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Historia i mite de la intervenció deis jesuítes 
en la independencia d'Hispanoamérica: 

Juan Pablo Viscardo 

M. MERCÉ MONTAOUT BARBARÁ 

L'obra comen9a amb un pióleg signat per Francesca Cantü de la Universitat 
de Roma. En la introducció ens parla d'aquesta important i valuosa obra del pare 
BatUori i en descriu les principáis caraterístíques. 

En primer lloc destaca que, encara que Tautor hagi escrít sobre la historia 
d'Hispanoamérica, no és un americanista, i aixó ell mateix ho proclama. Cantü 
destaca que M. Batllori és nat de mare cubana i que potser per aixó Tatrau la 
historia d'América i s'hi endinsa. També esmenta el fet que és descendent molt 
llunyá de Cristófol Colom i el defíneix com a «colombista», és a dir defensor de 
la teoria que diu que Colom era cátala, encara que ho digui molt suament. Aquest 
fet també és una circumstáncia que Timpulsa a estudiar la historia d'América. 

Per a ell és important Tevangelització d'América, la seva evolució i les 
causes que portaran a la seva independencia. Pero, per damunt de tot, li interessa 
la intervenció que hi van teñir els jesuítes. després d'ésser expulsats del 
contínent; com ell diu, la Companyia de Jesús com a tal no intervingué en 
l'emancipació de les terres d'América, pero sí que hi intervingueren molts deis 
seus membres expulsats d'aquelles terres, entre ells \^scardo, a títol personal. 

L'obra está composta de quatre parts: 

1. Biografía de Juan Pablo Viscardo 

2. Documents 

3. La Carta a los españoles americanos (1792, Londres,1801) 

4. Notes critiques 

La biografía de Juan Pablo Viscardo está explicada en sis aq)ítols. En el primer 
ens expUca les circumstáncies de la familia \^ardo quan ell neix el 26 de juny de 
1748, probablement a Majes, oa será batejat el dia següent, prc^ d'Arequipa, al 
Perú. Hi ha documents, pecó, que diuen que va ser batejat a Pampacolta. 

Mes endavant ens explica l'entrada de Juan Pablo i el seu germá José 
Anselmo a la Companyia de Jesús, com a novicis el 1761. El 1763 ambdós 
germans emeten els prímers vots simples, pero perpetus. 
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El 1767, mentre eren al coMegi de Cuzco, arriba rordre d'estranyament a 
causa de la Pragmática de Caries ñd, per la qual s'expulsaven tots els jesui'tes 
deis dominis espanyols. Els germans Viscardo marxen cap a Lima per embarcar
se cap a Europa. Arriben primer al Puerto de Santa María, des d'on demanaran 
el rescrípte de secularització i on s'estaran mesos fíns que els deixin mancar cap 
a Italia. 

En el segon capítol ens explica Tarríbada a Italia, com s'instal-len a 
Massacarrara, i han de tomar a demanar la secularització, que els és concedida 
fínalment. La Companyia és suprimida canónicament el 1773, amb la butlla 
«Dominus ac Redemptor» de Climent XTV. 

El problema mes greu amb qué ŝ enfronten és que han de viure en la pobresa 
tot i ésser ríes, ja que tenien possessions al Perú, les quals eren administrades per 
les seves tres germanes i els cunyats. La reial pragmática de Caries m deia que 
els béns deis jesui'tes que encara no haguessin renunciat en favor de la 
Companyia, abans de la professió solemne, contiuaven essent deis seus 
propietarís, i aquest era el ca$ deis germans Viscardo i per aixd demanen al rei 
poden gaudir deis seus béns; pero el 1768 el rei dicta una provisió que disposa 
que els béns d'aquest títol romanguessin en poder deis familíars que els seguien 
en Tordre legal de successió. En aquest cas, de les germanes deis dos exjesui'tes. 

Els germans Viscardo trameten una súplica al rei a través del president del 
Consell de Castella, Josep Pignatelli; la resposta és decebedora, el fiscal diu que 
la demanda no afecta ais interessos i afegeix la súplica a Texpedient general de 
la Companyia. L'afer comen9a a complicar-se i mentrestant les seves germanes 
continúen gaudint del béns. 

