Síria sencera se sotmetrà a 
tu. Això també ho anuncien els estels celestials, el profeta Mercuri s’ajuntarà amb el gran Júpiter. Les 
forces malignes de Saturn ja varen caure llavors, quan la teva nau va ser salvada del naufragi; i no 
dubtis que travessaràs els dèbils límits de Pere, en efecte, el mateix que porta les claus et donarà la llei 
a tu. Tanmateix viu feliç, bisbe de la terra Ibera, viu honor del Laci, glòria gran dels Pares Sants i que 
superis, demano, fins i tot més anys que Nèstor, res millor, car així el món et té el màxim de temps.” 
 
Fins aquí la traducció dels dístics elegíacs de Pau. No podem comentar ara i aquí la totalitat de 
l’elegia24. Però sí que podem assenyalar alguns punts claus. En aquests versos Roderic de Borja és 
comparat amb personatges del món clàssic: els Curis, Cató, Ciceró són esmentats directament, però 
també ho és August a través d’una font presa de Suetoni, quan ens explica que l’emperador volia 
deixar una Roma tota de marbre. Roderic de Borja, com els prínceps del Renaixement, és tractat per 
Pau com un heroi de l’antiguitat clàssica. A través de les seves grans obres haurà d’arribar a la 
immortalitat, tot a major honor i glòria del cardenal. Precisament l’elogi de les obres arquitectòniques 
dutes a terme pel cardenal Borja són el motiu d’uns quants versos del poema. Pau s’afegeix així a la 
llista de lloances que va merèixer el palau “della Cancelleria Vecchia”, i també esmenta la construcció 
borgiana de Subiaco. Però tot seguit el poema s’endinsa en la fama i la virtut del cardenal valencià en 
un fragment ple d’hipèrboles i dels tòpics de la poesia panegírica. Així veiem com una vegada més es 
produeix en l’obra d’un humanista l’harmonització de cristianisme i paganisme, de la mateixa manera 
que en els apartaments borgians del Vaticà apareixen junts les sibil·les i els profetes. Cap al final de la 
composició Pau vaticina el papat per a Roderic de Borja i expressa el desig de poder veure aquests 
dies anhelats, al mateix temps que promet poemes lírics i poemes èpics per a cantar les gestes del futur 
papa. Manquen encara deu anys perquè el segon Borja arribi a ocupar el màxim lloc a l’Església i, 
segons Pau, això és el que desitja el món cristià.  
 
Seguim amb el fil biogràfic de Jeroni Pau i ens trobem a l’any 1483 i una inscripció que Pau va 
escriure en lloança també del cardenal valencià per haver estat el promotor de la construcció de la 
torre del castell de Subiaco. Roderic de Borja ostentà a partir de 1471 la dignitat d’abat comendatari 
de Subiaco que comprenia el govern sobre vint-i-dos pobles i el control dels camins de la regió dels 
Abruços. Allà Roderic s’ocupà d’engrandir la fortificació del castell a l’actual Rocca Abbaziale i de 
construir una torre quadrangular a la part que mira a llevant, encara avui anomenada popularment 
Torre Borgiana o dels Borja. Pere Miquel Carbonell ens ha tramès aquesta inscripció copiada en un 
dels seus memorials amb la següent nota introductòria que tradueixo tot seguit: “Jeroni Pau barceloní 
va fer aquesta inscripció en lloança del reverendíssim senyor Roderic de Borja, digníssim cardenal 
vice-canceller de la Sacrosanta Església Romana, segons el costum dels antics i amb un sol verb al 
final que abasta tot el conjunt. El trobaràs ja esculpit en un marbre del castell vulgarment anomenat 
de Subiaco, reconstruït pel mateix cardenal en honor de Sant Benet.”  
 
