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L’Ex-libris és la plasmació gràfica del títol de propie-
tat sobre un llibre. “Ex-libris” és el mot definitori 

que ens intro dueix i ens endinsa al món de la bibliofília: 
“entre els llibres de ...”, és així com podríem determinar 
d’una bona manera aquest terme llatí.

Si cliquem al Sr. Google la paraula Ex-libris ens 
apareixen centenars i centenars d’aquestes petites 

obres artístiques.

L’Ex-libris té molta importància, ja que ha permès 
que biblioteques que havien perdut la seva unitat, 

arrel de conflictes bèl·lics, hagin pogut ésser recuperades 
pels seus propietaris mercès el títol de propietat (l’Ex-li-
bris) que contenia cadascuna de les peces.  L’Ex-libris és 
garantia de retorn del llibre al seu legítim propietari. Així 
doncs, amb l’Ex-Libris cada peça porta incardinat el seu 
títol de propietat, que legitima al seu titular a reclamar-lo 
quan no retorni a la seva biblioteca.
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Sovint el préstec de llibres, al que ens tenen tan acos-
tumats les biblioteques públiques, té el perill que el 

prestatari s’oblidi de la seva devolució; és així com alguns 
Ex-libris han reflectit el no deixar els llibres amb màxi-
mes tant contundents com “Este imprestable libro es de 
...”.

O bé, adverteixen davant un possible furt amb 
indicacions tant solemnes i expeditives com la 

següent: “Qui me furiatur, mala morte moriatur; Non 
videbit Christum qui furabit istum”. o “Lege et redde”.

L’Ex-libris permet descobrir una vessant de l’art més 
humana, on l’obra ens acosta a la persona. Mario 

de Filippis, un conegut exlibrista italià assenyalava: “com 
més es coneix el planeta ex-libris, més s’estima; com més hi 
entres, més esdevé una cosa teva, íntima i profundament 
teva. És una malaltia, una agradabilíssima malaltia que, 
quan és a dintre teu, és indispensable i no en pots prescin-
dir; ben al contrari, et porta a contagiar-la als altres d’una 
manera fantàstica, total i absoluta”.

Darrerament ha sorgit un interès gradual envers 
aquestes peces que fa albirar un futur esperança-

dor. L’empenta de les persones que es mouen darrera les 
associacions d’arreu del Continent n’ha estat el motiu, a 
voltes pel nou impuls que s’ha donat a associacions exis-
tents i altres vegades amb la creació de noves. A casa 
nostra la tasca ha anat a càrrec de l’Associació Catalana 
d’Exlibristes, hereva de la tradició recollida de les avui 
desaparegudes “Societat d’Amics dels Llibres i dels Ex-li-
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bris”, “La Unió d’exlibristes Ibèrics”, que recollí el testi-
moni de la “Associación de Exlibristas Ibéricos”, que 
publicava la “Revista Ibérica de Ex-Libris”, una autèn-
tica joia impresa del modernisme sortida de la impremta 
de la família Oliva de Vilanova i la Geltrú, que va veure la 
llum entre els anys 1903 i 1906, o la més recent de totes, 
però també desapareguda, “Asociación de Exlibristas de 
Barcelona”.

Sovint la persona que s’endinsa en el món dels Ex-li-
bris i de l’exlibrisme es troba amb la manca de biblio-

grafia, ja que l’existent és escassa i molta d’ella es troba 
exhaurida, tant per ser força pretèrita com per les curtes 
tirades que solien tenir. Malgrat tot, aquesta mancança 
de textos per a l’inici del coneixement de l’exlibrisme, no 
ha de ser obstacle per endinsar-nos-hi.  

Amb la utilització de l’Ex-libris, tant si està adreçat 
al seu principal destinatari com són els vostres 

llibres, com si heu decidit d’iniciar-vos en la seva col·lec-
ció mitjançant l’intercanvi de peces amb altres col·leccio-
nistes, descobrireu un nou món ple de bellesa que ben 
segur  us engrescarà d’allò més.

