
ELS DESENGANYS DE L'APOCAIJPSIS 
DISPOSATS I DECIARATS AMB ELS SEUS SIGNES 

lmma Socias 

Els Desenganys de !'Apocalipsis fan referència a uns gravats del segle XVII 
que es feren servir per il·lustrar el llibre de Magí Casas l, així com per l'edició 
d 'unes estampes de gran format. En la present comunicació farem esment de 
les estampes. Aquestes formen una sèrie cie quatre estampes de gran format 
C 480 x 565 mms.), dues de les quals estan signacles pel gravador moianès 
Pere Abacial i Morató2, mentre que les altres dues són anònimes, i totes elles 
porten el peu dels impressors Pedra Gomita i Giralt3, respectivament. Sens 
dubte, són unes peces excepcionals, perque tot i que se'n devien haver editat 
en gran nombre, actualment han esdevingut unes mostres .. rares·., que consti
tueixen un bon exemple cie la cultura re ligiosa i simbòlica del Siscents a 
Catalunya. 

Precisament, Duran i Sanpere parlava d'aquestes estampes dels 
Desenganys de !'Apocalipsis en la seva obra Grahados Populares Españole,çl., 
encara que no citava el lloc on les havia examinat. Nosaltres, ja fa un cert 

l. Desenf!,anys del Apocalzpsis disposats, y declarats ah sos s1/,~11es. o Imatges en celestial susten
tu per ma¡on; en edat, y en llet R>;!Jiritual per /us Parl'ulos y Menoro sapian. y nu .mpian de lle!!,ir. 
Per Maf!,i Casas, Preuere, D<ictor en Santa Theoluf!,ict, Catedratich jubilat de Rethorica en la 
Uniuersitat de Barcelona. /{yaminador Synodal de su11 Bisbat. Se r1d1'í!rteix al lector. q11e las xifras 
de las sentencias indican los signes del Llibre escrit, dintre. y.fura que aqui 1•a insertat conf<mne se 
pot ueurer ah mes hreuedat ah lo Llibre enter, y sa clal'ic11/a, posats en lo ultim. Ah Llicencia en 
Barcelona e n la Estampa de Joan .folis. estamper del carre r dels Cotone rs. Any 1694. Venense e n 
casa .Ja cinto Ascona, y Joan Pau Martí. Llibreters en la Llibreteria (Aguiló. n . 513). Aquesta obra, 
e ncara que es podria pensar el contra ... no tracta sobre l'Apocalipsi de Sant .Joan, sinó que és 
una obra de caràcter moral , amb una sèrie de considereacions sobre la fragilitat de l'home. els 

camins de salvació, etc. 
2. Per a més informació sobre aquest gravador vegeu lmma Socias, f:ls Abadal, un llinatge de 

f!rauadors. Sobre el.fons de la Bihliotew de Ci:1talunya. (en premsa). 
3. Impressors barcelonins del segle XVl ll. Oe moment. e nc 1radesconeixement els motius per

que e n aquestes estampes hi consta e l peu d'aquests impressors. i més s i tenim en compte que 
aquesta època els Abadal de Manresa estaven ben '1ctius. Alµunes hipò tesis a tenir e n compte 
podria ser que els Abadal deixessin a Gomita/ G iralt aquestes planxes, cosa que e ra bastant fre
qüent entre els impressors d 'època. Una ,1Jtre possibilitat podria ser aquestes planxes s 'estampes
sin a Manresa , i després s 'enviessin a Barcelon,1, on els impressors barcelonins sols haurien posat 
e l pe u d 'impremta. 

4. Our.111 Sànpere, Grahadus Pupulares H.>;JJw?ules. G. Gili. Barcelo na . 1971. p . 140. 
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temps que varem tenir la sort de localitzar-les al Institut Municipal de Història 
de Barcelona 5. 

