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Els antecedents 

Durant el segle XVII -kpoca de grans transformacions polítiqlues i religioses- es 
reduplica el sentiment d'inseguretat i les meditacions entorn de la mort i del més enlli 
són constants. En aquest context, cal remarcar que la iconografia dels Novissims, Dar- 
reries o Postrimeries és molt habitual dins del repertori Barroc, ja que il-lustra d'una 
forma molt clara i didictica la caducitat dels assumptes humans. Aquets gravats gau- 
deixen d'un notable kxit, no solament a l'kpoca del Barroc, sinó fins a ben entrat el segle 
XIX' . 

U n  dels autors que més va divulgar i popularitzar el tema dels Novissims va ser el 
clergue Magí Cases, amb la seva obra els Desenganys del Apocalipsis. I Joan Jolis i Sant- 
jaume (Sant Feliu de Torelló, 1650~- Barcelona,1705~) , un dels impressors i gravadors 
més representatius del Barroc catal;, va gravar dues s&ries de quatre gravats sobre els 
Novissims. La primera d'elles estava formada per quatre estampes soltes de grans dimen- 
sions (de trespams en quadre4), i la segona estava destinada a ilalustrar, en un format molt 

1. En aqueix segle es continuen divulgant edicions, com els Dese~zgattys del Apocalipsis. Disposats y arreglatsper 
sustento celestial dels majors en edat, y en llet espiritualper 10s parvulos y menors, sapien o no snpien de llegir. Magí 
Cases, Prevere, Doctor en santa Teologia, Catedratich jubilat de Retorica en la Universitat de Barcelona, y Examina- 
dor Sinodal de son Bisbat. Reimp. en Barcelona per A. Albert, 1848, Biblioteca de Catalunya, Institut Muncipal 
d'Histbria de Barcelona, (Palau, no 47.251, Aguiló no 515). Així mateix també continuen tenint un notable kxit, en el 
segle XIX, les estampes soltes ildustrades amb gravats dels Novíssims com: Explicacio' de la Ghria  del cel, Manresa: 
Imprenta de Pau Roca, any 1849. Biblioteca de 1'Abadia de Montserrat. El gravat d'aquest full solt és una xilografia 
que il.1ustra també els Desenganys de ]'impressor Surik 

2. Llibre de Bateigs, 1647-1674, vol. 3. fol. 23 verso. Arxiu Parroquial de Santa Maria de Torelló. 
3. Joan Jolis Santjaume va morir el dia 11 de juny de 1705. Llibre d'bbits. Arxiu Parroqui:J de Santa Maria del Mar 

de Barcelona. Enrique Rodríguez Cepeda, Ro7nancero impreso e72 Cataluñn (I~nprenta de  J. Jolis n Viuda Pla), Edi- 
ciones José Porrúa Turanzas, S. A., Madrid, 1984, p. 12 

4. Possiblement aquestes mides fan referencia al fet que aquests gravats havien d'amidar tres pams per cadascun 
dels seus costats, b a dir, 600 mm x 600 mm. 



més reduit, el llibrr: dels Desenganys de Cases. Aquestes dues sttries xilogrifiques que es- 
mentem són els ún~ics exemples que coneixem, ara 'per ara, de Joan Jolis com a gravador. 

Magi Cases, el comitent dels gravats de Joan Jolis 

Magi Cases, doctor en Teologia, va desenvolupar la seva activitat al llarg del se- 
gle XVII . Personalitat inquieta i dinimica, a jutjar per les diverses tasques ue realitza 9 com a sacerdot, tebleg, professor, poeta i fins i rot músic. Segons Gudiol pels volts 
de l'any 1680 va ser catedritic de retbrica6 a la Universitat de Barcelona, així com 
també va exercir d'examinador Sinodal del Bisbat. Torres   mat' refereix que l'any 
1667 va participar com a jurat en una festa literiria de poemes dedicats a Santa Eulilia. 
Aquest mateix autor afirma que Cases era un " zeloso misionero. De  resultas de  u n  ser- 
m ó n  , que predic6 en la iglesia del hospital resolvieron 10s conselleres de Barcelona la 
fundación de la casa de las awepentidas ( ...)" , circ:umstincia que el mateix Cases recull 
en el prbleg del seu llibre Idea del alma! ~ r r e p e n t i d a ~  : "Fenix, al paternal aliento de  
nuestra siempre pia, y m u y  Ilustre Ciudad, renacio años atras, de sus frias, augustas ce- 
nizas, y de sus ma's modernos, minimos rescoldos, el deseado, quanto necessari0 Con- 
vento de  Madalefilas Arrepentidas. Cuya fragancia desde su tierno, y angustiado nido 
movió, y obligó al' sabio consejo de Ciento en 17 de Noviembre de 1687, a fabricarles 
u n  nuevo Convento (...). Haviendome recomendado el cuydado deste divino jardin en 
sus principios la ní!uy Ilustre ciudad, procuraron mis jlacas fuerzas cultivarle con todo 
el desvelo (...). 

A Magi Cases, se li ha de reconeixer també una certa preocupació de caracter peda- 
gbgic, puix que pretén que la seva obra, els Desenganys, sigui el més didictica i entenedora 
possible, complem~entant els discurs escrit amb els gravats dels Novíssims, aixi mateix, 
també té una especial cura en la catequesi i en la formació religiosa de la joventut. Exponent 
potser &aquesta voluntat va ser la fundació d'una institució escolar anomenada "Causa Pia 
de ~redicación"~ . 

5. Gudiol, Josep, "L.a Veu de Catalunya". La Pdgina Artística, 31 de gener de 1916, núm. 320. 
6. "Moltes Universit,~ts tenien Citedras de Retbricn i quan no era aixi aquesta tnateria es feia en un cttrs superior 

de gra~ndtica. Atnb aquella asignatura es pretenia ensenyar a escriure correctament la prosa Intina, prenent fonamen- 
taltnetzt Ciceró cotn a model". (Albert Rossich," Una poatica del Barroc. El "Parnds catal?". Caldegi Universitari de 
Girona, Universitat Autbnoma de Barcelona, 1979). 

7. Torres Amat, Fblia:, Memoriaspara ayudar a formar un diccionari0 critico de 10s escritores catalanes y dar alguna 
idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña, Irnprenta de J, Verdaguer, Barcelona, 1836, p. 168. Aquest autor 
diu que la fundació de la casa de les Arrepentides és de l'any 1677, mentre que Magi Cases en el prbleg del seu llibre 
Idea del abna Arrepentida diu que va ser l'any 1687. 

8. Cases, Magí, Idea de la aLna arvepentida . Parte VI .  De sus 8?xercicios de Fe, Esperanp y Deseos. A vista de la 
Gloria accidental, propuesta por el libro esm'to dentro y fuera, segm Ezechiel Cap. 2 & 3 . & Apoc. cap. 10 & alih. 
Ordenala para nlayor Glloria del Altissimo, a la firmeza en su propósito de las Almas Arrepentidas, y conversión de 
10s demás, Magino Casa:$, presbitero Do[c]tor en Santa Theologia, y Cathedrático de Rethorica en la Universidad de 
Barcelona. En Barcelona: por Ivan Jolis, impressor, a i o  1688. Biblioteca-Museu Balaguer, Vilanova i la Geltrú, Biblio- 
teca Pública Episcopal de Barcelona. Biblioteca Universitat de Barcelona. 

9. Madurell Marimón, José Maria, Antiguas ediciones de libros de autores eclesiisticos (notas documentales). Ex- 
tracto de "Analecta Sacr.a Tarraconensia", vol. XLIII), Balmesiana (Biblioteca Balmes). Facultad de Teologia de Bar- 
celona, Barcelona, MCMLXXI, p. 117. 