Val a dir que ens sentirem ben satisfets si aquest 
petit estudi contribueix, amb la seva difusió, a que 

una persona més, s’endinsi en el món de l’Ex-libris i de 
l’exlibrisme.
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I - HISTÒRIA DE 
L’EX-LIBRIS
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1.- EL TERME EX-LIBRIS       

Des d’un punt academicista, el Diccionari General 
de la Llengua Catalana defineix “Ex-libris” com la 

“Inscripció que algú posa en els llibres de la seva biblioteca 
per assenyalar que li pertanyen”. Ensems però, la mestria, 
riquesa, varietat i harmonia en la composició artística 
emprada per alguns autors en les seves peces, amplia 
enormement el contingut d’aquesta definició acadèmica. 

Sovint haureu vist llibres en els que el seu propietari 
estampa la seva signatura al primer dels seus fulls; 

aquesta actitud no és altra que la de mostrar enfront d’al-
tres la propietat de la peça en qüestió. Per altra banda, 
no és gens estrany trobar-nos amb altres tipus d’estam-
pacions definitòries de la propietat d’un llibre, com l’abo-
minable segell de cautxú entintat en els volums propietat 
de nombroses biblioteques tant de caràcter públic com 
privat, sovint per una mal interpretada raó de funcio-
nalitat. Decourcelle, assenyalava entorn a la biblioteca: 
“trop de volumes et pas asses de livres” (masses volums i 
pocs llibres). No és però el cas de la Biblioteca Nacional 
de Luxemburg que empra una acurada peça exlibrística 
per les seves obres.
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A voltes us trobareu amb exemplars adquirits en 
llibreries que han tingut el bon gust d’enganxar 

una discreta estampa amb el nom de la llibreria i llur 
adreça, 

Mentre d’altres aposten per crear, des dels seus 
inicis de llibre ters, un segell de qualitat identi-

ficador de la procedència del llibre, com la malaurada-
ment desapareguda llibreria saltenca “El setè cel”.

La col·locació de l’Ex-libris té lloc al centre de la part 
interna de la coberta del llibre. Quan us trobeu 

amb un llibre que, o bé us ha arribat per donació o l’heu 
adquirit d’un anterior propietari i ja disposa d’Ex-libris, 
el vostre caldrà que el col·loqueu a l’interior de la coberta 
del darrera del llibre, ja que en cap cas s’ha de destruir la 
de l’anterior titular, sinó que l’enriquireu amb el vostre o 
dels successius titulars quan el llibre hagués passat per 
diferents mans. Això us permetrà veure l’evolució del 
llibre i el tracte successiu al qual s’ha vist sotmès amb 
el pas del temps al passar per diferents mans. Aquesta 
evolució us permetrà saber l’estima que li processava el 
seu anterior propietari, la qual detectareu amb el grau de 
llur conservació.

No cal ni dir que un bon llibre, amb el pas del temps 
i llur utilització, s’anirà descomponent i, a l’igual 

que succeeix amb un habitatge que per a llur manteni-
ment cal portar-hi a terme les reparacions necessàries, 
amb el llibre succeeix el mateix, ja que els enquaderna-
dors són els conservadors de la vostra biblioteca. 
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L’ex-libris té la funció de transmetre a la persona que 
li cau el llibre a les mans el tarannà del seu propie-

tari. Així veiem com aquest reproduirà facetes relacio-
nades amb el seu titular: professió, aficions, origen. Això 
sí, caldrà que, a més de contenir ineludiblement el terme 
“Ex-libris”, hi consti el nom del seu propietari. Aquestes 
dues consideracions esdevenen condicions necessàries 
per a la naixença de l’Ex-libris.  

Tot i això alguns autors anglesos solen posar només 
el nom del titular sense la indicació de la paraula 

“Ex-libris”, que si bé no és del tot ortodox, almenys ens 
permet saber qui és el titular de la peça. Cal tenir present 
que en els països anglosaxons s’utilitza el terme “bookpla-
tes”, com a substitut del terme “Ex-libris” que nosaltres 
hem  recollit directament del llatí.

Altres fórmules designadores de propietat, tot i 
que avui es troben en força desús, són els anome-

nats “Super-libris”, no sense la reticència d’alguns autors 
envers aquest nom, i que els reconeixerem perquè l’estam-
pació es realitza en calent directament a l’en quadernació. 
La seva utilització finalista podria equiparar-se en anàleg 
sentit al contingut de propietat expressat per “l’Ex-libris”.