Com ja he estudiat en un altre lloc,25 a la torre borgiana de Subiaco es pot veure i llegir una 
inscripció en una làpida de marbre situada sota l’escut del papa Borja que presenta una data diferent 
de la que ens ha tramès Carbonell, 1476, però amb un text prou semblant al del manuscrit de 
Barcelona, amb la important variant del verb al qual feia referència Carbonell. En la de 1476 
s’utilitzen dos verbs: “va erigir i va dedicar”. En la inscripció de 1483 apareix un simple: “va acabar”. 
La meva hipòtesi és que totes dues inscripcions van ser redactades per Jeroni Pau. El text parla de les 

                                                 
    24 Hom pot consultar l’edició i un extens comentari de l’elegia a Vilallonga, Jeroni..., II, pp. 116-125. 
    25 L’estudi de les dues inscripcions es pot veure a Vilallonga, Jeroni..., I, pp. 49-53.  



despeses ocasionades per les obres de restauració i de construcció de la nova torre i el motiu pel qual 
es van dur a terme: protegir el poble i els monjos de Subiaco i les fronteres de l’Església Romana. 
 
De l’any 1484 suposem redactat un poema que Pau va escriure “A la fortificació o castell de Nepi, en 
lloança del reverendíssim cardenal vice-canceller”. El castell de Nepi fou l’altra residència favorita de 
Roderic de Borja als voltants de Roma. Entorn del nucli antic, el cardenal ordenà a l’arquitecte 
Antonio da Sangallo que dissenyés un nou recinte fortificat, que fes inexpugnable el poble. El poema 
comença enumerant, quasi a manera de catàleg, totes les obres arquitectòniques que el cardenal manà 
edificar a Roma i a la resta d’Itàlia. Diu el següent: “Aquell que a tu, Roma, t’ha donat palaus dignes 
de ser admirats, a tu, Subiaco, una fortificació, a tu, Nicolau, un temple, que ha construït les muralles 
del port Trajà i ha fundat altes cases en els turons albans i que ha fortificat la ciutat de Mentana amb 
torres, ell mateix ha bastit aquest castell per als seus pobles, a fi de protegir de la por exterior aquells 
tancats a dintre que ell governava amb una interna pau. Ara, jovent de Nepi, pots riure’t dels 
enemics, una part, per la qual podien ser temuts, ara roman tancada. Quant justa fou la seva 
preocupació! A més ha tingut cura de totes les despeses, ha dit que això convenia a la casa Borja. 
Així, doncs, sigueu feliços fills sota tan gran príncep, el qual essent senyor, no obstant vol ser pare.” El 
poema té el mateix caire panegíric dels altres textos que Pau dedica al cardenal valencià. 
 
L’any 1485, Pau apareix ja com a canonge de la ciutat de Barcelona i a part d’altres dades 
significatives per a l’estudi de la seva obra que no correspon aquí d’esmentar, ens interessa sobretot 
una notícia de l’humanista romà Paolo Pompilio sobre l’humanista català. Conflueixen ja en aquests 
moments els itineraris biogràfics d’aquests dos homes, un català i un romà, humanistes de la Roma 
quatrecentista, a través dels quals coneixem una mica més a fons l’ambient de la cort de Roderic de 
Borja. Abans de comentar la relació d’aquests dos homes, és l’hora de fer un repàs de la vida del 
Pompilio.  
 
Humanisme romà relacionat amb Catalunya: Paolo Pompilio. 
 
Paolo Pompilio26 és un personatge de gran interès, però que no ha merescut encara un estudi de 
conjunt que englobi la biografia completa i l’edició de totes les seves obres, algunes de les quals 
romanen encara inèdites. Va néixer l’any 1455 i va morir vers la meitat de 1491. Va formar part de 
l’Acadèmia Pomponiana i Mercati considera que el seu nom és en realitat un pseudònim, tal i com 
agradava de fer als seus membres. Pompilio va cultivar la  poesia en llatí i en grec, l’assaig, el diàleg 
filosòfic, els estudis de gramàtica, segons es desprèn de les seves obres que ens mostren un autèntic 
humanista. Va exercir de professor de la Universitat de Roma, com molts dels seus amics, Domizio 
Calderini i Paolo Marsi, per posar només dos exemples. Tenim documentada la seva estada a la 
Universitat des de l’any 1480, als vint-i-cinc anys. Però Pompilio ja era considerat un humanista des 
de molt abans. En una carta d’Ottavio Cleofilo dirigida a uns amics de Ferrara l’any 1473, Pompilio 
apareix esmentat al costat d’altres humanistes, alguns d’ells els seus mestres: “Entre els savis aquests 