Sens dubte, de tot el conjunt de la seva obra escrita, la que va assolir més kxit edi- 
torial varen ser els Desenganys del Apocalipsis, de la qual en foren efectuades nombro- 
ses e d i c i o n s l O ~ n  aquest sentit, observem que Magi Cases publica amb diferents varia- 
cions els Desenganys del Apoc 1' sis, fins arribar a una forma consolidada amb l'edició 
de  Joan Jolis de 1694. "IP 

També va exercir1' com a censor de llibres, com, per exemple, és el cas del Gazophy- 
lacium catalano-latinum de Joan Lacavalleria Dulach, imprb a Barcelona Pany 1696, per 
Antoni Lacavalleria. 

Magi Cases devia tenir algun vincle amb la família de Jacint Andreu1*, ja que a l'any 
170413 és marmessor testamentari, a més de participar amb un anagrama llatí en el llibre del 
citat Andreu. El 1704 és l'última data, de que tenim referkncies de Magi Cases, personatge 
polifacktic i que, amb els Desenganys del Apocalipsis va realitzar una notable contribució 
al camp de la religiositat Barroca a Catalunya. A part dels Desenganys del Apocalipsis que 
centren la nostra atenció, les principals obres seves són: 

- Lectw poetica solari sub unico mrsu elaboratd, memoriae mundata & publice in 
Theatro Barcinonensi recituta a Magino Casas .... : explicdtur kctionis a d  kimen genuina ipsius 

10. Les edicions que he pogut examinar són: Desenganys, introduccio a la vida devota, clau del llibre apocaliptic 
escrit dintre i fora, 10 qual va impresapart ab les figures ab que la memoria devora en unpunt  i a b  dificultat d'olvidar 
la saviduria mes alta, mes estesa i mes saludable, Barcelona: En la Estampa de Rafel Figarti al carrer dels Cotoners, 
1673. Biblioteca de Catalunya. (Palau, no 47.448, Aguiló, no 512). 

Llave, y Exercicios del Libro Apocalyptico escrit0 por dentro y por fuma. El qual va a parte y 10 puede leer el que 
sabe, y el que no sabe de ktra. Proponelo a todos para que vean 10 que co[nJviene hazerse luego, y sin tardar. Magino 
Casas, presbytero ... En Barcelona en casa Cormellas, por Jayme Cays, 1681. Institut Municipal d'Histhria de Barce- 
lona., Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona.. 

Llibre de petit format; consta de tres parts. Totes elles estan relacionades entre si i versen sobre els Novíssims. La 
primera part s'inicia amb una s&ie de preguntes, entre pare i fill, sobre els Novíssims, després segueix una Clavicula 
del Libro esnito dentro y fuera (...), i, finalment, acaba amb "Exercicios del Libro Apocalyptico (...)". 

Desenganys del Apocalipsis disposats, y declarats ab sor signes, o Imatges en celestial sustento per 10s majors en 
edat, y en llet Espiritual per 10s Paruulos, y Menors sapian, y no sapien de llegir. Per Magi Casas, Prevere, Doctor en 
Santa Theologia, Catedratich jubilat de Rethorica en la Universitat de Barcelona, Examinador Synodal de son Bisbat. 
Se adverteix al lector, que las xifras de las sentencias indican 10s signes del LLibre escrit dintre, y fora, que aqui va in- 
sertat: conforme sepot veurer ab mes brevedat ab 10 Llibre enter, y sa clavicula, posats en 10 ultim. Ab Llicencia, en 
Barcelona: en la Estampa de Joan Jolis, estamper al carrer dels Cotoners. Any 1694. Venense en casa Jacyntho Ascona, 
y Joan Pau Marti. Llibreters en la Llibreteria. (Aguiló, no 513, Palau, no 47.249). Biblioteca Lambert Mata de Ripoll, 
Institut Municipal d'Histbria de Barcelona (en la fitxa del cedulari consta "falta"), Biblioteca de Catalunya. 

A I'exemplar de la Biblioteca de Catalunya (IX-I-C7/5) li manca el gravat corresponent al Novíssim de ]'Infern. 
Així mateix, a la Biblioteca de Catalunya hi ha un Llibre (4-I-109), intitulat Varios, en el qual hi ha relligades obres de 
pietat. Entre elles hi ha uns Desenganys de Joan Jolis que estan incomplerts, ja que comenqa amb el Judici i sols hi ha 
el gravat de ]'Infern. Al final hi ha la "Clavicula del Llibre esnit dintre y fora ab sas pregtmtas de pare a fill: Així 
mateix li manca el peu d'impremta. 

Com hem ressenyat, a la Biblioteca Lambert Mata, de Ripoll, trobem una altra edició dels Desenganys de Joan 
Jolis de 1694. Aquest exemplar esd complertai presenta els quatre gravats dels Novíssims, el primer dels quals, el de 
la Mort, porta la signatura 'Jolis'. 

Desenganys del Apocalypsis, disposats, y declarats ab sos Signes, o Imatges en celestial sustento per 10s Majors 
en edat, y en llet Espiritwalper 10s Paruulos, y Menors ; sapien, o no sapien de llegir. Per Magí Casas, Prevere, Doctor 
en Santa Theologia, Catedratich jubilat de Rethorica en la Universitat de Barcelona, y Examinador Synodal de son 
Bisbat. Se adverteix al lector, que las xifra de las Sentencia indican 10s Signes del LLibre escrit dintre, y.fora, que aqui 
va insertat: Conforme se pot veurer ab mes brevedat ab 10 Llibre enter, y sa clavicula, posats en 10 ulwm. Barcelona: 
Per Jaume Suria Estamper, y Llibreter al carrer de la Pda .  Biblioteca de Catalunya, Institut Municipal de Histhria de 
Barcelona, (Palau, no 47.250, Aguilo, no 514 ). Edició il.lustrada amb quatre gravats anbnimr dels Novíssims. 

Desenganys del Apocalipsis. (Facsímil). Col~lecció Lletra Menuda, Niim. 8, Editorial Curial, Barcelona-Sueca, 
1974. Biblioteca de Catalunya. Edició facsimilar de l'edició de Jaume Surih. 

11. Rubió i Balaguer, Jordi, Histhrta de la Literatura Catalana , Publicacions de ]'Abadia de Montserrat, p. 107. 
En el Gazophylacium hom pot llegir que la Censura de Magi Cases esta feta a Barcelona el 28 de novembre de 

1695. 
12. Jacint Andreu (Hostalric, la Selva -1630- ?). Catedrhtic de medicina a la Universitat de Barcelona i metge de 

cambradeJoan #Austria. G. E. C, vol.11, p. 105. 
13. Trigesimum Quintum Manuale (25 dedesembre 1703122 dedesembrede 1704. Lligallno 11. Notari Lluís Fon- 

tana., 1704, f. 27. Arxiu Histbric de Protocols de Barcelona. Col.legi de Notaris de Barcelona. 



e textu dimanutio: lil7amen (esto medicum) ad honorem glmiam et  encomium mysterio d o s  
ineffdbiliprofusum, Barcinone : apud Mathevat ..., 1667. Biblioteca Lambert Mata, Ripoll. 

- Desenganys, introduccio a la vida devotu, ciau del llibre apocaliptic escrit dintre i 
fora, 10 qual v a  impresa part ab les figures ab que la memoriu devora en u n  punt i a b  difi- 
cultat d'olvidar la s,aviduria mes alta, mes estesa i mes saludable, En Barcelona, en la Es- 
tampa de Rafel Figaró, al carrer dels Cotoners, (1673). Biblioteca de Catalunya. (Palau, no 
47.248, Aguiló, no 512). 

- Anagrama llatí en l'obra de Jacint Andreu, Pranicae Gotholunarum pro eurundis 
humuni corporis morbis: desmptue iuxta medicinae rationalis leges, quas posteris commen- 
datus reliquerunt ltrcidiora untiquitatis lumilzdria Hippomtes et  Galenus ... / Barchinone: 
Ex typis Francisci <:ormellas, per Vicentium Surii, 11678. Biblioteca de la Facultat de Me- 
dicina, Barcelona. 