El 1776 mor el germá del seu pare, el sacerdot Silvestre Viscardo y Guzmán, 
deixant la seva quantiosa herencia ais dos germans, pero amb la condició que si 
no tomaven al Perú amb capacitat d'heretar dintre deis deu anys següents. 
Inherencia passés ais familiars mes propers i, mentre aixó no es complís, 
nomenava un marmessor. Per aixó, el 1777, els germans Viscardo tomen a enviar 
una súplica al rei, per tal que els dispenses la condició del retom al Perú, i així 
poguessin administrar l l i^ncia del seu oncle. La resposta triga un any i toma 
a ser negativa, diu que la cláusula condicional és ajustada a dret i convenient per 
a la familia. 

El 1778 fan una tercera demanda al rei, a través de Tambaíxador, marqués 
de Grímaldi, pero no hi ha resposta. Al cap de dos anys, el 1780, Juan Pablo 
Viscardo fa una nova súplica, la resposta es fa esperar fíns al 1783, en qué una 
reial cédula capacita els expulsats per a Tadquisició de les heréncies sota 
determinades condicions. Pero Uavors les circumstáncies havien canviat i els 
germans tenien noves perspectives. 

El tercer capítol explica quines son aqüestes circumstáncies. Juan Pablo 
entra en contacte amb el consol anglés a Liorna, John Udny, amb qui discuteixen 
sobre els aldarulls que hi ha hagut al Perú contra Espanya i la possibilitat de 
socorrer els insurgents. La revolta de Tnpac Amam ha estat sufocada i aquest ha 
estat ajusticiat. Després d'aixó Viscardo escríu una llarga carta, que és un primer 
esbós del que será la «Carta ais espanyols amerícans», al consol Udny on ja 
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planteja les seves idees i el seu projecte sobre la revolta d'América contra 
Espanya; llavors, li ve el pensament de posar-se al servei del rei anglés, per 
afavorir les revoltes i perqué Anglaterra dones suport ais insurrectes. En aquesta 
idea s'hi barrejaven el ressentiment per la pérdua deis béns i el problema deis 
criolls, els filis deis espanyols nascuts a América, els quals no podien aspirar ais 
carrees de TEstat, i que tenien dificultáis en llurs negocis. 

Per tot aixd Juan Pablo demana al consol brítánic que li prepari el viatge a 
Anglaterra. Es preparen els documents, i se'ls fa viatjar amb els noms falsos, 
Paolo Rossi i Antonio Valesi. Arriben a Londres el 1782. De seguida entren en 
contacte amb el baró de Grantham al Foreign Office, on exposen les seves idees. 
Un any abans havia arribat amb idees semblants rexjesul'ta Juan José Godoy. 
Pero tant els uns com Taltre arriben a Anglaterra en mals moments. És un 
moment crític per a la política anglesa, hi ha continus canvis de premiers 
ministres i a mes el 1783 es firma la Pau de Versalles entre Fran9a i Espanya. Els 
dos germans queden decebuts perqué els seus projectes d'ajudar a la revolta 
americana no es poden realitzar de moment. Baülori creu que durant Testada a 
Anglaterra els germans \^scardo reben una pensió del govem anglés; pero tot i 
així demanen a Lord North els «mitjans necessaris per poder tomar a llur patria.» 
Sembla que el govem anglés els devia contestar favorablement, ja que de seguida 
tomen a Massacarrara, i tomen a fer gestions a la cort de Madrid, per intentar un 
cop mes recuperar els seus béns. 

En aquest mateix capítol Batllorí ens dona noticia d'altres exjesu'ítes que 
també van anar a Anglaterra a presentar projectes contra Espanya. Cita els noms 
de Juan José Godoy, el cátala Lluís \^dal i Bemardo del Campo, i estudia si va 
ésser possible que es trobessin amb els germans \^scardo, mes aviat s'inclina per 
pensar que no. 

El c^ítol quart es refereix a Testada de molts exjesu'ítes espanyols o 
espanyols americans a Anglaterra. Anaven a la Gran Bretanya perqué era Túnic 
lloc on no eren perseguits per les autoritats espanyoles. El pare Batllori els 
anomena «pr6ñigs»i molts d'aquests tenien idees favorables a la independencia 
de les colónies americanes espanyoles. Ens exposa les raons d'aquesta actitud 
deis prbfugs: la tradició antiabsolutista de Suárez, el xoc amb l'absolutisme 
borbónic, les idees de la IMustració4 sobretot Tesperanfa que amb la 
independencia podríen tomar a les terres americanes. Ens dona una llarga Uista 
d' exjesu'ítes, entre ells Ramón de Hormaza, Ramón de Orduña, Ignacio Godoy, 
amic i protector de Juan Pablo \^scardo i així fins a una xifra de 2154 exjesu'ítes 
expulsats que arribaren al Puerto de Santa Maria i després a Italia, i ens explica 
les peripécies deis mes importants. 