                                                 
    26 Sobre aquest personatge cal consultar encara els ja clàssics treballs de P. Faider, Pompilius. Vita Senecae, Gant 1921 i de 
G. Mercati, Paolo Pompilio e la scoperta del cadavere intatto sull’Appia nel 1485 dins Opere minori raccolte in occasione del 
settantesimo natalizio soto gli auspici di S. S. Pio XI, vol. IV (1917-1936) (1937), “Studi e testi”, núm 79, pp. 268-286. Però, 
a més, cal veure les noves aportacions de M. Chiabò, Paolo Pompilio professore dello “Studium Vrbis” dins Un pontificato ed una 
città. Sisto IV (1471-1484). Atti del Convegno. Roma 3-7 dicembre 1984, a cura di M. Miglio e altri, Roma-Città del 
Vaticano 1986, pp. 503-514, de R. Avesani, Appunti per la storia dello “Studium Vrbis” nel Quattrocento dins Roma e lo 
Studium Vrbis. Spazio urbano e cultura dal quattro al seicento, Roma 1992, pp. 69-87 i de W. Bracke, “Contentiosa disputatio 
magnopere ingenium exacuit” dins Roma..., pp. 156-168. 



especialment em són coneguts: Volscus, Sulpitius, Pompilius, Brentius, Teodorus (Gaza), 
Argiropylos, Lucilius, Domitius (Calderini), Marsus (Paolo), Pomponius, Platyna, Sipontinus 
(Perotti), Balbanus, Laurentius”. Molts d’aquests homes van estar també relacionats amb Jeroni Pau.  
 
Són evidents els nexes que uneixen Pompilio amb els hispànics residents a Roma de la cort del 
cardenal Roderic de Borja, fins i tot va exercir com a professor de Cèsar Borja. Aquesta admiració i 
bon coneixement de tot allò que fa referència a Hispània i més concretament a la família Borja es 
posa de manifest en el contingut de les obres del Pompilio, tal i com veurem més endavant, en parlar 
de la seva producció literària. Ara ens interessa de destacar la seva relació amb Jeroni Pau. Certament 
són molts els lligams i les circumstàncies que uneixen els dos homes. Per començar, tots dos són 
d’edats semblants, viuen i treballen a Roma, són universitaris, intel·lectuals, poetes en llatí, grans 
coneixedors dels autors clàssics, i amb un gran interès per la gramàtica i la retòrica, per la història de la 
llengua, pel pas del llatí a les llengües vulgars, per la filologia en general. Són dos humanistes en 
definitiva, que freqüenten els mateixos cercles literaris, dos homes de gustos afins que es mouen en la 
Roma de la segona meitat del segle XV. La seva mútua amistat desembocà en una col·laboració 
literària i produí una sèrie d’obres que d’altra manera potser no hagueren estat mai redactades. En 
aquestes obres són freqüents les citacions i els elogis de l’amic que les inspirà, la qual cosa ens ofereix 
la possibilitat de conèixer amb més profunditat aquella relació. 
 
Ens fixarem en primer lloc en uns comentaris de Paolo Pompilio sobre Jeroni Pau, continguts en una 
de les seves obres, una mena de llibre de notes titulat Notationum libri quinque, del qual conservem els 
capítols que conté el Cod. Vat. Lat. 2222. En dos d’aquests capítols Jeroni Pau és protagonista; el seu 
paper és el d’un erudit a qui es demana opinió sobre temes tan diversos com la identificació d’un 
cadàver incorrupte trobat a la Via Appia, o l’existència d’una o dues llengües en el Laci en 
l’antiguitat. La data de la primera de les consultes correspon a 1485 i és inclosa en l’esmentada obra 
del Pompilio, en el capítol 20 del llibre I. La segona no porta cap data i correspon al capítol 3 del 
llibre II. No sabem de quants capítols constava el llibre, però a causa de la seva proximitat en l’obra, 
és probable que pugui ser datada el mateix any 1485 o poc abans. L’erudita dissertació de Pau  sobre 
la llengua llatina, segons ens explica Pompilio, té lloc a casa del cardenal Roderic de Borja, en una 
reunió en la qual Pau brilla per la seva intel·ligència i erudició.27 Dissortadament per a nosaltres, 
Pompilio omet els noms de la resta d’assistents perquè nec fas est huiusmodi ignauos homines nominare. 
L’escrupolositat intel·lectual de Pompilio ens ha privat d’una informació que podia ser-nos útil. No és 
pas l’única ocasió en què Pau és lloat pel seu amic romà. 
 