La seva iconografia fa referència als Novíssims o Postrimeries. Els dos con
ceptes, Novíssim i Postrimeries, remeten a les Darreries de l'home o als últims 
anys de la seva vida. Els Novíssims són: Mort, Judici, Purgatori, Infern i 
Glòria6, si bé tant en la literatura del segle XVII, com en els llibres i les estam
pes soltes, es veuen agrupats en quatres categories: lr. Judici Particular i 
Purgatori, 2n. Judici Universal i Mort, 3r.Infern, i 4rt Glòria. La reflexió entorn 
de la mort i el més enllà ha esta una preocupació fonamental i constant en 
pràcticament totes les èpoques històriques, accentuada, però en èpoques de 
canvi i de crisi. 

Els antecedents més immediats dels models d'aquests gravats de 
l'Apocalipsi creiem que es poden rastrejar en la iconografia medieval, en 
aquest sentit Duran i Sanpere7 explica que a l'any .. (. . .) 1401 se publicó en 
Zaragoza por el impresor Pablo Hurus la obra del cartujo Dionisio, llamada 
Cardial o Libra de las quatro Postrimerías con grabados alusivos en la portada 
en el que se ve a la muerte esquelética llevando un ataud y caminando por 
entre los craneos con corona, mitra o tiara, para dar idea del lema de una 
filacteria de la parte superior donde se lee ·Nemini parca qui vivit in orhe•. 
Otro grahado del mismo lihro present a los condenados dentro de las fauces 
del infiemo, con un extenso repertorio de tormentos y atrocesfiguras de demo
nios. El grabado tuvo éxito y se encuentra en otras obras, como en la de 
Eiximenis, Del temor de Déu, impresa en Barcelona en 1509 .. 

Durant el segle XVII, època de grans transformacions polítiques i socials, 
es reduplica el sentiment de inseguretat i les meditacions i disertacions entorn 
de la m01t i el més enllà són constants. Com a resultat d'aquest situació, al 
llarg del Siscents s'editen un bon nombre de publicacions il·lustrades amb gra
vats al·lusius als Noví~sims. 

Si ens cenyim a aquesta temàtica, podem dir que coneixem dues fonts de 
transmissió diferents, encara que són complementàries l'una de !'altres, i que 
varen tenir una àmplia difussió en el segle XVII a Catalunya. La primeres 
d 'elles és l'obra de Magí Cases, un dels divulgadors més cabdals d'aquest
temàtica. L'altre són les estampes in-folio dels Desenganys de l'Apocalipsi, que 
tot seguit comentarem. Ambdós tipus de publicacions formen part de la !itera-

5. Aquestes estampes es troben a l'Institut Municipal de Història de Barcelona. Secció de 
Gr.Hics. Encarn que a la Biblioteca de Catalunya, Secció de Gravats hi ha unes 750 planxes de 
fusta del llinatge Abadal, no hem localitzat les matrius corresponents a aquestes estampes dels 
Desenganys de /'Apocalipsis. 

6. Hnciclopedia Callo/ica. Città del Vaticano i [Casa Editrice G.C. Sansoni, Firenze, 1949-1954] 
12 vols . 

7. Durdn i Sanpere, Grahados Populares ... , p. 140. 
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tura religiosa del Siscents, i es perllonguen fins ben entrat el segle XIX, com 
palesen una sèrie d'edicions i de fulles volants d'aquest època. 

L'obra de Magí Casas8 e ls Desenganys de l'Apocalipsi, és la que dóna 
suport teòric a la iconografia que apareix en aquestes estampes de gran for
mat. Tant la composició, com la complicada simbologia present en els gravats 
és impossible de interpretar sense el llibre Desenganys de l'Apocalipsi de 
Casas. En els gravats apareixen unes claus simbòliques o uns itineraris com
plexos, amb una numeració específica per cada símbol. La única manera pos
sible de transitar per aquet espinós camí és utilitzant el llibre de Magí Casas. 
Aquest constitueix la clau indispensable per entrar dins la seva intrincada 
simbologia. Els versos de l'obra de Magí Casas porten un número que es 
correspon a la vegada amb un mateix número present en el gravat i .que des
gina cadascun del símbols o passatges de l'itinerari ·apocalíptic .. , número, 
doncs , que serveix per identificar el símbol, i a la vegada explicar-lo. 
Seguidament donrem una pinzellada a cadascuna de les quatre estampes dels 
N ovíssims: 

«Novísimo primero9 de la Muerte, y sus caminos•. 