- Llave, y Exercicios del Libro Apoculyptico, escrit0 por dentro y por fuera. El qual 
v a  a partes y puede leer el que sabe, y el que no sabc de letra. Proponelo a todos para que 
vean 10 que co[n]vicwe huzerse luego, y sin tardar. blagino Casas, presbytero ... En Barce- 
lona en casa Cormellas por Jayme Cays, 1681. Institut Municipal d'Hist6ria de Barcelona., 
Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona. 

- Rhetoricae ,publicus thesaurus in Barcinonensi Archig[i]mnasio, Indagatus a Ma- 
gino Casas sacra th~eologiae doctore iuculenter erutus. mihi dono Filipo de Lupia et de 
Roxer huius modi operam, narranti. a die 17 kalendas 8bris anno 1684. Manuscrit 224 - 
(Consta de tres llibres o parts). Biblioteca ]Pública Episcopal de ~arce1ona. l~ 

- Idea de b a/ma arrepentidd. Parte VI. De sus exercicios de Fe, Esperanca y Deseos. A 
vista de b Glorid accidentul, propuesta por el libro esmmso dentro y fuera, segun Ezechiel Cap. 2 
& 3 .  & Apoc. a p .  10 G aliis. Ordenala para nlayor Gloria del Altissimo, a la firmeza en su pro- 
posito de las Alrnas Arrepentidas, y conversion de 10s demas, Magino Casas, presbitero Do[c]- 
tor en Santa Theologia? y Cathedratico de Rethorica em la Universidad de Barcelona. En Bar- 
celona: por Ivan Jolis, Impressor, aiio 1688. Biblioteca-Museu Balaguer, Vilanova i la Geltrú, 
Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona.. Biblioteca Universitiria de Barcelona. 

Segons Torres ~ r n a t "  també va escriure: Instruccion á 10s mras de almas, como han 
de llevar las familas con el santo temor de Dios, y encender 10s corazones. y Clamores al 
cielo contra 10s panrocos y mras negligentes de predicarles y repartirles la palabru divina. 
Així mateix li ha estat atribu'it: un Ckntic dels minyons 16, per6 fins al moment present no 
hem localitzat cap d'aquestes obres atribuides a Magí Cases. 

El contracte1' del!; gravats dels Novíssims entre Joan Jolis, gravador, i Magí Cases 

L'any 1683 Magí Cases i l'impressor-gravador barceloni Joan Jolis Santjaume subs- 
criuen un contracte per fer uns gravats de grans dimensions, els termes del qual proporcio- 

14. Donem les grlcies a Albert Rossich per la informació que ens ha proporcionat sobre Magí Cases i, concreta- 
ment, per l'existkncia d'aquest manuscrit: de la Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona. 

15. Torres Amat, Melmorias ..., p. 168, obres que no hem 1ocalit:cat. 
16. Palau, a propbsit d'aquesta obra, diu que despris &algunes edicions dels Desenganys hi havia " El Ceztztic de  

Mitayons, n vista del Llibre escrit dins fora, fo es d e  sos quatre Novissims, i afegeix que Aguiló ]'atribueix a Cases. 
Palau Dulcet, Mnnttnl del Librero Hispnno-atnericano, Libreria Anticuaria de A. Palau, Barcelona, 1948-1999, p. 255, 
vol. 111. Tanmateix cal dir que aquesta afirmació de Palau, per ara i tant, no l'hem pogut confirmar 

17. Contracte de quatre plames dels Novíssims, entre el Reverend Doctor Magí Cases i I'impressor Joan Jolis Sant- 
jaume. Decimum Quartum manude (28 de decembre de 1682/ 24 dt: decembre de 1683). Notari Lluís Fontana, 1683, 
Lligall no 4, fol. 196-197. Amiu Histbric de Protocols de Barcelona, Col4egi de Notwis de Barcelona. 

Expressem el nostre agrai'ment a Laurel Pagarolas, conservador de ]'Arxiu Histbric de Protocols de Barcelona, 
per les facilitats que ens ha brindat al llarg d'aquesta recerca. 



nen una abundant i valuosa informació sobre aquestes matrius xilogrifiques dels Novís- 
sims de Joan Jolis. 

U n  dels primers punts pactats és el del termini de l'execució dells gravats, així com 
també la refertncia expressa a les mides de les matrius: 

" Primerament 10 dit Joan Jolis conve y en bonufepomet  al dit Magi Casas que dins sis 
mesos y mig del diu present en bavant comptadors tindra fetas y acabadas ab tota pwfeccio mu- 
teix de sa mu popiu aquellas quatre planxes o taulas de casi tres pams en quadre las quals li te 
entregaúes dit D[octo]r Cases pulidas y d i b u k d a s  a gasto de dit señor Cases c..)". Aquesta 
cliusula és, de moment, l'única que coneixem que fa referkncia expressa a Joan Jolis com a gra- 
vador, circumstancia que, sens dubte, fa augmentar l'interts per aquest document contractual. 
A Joan Jolis se li donen sis mesos i mig per gravar les quatre planxes, cosa que significava que 
el termini &execució per cadascuna era, aproximadament, &un mes i mig. 

Així mateix és interessant de remarcar el fet com Magi Cases lliura les planxes a punt 
de ser gravades, és a dir,pulidas y dibuixadas . D'una forma clara es veu, en aquest cas, com 
és el comitent qui no solament proporciona el tema iconogrific, sinó que també ja el dóna 
dibuixat, llest per gravar-10. 

Magi Cases estableix, en aquest contracte, que si ja ha pasat el termini de l'execució 
de les planxes -els sis mesos i mig- i Joan Jolis no les ha acabat "(. ..) puga dit doctor Casas 
da sapropiu autoritat fer acabar yperfessionar aquellas (...), quedant clar, perb, que les des- 
peses aniran a cirrec de Jolis. 

En el contracte, també es reflecteix el preu d'aquestes planxes, que seri de vuit do- 
bles &or: "I tem lo dit Magi Casas conve y en born fetpromet al dit Joan Jolis quepergra- 
var  les dites planxes o taulas ab  la conformitat dalt dita li donara y lipagara vuit doblas en 
or (...)". O sigui: dues dobles &or per planxa gravada. N o  tenim gaires referkncies sobre els 
preus percebuts pels gravadors en el segle XVII i, de fet, encara esta per fer una histbria de 
la situació i les condicions dels gravadors d'aqueixa kpoca. Així mateix, creiem que també 
convindria contixer el valor econbmic dels gravats, per saber quin era e:l lloc que ocupaven 
dins del món de la tipografia. L'apreciació actual dels gravats xilogrifics com un material 
popular, pot fer pensar que les matrius en els segles XVII i XVIII, tenien un cost relativa- 
ment barat. I, tanmateix, les diferents fonts de l'kpoca examinades semblen demostrar el 
contrari. Si bé és veritat que gravar una calcografia era mes car que gravar una xilografia, 
aquesta tampoc no era barata. I malgrat que editar un llibre amb gravats era bastant més 
costós que fer-ho sense, la majoria d'impressors i editors no dubtaven a fer una inversió 
inicial amb els gravats, perquk sabien que després recuperarien amb escreix els seus diners. 
Precisament sobre la valoració econbmica dels gravats és interessant el. que diu ~ r i f f i n ' ~ ,  
argumentació, que encara que es refereix a la Sevilla del segle XVI, creiem que també pot 
ser predicable del Sis-cents :" La familiu (els Cromberger) debe haber invertido u n  capital 
considerable en encargar, comprar o alquilar fos grabados, que eran articules caros, y su uso 
debe haber aumentado sensiblemente elprecio de 10s libros (...). La obligación que parecen 
haber sentido 10s Cromberger de invertir dinero en ilustraciones puede encontrar una ex- 
plicación en el mercado al que dirigian sus productos". 