Totes les llengües han sabut trobar la seva màxima 
per a la defensa de la propietat del llibre enfront 

llur sostracció. Així, a casa nostra solem dir:
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El drap és de fil, 
el fil és de cànem, 
el cànem és de llavor, 
la llavor és de la terra, 
la terra és de Déu, 
i aquest llibre és meu.

Mentre que en l’anglès s’assenyala:

I pity the lake, 
I pity the brook; 
I pity the one 
that takes this book!

Per la seva part l’alemany ens diu:

Das Buch ist mir lieb, 
Wer’s mir stiehlt, der ist ein Dieb 
Er sei Reiter oder Knecht, 
So ist er für den Galgen recht.

Així en l’espanyol trobem:

Si este libro se perdiera, 
como suele suceder, 
es de un pobre estudiante, 
que lo ha de menester. 
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Si queréis saber su nombre, 
aquí junto lo pondré. 
Me llamo ... 
Y vivo en ...

Els francesos en l’antigor assenyalaven:

Ce livre est à moi, 
comme Paris est au Roi; 
qui veut savoir mon nom, 
regarde dans ce rond, 
(seguit del nom del propie-
tari en un cercle)

Mentre que a Portugal escriuen:

Se êste livro fôr perdido 
e por alguien fôr achado, 
para me ser restituido, 
leva o meu nome assinado”
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2.- ORÍGENS

Els orígens de l’Ex-libris es remunten a l’antigor. Així 
doncs per trobar el primer Ex-libris del que se’n 

té coneixement, com a marca de propietat, cal remun-
tar-nos al s. XIV s. J.C. i tal i com assen yala Joan-Lluís 
de Yebra, es tracta d’una plaqueta egípcia trobada a 
Tel el-’Amarna i que es conserva al “British Museum” 
de Londres; és d’argila esmaltada en blau i pertanyia a 
Amenhotep III el Magnífic (1405-1370 a. J.C.), que l’ad-
heria a les capses de rotlles i papirus”.

Dels mossàrabs també en trobem una aportació que 
se suma a la història de l’exlibrisme. Així doncs, 

durant els segles VIII al XI és freqüent trobar inscrip-
cions en manuscrits tendents a identificar al seu propie-
tari, com és el cas del “Santoral” de l’església de la ciutat 
d’Oviedo, que pertanyé a Fruela I, rei d’Astúries, o el més 
antic dels ex-libris mossàrabs que pertanyé al també rei 
d’Astúries, Alfons III, i que conté una llegenda que diu 
així; “Adefonsi Principis Librum”.

Els primers Ex-libris que se’ns apareixen al Conti-
nent Europeu els trobem a Alemanya i es remunten 

al 1450, corresponent-se a la peça del bavarès Hans Igler 
que es conserva a la Biblioteca Vaticana. Si bé Francisco 
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Esteve Botey, assenyala que el primer Ex-libris autèntic 
i perfecte és el de l’alemany Johan Krobensperg, de l’any 
1491. En el decurs dels anys posteriors s’estendrà a la 
resta del Continent. A França el més antic que es coneix 
és el de Jean Bertraud de la Tour-Blanche, datat del 1529; 
a casa nostra el més antic que se’n té coneixement és el del 
canonge arxiver de Barcelona Francesc Taraffa, de 1553, i 
és una xilografia heràldica; als Països Baixos resta la peça 
de Ana Van der Aa, de 1597; mentre que  a les Illes Brità-
niques el més antic que es conserva és el de Sir Nicolas 
Bacon, conegut mercès la donació que va fer de la seva 
biblioteca a la Universitat de Cambrigde. A Itàlia sembla 
ser que els arribà el 1622. Als Estats Units no arribaria 
fins mig segle més tard, essent el de Johan Williams, de 
l’any 1679, el més antic del qual se’n té coneixement.

Fou durant l’edat mitjana que els blasons heràldics 
prenen la part central de l’Ex-libris. Així és corrent 

trobar estampats els escuts d’armes del propietari com a 
motiu central de l’Ex-libris. Aquesta situació es perllonga 
fins el segle XIX, que l’exlibrisme heràldic deixa pas a 
noves temàtiques, amb un interval durant la Revolució 
Francesa, que amb la caiguda de la noblesa, els blasons 
heràldics són substituïts per motius literaris i filosòfics, 
principalment.