En l'eix central s'hi veu la Mort a cavall fent brandar dues dalles, en la 
superior s'hi llegeix: .. para el iuzio universal ... Als seus peus, cadàvers amb la 
llegenda: .. fin y trance de la etemidad·. 

L'escena està dividida en dos caminis: en un costat hi ha el .. camino de 
salvación., a !'altres hi ha el .. camino de la perdición .. En el primer hi ha tres 
cavallers, el primer porta un arc, el segon una espasa, i el tercer unes balan
ces. Elcomençament del camí està sembrat per plantes aspres i punxegudes 
que cap al final es converteixen en flors suaus i oloroses. Al llarg del .. camino 
de la perdición .. s'hi pot veure un home que manta un drac de set caps, el 

8. Sacerdot i professor. Va ser doctor en Teologia, i va ser catedràtic de Re tòrica en la 
Universitat de 13arcelona. L'any 1694 consta que ja estava jubilat. Va deixar el Manuscrit de les 
seves classes, copiat per un deixeble seu , el titol era: Rethoricae publicus thesaurus in 
Banhinonensi Archigimnasio (1684), al que segueix una sèrie d'Aforismes castellans amb els 
refranys llatins corresponents. 
Segons Torres Amat va ser l'autor d 'una Leclio Poe/ica composta de 580 hexàmetres. En català va 
escriure uns Desenganys. Intmducci<í a la uida deoota (Barcelona 1673), en vers i amb gravats, 
que va ser repetidament reimprès fins el segle XIX sota el titol de Desenganys del ApocalipsL» 
També li ha estat atribuit un Càntic del' minyons, anònim, que segueix al llibre en algunes re im
pressions. 

9. Aquestes estampes amb texte en castellà ens criden especialment l'atenció, perque l'obra 
de Pere Abacial és majoritàriament catalana. seria interessant de trobar el document contractual 
d 'aquests gravats, per saber qui era el comitent. 
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Mó n coro nat amb full es de vinya (els plaers clionisiacs) , un tambo r (la müsi
ca), i una ca rta Cel joc), finalment es veu corn el drac , estra ngula al pobre 
pecado r amb la cua. 

Al llarg d 'aquest dos itine raris, presidits un pel "Príncipe cie la Luz ete rna·., i 
l'altre pe l .. Príncipe de las Tinieblas·., van apareixent, com en una mena de 
jerolífi c o de laberint, les dife rents re presentacions numerades. Els principals 
símbo ls són: 
1. "Nacimiento de toclos los mortales". 
2 . . :fini eblas cie su igno rancia ... .. Pecado o riginal ... 
3 ... t os siete pecados ca pitales: Sobervia, Ava ricia, Lujuria , fra , Guia, Enviclia, 
Pe reza .. . 
4 ... Malas inclinaciones .. . 
5 . .. r ecaclo r .. / .. Pecaclo e ndurecicb·. 
6 . .. Jnci piente/ Proficiente/ Perfecto ... 
8 ... EJ Munclo y sus entretenimientos ... 
9 . .. rseuclo Profe ta ... 
10 ... Muerte .. . 

A la pan infe rio r. hi ha una carte la amb la següent inscripció : ·Nacimiento 
de toclos los mo rtales. 1 Tinieblas cie su igno rancia. 2 Pecaclo original o sus 
re liquias. 3. Ape titu clesenfrenaclo. 4 Espíritu o pa1te supe rio r. 5 Parte infe rior 
re frenada. 6 Dos caminos a la eternidacl ] .. . 

A l'angle inferior dret, i clins d 'un requadre hi ha la següent recomanació : 
"Todo va e.xplicado e7l U7l lihrito intitulada: Llve de lihro apocalíptica escrita 
dentro y .fitera. Autor D(oct01}Magino Casas". O sigui que per tots aque lls que 
ignorave n o descone ixen les claus per a la inte rpretació d 'aquestes imatges, 
se 'ls hi o fe ri a també l'explicació complementàri a en aquest llibre cie Magí 
Casas. 