L’any 1486 Pau accedeix un graó més en la seva ascensió a la Cúria Vaticana, és nomenat Litterarum 
Apostolicarum Vicecorrector, però el seu nom no apareix documentat a l’Archivio Segreto Vaticano, 
almenys fins avui. Fins a l’any 1491 no tornem a tenir notícies romanes de Pau. Aquest va ser l’any de 
la publicació de la seva obra Barcino, editada a la impremta de Pere Miquel, a Barcelona, a expenses 
de Joan Peiró, lloctinent del protonotari de la ciutat de Barcelona, bon amic de Carbonell i del 
mateix Pau. Si bé coneixem l’any de publicació de l’obra, no sabem pas quin fou l’any de redacció. 
La dedica al seu amic Pompilio, el qual moria el mateix any de la publicació. En aquesta obra Pau ens 
fa saber que Paolo Pompilio era el seu millor amic, segons podem veure en la dedicatòria i en 
l’epíleg: “[1] Sèneca diu que alguns homes són robadors dels temps dels amics; en canvi tu, Pompilio, 
fas tot al contrari, car procures i t’esforces que ni siguin robats pels amics ni aclaparats per les 
ocupacions. Demanes una cosa o una altra a fi que l’esmerç de temps reporti algun profit literari a 

                                                 
    27 El text de Pompilio apareix als folis 113-120 de l’esmentat còdex. 



aquells els quals estimes;....[2] Fa poc que per mitjà d’una carta amb un prec molt grat, vares 
interrompre les meves feixugues activitats jurídiques. Perquè desitges que et refereixi per escrit tot 
allò que he llegit en els autors antics i fidedignes sobre la meva ciutat, la seva terra i importància, els 
seus habitants i situació, i sobre les seves gestes excel·lents i exemplars, afegint-hi succintament la seva 
història fins als nostres dies. [3] Ho he fet de bon grat per ser tu qui m’ho demanava -prescindint dels 
teus coneixements-, el millor dels meus amics, i em plagué d’allunyar-me de la nostra, no menys que 
teva, encara que subjecta a treballs i vigílies, això no obstant veritable i sagrada filosofia -com volen 
els versats en jurisprudència-, per dirigir-me vers estudis més lleugers i agradables a tothom, en 
agraïment a tu i a la matèria mateixa, i, amb una més tranquil·la exercitació, donar una visió del meu 
solar patri com si fos present en la meva ment..... [98]... T’he explicat en resum, oh Pompilio, 
algunes coses referents a la ciutat en què vaig veure la primera llum;.... [99] Ara desitjo que al teu torn 
et sentis obligat a fer allò mateix que tu em vares demanar, i així com jo he escrit superficialment de 
la meva ciutat, et prego amb insistència que tu també expliquis, si bé amb una obra més perfecta, les 
excel·lències de la teva, més ben dit, de la nostra comuna ciutat. Per a mi serà suficient amb haver 
pagat, encara que insuficientment, allò que devia al mateix temps a l’amic i a la pàtria.”  
 