Un fet clau en aquest art, així com tots aquells on 
el paper n’esdevé part essencial, és l’aparició de la 

premsa de Joan Gutemberg, precursora de la moderns 
impremta. És aleshores quan l’exlibrisme adquireix una 
forta empenta amb l’adopció del procediment tipogràfic 
i el xilogràfic, desbancant els procediments emprats fins 
a la data i permetent-ne una major difusió. Així doncs, 
lluny queden els Ex-libris manuscrits.
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Una de les classificacions més acceptades és la que 
ens fa el prof. Joan Lluís de Yebra, que els divideix 

en tres períodes:

Clàssic: Que s’inicia amb la invenció de la impremta i es 
perllonga fins ben entrat el segle XIX.

Predominen en els seus inicis els Ex-libris cal·ligràfics 
(realitzats a mà) dels copistes dels Monestirs, amb 

l’aparició de la premsa de Gutemberg prendran cos els 
tipogràfics ornamentats amb orles, per deixar pas poste-
riorment a les treballades composicions heràldiques, on 
s’empra l’es cut d’armes de la família, al qual s’afegeixen 
les paraules “Ex-libris”. Té un marcat caràcter minoritari, 
no oblidem l’elevat valor econòmic dels llibres, quedant 
restringint a famílies nobles i institucions religioses.

Modernista: S’allarga fins arribar a l’inici de la Primera 
Gran Guerra, el 1914.

Contemporani: Arriba fins els nostres dies, amb gran 
profusió de tècniques i estils.
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3.- CONTINGUT

Tot ex-libris és susceptible de contenir quatre 
elements:

A. El terme “Ex-libris”

B. Nom i cognoms del titular

C. Representació figurativa o al·le-
gòrica

D. Lema o llegenda

D’aquestes quatre aspectes n’hi ha dos d’imprescin-
dibles, per una banda el mot “Ex-libris” i per altra 

banda el nom i cognom del seu titular, quan sigui una 
persona física i el nom de l’entitat quan representi a una 
col·lectivitat.

Tot i això, cal tenir present les consideracions assen-
yalades anteriorment entorn els Ex-libris d’alguns 

autors anglosaxons i la supressió d’aquest terme en les 
seves creacions, sense que disminueixi el sentit propi de 
la peça.
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A.- EL TERME “EX-LIBRIS”:

Un Ex-libris pot resultar ben variat, la creació pot 
anar des del simple nom del titular acompanyat de 

la paraula “Ex-libris” (tipogràfics) o bé contenint un text 
o imatge vinculada al titu lar al que s’adreça l’obra (al·le-
gòrics o figuratius). 

En algunes peces la paraula entera “Ex-libris”, la 
podem veure substituïda per les inicials “E.L”, 

seguida del nom del seu titular, malgrat que alguns autors 
més puristes mostrin el seu rebuig amb aquesta abrevia-
ció del terme.
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B.- NOM I COGNOMS DEL TITU-
LAR:

Tot Ex-libris ha de tenir el nom i el cognoms del 
seu titular. No és comprensible trobar-nos amb 

una creació, forjada només amb el terme Ex-libris sense 
contenir el nom d’un titular, ja que aleshores desapa-
reix el contingut bàsic de títol de propietat que es confe-
reix a l’Ex-libris. Talment com no entendríem un escrip-
tura de propietat d’una finca perfectament identificable 
i que deixa en blanc el nom del seu legítim titular. Altra 
cosa seria que contingués només les inicials del seu 
titular, però en tot cas cal rebutjar els Ex-libris que no 
siguin individualitzables. Cal no oblidar que, com a títol 
de propietat, l’Ex-libris és la tarja de presentació envers 
els altres simbolitzant algun aspecte de la personali-
tat o preferències del titular,  professió, afeccions,  el seu 
origen, la seva biblioteca, etc...

