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Des d’una òptica comparada, l’objectiu d’aquestes Jornades consistirà en demostrar
que les missions jesuïtes a l’Àsia-Pacífic no poden ser analitzades de manera
independent les unes de les altres, sinó en el seu conjunt. Partint dels anàlisis recents
sobre la nova historiografia missional, volem demostrar tres premisses fonamentals:
en primer lloc, que las missions que la Companyia de Jesús va administrar a les
Visayas, primer, i les que van consolidar o tractaren de consolidar als arxipèlags de les
Marianes (1668-1769), després, constituïren plataformes de llançament per altres
futures missions a les illes Carolines (segle XVII), i a Mindanao i Joló (segles XVIXVIII), situades al sud de les Filipines. En segon lloc, que l’eix transpacífic es va
configurar no només com a espai comercial entre Filipines i Nova Espanya sinó
també com un espai geo-polític i missional, fent especial èmfasi en el paper dels
imperis hispano-asiàtics dissenyats des de Roma. I a la inversa, la rellevància de les
missions en la consolidació dels imperis transoceànics. Finalment, debatrem sobre la
missió com a institució fronterera, i a més, com espai transformador de les cultures
amb les que van entrar en contacte..

Presentació: “Vocaciones periféricas las misiones jesuitas
en Ásia-Pacífico (siglos XVI-XVIII)”
Jean-Noël Sánchez (Université de Strasbourg) y
Alexandre Coello de la Rosa (Universitat Pompeu Fabra)

I. Comercio y diplomacia en el marco de las misiones
09:15-10.00

Ana Ruíz Gutiérrez (Universidad de Granada)
“Divinas palabras a bordo del galeón de Manila: implicaciones
comerciales de las órdenes religioses”.

10:00-10.45

Manel Ollé (Universitat Pompeu Fabra)
“Manila y la misión jesuita en China”.

10:45-11:15

Debat

11:15-11:30

Pausa

II. Rivalidades Luso-Castellanas:
11:30-12:15

Jean-Nöel (Université de Strasbourg)
“Silencios y otras renuncias: jesuitas españoles, Molucas y más
allá”.

12 :15-13:00

Anna Busquets Alemany (Universitat Oberta de Catalunya)
“La misión de China: posicionamiento y estrategia religiosa de
los jesuitas en el celeste imperio”.

13:00-13:30

Debat

III. De lo «céntrico a lo periférico»:
15:30-16:00

Carla Tronu
“Cofradías y mártires en la misión japonesa de los siglos XVIXVII”.

16:00-16:45

Alexandre Coello de la Rosa (Universitat Pompeu Fabra)
“De las islas Marianas a Mindanao: siglo XVIII”.

16:45-17:15

Debat

17:15-17:45

Joan-Pau Rubiés (Universitat Pompeu Fabra)
Conclusiones: “(Re)evaluando lo periférico”.

