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A les portes de la mort, amb una espasa a la mà i 
preparat per a l’últim combat, Cèsar Borja evoca els 
principals moments de la seua vida. Fill de Roderic 
de Borja (el papa Alexandre VI) i germà de Lucrècia i 
Joan, la seua fou la biografia d’una de les grans perso-
nalitats religioses, militars i polítiques de l’Europa del 
seu temps, a més d’una de les peces clau de la família 
valenciana més internacional de la història. 

CLAUS PER A LA LECTURA
Una peça clau de la història
Inicialment destinat a una carrera clerical, després de 
la mort del seu germà es va convertir en Capità Ge-
neral de l’Església i va començar a reforçar la política 
militar i diplomàtica de son pare, orientada a la con-
solidació de la Casa Borja com una de les famílies més 
poderoses de la història.

‘El príncep’
La carrera política i militar de Cèsar Borja va ser una 
de les que van servir de model a Nicolau Maquiavel 
per a la seua figura del governant desenvolupada en 
El príncep, obra en què és referit i citat com a exemple 
en diverses ocasions. 

Mecenatge
La seua activitat de mecenatge va abastar artistes 
tan famosos com Miquel Àngel, Ticià o el Bosch. De 
fet, a aquesta protecció deguem algunes de les seues 
obres més conegudes. El mecenatge més important 
que va realitzar va ser el del pintor, inventor i científic 
Leonardo da Vinci, que va dissenyar nombroses mà-
quines de guerra per a l’exèrcit papal.

TEMÀTICA: aventures, biografia de Cèsar Borja, 
història valenciana i el Renaixement.

GÈNERE: narrativa, ficció històrica, biografia 
novel·lada.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: una obra que ens 
mostra el costat més humà i apassionant de 
l’home que inspirà El príncep de Maquiavel.

MÉS RECURSOS
   Visita de l’autor.

  Propostes didàctiques descarregables en 
www.bromera.com. 

  Els Borja (2006), pel·lícula que repassa la 
història de la família Borja.

  Los Borgia, documental disponible en 
YouTube que narra com els Borja es van 
convertir en una de les famílies més 
importants i influents de la història d’Itàlia 
i del papat.