També podem trobar Ex-libris de parella, elaborats 
per a la biblioteca d’un matrimoni, que es poden 

enganxar a les adquisicions conjuntes a resultes de la 
unificació de les dues biblioteques anteriors dels seus 
titulars.
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C.- REPRESENTACIÓ FIGURA-
TIVA O ALEGÒRICA:

Sovint s’empra el distintiu o els trets característics de 
la professió per a il·lustrar l’ex-libris, així no es fa 

estrany veure una bàscula com a símbol de la justícia en 
els juristes, la serp d’escolapi en la copa per als farmacèu-
tics, una premsa pels impressors, una ploma pels escrip-
tors o una clau de sol o un instrument per als amants de 
la música.

Altres símbols que podem trobar-nos poden ser de 
caire animal com l’òliba que simbolitza la saviesa, 

que ens prové del període de la Grècia clàssica.
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D.- LEMA, LLEGENDA O CITA:

De vegades a l’Ex-libris trobem que l’artista ha 
afegit una màxima que, a semblança de la resta 

del contingut de l’Ex-libris, també identifica al destina-
tari o propietari de la peça.

- “Per molt que sapies és molt més lo que igno-
res”, Ex-libris d’Alexandre de Riquer, per al 
mecenes ganxó,  Rafel Patxot (P1/1901).

- “Qui té intel·ligència, té la forsa”, Ex-libris de 
Llorenç Brunet i Torroll per a Bartomeu Siga-
lés (P1a/1917).

- “Esforç i continuïtat”, Ex-libris d’Esteve 
Godàs i Obiols per al col·leccionista del 
Masnou, Josep Llop i Bonal.

- “Omplir per donar”, Ex-libris d’Oriol Ma. Diví 
per al mestre Antoni Ollé i Pinell (X2/1968).

- “La unió fa la força”, Ex-libris de Costante 
Costantini, per al matrimoni Figareda i Rosa 
(X3/1996).
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- “Quan l’esperit vola lo cor se consola”, Ex-libris 
d’Alexandre de Riquer per a Agna de Valldaura 
(P1a/Vers 1906), o del mateix artista l’Ex-libris 
per a F. Soler amb el lema: “La veritat dins lo 
pou” (C3a/1902).

També es poden trobar cites d’autors consagrats que 
acompanyen a les il·lustracions d’alguns Ex-libris:

- “El passat i el present: això és lo més dolorós 
pera mi sobre la terra- Jo no viuria si no fós 
l’AVENIR”, Ex-libris de Joaquim Renart per 
a Carles Rahola, citant a Nietzsche. (P2b/v. 
1906)

- “Busqueu llegint i trobareu meditant”, Ex-li-
bris de Francesc Orenes per a Ramon Puig, 
citant a Sant Joan de la Creu (P1/1992)

- “La veritable vida és en els llibres”, Ex-libris 
de Pere Figareda, per a Ma. Isabel Rosa, citant 
a Schopenhauer (P1/1997).

O bé aquells que refermen el sentit de propietat i 
sobretot de possessió de l’obra literària:

- “Me iure possidet” (em posseeix per dret)

- “Este imprestable libro es de ...”, Ex-libris de 
Pere Quetglàs (Xam) per al llibreter Adolfo 
Rupérez.
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- “Ego, hic liber, / ex bibliotheca / Wladi-
miri Trutowskii / sum. / En quis me tangat / 
nisi voluntate / domini mei. /Mosqua”. (Jo, 
aquest llibre, són de la biblioteca de Wladimiri 
Trutowskii. Que ningú em toqui si no és per 
voluntat del meu senyor. Moscou). 

- “Este libro pertenece al convento / de recoletos 
de Manila. /Hay excomunión para el que los 
saque / fuera sin licencia”. Ex-libris tipogràfic 
(s. XIX) de la Biblioteca dels pares Agustins de 
Manila).

- “Llibre deixat o no torna o torna en mal 
estat”. Ex-libris d’en Josep Batlle (P1 / 1950).

- “Qui me furiatur, mala morte moriatur; Non 
videbit Christum qui furavit istum” (Qui em 
robi, mori amb mala sort. No veurà a Crist qui 
robi aquest llibre).

- “Llibre deixat llibre esgarriat”. Ex-libris del 
bibliòfil i gogista  A. Carabasa i Serra (X2/--) 
obra del Vilanoví Ricard Vives i Sabaté.