El final del capítol está dedicat a desfer el mite de la intervenció deis jesuítes 
com un bloc en la independencia de les terres d'América. Sí, que hi 
intervingueren molts deis jesu'ítes expulsats, pero a nom propi. Com que van ser 
molts els exjesu'ítes que esperonaren la revolta americana, els insurrrectes deien 
que els jesu'ítes els ajudaven i per aixó semblava que es referien a la Companyia, 
quan la Companyia ja estava dissolta. Tanmateix la Ilegenda continuava i una 
figura novel-lesea, Francisco de Miranda, hi contribuí encara mes. Aquest viatjá 
per Italia i obtingué dues llistes amb els noms deis exjesuítes que s'hi estaven. 
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El capítol cinqué está dedicat a explicar l'última part de la vida deis 
germans Viscardo. Instal'lats novament a Massacarrara el 1784, intenten de nou 
recuperar els seus béns i per aixó nomenen apoderat el seu cosí, el doctor Ramón 
Bedoya Mogrovejo4 aconsegueixen que el ministeri d'índies demani al vírrei del 
Perú que faci arribar ais gennans Viscardo els documents que necessiten per 
demanar la seva herencia, pero els funcionaris de les índies son encara mes lents 
que els de la península i l'expedient deis Viscardo continua adormit, estem ja a 
l'any 1785. 

Mentrestant la situació deis Viscardo empitjora: José Anselmo que s'ha 
casat i té una filia, aquell any 1785 mor i Juan Pablo s'ha de fer carree de l'órfena 
i de la seva mare. Aixó i l'enyoranfa constant del Perú fan que Juan Pablo 
multipliqui les instáncies i busqui suports a Pisa i a Florencia. Aquí s'assabenta 
de la mort de la seva mare el 1780. Intenta també accedir a l'heréncia de la seva 
mare, pero tampoc no l'aconseguirá. Desesperat intenta recuperar l'heréncia del 
seu oncle^ilvestre \^scardo, pero no té el text del testament, amb la qual cosa 
l'expedient román encallat. El 1788 mor Caries m i el nou rei. Caries IV, segueix 
la mateixa política, pero així i tot Juan Pablo aixeca una súplica a la clemencia 
del rei perqué li permeti anar al Perú amb la seva neboda, a canvi de dos 
projectes útils per a la monarquía (no sabem a quins projectes es referia) pero el 
director general de temporalitats contesta que la norma de Caries m era justa i 
«sabia» i per aixó respon negativament a les peticions de \^scardo i alties 
exjesuítes. Viscardo perd aixi tres heréncies; aquest fet el va portar a trencar 
deñnitivament amb el rei d'Espanya, i a dirigir els seus passos cap a Anglaterra, 
i a elaborar les idees que després exposaria a la «Lettre». No sabem si la va 
escriure a Florencia on vivia o mes tard a Anglaterra. Batllori comenta amb 
estranyesa el fet que per un cantó demani una i una altra vegada al rei d'Espanya 
que li permeti recuperar la seva herencia i per un altre cantó estigui en contacte 
amb els anglesos conspirant contra Espanya, ja que Viscardo no era cap 
esbojarrat, mes aviat era un idealista. 

S'installa a Londres, altra vegada amb el nom de Paolo Rossi, i té contactes 
amb diversos departaments i secretaries, de les quals no han quedat testimonis 
escrit ni n'obté cap resultat; ara les circumstáncies han canviat; a causa de la 
Revolució Francesa, Anglaterra ja no va contra Espanya sino que s'hi alia per 
anar contra els revolucionaris francesos; ja no li interessen els assumptes 
d'América; Viscardo de mica amb mica es va desenganyant i es desenganya del 
tot quan veu que no podrá publicar la «Lettre», ja que al govem anglés no li 
interessa publicar un document tan comprometedor, encara que secretament 
subvencioni el religiós espanyol. \^scardo va morir el febrer de 1798 i va deixar 
com a hereu Tamerícá Rufus King, el qual en no saber castellá va passar els 
pi^rs al vene9olá Francisco de Miranda perqué les hi traduís; entre aquests 
papers hi ha la Lettre aux espagnols américains, datada el 1796, pero no fou 
publicada ñns al 1799. 