Però Pompilio no va tenir temps d’escriure l’obra que li demanava el seu amic barceloní, perquè va 
morir aquell mateix any de pleuresia. Si hem de fer cas a Carbonell, el seu biògraf, Pau retornà a 
Barcelona a causa d’una malaltia l’any 1492. Aquest és un altre dels punts foscos de la biografia de 
Pau. Sorprèn realment que, després d’haver viscut disset anys a Roma, sempre a les ordres i en íntima 
relació amb Roderic de Borja, Pau se’n vagi a Barcelona just quan el cardenal valencià arriba a aquells 
“dies desitjats” pel nostre autor en l’elegia panegírica a Roderic de Borja, és a dir quan Roderic de 
Borja ocupa la càtedra de Pere. De les dues hipòtesis que presenta l’estudiós italià Antonio Era28 en 
aquesta ocasió, em sembla que, d’entrada, hem de prescindir d’aquella en la qual apunta una possible 
exclusió de Pau de la cort papal, per ser un testimoni molest del seu passat; cas de ser així, haurien 
estat molts més els marginats l’any 1492. Avui dia crec que aquesta hipòtesi no és acceptable, ja que el 
passat d’Alexandre VI era de domini públic, a la Roma de l’època. L’altra hipòtesi podria acostar-se 
més a la realitat: el fet que Pau no obtingués, per motius que no arribem a dilucidar, els beneficis que 
esperava del nou pontífex.   
 
L’erudit català Josep M. Casas Homs29 aventura una nova hipòtesi en suposar Pau enemistat amb els 
alemanys, perquè patrocinava la tesi segons la qual tots els pobles cristians haurien de tenir un cap 
polític únic, amb la possibilitat que aquest esdevingués superior a l’emperador. Es, naturalment, una 
hipòtesi discutible.30 Això no obstant, segons Carbonell, el motiu és clar: malaltia. Evidentment pot 
ser una excusa per amagar quelcom més important que no vol que se sàpiga, però realment és l’únic 
testimoni que tenim i a ell ens hem de remetre. També és Carbonell qui ens informa de l’activitat 
intel·lectual de Pau a la seva tornada a Barcelona i durant els darrers anys de la seva vida, és a dir, de 
1492 a 1497. Segons Carbonell, va ser Jeroni Pau l’inspirador de la seva magna obra històrica 
Chròniques de Espanya, i el corrector dels primers capítols, fins que va morir el 22 de març de 1497. 
Recordem que Pere Garcia, el que havia estat bibliotecari de la Vaticana, nomenat per Alexandre VI, 
també va tornar a Barcelona l’any següent 1493. També s’ha pensat en una possible caiguda en 
desgràcia del bisbe barceloní, però la seva trajectòria a Barcelona demostra el contrari. Seria una bona 
hipòtesi plantejar la possibilitat que Pau i Garcia fossin enviats expressament per Alexandre VI a 

                                                 
    28 Hom pot consultar A. Era, Il giureconsulto catalano Gironi Pau e la sua “Practica Cancellariae Apostolicae” dins Studi in onore 
di Carlo Calisse (Milà 1939), vol. III, pp. 369-402. 
    29  Cal llegir la seva introducció a “Barcino” de Jeroni Pau. Història de Barcelona fins al segle XV, Barcelona 1971. 
    30 Ja apareix a Pastor, VI, p. 270. 



Barcelona per garantir aquí la continuïtat de la tasca iniciada a Roma: servir de pont entre 
l’humanisme italià i la Península Ibèrica? Pau va transmetre a Carbonell les idees renovadores de 
l’humanisme. Garcia va encomanar la construcció d’edificis eclesiàstics. L’un en les lletres, l’altre en 
l’arquitectura van modernitzar el país. 
 
Ens queda, però, una altra dada intermèdia per assenyalar una fita important dins de la producció 
literària de Jeroni Pau. L’any 1493 apareix a Roma la primera edició de l’obra que seria, amb el pas 
dels anys, la més editada i coneguda de les de Pau: Practica Cancellariae Apostolicae. Però no va ser Pau 
qui va tenir cura de preparar-ne l’edició, sinó Francesc de Borja, un dels més íntims i fidels servidors 
del segon papa Borja; ni tampoc fou l’autor qui la corregí, sinó el clergue barceloní Antoni Arnau 
Pla, doctor en ambdós drets, com Pau, i resident a la Cúria Vaticana. Això ens demostra certament 
que Pau no era a Roma l’any 1493 i, o bé estava malalt, com diu Carbonell, o havia marxat perquè 
no estava satisfet del càrrec que exercia allà. I d’altra banda també ens indica que no havia caigut en 
desgràcia, almenys no tant com podria semblar, ja que de ser així mai no s’hauria publicat la seva 
obra, que devia ser de gran utilitat per als juristes de la Cúria romana. En la Practica també trobem 
referències a Roderic de Borja en les quals veiem el fervor i l’obediència que Pau manté envers el 
cardenal Reuerendissimo domino meo Vicecancellario.  
 