Un Ex-libris que mereix l’atenció pel seu contingut, 
és el recollit per Miguel Lacalle i que emprà en la 

confecció del malauradament desaparegut exlibrista del 
Masnou, Josep Llop i Bonal i que recupera el text que 
utilitzà  el napolità Francesc Vargas Macciucca l’any 
1740, per a la seva Biblio teca i que resa així:
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Preceptiva bibliòfila
I.  No tingueu el llibre per esclau marcant-lo 
amb nota d’ignomí nia.-

II.  No el feriu de tall ni de punta; puix no és cap 
adver sari.-

III.  Guardeu-vos de ratllar-lo per dintre o per 
fora, en qualsevulla direcció.-

IV.  No maltracteu els seus fulls, doble gant-los o 
arrugant-los.-

V.  Capteniu-vos d’escriure en llurs marges.-

VI.  Esborreu-ne curosament tota taca, a fi que hi 
resti tan sols la tinta de la impressió.-

VII.  Per punt poseu-hi sola ment una tira de paper 
fi.-

VIII.  No el deixeu a un tercer, d’amagat ni pública-
ment.-

IX.  Aparteu d’ell els ratolins, les arnes, els corcs, 
les mosques i tot ésser que el pugui danyar.- 

X.  Allunyeu-lo de l’aigua, l’oli, el foc, la floridura, 
la sutzu ra i tot element que el pugui perjudicar.-

XI.  Useu-ne, però no n’abuseu.-

XII.  Anoteu-vos els passatges que considereu 
interes sants, mes respecteu-ne la seva integri-
tat.-Una vegada llegit, no el retingueu innecessària-
ment temps i més temps fora del seu lloc habitual.-

XIII.  Conserveu-lo en l’estat en què arriba a les 
vostres mans.
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Si compliu aquests preceptes, sereu considerats amics 
dels lli bres; sinó, us comptaran entre llurs enemics”.

En algunes peces exlibrístiques antigues, la destina-
ció de les quals era una gran biblioteca, a voltes, 

podeu trobar-vos amb un lloc en blanc per tal de ressen-
yar el número de llibre i la prestatgeria on té el seu espai 
de dipòsit.
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II - TÈCNIQUES 
D’ESTAMPACIÓ
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1.- Classificació universal

Sigles Barcelona, presentades pel gravador Jaume Pla 
al VI Congrés Europeu d’Ex-libris que tingué lloc a 

Barcelona l’any 1958, completades per noves tècniques 
acceptades en el XXIX Congrés de 2002 celebrat a la 
ciutat danesa de Frederiksjavnel:

Braille: B

Es tracta d’un sistema a base de relleus, utilitzant la 
mateixa tècnica de les obres per a invidents.

Computer Aided Design: CAD

Arribat el dia en que la informàtica ha entrat plena-
ment a les llars, es fa necessari el reconeixement 

d’aquesta tècnica que permet unes aplicacions amplíssi-
mes pel que fa a la creació d’Ex-libris. 
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Gravat Calcogràfic: C

Tal i com podeu apreciar al llarg dels intercan-
vis, es tracta d’una de les tècniques més valorades 

pels col·leccionistes, sense que en cap cas signifiqui un 
menyspreu pels excel·lents treballs que podem gaudir 
elaborats amb altres tècniques.

En la seva utilització l’artista es val d’una planxa 
metàl·lica que buidarà amb la utilització dels àcids 

per a deixar traspuar la seva obra.

C1 Gravat a l’acer

C2 Gravat al burí

C3 Gravat a l’aiguafort

C4 Gravat a la punta seca

C5 Gravat a l’aiguatinta

C6 Gravat al vernís tou

C7 Gravat a la manera negra

C8 Gravat sobre plàstic en buit

A les anteriors tècniques classificatòries s’afegiran les 
vocals “a” o “b”, segons l’obra s’hagi estampat a una 

o varies tintes.
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a. una sola tinta

b. gravat en color

Gravat en fusta o xilografia: X

Sens dubte, si el gravat calcogràfic és una de les tècni-
ques més preuades, la reina en seria la xilografia. El 

buidatge de la fusta, preferentment de boix o cirerer, en el 
gravat a testa o a fil, així com d’altres elements (linòleum, 
plàstic, etc..), ens mostra treballs d’una gran exquisidesa 
i precisió.