Batllori ens indica que la Lettre 1 va ser escrita en francés, a Florencia entre 
1787 i 1791, perqué tingues una difusió mes amplia; Miranda comenta a traduir-
la a Tespanyol el 1800. 
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L'obra comen9a amb una Uarga requisitoria contra Tacció d'Espanya a 
América, resumida en quatre paraules —ingratitude, injustice, esclavage et 
désolation— i exposa Tabsurda idea que els conqueridors espagnols van 
conquerir el nou món «á leurs propres frais», sense cap recolzament de la 
Corona; és una idea que s'anirá repetint; després ve una exposició d'un text de 
Montesquieu, i la teoria que la monarquia ha esdevingut absoluta i despótica i 
per aixó els pobles d'América no teñen altra alternativa que l'aixecament en 
armes, tot aixó en un to sublim, d'alta elevació i dignitat que fíns i tot avui 
impresiona. 

La primera edició de la Carta surt el 1801 amb el fals peu d'impremta de 
Filadélfia, quan realment era de Londres. Aquest text va circular poc per América. 
S'enviaren exemplars a la illa de la Trinitat i a la Martinica. També es difongué a 
París. L'edició en castellá aparegué a Londres el 1801 amb el títol Carta dirijida 
a los espanyoles americanos por uno de sus compatriotas, i va ser distribuida 
clandestinament per tota América del Sud i el primer que s'esfor9a a difondre-la 
és el mateix Miranda. Els anys següents el punt de difusió será Edimburg, perqué 
Uavors els govems anglés i espanyol Iluitaven plegats contra Napoleó i 
naturalment no era prudent que sortís de Londres una publicació com aquella. 

La Universitat d'Edimburg era un deis centres europeus de nivell cultural 
mes alt. El motor era una publicació cabdal, The Ediburgh Review i Miranda 
publica en aquesta publicació una amplia ressenya sobre la «Carta». En els anys 
decisius per a la independencia d'América la difusió i gloria de l'obra de 
Viscardo arriben al punt mes álgid. 

En el capítol seté, al qual Miquel Batllori dona el nom d'epfleg, exposa de 
manera clara la seva teoria: els jesuítes cooperaren en la creació de la 
consciéncia nacional americana i aquesta és la seva intervenció en la historia de 
la independencia americana. 

La segona part del Ilibre está dedicat a la reprodúcelo deis documents que 
ha pogut trobar i que demostren el que ell explica. A continuado faig una relació 
deis documents mes importants i les dates en qué foren escrits. 

Partida de baptisme de Juan Pablo Viscardo, a Pampacolca, 27 de juny de 
1748. 

Catáleg d'Archimbaud, amb la llista de tots els jesuítes i estudiants que hi 
havia al collegi de Cuzco. 

Petició i Rescripte de dimissió de Juan Pablo, Puerto de Santa Maria, 1768, 
Roma, 1769. 

Sol-licitud per romandre al Genovesat fíns que obtinguin la dispensa deis 
vots peí Sant Pare, on s'inclou la llista de tots els jesuítes que estaven al Puerto 
de Santa María. Remissió del document anteríor a Roma.1769 

Acta de baptisme de María Anna Rosa, fíUa de José Anselmo, a 
Massacarrara, 1781 

Petició deis germans Viscardo al comte de Fuentes, per al cobrament deis 
fruits anuals de la seva herencia del Perú, 1773. 
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Diverses peticions dirígídes al comte de Floridablanca, per la mateixa rao. 
Trasllat de la petició al Consell Extraordinari i resposta del Fiscal,1773. 

Petíció a Caries m a través del Consell Extraordinari perqué dispensi la 
condició testamentaria imposada pe! seu onde Silvestre Viscardo,1777. 

Resposta negativa del comte de Campomanes, 1778. 

Sol-licitud a l'ambaixador Grimaldi perqué el Consell Extraordinari 
obligui les seves germanes a enviar-los els fruits de Theréncía, 1788. 
Acompanyada d'altres documents sobre el mateix tema. 