Tornem a la relació de Pau i Pompilio. On es palesa més l’amistat intensa entre els dos humanistes i la 
seva pertinença a una cort humanística borgiana és, sens dubte, en el manuscrit de la Biblioteca 
Vaticana suara esmentat. Farem un breu repàs del contingut del manuscrit31. El volum presenta una 
primera part impresa que ocupa els folis 1-45 i la part manuscrita els folis 46-135. Les obres impreses, 
per ordre d’aparició en el text, són les següents: Vita Senecae, Sylua Alphonsina i Panegyris de Triumpho 
Granatensi de Paolo Pompilio. A continuació comencen les obres manuscrites en aquest ordre: 
Dialogus de uero et probabili amore, De bonis artibus Odissea, Phasma, i Panegyricum carmen ad Carvaialem 
de Paolo Pompilio. Segueix una biografia de l’humanista romà. I immediatament Barcino de Jeroni 
Pau, seguida de quatre capítols de les Notationes de Pompilio, el poema Epitaphium Clarae Paulinae i 
De fluminibus et montibus Hispaniarum libellus de Jeroni Pau, per acabar amb Symbolum Nicenum de 
Paolo Pompilio. Gran part, doncs, de la producció dels dos amics apareix relligada en aquest còdex 
vaticà. Si ens fixem amb l’identitat dels personatges als quals van dedicades les obres enumerades 
veurem que la presència hispànica és evident. En les obres de Pompilio del còdex vaticà hi ha 
correccions marginals fetes pel seu autor, segons consta en una nota manuscrita de l’humanista romà. 
 
El destinatari de la primera de les obres del còdex, la Vita Senecae de Pompilio, és Joan Llopis, però els 
elogis de l’humanista romà van dirigits també a Roderic de Borja, al qual servia Llopis en aquell any 
de 1490 en què va ser publicada l’obra. Recordem que Llopis era un dels abbreuiatores nomenats al 
mateix temps que Pau32. D’altra banda, havia estat Pomponio Leto qui havia suggerit la seva 
composició a Pompilio, segons ens explica el mateix autor. La Vita Senecae conté, a més d’una 
biografia de Sèneca i de Lucà, un de Hispaniarum uiris illustribus que sospito havia inspirat Jeroni Pau, 
segons ja he estudiat en un altre lloc.33 Fixem-nos en uns fragments del prefaci: “Però mentre 
considerava a qui dedicar l’obra, la teva benevolència, Joan Llopis, especialment singular envers la 
meva persona se’m va fer present i em va aconsellar que preferiblement la consagrés al teu nom. De 
veritat que iniciada en la tendra edat ha anat creixent constantment fins avui. Però a més de la causa 
                                                 
    31 Ha estat descrit a Vilallonga, op. cit., I, 120-121, amb referències bibliogràfiques de les parcials descripcions anteriors. 
    32 Sobre la identificació d’aquest personatge, hom pot consultar Vilallonga, Jeroni..., I, pp. 99-100. 
    33 Jeroni Pau va escriure entorn de 1475 una epístola De Hispaniarum uiris illustribus editada a Vilallonga, op. cit., II, 10-
39 i comparada amb el fragment de Pompilio, amb el qual presenta extraordinàries similituds.  



que ja he dit d’aquesta meva deferència per tu, també hi va haver d’altres motius no menys idonis. 
Un és que tu ets filòsof i expertíssim defensor de la sagrada teologia.... Però un altre és que tu ets tan 
gran al costat de l’òptim príncep Roderic de Borja, Vice-canceller de la Santa Romana Església, que 
merescudament has de ser comparat amb Hèrcules, el qual, segons va creure l’antiguitat, va ajudar 
Atlas a sostenir el cel. Aquell certament el més prudent dels pares, té cura gairebé tot sol de totes les 
qüestions de la Cúria Apostòlica; en la seva ment els afers dels reis i dels altres prínceps de tot el món 
cristià es reuneixen i es distribueixen. Però tu el substitueixes quan està cansat, tu reculls tot el pes 
sobre les teves espatlles tan fermes, i allò que no menys admirem tots, ho fas amb tanta seguretat com 
de bon grat, mentre el mateix príncep gaudeix i amb més raó confia.” Aquesta obra va arribar a 
Barcelona a través de Pau que la donà a Pere Miquel Carbonell per tal que la copiés en un dels seus 
manuscrits conservat avui a la Biblioteca Universitària de Barcelona. 
 