X1 Fusta a fil

X2 Fusta a testa

X3 Sobre linòleum

X4 Sobre plom

X5 Sobre zinc

X6 Sobre plàstic en relleu

a. una sola tinta

b. gravat en color
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Litografia: L

En la seva creació l’artista utilitza com a base de 
treball la pedra.

a. una sola tinta

b. gravat en color

Serigrafia: S

La serigrafia és una tècnica d’estampació que utilitza 
la tela com a element permeable. Pel que fa a 

les subclassificacions, aquestes foren adoptades en el 
XXIV Congrés del 1992, celebrat a la ciutat japonesa de 
Sapporo.

S1 Serigrafia

S2 Mimeografia

S3 Katazome

S4 Kappa



Ex
-l

ib
ri

s 
—

 3
1

Reproducció fotogràfica: P

La tècnica utilitzada en aquest cas és la fotografia 
des de totes les seves vessants artístiques, que sens 

dubte ens ofereix treballs d’alta qualitat.

P1 Clixé ploma

P2 Clixé directe

P3 Heliogravat

P4 Fotogravat

P5 Fototípia

P6 Fotolitografia

P7 Offset

P8 Fotografia

P9 Silueta

a.  una sola tinta

b.  gravat en color

Tipografia: T

Tècnica que utilitza el sistema tradicional d’im-
pressió a base de tipus en plom i que avui s’ha vist 

fortament desplaçat pel modern mètode d’impressió 



Ex
-l

ib
ri

s 
—

 3
2

anomenat “offset”. Dins els Ex-libris tipogràfics, s’admet 
com a complement dels tipus de lletra, la utilització d’or-
les i sanefes tant decoratives com per tancar en conjunt 
compositiu.

Cal·ligrafia: E

Comprèn aquelles peces elaborades a mà per l’ar-
tista. La seva utilització comportarà, en nombro-

sos casos, el suport d’altres tècniques de reproducció, ja 
que la seva creació artesanal faria difícil que es pogués 
comptar amb un nombre elevat de peces per a fer front a 
les necessitats d’una biblioteca o per l’intercanvi.

TM   = Tècnica mixta 
Col. = Colorejat a mà

La utilització de vàries tintes en l’estampació de la 
peça s’identifica amb el número de tintes utilitzades 

després de la sigla de la tècnica emprada, amb una barra 
que separa ambdues concepcions (v. gr. C1 és un gravat a 
l’acer si aquest conté tres colors s’assenyalarà C1/3).

Així mateix en les diferents fases de l’elaboració 
de l’Ex-libris l’artista pot anar traient proves que 

es distingiran de les peces definitives per portar al seu 
marge inferior esquerra l’anotació “P/A” (prova d’ar-
tista), mentre que la signatura s’estamparà al marge infe-
rior dret.
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2.- Característiques de la peça 
exlibrística.

Ja s’ha vist com l’Ex-libris pot ser forjat a partir de 
nombroses tècniques compositives depenent de les 

habilitats i sensibilitat de l’artista, així com el contin-
gut mínim que ha de tenir l’obra (Ex-libris i el nom de 
titular). Ara només resta procedir al seu encàrrec a un 
artista.

D’artistes que hagin conreat l’Ex-libris se’n poden 
trobar molts; el que s’ha de veure, però, és l’obra 

d’aquests per tal d’avaluar si és del vostre gust, llevat que 
aquest aspecte ens resulti indiferent i només vulgueu 
comptar amb un Ex-libris sense cap més consideració. 
Cal tenir present que hi ha artistes que conreen temàti-
ques molt concretes: Ex-libris heràldics, natures, animals, 
figues humanes, etc... o tècniques específiques: aiguafort, 
aiguatinta, xilografia, ploma, etc...

Una vegada decidits per l’artista, caldrà  posar-
vos-hi en contacte, per tal de proposar-li l’accep-

tació de la realització de la vostra peça i així formalit-
zar l’encàrrec. Quan l’artista no sigui conegut vostra, 
caldrà fer-li una petita ressenya biogràfica,  per tal que 
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se’n pugui fer una idea a l’hora de crear l’Ex-libris, ja que 
aquest, en tant que títol de propietat, simbolitza alguna 
part de la vida del seu titular.