Nova demanda de Juan Pablo a l'ambaixador Grimaldi per atényer la 
dispensa de la condició del testament del seu oncle Silvestre Viscardo,1780. 
Tramesa de la petició a les autoritats espanyoles. 

JP. Viscardo envia diverses noticies de la revolta de TVipac Amaru al consol 
anglés John Udny, 1781, en italiá. Hi afegeix una llarga nota en anglés que és 
despatxada a Londres. 

\^scardo proposa a John Udny que el govem británic ajudí 'Ripac Amaru i 
s'ofereix per prendre part en l'expedició, setembre de 1781. 

Confídéncies rebudes per Viscardo sobre les turbuléncies de Vene9uela i del 
Nuevo Reino, octubre de 1781. 

JP. \^scardo copia una confidencia de J. Udny, 1781. 

L'abate Mortier, secretan del duc de Módena recomana al comte de 
Campomanes la instancia de JA. i JP. \^scardo sobre les heréncies de Uur pare 
i oncle,1782. Segueix un memorial deis germans Viscardo adjunt al document 
anterior. 

Horace Mann recomana al secretari del Foreign Office els plans de JP. 
Viscardo,1782. Informe de Horace Mann avisant que els germans Mscardo 
marxen cap a Londres,1782 

Després venen una serie de documents en anglés, que ens informen de 
Testada a Londres deis germans \^scardo amb els noms de Paolo Rossi i Antonio 
Valesi, i que son rebuts peí secretari del Foreign Office, 1782. 

Els eermans Viscardo demanen un subsidi a Lord North per poder tomar a 
lasevaiStria,1783. 

En la mateixa data demanen al subsecretari d'Estat que els faciliti mitjans 
per poder tomar al Perú vía Jamaica. 

JP. \^scardo sol-licita que el representant anglés a Florencia interessi el 
d'Espanya sobre aquest viatge. 

Una altra carta de Juan Pablo sobre Toportunitat per provocar un al̂ ament 
al Perú. 

Declaració de manca de recursos i demanda per poder tomar a Itália,1784. 

Els germans Viscardo imploren al comte de Campomanes sobre les seves 
heréncies, mai^ de 1784. Una memoria adjunta. El fiscal informa que l'afer ha 
de passar al Ministeri d'índies,1784 



raSTÓRIAIMTTEDELAINTERVENClÓDELSJESUrrES... 217 

L'expedient és enviat al Ministeri d'índies, mai^ de 1785. Document de la 
Direcció general de Temporalitats a la junta del Perú perqué precisi els béns deis 
germans N^scardo. EMversos documents sobre la tramitació de l'expedient, 
tramesa al Perú i les diverses fases de la tramitació a Madrid i al Perú, 1785. 

Carta de J. P. Viscardo a Juan Manuel Zepeda sobre l'assamblea de bisbes 
de Toscana, 1787. 

Demanda de Juan Pablo, en nom seu i de la seva neboda Mariana Rosa, d'un 
defensor seu a Madrid i un altre a Arequipa, 1787. També una súplica sobre les 
heréncies del seu pare i de la seva mare, Manuela de Zea, 1787. 

Tramitació a Madrid de Texpedient, 1788. 

Reial ordre del Ministre d'índies al virrei del Perú perqué remeti les rendes 
a Juan Pablo i a la seva neboda, 1788. Una serie de documents deis trámits a 
Madrid per fer avanfar l'afer. A l'octubre el virrei del Perú parla de la inutilitat 
de les providencies sobre els béns deis Viscardo. 

Diversos documents sobre l'heréncia de Silvestre Viscardo; totes les 
peticions son infructuoses, 1789. 

Peticions d'altres exjesu'ñes per poder tomar a les índies i la resposta del 
director general de Temporalitats denegant qualsevol mena de permís per tomar 
a les índies. 1789. Els trámits fets a Madrid d'aquestes soMicituds. 

Carta per a Juan Pablo \^scardo enviada peí secretari d'Estat anglés 
invitant-lo a tomar a Londres,1790. Diverses cartes entre el consol británic de 
Liorna i altres ministres anglesos. 

«Projet pour rendre l'Amérique Espagnole Independante», 1790 i altres 
documents sobre el mateix tema. J J*. \^scardo reclama aquests escríts al consol 
británic a Florencia, 1791. Hi ha tota una correspondencia entre Viscardo i el 
consol británic Hervey, 1792. 

Mes textos sobre l'estat de l'América Espanyola i deis mitjans per arribar a 
la independencia, 1792. 