La segona obra de Pompilio del còdex vaticà, la Sylua Alphonsina,  és un poema de lloança del primer 
papa Borja, Calixt III, imprès a Roma l’any 1490, que ofereix, segons diu l’encapçalament de la 
composició un “Testimoni de la vida de Calixt III Pontífex Màxim, viscuda pietosament i amb la 
màxima integritat en qualsevol moment de la seva existència”. Els versos són plens de reminiscències 
ovidianes i virgilianes per lloar el sancte senex i l’inuicte senex com Pompilio anomena el papa. 
 
El Panegyris de Triumpho Granatensi va precedit d’un prefaci dedicat a Bernardino Carvajal, bisbe de 
Badajoz i ambaixador del rei Ferran, i més endavant cardenal, va ser publicat l’any 1490 i corregit pel 
mateix autor aquell any. Després de les lloances pròpies d’aquest tipus de composicions, Pompilio fa 
les següents consideracions: “Finalment afegeix que Jeroni Pau barceloní, jurispèrit i home de judici 
encertat sol dir de tu: ets de costums, ciència i fets el més gran sense excepció; a més afirma que ha 
esdevingut per un regal diví per a la felicitat d’Hispània que tu mateix hagis nascut especialment en 
aquest temps per tal de dur a terme els afers dels seus prínceps. Per tot això merescudament ells 
mateixos et protegeixen i s’han proposat d’ornar-te de moltes maneres. Jo certament, des de fa temps 
desitjo un vincle més acostat a la meva consideració envers la majestat del Rei i de la millor Reina, i 
crec que fins ara no hi ha hagut cap tema tan idoni com la concelebració del present triomf”. El llarg 
poema èpic dedicat al triomf sobre Granada és evidentment ofert Ad optimos Hispaniarum Principes 
Ferdinandum et Helisabet, uictoriosissimos coniuges i amb ell Pompilio s’afegeix a la llista d’humanistes 
curials, autors de composicions que defensen la consolidació dels interessos de l’élite hispànica de la 
Cúria Vaticana compromesa amb la croada dels Reis Catòlics34. Cal recordar aquí la Historia Betica de 
Carlo Verardi, la Silua de triumphata Bassa, Almeria et Granata d’Alessandro Cortese i l’Epitoma rerum 
apud Malacam gestarum de Diego Muro, tots editats per Euchario Silber a Roma, entre 1488 i 1492.35 
 
El Dialogus de uero et probabili amore és una obra dedicada a Pomponio Leto, a qui Pompilio diu que la 
llegeixi i que hi reconeixerà moltes fonts preses de les seves obres i demana que l’aprovi. Va ser 
escrita a Bassanello l’estiu de l’any 1487. En un dels passatges de l’obra Pompilio explica el 
desenvolupament d’un debat entre els membres de l’Acadèmia Pomponiana, Antonio Volsco i 
Papinio Cavalcanti, i dos prelats espanyols Pere de Roca, arquebisbe de Salern des de 1471 fins a 
1482 i Francisco de Toledo, bisbe de Coria des de 1475 fins a 1479. Aquest debat va tenir lloc a la 

                                                 
    34 Paola Farenga els anomena “intellettuali organici agli interessi dei sovrani spagnoli” al seu capítol “Circostanze e modi 
della diffusione della Historia Betica” dins Carlo Verardi, Historia Betica. La caduta di Granata nel 1492 a cura di M. Chiabò, 
P. Farenga, M. Miglio e A. Morelli, Roma 1993, p. XXIII.  
    35 No entraré en la qüestió debatuda de la data de composició del panegíric de Pompilio que ha estat estudiada per D. 
Briesemeister, Epischdramatische Humanistendichtungen zur Eroberung von Granada (1492) dins Texte Contexte Strukturen..., 
Festschrift zum 60. Geburtstag von Karl Alfred Blüher, hrsg. A. De Toro, Tübingen 1987, pp. 249-263.  