Fins al moment present, no coneixem l'existtncia de cap prova d'aquestes planxes de 
Joan Jolis. De fet es dóna una circumstincia paradoxal: mentre que del gravador moiants 
Pere ~ b a d a l ' ~  són conegudes les estampes soltes dels Novíssims i hom no té notíces de les 
planxes, en el cas de Joan Jolis és a la inversa, coneixem l%xistkncia i les condicions con- 

18. Clive Griffin, Los Crombergex La historia de una imprenta del siglo XVI en Sevilla y Méjico, Instituto de 
Cooperación Iberoamericana, Ediciones de Cultura Hispánica, Madrid, 1991, p. 232. 

19. Socias Batet, Imma, "Uns gravats dels 'Desenganys del Apocalipsis' disposats i declarats amb els seus Signes", 
Actes del Primer Congrés d'Histbria de I'Església catalana, des dels orígens fins ara, Solsona, del 20 al 23 de setembre 
de 1993, p. 811-821. 



tractuals d'aqueste!; planxes dels Novíssims, per6 ignorem el parador de les estampes i de 
les planxes. De fet, d'estampes d' aquestes característiques tan sols coneixem, ara per ara, 
les mencionades de Pere Abadal i Morató, les del gravador calcogrific vaque?', així com 
unes altres conservades a 1'Institut Municipal d'Hist8ria de   arc el ona^'. 

Aquestes estampes dels Novíssims, de grans dimensions, eren penjades a i'interior 
de les esglésies, a la vista de tots els fidels. Possiblement, i tal com ho indiquen algunes de 
les obres de Cases, hom feia una lectura ~ o r n u n i t i r i a ~ ~  dels Novíssims, amb assenyalament 
de les diferentes parts de la seva iconografia. Aquesta simbiosi o unió entre el text i la ima- 
tge és un exemple clar de la importincia de la cultura visual en el Barroc, on gran part de 
la població era analfabeta i, per tant, la imatge assolia un paper fonamental com a mitjh di- 
fusor d' idees i de creences. 

Segons Duran i ~ a n ~ e r e ~ ~ :  ('Las dificultades de grabados de tan extraordinaridspro- 
porciones, y la demtanda de ejemplares obli ó a darles una simplificacion reducida, que fue 
grabada en plancha metalica por Vaquer 28 Sus cuatro káminas de Novisimos tienen todos 
sus leyendas en lengua cataldna. Más tarde las quatro fueron intevpretadas de nuevo por 
otros tantos grabados xilográficos, tumbién con leyevtdas catalanas (...). La gran petición de 
tales hojas obligo' a nuevas ediciones con grabados nuevamente reducidos (...) ". 

20. De Vaquer hem pogut localitzar els quatre Novíssims. Una estampa original referent al Quart Novíssim de la 
Glbria @.E. 3360) al Gabinet de Dibuixos i Gravats del MNAC, i tres reproduccions fotogrhfiques de les estimpes 
dels Novíssims a la Biblioteca dels Museus d'Art de Barcelona, (arxiu fotogrhfic). Els gravats de Vaquer amiden 210 
x 310 mm, format que possiblement sigui 1' intermedi, entre les esaimpes de gran format dels Novíssims, com les de 
Pere Abadal, i les de petit format que il.lustren I'edici6 de Joan Jolis de 1694. Sobre aquest gravats dels Novíssims 
Gudiol diu: "La bona mir que demostra aquest aiguafort de Sant Jordi, contrasta amb altres produccions de la tnateixa 
firma, que hem vist a la Biblioteca del Seminari de Barcelona, en una col~lecció de papen que, per moure a coneixement 
i meditacio del fi, derreritr o novissims de l'l~ome, doni a lpobk el Dr. Magi Casas, catedritic de retbrica de la Univer- 
sitat de  Barcelona pels anys de 1680. Quatre gravats &en Vaquer responen a la concepció de  la mort, judici, infern i 
gldria, tenia el dit Dr. Cmas, i aquest exposava en versos castellans i catalans, en discursos i llibrets, en fulles soltes i 
cartells curiosíssims ..." (...). Josep Gudiol, "La Veu de Catalunya". La Pigina Artística, 31 de gener de 1916, núm. 320. 

Josep Gudiol identif~ca Vaquer amb una nissaga #argenters tarragonins documentats entre 1625 i 1643. Vaquer 
és un gravador en metall i en fusta. Dues de les seves obres reconegades són I'esmentada estampa de Sant Jordisobre 
el mapa de Catalunya, editada l'any 1686 i 11 gravats sobre la vida i miracles de Sant Antoni de  Pidua. 

21. Novíssims. 1nstii;ut Municipal d'Histbria de Barcelona. Secció de Grhfics. @.E. 3422,). Aquestes estampes 
presenten la mateixa cornposici6 que les de Pere Abadal i les de Jolis, si bé hi ha introduyda una skrie de variacions en 
les llegendes. Aquestes quatre estampes són d'una qualitat inferior a les de ]'Abadal, a les de Vaquer, i fins i tot ales 
desolis. Tampoc hi consi:a el nom del gravador, ni el peu de I'impressor. Estampes que són reproduiiles a: José Maria 
Díez Borque, Verso e im,agen. Del Bawoco al siglo de las Luces. . Comunidad de Madrid. Consejería de Educación y 
Cultura. Dirección General del Patrimonio Cultural. En Madrid, por la Calcografia Nacional y la Dirección General 
de Patrimonio Cultural, Comunidad de Madrid. Año de MCMXCIII. (1993). 

Així mateix, a la Biblioteca dels Museus d'Art de 13arcelona, (arxiu fotogriíic), també hem localitzat unes foto- 
grafies d'uns fdls solts referents al Tercer i Quart Novíssim, al de ]'Infern i de la Glbria. Gravats anbnims, i sense peu 
d'impremta, que imiten c:ls models coneguts. 

Páez documenta uns Novíssims del gravador Clemsnte Puche (Madrid, 1699-1728), que il.lustren el llibre Rl~ytyth- 
mica Sacra. Moraly Laudatoria, Madrid, 1703, Páez, Elena, Repertori0 de Grabados Espatioles en la Biblioteca Nacional, 
Ministeri0 de Cultura, Dirección General del libro y Bibliotecas, Secretaria General Técnica, Madrid, 1983, p. 448-449.. 

22. Vegeu la nota 41. 
23. Duran Sanpere, C;robados Populares Espatioles, G. Gili, Barcelona, 1971, p. 140 
24. Vegeu la nota 20. 



Els quatre gravats que il-lustren el llibre25 dels Desenganys del Apocalipsis 
de Magi Cases 

Els quatre gravats dels Novíssims, Postrimeries, o Darreries de ].'home fan referltn- 
cia a la Mort, el Purgatori, 1'Infern i la Glbria, temes que ja arrelen en la iconografia me- 
dieval. De fet, en el món de la baixa Edat Mitjana ja es troben referltncies als ~ o v í s s i m s ~ ~ .  
U n  dels difusors més actius va ser el cartoixa Dionís de ~ e u w i s ~ ~  Precisament en una 
obra seva, el cordial delanima28 de 1495, hi ha uns gravats que podríem considerar com 
uns precedents remots dels que ilalustren l'edició de Joan Jolis de 1694. Els gravats del 
Cartoixa són: 

1. Novíssim Primer:. Mort. S'hi veu un esquelet que porta un taüt, mentre que per 
terra hi ha calaveres amb corones i tiares. 

2. Novíssim Segon: Judici. Crist esta envoltat dels sants. Dos hngels toquen les trom- 
petes, i de terra ressusciten els morts. 