Informe de Viscardo sobre Espanya, América i Anglaterra; és un Uarg 
informe de diverses pagines, 1793. 

Projecte d'una pau intemacional basada en la independencia d'América, 
també de diverses pagines d'extensió, 1795 

Escrit de \^scardo al subsecretari d'Estat británic on li comunica les 
impressions favorables sobre la independencia d'América, 1797 

Escrit sobre «le bonheur du siécle prochain», 1799, quan América sigui 
independent. 

«Notice historique sur le general Miranda..^ Diverses pagines, 1800. 

Pedro José Caro informa al ministre d'Estat deis maneigs del general 
Miranda,! 800. Mes documents enviats el ministre d'Estat, entre ells un de remes 
per l'exjesui'ta Javier Clavigero a Viscardo, 1801. 
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Memorial de Tomás de la Torre al rei informant d'un complot a Londres per 
a la independencia de Méxic, 1801. 

Diversos avisos de Miguel Herrera al capitá general de Caracas sobre 
projectes de Miranda i de la tramesa de la «Carta» a la Trinidad, 1803. Un altre 
escrit sobre el mateix tema el 1804. 

Escrit sobre la Lettre aux espagnols américains, de James Mili i F. de 
Miranda, Edingurgh, 1809. 

Censura i condemna de la «Carta» de Viscardo per la Inquisició de Méxic, 
1810. Hi ha mes d'un document sobre aquest tema. 

Els Guadalupes de la Ciutat de Méxic envien a Morelos un exemplar de la 
«Carta» de Viscardo, 1812. 

Pero el document mes important és la transcrípció de la «Carta diryida a 
los españoles americanos», traduída al castellá per Francisco de Miranda, 
datada el 1792, publicada a Londres el 1801. 

La «Carta» conté una primera part destinada explicar la historia de la 
colonització espanyola d'América, on retreu totes les injustícies i ignomínies 
que van fer els espayols en aquelles terres, amb unes interpretacións si mes no 
discutibles, exposa els greuges, idees que ja s'han exposat abans i altres com les 
següents: la discriminació deis anomenats «criollos», que no tenien accés ais 
carrees de l'Estat, la política comercial desastrosa per ais americans, ja que els 
espanyols s'enduien les riqueses d'América, el poder despótic, el tráete 
humiliant ais espanyols americans, les crueltats, etc.. 

A la segona part diu «Seria una blasfemia el imaginar que el Supremo 
Bienhechor de los hombres haya permitido el descubrimiento del nuevo mundo 
para que un corto número de picaros imbéciles fuesen siempre dueños de 
desolarle y de tener el placer atroz de despojar a millones de hombres...de los 
derechos esenciales recividos de su mano divina» Després posa d'exemple deis 
colons de l'América del Nord, que ja s'havien separat de la Gran Bretanya. 

Després l'exhortació ais americans perqué surtin de Tapatia i Uuitin per la 
seva Uibertat, que el triomf será complet i costará molt poc a la humanitat, i al 
final acaba amb un prec a Déu perqué hagi arribat ja el dia de fer real aquesta 
Uibertat. «Plug(u)iese a Dios, que este dia, el más dichoso que habrá amanecido 
jamás...que llegue sin dilación!». 

Al final del Uibre hi ha una recopilado de les obres del mateix Miquel 
Batllori sobre el tema de la independencia d'América i sobre Viscardo, entre 
elles el primer estudi fet l'any 1953, «El abate Viscardo.» Aquest text va ser 
discutit en el seu moment per Tanimadversió, suposada, de Tautor per la figura 
de Viscardo. 

També parla de l'edició de Tobra de Viscardo: 

Juan Pablo VISCARDO, Obra completa, prólogo de Luís Alberto Sánchez, 
Ediciones del centenario, «Biblioteca Clásicos del Perú», Lima 1988. 
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Hi ha també el próleg que Tautor va fer de Tobra «Bolívar, il pensiero 
político deir'Independenza ispano-americana e la Santa Sede» d'Alberto Filippi, 
Edizioni Scientifiche Italiane, Nápols, 1997. 

En definitiva el que Miquel Batllorí deixa ciar és que els exjesui'tes 
cooperaren en la creació de la consciéncia nacional americana i aquesta és la 
seva intervenció en la historia de la independencia d'Hispanoamérica. 