A la part infe rio r hi han una sèrie cie versos, intitulats .. Q rigen cie los cami
nos" que són al·lusius i complementaris amb e l tema iconogràfi e: 

nAy ci e tí , si a l Munclo crees, y su ley quie res seguir1 

Mira a que .Juizio te trahe ; y a que Cuentas, ay de tí1 

Aquest gravat porta la signatura cie P. Ahadal En Moya 1684. Evidentement 
es tracta d 'un gravat cie Pere Abacial i Morató (Moià , ca. 1630-1 684), to t i que 
Duran i Sanpere lO diu que .. estém fi rmador por.José A hadalde Moya ... Nosaltres 
no ho cre iem així cl onat que la composició i e l mate ix tractament ci e les ta lles 
creiem que correspo nen a Pere Abacial, pe rò a més en aquest gravat hi fi gura 
una P. elevant d 'Abadal ,lletra que cla rament fa refe rència a Pere Abacia l, i no 
al seu fill Josep Abacial. 

lO. Dur;in i Sanrere. Gmhadus Puj>u/a res ... . p. Jl!O. 
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«Novíssimo segundo, deljuicio, y Purgatorio• 

A la dreta es veu el jutge de vius i morts, seguit d'un estol, a mà esquerra 
una premsa, per on es faran passar les accions humanes, i a sobre es llegeix 
·Purgatorio· .. Junt a aquest premsa hi ha l'àngel de les bones obres amb una 
cartela que posa ·Obras Buenas . ., junt amb el diable de les males obres, amb 
una filacteria que diu ·Obras Malas ... A sota, en grans caràcters: ·Juizio particu
lar ... 
12. ·Juez de vivos y Muetos. Virga férrea . rex regum et Dominum dominan
tium. Candor de Vida. Sangre ..... 
13. Fidelis. Apoc. cap. 19. ·Fidelidad i firmeza ... 
14. Vera ibídem . .Yerdad y caridad ... 
15. Cum iusticia iudicat et pugnat. ·Justícia rigurosa ... 
16. ·Suprema, Juez, Justo, Riguroso ... 

En l'angle superior hi ha Crist amb un estol amb les següents filactèries: 
·lusticia, vengança, Rigor, Iustocoa, Instancia, Vengança, Rigor, Iustiticia•>. 

Com en el cas anterior, també hi ha una sèrie de versos referents a aquest 
segon novíssim: 

·Miranda aquel Suprema Juez, con que espada te ha de 
herir, Fulminando la Sentencia: y que Sentencia, ay de tí! ... 

Aquest gravat com l'altre porta la següent signatura: Abadal F. En Moya 
. 1684. Encara que aquí explícitament · no aparegui la P. de Pere Abadal, 
creiem que aquest gravat com l'anterior és obra seva .. 

«Novíssimo tercero, del Infierno con las penas del sentido y del daño• 

Des del punt de vista compositiu aquest gravat està organitzat de manera 
diferent als anteriors. Consta de nou vinyetes, cadascuna de les quals corres
pon a un càstig. La separació entre les vinyetes ve donada per una sèrie de 
cases que simulen estar sotragades i sotmeses a un gran desordre. Al voltant 
hi ha una mena de riu amb vaixells, i un paisatge amb muntanyes. La porta 
infernal està representada per un gran mostre amb la boca oberta, que possi
blement signifiqui Cerber, el vigilant que dóna pas a la Babilònia infernal. 
22. ·Pena del olfato .. . 
23. ·Pena de la Vista .. . 
24. ·Pena del oído·» 
26. ·Pena del gusto .. . 
27. ·Pena del tacto .. . 
28. ·Pena del frio ... 
29. ·Pena de las enfermedades ... 
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30. "Pena del fu ego ... 
31 . .. Pe na cie! Calis cie la ira cie Dios·" 
32 . .. Pena del cl año·" 
33. "Pe na ci e! claño·" 
34 ... pena cie! cl año". 
35 . .. pena de l cl :iño". 
36 . .. Pena del cl:iño·" 
37 .. Pena del daño·" 
38 . .. Pena del claño·" 
39. ·<Aquí no hay culpas secretas". 
40. ·:f uicio·" 
44 . .. Muerte•" 