3. Novíssim tercer: Infern. Prhcticament tot l'espai esta ocupat per una gran boca 
oberta. A dins hi ha diferents turments, amb els diables com a botxins. 

4. Novíssim quart: Gloria. Crist esta assegut en un tron, acompanyat dels sants. 
Aquets gravats són bastant primaris, i semblen aprofitats d'altres contexts il-lustra- 

tius. D e  fet, presenten un parentiu f o r p  llunya amb els de Joan Jolis de 1694 perb, tot i així, 
són interessants com a antecedents dels gravats barrocs dels Novíssims. 

La primera edició coneguda dels Desenganys del Apocalipsis de Cases és l'edició de 
Rafel Figueró de 1673'~ . D'aquesta obra, coneixem el contracte que varen signar Fi- 

25. Desenganys del Apocalipsis disposats, y declarats ab sos signes, o Imatges en celestial sustento per 10s majors en 
edat, y en llet Espiritual per 10s Paruulos, y Menors sapian, y no sapien de llegir. Per Magi Casas, Prevere, Doctor en 
Santa Theologia, Catedratichjubilat de Rethorica en la Universitat de Barcelona, Examinador Synodal de son Bisbat. 
Se adverteix al lector, que las xtfras de las sentenciar indican 10s signes del Llibre esm't dintre, y fora, que aqui va in- 
sertat: conforme sepot veurer ab mes brevedat ab 10 Llibre enter, y sa clavicula, posats en 10 ultim. Ab Llicencia, en 
Barcelona: en IaEstampa de Joan Jolis, estamper al carrer dels Cotoners. Any 1694. Venense en casa Jacyntho Ascona, 
y Joan Pau Marti. Llibreters en la Llibreteria. (Aguiló, no 513). (Palau, no 47.249). Biblioteca Lambert Mata de Ripoll, 
Biblioteca de Catalunya, Institut Muncipal d' Histbria de Barcelona (en el cedulari posa que 'falta'l'exemplar). 

26. ProlecJ~ sobre algunes meditacions molt utils pera persones s i m p b  de la mort e del jrrhi final e de les penes de 
Infern e dela Gloria de Paradis e de Passio de Yhesu Xrist. Segons doctrina del sauj cascu ab tota ujgilancia deu esser 
... (fols. I r. 2 r.). C o m e n p  la primera parte que es dela meditacio de la mort. Cascu nescit dt. carn corruptible deu at- 
tentamen ...per que mereixcam a consegujr la gloria damunt explciada. Amen (fols. 2 r.43 v.). Catáiogo de 10s manus- 
critos catalanes, valencianos, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial, Fr. Juli& Zarco Cuevas, Boletín 
de la Real Academia de la Historia, Vol. XCIX, p. 65 i SS. Tipografia de Archivos Olozaga, Madrid. 

Aquesta obra, segons Pere Bohigas, és anterior al segle XVI. (Pere Bohigas, Petita contribució a l'inventari d' 
obres catalanes de pietat popular anteriors al segle XIX.  Separata de Collictanea E. Serra Buix6 "Analecta Sacra Tar- 
raconensia", Vol. XXVIII (1955). 

27. Dionís, el Cartoixi, també és conegut com Denis de Leuwis o de Rickel. Tebleg belga, nat a Rickel (Limburg), 
I'any 1394. Morí el 1471. Té una obra molt nombrosa, entre la qual citem la que farefersncia .als Novíssims com: Qua- 
tuor Novissimis hominis, Morte, Iudicio, Infernipoenis, Gaudijs Coeli. Lugduni. Apud Haertsdes Iacobi Iun~tae~1566. 
Biblioteca de Catalunya ( Res. 2282 - 12".), Biblioteca Universitat de Barcc,lona. Aquesta obra no és il.lustrada amb 
gravats, només hi ha caplletres xilogrhfiques. 

28. (Dionís el) Cartoixi, Cordial de l'anima , ValLncia, 1495. Facsímil. Biblioteca Pública de Mallorca, Palma de 
Mallorca, 1980. Biblioteca de Catalunya. 

Agustí Duran i Sanpere, a Grabados Populares ..., p. 140, cita una edici6 més antiga: :"En 1401 sepublicó en Za- 
ragoza por el impresor Pablo Hurus la obra del cartujano Dionisio, llamada Cardial o Libro de las quatro Postrime- 
rias.( ...)': obra que, de moment, no hem localitzat, encara que per la descripció dels gravats pensem que podrien cor- 
respondre al mateix model dels que il.lustren l'edició valenciana de 1495. Així mateix Vindel en el Manual gráfico- 
descriptiva del Bibliófilo (1475-1850), F. Vindel, Madrid, 1930, (no 3332) reprodueix la portada, el colofó i un gravat 
de Dionisio Cartusiensis, Cordial de las quatro cosas Postrimeras: es a saber de la muerte: Deljuyzio final: de la pena 
infernal: y de la Gloria celestial. (Zaragoza, 1499). 

29. Desenganys, introduccio a la vida devota, clau del llibre apocaliptic escrit dintre i fora, 10 qual va impresa part 
ab les figures ab que la rnemoria devora en un punt i ab dzficultat d'olvidnr la saviduria mes alta, mes estesa i mes sa- 
ludable, En Barcelona, en la Estampa de Rafel Figaró, al carrer dels Cotoners, (1673). Biblioteca de Catalunya. (Palau, 
no 47.248, Aguiló, no 512). 



gueró30 i Magí Cases, amb unes clhusules molt habituals a l'kpoca. I que, per contractes si- 
milars que hem vist, i malgrat que el llibre de Jolis és bastant posterior, creiem que devien 
ser molt semblants. Així, en el contracte signat entre Figuer6 i Cases s'estipula que el nom- 
bre total dels llibrers editats havia de ser de 1200 (quantitat molt corrent en aquesta classe 
de publicacions), dels quals 200 serien per Cases, i la resta per l'impressor. Els Deserzganys 
editats per Figuer6 no estan il-lustrats amb els gravats dels Novíssims, tan sols hi ha una 
C r u c i f i ó  i una strie de florons. 

Torres c mar^' diu que "Para mdyor explican'dn de la obra (Magí Cases)publicu oma 
con este titulo: LLave 32 y ejerckios del libro del Apocalipsis escrit0 por dentro y por fuera 
(...)". Tambi diu que Joan Jolis publica aquesta mateixa obra l'any 1694, edició que no hem 
localitzat. 

La se ona edició coneguda dels Desenganys de Cases és la de Joan Jolis de 1634 Se- 
gons Coma>) "Pel titol que por& pot sembLrr que es tructu d'una traduccib o d'una inter- 
pretació del llibre d(c I'Evangelista Sant Joan, per6 no és aixi L'autor prescindeix totdlment 
del contingurzt al-le,gciric i esedtol6gic i ens ofereix una sirie de preceptes morals en vers, ba- 
sats en la meditació dels Novissims i dirigits als pares i mestres a fi de que desenganyin als 
fills i deixebles dels plaers de la vida i es resolguin a anar pel camí de h virtut, u 1  com diu 
la introduccici". 