casa d’un amicissimi de Pompilio, segons ell mateix el qualifica, un mallorquí de nom Esperandeu 
Espanyol36, sembla ser que preceptor de Cèsar Borja, a la localitat d’Anguillara l’estiu de 1476, mentre 
Sixt IV es trobava descansant allà per causa de la pesta que havia envaït Roma. Pere de Roca és 
també un dels destinataris de les epístoles de Jeroni Pau. Novament, doncs, el cercle d’amistats de Pau 
i Pompilio es tanca amb els mateixos personatges.  
 
L’elegia De bonis artibus Odissea és dedicada a Pere Lluís Borja, Duc de Gandia. Va ser escrita l’any 
1486 i va ser també aprovada per Pomponio Leto. Phasma és un poema en dístics elegíacs en elogi de 
Mellini. A continuació apareix un nou poema panegíric dedicat a lloar la figura de Bernardino 
Carvajal, el personatge del qual ja hem parlat anteriorment.  
 
Pompilio va escriure, a més de les obres del còdex vaticà, una obra gramatical publicada a Roma 
l’any 1486, De syllabis et accentibus, dedicada al protonotari apostòlic Cèsar Borja. Es evident que 
Paolo Pompilio, amb més insistència encara que Jeroni Pau, escriu sobre els Borja, escriu sota la 
protecció dels Borja i escriu per als Borja i per a la seva cort d’origen hispànic. Es un exemple clar de 
la seducció que l’origen estranger dels Borja va provocar entre els itàlics, en aquest cas un romà, de la 
segona meitat del quattrocento, és un paradigma clar del poder que exerciren els Borja i la seva cort 
arribada d’Hispània en la Roma papal i humanista del segle XV. 
 
A través de l’obra de dos homes, Jeroni Pau i Paolo Pompilio, un català i un romà, hem passejat per 
la Roma que senyorejava el poderós Vice-canceller Roderic de Borja. Ens hem pogut adonar de la 
bona predisposició del futur Alexandre VI vers tot allò que representen els humanistes, els cultivadors 
dels studia humanitatis, hem copsat el bon concepte de Roderic de Borja que tenien alguns 
humanistes. El contrapunt el posen Giovanni Pontano i Iacopo Sannazzaro, entre d’altres, que 
arremeten contra els excessos del papa i ajuden a confegir la mala fama posterior del pontífex, creada 
en bona part pel diari del seu mestre de cerimònies, Johannes Burkhard.  
 
Ens hem pogut adonar com cada vegada més la Cúria Pontifícia s’anava omplint de filòlegs, d’homes 
de lletres. Portat per les circumstàncies favorables a la renovació de l’humanisme o portat pels seus 
propis interessos, proclius a les noves idees de l’humanisme, Alexandre VI es va deixant arrossegar, 
penso que de bon grat, pels nous camins dels nous temps. No en va ni per atzar, el primer edifici 
exclusivament dedicat a aules per a la Universitat de Roma el fa construir Alexandre VI, no és per 
casualitat tampoc que Alexandre VI concedeix permís per a la creació de la Universitat de València 
(antic Estudi General) per butlla del 23 de gener de 1500 i confirmació del rei Ferran II el 16 de 
febrer de 1502.   
 
Alexandre VI es va deixar elogiar pels humanistes, va voler deixar monuments no peribles, a través de 
les lletres, a través de la pintura, a través de l’arquitectura, tot plegat una mostra de la seva inclinació 
favorable a l’humanisme. 

                                                 
    36 Sobre aquest jurisconsult, erudit i poeta mallorquí hom pot consultar J. N. Hillgarth, Readers and Books in Majorca 
(1229-1550), París 1991, I, pp. 241-242, i també M. Vilallonga, Una mostra de la poesia llatina quatrecentista als països catalans 
dins Llengua i literatura de l’Edat Mitjana al Renaixement a Estudi General 11 (1991), pp. 51-63 (55-56). 