Hi han 18 versos que tenen e l mateix soignificat i funció que els anterior 
que hem vist. Un exemple dels quals és e l següent: 

.. s i las delicias , y tactos por dar gusto al cue rpo vil , 
Te pierden: Ay que martyrios!, Ay de tu cuerpo' , Ay de tí! ·" 

Aquest gravat no està signat, però tot hi així no cre iem que sigui de cap 
Abadal, ni de Pe re, ni de cap dels seus altres fills , Josep o Pau. Tanmateix, cal 
dir q ue és d 'una qualitat inferior als altres dos gravats vists anteriorment. 

«Novíssimo Cuarto, de Gloria con todos los dotes y gozos» 

Presenta una o rganització en tres grans franjes o bandes, al llarg de les 
quals s'a rticula l'acció. La Glò ria celestial es desenvolupa en un espai clos o 
emmurallat amb una sè rie depoltes, que representa la Je rusalem celestial.. 
47 ... Entrada" . 
48. ·D ote de caridacl ·" 
49 . .. Murallas y potestat". 
50 . .. Do te de la impasihiliclad .. . 
51 ... Po testad ..... [mrnortal sem pre i sense fi ,., 
52. ·D ote cie suhtiliclacln. 
53 . .. cornprensión de Dios• .. 
54 . .. Do te de la agilidad". 
55 ... comprensión de Dios". 
56 ... Es píritu Sa nto. Glo ri a a pote ncias y se ntidos. Após to les. Ma rtires. 
Pontífeces y Doctores". 
57 . .. Memo ri a". 

En els dos extrems inferiors de l gravat s'hi veuen e l Sol i la Lluna, dues 
re presentac ions iconogràfiques habituals en mo lts de ls gravats d e l Siscents 
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català. Aquest quart gravat també consta d'una sèrie de 16 versos, una mostra 
dels quals és la següent: 

.. Ay que Dotes se te guardan! La Claridad el primera, 
que ni Sol, ni siete Soles luciran, como tu Cuerpo!" 

Aquesta xilografia també és anònima. No sembla de la mateixa mà que el 
tercer gravat, i potser és el més mediocre de tots. 

Tant aquest quart gravat, com el tercer semblen fets en el segle XVIII, 
mentre que els dos primers dels Abadal són del segle XVII. Possiblement es 
varen perdre el tercer i quart Novíssim dels Abadal, i els impressors setcentis
tes Gomita i en Giralt complementaren la sèrie abadalenca amb aquest dos 
gravats anònims que contrasten clarament amb la bona qualitat i tècnica de 
les xilografies moianeses. Creiem que aquests gravats, tant els dePere Abadal, 
com els dels altres gravadors del Setcents, no són originals, sinò que obeeixen 
a models pre-existents, models que fins el moment present no hem pogut 
l o cali tzar. 

Aquests gravats de dimensions tan extraordinàries es penjaven de les 
parets de les esglésies o dels monestirs, amb una funció -salvant les distàn
cies- semblants a la dels nostres cartells de propaganda. A més a més, la seva 
iconografia, tant suggerent i colpidora, s'ha d'incardinar en el si d'una societat 
profundament simbòlica i religiosa. Per altra part, va entendre d 'una forma 
molt clara el poder de la imatge per fer arribar el missatge religiós d 'una for
ma molt didàctica a les persones poc versades en la lletra impresa o bé als 
analfabets. En aquest sentit és indicatiu el tirol del llibre els Desenganys de 
!'Apocalipsis, en el qual diu que hi han .. imatges en celestial sustento per los 
majors en edat y en llet espiritual per los parvulos y menors sapian, y no 
sapian llegir. .. 
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