Al principi d'aquesta obra hi ha els denominats "Camins &eternitatn, on Cases fa 
un seguit de reflexions sobre la caducitat del genere humi i una mena de justificaci6 del 
llibre: "Considerant quant importa la memoria dels Novissims, y Camins de la Eternitat, 
pera tenirplens 10s cors dels sant temor de deu, y encesos en son amor; com pera abonir 
10 cami del vici, y utbracur 10 cumi de la virtut en seguiment de Christo: Perco encarregant 
als Pares ensenyen ,a sos fills estos desenganys; y aixi mateix als Mestres 10s fassen llegir en 
sas Escolas a sos deixebles (...)". Al final dels Desenganys afegeix un capitulet intitulat: 
"Chvicula del llibre esm't Dintre y fora. Preguntes de pare afill", que ve a constituir una 
mena de síntesi i de recordatori dels Desenganys. Al final de la Clavícula hi ha la següent 
nota: " L o  Llibre escrit, o estampat dintre, y fora, citat per les xifres de [aque]stu Clavi- 
cula, y dels Desenganys, va  estampat en tres formas: La més petita, es la que va  aqui (es 
refereix als gravats que il-lustren el llibre de Joan Jolis de 1694): la mediana, es en fulla. 
La major es en 4 quadros grans, unper cada Novissim". Aquest aclariment és interessant, 
ja que d'una forma expressa informa que la iconografia dels Desenganys es divulgava en 
tres formats diferents: "petita, mediana, major", prova evident del seu kxit. La mida pe- 
tita es devia Csser utilitzada en la il.lustració del llibre dels Novissims, mentre que les al- 
tres dues mides servirien per la divulgació dels fulls solts. De fet, aquests tres formats so- 
bre els Novissims els hem localitzat, i són els que corresponen a les estampes de Pere 
Abadal (1007 x 780 mm ), les de Vaquer ( 210 x 310 mm), i les de Joan Jolis (185 x 146 
mms.),,respectivament. 

Es probable que els gravats dels Novíssims de Vaquer servissin de model a altres gra- 
vadors, com insinuen ~ u d i o l ' ~  i Duran i ~ a n ~ e r e ~ ~ ,  ja que realment presenten moltes si- 

30. Contrato para la ,impresión de tnil dosnentos ejanplares del b o  "Desetzgatzys. Introducció a la Vida devota" 
del Doctor Mngi Caresv, Madurell Marimón, José Maria., Antiguas ediciones de  hLros ...., p. 155. 

31. Torres Ama& Memori's ... , p. 168. 
32. Vegeu la nota 10. 
33. Riquer, Comas, hdolas, Histbrilr de  la literatura catalana,, Ariel, Barcelona, 1485, p. 99 i SS. En aquesta obra 

hi ha reprodu'its els Novissims que s'atribuixen a Figueró, quan en realitat són els que il.lustren els De~erzgntajs de 
I'impressor barceloni Jaume Suri& 

34. Gudiol creu que .xquests gravats de Vaquer foren fets "pels volts de 16S3", Gudiol Cunill, Josep, "La Veu de 
Catalunya", La Pligitza artística, 31 de gener de 1916, no320. 

35. Duran, com hem vist, també b de I'opinió que l'obra de Vaquer va precedir a les xilogrifiqucs, B u a n  i 
Sanpere, Grabadospopulares ..., p. 140. 



milituds tant amb els de Pere Abadal com amb els de Joan Jolis. Perb, tanmateix cal remar- 
car que els primers gravats que coneixem que il-lustren una edició dels Desenganys del 
Apocalipsis són els de Joan Jolis de 1694, que ~ ~ u i l ó ~ ~  qualifica de "extraños grabados en 
madera". Aquesta és Púnica edició coneguda; de moment no hem localitzat cap altre peu 
d'imprenta diferent, ja que els Desenganys de Jaume surii3' tant podrien estar editats a fi- 
nals del segle XVII com a principis del se le XVIII. 

Els quatre gravats dels Novíssimsqs fan referkncia, com és habitual, a la ~ o r t ,  al 
Judici, a lYInfern, i a la Glbria. Com en els altres casos que coneixem, en els gravats apa- 
reixen uns itineraris amb una numeració específica per a cada símbol. Ida lectura del llibre 
i la dels gravats és complementiria, de fet un dóna suport a I'altre. A prbposit de la unió 
del text i el gravat, diu Diez ~ o r ~ u e ~ ~  que sovint : "Se trata de una asociución estructural 
de imagen y verso, de modo que ka imagen no es un mero ornato O ilustracidn de ka poesia, 
sino que es articuladamente signifcante. Per altra part, tant la composició, com la com- 
plicada simbologia present en els gravats són quasi impossibles d'interpretar sense el lli- 
bre de Cases. 

Sembla, per les noticies de quk disposem, que els Novíssims de Cases també esta- 
ven pensats per ser cantats, com es llegeix en algunes de les recomanacions de les seves 
obres4' : "Cantdnla uno, u dos muchachos teniendo dicho libro Apocalptico en La mano, 
y enseñandolo por sus Iconismos al Pueblo". En el prbleg de Idea del Alma awepentida, 

36. Aguiló y Fuster, Mariano, Catálogo de obras en lengua catalana, Suc. de Rivadeney::~ Madrid, 1923, p. 242- 
243. 

37. Vegeu la nota 10 
38. Novíssim Primer: Mort. Dues vies: El camí de la Salvació i el de la Perdició. Ambdós camins estan vresidits 

respectivament pel Corder que és Crist, i la Bkstia que és el Diable. 1. Esperit bo, representat per I'inima. 1. Part do- 
lenta: el cos. Les espines volen significar els dolors, les malalties. 2. Núvol que tapa el cervell: ignorhncia, filladel pecat 
original. 3. Serp o drac en el cor: El pecat i els set pecats capitals. 4. Drac: Diable, Satanas. Els set caps representen els 
set pecats capitals. 5. El genet simbolitza l'animaque es deixa conduir per les males inclinacions. 6. Principiant, Pro- 
ficient, Perfecte, tres passos que I'inima ha de passar per aconseguir ]'entrada a la Glbria. El Cavall simbolitza els ape- 
tits inferiors, mentre que el cavaller simbolitza els superiors. 7. Camí de la Salvació i de la Perdici6.Mentre el camí de 
la Salvació és estret al principi i ample al final, el de la Perdició és ample al principi i estret al final. 8. El Món i e t  seus 
entreteniments, representat per Bacus. 9. El Fals Profeta o Anticrist. 16. Mort. El cavall de la Mort representa el 
Temps. Porta dues Dalles, amb una sega la vida quotidiana, mentre que l'altra és la del dia del Judici Final. 10. Plasa o 
camp del Món amb la destrucció originadaper la Mort. 

Novissim segon: Judici: 11. Espasa. 12. Crist, Jutge de vius i morts. El cavall blanc fa referkncia a la humanitat de 
Crist, mentre que la vestidura tenyida de sang és una referkncia a la seva Passió. La Corona símbol de Rei de reis. La 
vara de ferro, lallei de Crist. 13. Fidelitat i fermesa.14. Veritat i claredat. 15. Justíciarigurosa.16. Estol dels justos. 17. 
AngeI que fa $Advocat, h g e l  de la Guarda. 18. Perseguits per la Justícia. 19. Diable, fiscal acusador. 20. Premsa, Pur- 
gatori. 

Novíssim Tercer: Infern. Esta rodejat de mar i terra: 21. Porta de ]'Infern. 22. Claus de la Mort, Judici i Infern, 
que tanquen i no obren. Nou places ( o requadres) pels torments dels sentits. 23. Pena de la vista. 24. Pena de I'oYda. 
25. Pena de l'oifacte.26.Pena del gust.27. Pena del tacte.28. Pena del fred.29.Pena de les malalties. 30. Pena del foc. 31. 
Pena del Calze de la ira de Deu. Nou membries per la pena del dany: 32 Diable que recorda la membria Eterna de la 
pena del dany pel bé perdut. 33. Diable que pretén que se l'adori. 34. Diable que entrega el pecador a un jutge. 35.E1 
Diable recorda el bé perdut. 36. Membria de la facilitat en que l'anima es podia haver salvat i no ho ha aconseguit. 
37.Diable amb el calze trabucat. Membria eterna de la Passió de Crist. 38. Cuc de la culpa alue rosega la conscikncia 
del pecador.39. Diable amb un procés ala mi  i una cometa a la boca fent públic el nombre de culpes. .40. Diable amb 
la trompeta del Judici Final . Quatre raons que deixen confus al condemnat: 41. Uespasa trencada que significa la ma- 
lícia del pecador contra Déu, mentre que la espasa sencera representa ]'espasa de Déu. 42. Vara d'olivera trancada i una 
altra de sencera. 43. M i  amb dues monedes: l'una amb una corona, i I'altre amb una creu. 41. Mort amb un plat a la 
mi, i a l'altra una serp, significa la vida dels condemnats que sempre viuran del morir i m0rir.m del viure. 45. Pou que 
simbolitza l'infern interior. 

Novíssim Quart: Glbria: 47. Entrada. 48. Dot de la claiedat.49. h g e l  que assenyala al triumfant el domini del 
cel.. 50. Dot de la immortalitat. 51. Potestat. 52. Dot de la subtilesa. 53. Muntanya de Sion. 54. Dot de la lleugeresa. 
55. Comprensió de Déu.. 56. FruYció de Déu. 57. Riu de les animes i dels sentits. 

39. Díez Borque, Verso e imagen. ... p. 139. 
40. Llave, y Exercicios del Libro apocalyptico ...., p. 41. 



cases4' explica detalladament una modalitat d'exercitar els Desenganys, practica no 
exempta &una considerable teatralitat. Com hem comentat, els Novíssims tambi: foren 
divulgats en fulls solts4*, i podien anar acompanyars d'uncs cobles, com un record de la 
prkdica de les Missions: "Valga pues esto para que se lean, se vean, se miren, y se canten 
en  la Escuela, y aurr en  la puerta de las Iglesias 10s Novissimos, y caminos de  aquella eter- 
nidad ". 

Els gravats de Joan Jolis de 1694, així com els de Pere Abadal semblen haver tingut un 
model comú. Model que podria ser, com hem comentat, els gravats de Vaquer; relació, perd, 
que no podem afirmar amb seguretat, ja que ens manca l'evidkncia de la datació cronol6gica 
dels gravats de Vaquer. Els gravats dels Novíssims mds ben aconseguits són els de Pere Aba- 
dal, seguits pels de 'Vaquer i, finalment, els de Joan Jolis. Per altra part, cal dir que, tot i que 
les xilografies de Joan Jolis són bastant similars a les que ilelustren els Desenganys de Surii, 
manifesten una qu+litat superior als d'aquest impressor barceloni del carrer de la Palla. 

Les planxes4d' de Joan Jolis són de fusta de cirerer i amiden 185 x 146 mm. Si tenim en 
compte que els tiratges habituals de l'kpoca eren de 1200 exemplars no és estrany que presen- 
tin les seves talles arrodonides i desgastades per l'ús. També devien ésser fetes diverses edi- 
cions d'aquesta obra, tot i que de moment només hem localitzat la de Joan Jolis de 1694. 

Com hem anat dient, aquests gravats són els únics exemplars coneguts, ara per ara, 
gravats per Joan Jolis Santjaume. Fet que constituiex una excepció, ja que la resta dels nom- 

41. La plática destos Exercicios en nuestras Hermmas es: Primeramente se plantan alos ojos de todos los assis- 
tmtes, 10s Novissimos dtl libro escrito dentro, y fuera, del Apocallpsis; y puestos por la parte de afilera, por donde 
n o  se ven mas que 10s dos caminos a la Etemidad hasta la Muerte, empiegan dos Hermanas a cantar esta quartilla: 
"Este es tu libro, y memorias", con dos vias sca fuera:": 10 que dentro se te espera, " so el Iuyzio, Infierno, y Gloria. 
Y la que tiene una varilla por indice, acabada la quartilla, la passa por el traspasso, por donde ha de passar la Alma del 
Tien~po a la eternidad, y da(n)do su buelta al libro, se presenta el luyzio: y ilqui cantan las dos Hermanas esta otra 
quartilla: Este es del tierr~po al Etemo" el Iuyzio puesto en medio": ' por donde vas sin remedio" a la gloria o al In- 
fierno. Cantada esta quartilla, se abre mas dentro, el libro por la aprte siniestra, y se presenta la Eternidad del Infierno 
con sus tormentos; y aqui se canta esta otra cuartilla: Is te  es tu profunda, mira, ' pecador, mira tu Infierno; " mira 
que malo, y que eterno, c,ue ira de dios, y que ira!. Cierrase el Infierno, y finalmente se abre en la aprte diestra la Eter- 
nidad de la Gloria: y al nlismo punto emplecan sinco voces muy cornpasradas a cantar esta quartilla: Almas venid, y 
mirad' quanto Cielo se els espera' que fin, que patria, y que esfera, " que Gloria, y que eternidad. 

D e  aqui prosiguen 1:s dos voces las octavas co(n)forme estan puestas pag. 2.3.4. y responden su verso ]:us sinco 
interpoladas con la musica de dos en Cos octavas, puesta la etemicad de la Gloria a Is ojos, y señalando urla con el 
indice lo que se canta con 10 que se presenta (que por esto estan 10s numeros) esto es, la aprtidadel almA deste muncio, 
su subida a 10s Cielos, s t  entrada, y sus admirables gra(n)dezas pucsta en la Ierusalem Triunfante Y se concluye esta 
primera parte delos exercicios diziendo una con voz baxita: Tu autem Domine miserere nobis, y responcien las otras 
con la misma voz Deo gracias. 

(...) Estos mismos Exercicios, con que se exercitan la fe, esperanpa, y deseos, a vista de la Gloria, al modo dicho 
10s hazen nuestras IIerrr~anas en todos 10s d i a  festivos, exepto las Dominicas oridinarias, en las quales se exercitan 
10s demas Novissimos con esta orden: en la primera Dominica se po:idera(n) dos caminos a la Eternidad, en la s e p d a  
la hquerte, en la tercera e: Juyzio, en la cuarta la pena eterna del sentido, y en la quinta (si ay) la pena eterna del daiio; 
y en todas las fiestas, corlo dixe, y en el tiempo Pasqual, la gloria. 

Estos misrnos se kaztm en algunas Villas ciel Principado, o con musica, o sin ella) con admirable co(n)suelo de 10s 
Moradores (...)". 

42. Exercici0 plzra cnbr la Itsvmtud con el satzto temor de la iusticia, y amor sattto a Ias misericouclilzs de  Ilios etz 
orden a la ConJession, y c:omttnion. A vista de 10s Novissi7sinos, y carninos a la etemicind que en un libro esnito &ratro, 
y fuera nos dan a colnt? elprofeta Ezequiel, y el Evangelista San Jtkan. Institut Municipal d' Histbria de Dwcelona. 
Secció de G r s c s .  Aquest full solt consta de tres pagines, en la primera hi ha la introducció escrita en castelli, i en els 
altres dos fulls estan els versos dels Desengatzys, escrits en catalh. N o  esta il.lustradaamb els gravats dels Novíssims. 

43. La Biblioteca de Catalunya, secció de Gravats, conserva aquestes quatre planxes dels Novíssims: I.adelaMore 
(R.E. 5598) presenta les :+estes-marcs trencades a conseqiiencia de la successiva pressió de la premsa i I'angle inferior 
dret escrostonat. Mentre les dtres tres planxes dels Novíssims són d'unapqa sencera, la del Judici (R.1:. 5597 I i 5597 
11), es& formada per duc:; matrius. En I'edició dels Desetzganys de Joan Jolis de 1694 es percep clarament que el grwat 
es& format per aquestes dues planxes, com la de Vaquer, que tamb6 esta configurada en dues meitats. La que eorres- 
pon a I'Infern (RE. 55911) tb: les seves arestes-marcs forca malmeses, així com I'angle esquerre inferior escrostonat. El 
de la Glbria (R.E. 5600), esta en forga bon estat de conservació. 
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brosíssims gravats44 d'aquests impressors barcelonins es anbnima, perquk to t  i que es digui 
que  1sabel ~ o l i s ~ ~ , f i l l a  d e  Joan Jolis Santjaume, va ser gravadora, en manquen les proves do- 
cumentals. 

Aquest fet tan singular, de  qui? tan sols coneguem la planxa del Novíssim de  la Mor t  
amb la signatura Jolis i la resta d' aquests gravats pel contracte amb Magi Cases, ens fa pen- 
sar que  aquest artifex és va dedicar més a les tasques prbpies d e  l'impsessor, que  a les del 
gravador. Les matrius xilogrifiques que il-lustren la nombrosa producció d e  la casa Jolis 
segurament provenien d'encirrecs fets a altres gravadors, o també a la compra d e  gravats a 
altres tallers tipogrifics. Circumstancia que atorga a aquests gravats dels Desenganys del 
Apocalipsis d e  Magi Cases un valor excepcional dins de  la histbria del llinatge Jolis i del gra- 
vat catali del Sis-cents. 

Transcripció del document 

Decimum QuartumManuale. Lluis Fontana, 1683, Lligall no 4, p. 196 recto i verso. Protocols. 

Sobre las cosas avall escritas per y entre 10 Reverent Magi Cases, prevere, doctor en sagrada 
theologia en Barcelona residint de una y Joan Jolis, estamper, ciutada de Barcelona se son fets 10s 
pactes seguents: Primerament 10 dit Joan Jolis conve y en bona fe promet al d:t Doctor Magi Cases 
que dins sis mesos y mig del dia present en havant comptadors tindra fetas y acabadas ab tota per- 
feccio mateix de sa ma propia aquellas quatra planxas o taulas de casi tres pams en quadre las quals 
li te entregades dit D(octo)r. Cases pulidas y dibuixadas a gasto de dit señor Doctor Cases las quals 
li te entregadas a fi y efecte de que dit Jolis grave en ditas planxas 10 novissim de la gloria ab 10 primer 
y conforme ja estan comensades y en cas que dit Jolis dins dit termini de sis mesos y mig no tindra 
acabadas y perfissionadas ditas planxas puga dit Reverend doctor Casas de sa propia auctoritat fer 
acabar y perfissionar aquellas per qui li apareixera so es 10 que faltara a fer de aquellas a gastos y des- 
pesas de dit Jolis. Y axi mateix promet dit Jolis tirar las ditas planxas al preu que altres estampers se 
offeriran a tirar aquellas tenint dit Jolis la fadiga, y en cas que dit Keverend doctor Casas no li volgues 
donar dita fadiga y no consentis que preu per preu las tira dit Jolis dega en dit cas dit señor doctor 
Casas donar a dit Jolis a mes del que avall li promet donar una dobla 'y mitja antes de triurer-li ditas 
planxas de casa y las ditas cosas promet attendre y cumplir sens dilacio ni escusa alguna ab 10s acos- 
tumats salaris de procurador dins Barcelona deu sous y fora vint ab restitucio de totas missions y 
despesas per 10 que se obliga tots sos bens mobles, immobles haguts y per haver. Renunciant a qual- 
sevol lley o dret que valor y aiudar li pogues y a son propi for, sotsmetent-se quant en aso al for del 
magnifich Regent de la Vegueria de Barcelona y de dita qualsevol al(tra) facultat de variar, fent-ne y 
firmant-ne escriptura de ters en lo llibre dels tersos de dit magnifich Regent la vegaria de Barcelona 
y de altras qualsevol obligantse per 10s tots y sengles bens y drets seus mobles y immobles haguts y 
per haver tant solament com per estas cosas no entenga obligar la persona llargament y ab jurament. 
Itern 10 dit señor doctor Magi Casas conve y en bona fe promet al dit Joan Jolis que per gravar las 
ditas planxas o taulas ab la conformitat dalt dita li donara y li pagara vuit dobl,~s en or en esta forma 
qo es dos doblas en or de comptant 10 dia present per 10 comensament de la primera planxa una do- 
bla, axis corn per son ordre anira comensant las altres planxas o taulas y las restants tres doblas en 
continent que sera acabada y perfisionada la obra y no res menys, promet que en ser fetas ditas plan- 
xas fara tira aquellas per 10 mateix Joan Jolis al preu que 10s altres estampers se offeriran a tirar aquel- 
las tenint la fadiga dit Jolis per tirar aquellas preu per preu y en cas que no li fes tirar aquellas li pro- 
met com es dit donar dita una dobla y mitza antes de triurer-li ditas planxas de casa ultra ditas vuyt 
doblas 10 que promet cumplir ab restitucio de totas missions y despesas et pelr 10 que se obliga tots 

44. La Biblioteca de Catalunya va comprar, I'any 1987, als hereus de la Impremta Jolis més de 4000 planxes de 
fusta. Davant d'aquest extraordinari nombre de xilografies anbnimes, adquireixen un valor afegit aquestes planxes de- 
gudes a la m i  de Joan Jolis Santjaume. 

45. Rodríguez Cepeda, Enrique, Romnncwo impreso en Cataluña. (Imprentn de  J. Jolis n Viudn Pla). Ediciones 
José Porrúa Turanzas, sa., Madrid, 1984, p. 11 i SS. 
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sos bens mobles y immobles haguts y per haver ab totas renunciasions tant del privilegi clerical com 
altres llargament y ab jurament. 

Testes sunt 10 R[evere']ndus Joannes Cabussa, presbiter in ecclesia parrochiali Sancti Michae- 
lis presentis civitatis beneficiatus et Jacobus Miro nottarius viilae de Cornudella diocesis. 

Protocols. Lluis Fontana. 1684. Manual 15.129 recto i verso. 

Die XXII mensis junis anno a nativitate Domini MDCLXXXIIII. 

Ego Joannes Jolis estamperius civis Barcinonae, gratis et confiteor et in veritate recognosco 
vobis Reverendo Magino Casas, presbitero, sacrae theologicae doctoris. S.T.A Barcinonae residenti 
presenti quod numerando realiter et de facto in notarii et testium infraescriptorum presencia dedis- 
tis et soluistis mihi et confiteor me a vobis habuisse et recipisse sexdecim iibras desem novein soiidos 
barcinonensis qua sura scilicet quinque libras desem solid~ pro valore unius dupleam auri qui est ad 
complementum illarum octo duplearum per vas dictum cloctorem Casas mihi dare et soluere pro- 
missaruln per dibuixar y perfissionar quatre pllanxes et alii causis et rationibus expressis aliis intro 
penes notariun1 infraescriptum recepto die septima septernbris millesimo sexencentesimo octage- 
simo tertio cum restantes septem dupleas habu~ et recepi n vobis diversis vicibus sive solussionibus, 
octo libras quinque solidis pro valore unius du~~leas et medios auri pro consimili quantitate per vos 
dictum doctorem Casas mihi dare resoluere promisso cassu quo vos dictus Casas habeatis in posse 
vestro dictas planxas per me operatas et non existant eas in meo posse reliquas vero tres libras et qua- 
tuor solidi sunt pro laboribus per me tentis de tirar cent planxas ex eisdem per me factis et operatis 
et ad complementum omnium et quorumcumclue computorum inter me et vos tentorum usque in 
hunc presentem diem quibusvis rationibus sive causis in cujus rei testimonium presentem vobis 
firmo apocham de soluto verum etiam nos ambo dicti doctor Casas et Joannes Jolis cancellarnus et 
annuiiamus prechalen~datum instrumentum, inter nos firnlatum apud notari0 infraescriptum. Ita et 
taliter & acturn 

Testes sunt Bernardus Torras candelarius, civis Barcinone et Hieronimus Borras, scriptor 
Barchinone. 



No\fissiln primer: Mort  

Novissim segon: Judici 
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Novissim tercer: Uinfern 