A l’hora de formalitzar l’encàrrec caldrà tenir present 
la mida de la peça, i fer les pertinents indicacions 

a l’artista. Cal tenir en compte que, quan la destinació 
final de l’Ex-libris sigui la vostra biblioteca, aquest haurà 
d’adir-se amb la mida de les obres bibliogràfiques amb les 
que es compta. Sovint resulta adequat disposar de més 
d’una peça en funció de la mida dels llibres als quals va 
destinat.

Ex-libris de mida petita: sobre els 3 x 
3 centímetres, aproximadament.

Ex-libris de mida mitjana: sobre els 10 
x 10 centímetre, aproximadament.

No succeeix el mateix quan la destinació final de 
l’Ex-libris només sigui l’intercanvi. En aquest cas 

no caldrà tenir cura de la mida, ja que és indiferent a la 
finalitat perseguida.

Així doncs quan encarregueu la vostra peça a l’ar-
tista caldrà que indiqueu la mida amb el qual 

havíeu pensat ja que, independentment de la llibertat de 
creació de l’artista, no heu d’oblidar la destinació a la qual 
va destinat l’Ex-libris.
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Amb les modernes fórmules, resulta adequat i pràc-
tic que la part posterior de les peces vagin proveï-

des o bé d’una goma que resulti efectiva al contacte amb 
una esponja humitejada o bé amb un adhesiu utilitzable 
al retirar el paper protector.

Pel que fa al paper, l’extensa varietat de papers que 
podeu trobar al mercat us permet unes possibilitats 

amplíssimes ja que, a més de jugar amb el gramatge o 
qualitat del paper, podeu jugar amb el seu color, factor 
que permetrà que les tintes adquireixin altres totalitats 
una vegada estampada la peça. Resulta convenient, quan 
l’estampació la realitzi una persona aliena, veure amb 
el tipus de paper amb el qual compta. Si aquesta l’ha de 
portar a terme directament l’artista o a través d’un estam-
pador, sigui artesà o bé una petita impremta, cal tenir 
ben present que aquestes solen comptar amb estocs de 
paper, limitats a les seves necessitats més immediates, en 
cas que hagin de demanar-vos un paper que no tinguin 
en existències, us pot representar un valor afegir conside-
rable a l’estampació de l’Ex-libris, ja que les cases submi-
nistradores de paper treballen amb mides sedentaritza-
des i amb un mínim de fulls per comanda.

La quantitat de les peces a estampar dependrà de les 
necessitats que hom tingui, no cal ni dir-vos que 

abans s’haurà de fer recompte del nombre de llibres de la 
vostra biblioteca als quals voleu que col·locar “l’Ex-libris” 
així com els possibles intercanvis amb altres col·leccio-
nistes als quals hàgiu de respondre. Cal tenir present una 
regla econòmica bàsica i no és altra que la de: a major 
quantitat menor serà el cost de l’estampació.
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Quan es compti amb pocs “Ex-libris”, s’ha de tenir 
ben present en la seva estampació que es pot jugar 

amb els colors de tinta i paper, fet que cada estampació 
permetrà comptar amb un “Ex-libris” gairebé nou.
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IV - CONGRESSOS 
I ASSOCIACIONS
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1.- Congressos

Els congressos exlibrístics són una fórmula per 
donar a conèixer i posar en contacte a col·leccio-

nistes i estudiosos de l’Ex-libris d’arreu del món. Durant 
uns dies es pren contacte amb la ciutat i l’entorn on se 
celebra el congrés, es fan noves coneixences i es refermen 
les velles amistats, mentre s’aprofita entre conferència i 
conferència per a l’intercanvi de peces.

A través dels congressos s’obre la porta a l’exlibrista 
per al coneixement d’altres cultures alienes a la 

nostra, comptant amb experts “cicerones”  en llur apro-
fundiment.

La periodicitat dels congressos fou anual fins el 
cèlebre Congrés de Barcelona de l’any 1958 en 

què s’aprovà la classificació universal, a partir del qual 
les trobades congressuals  passaren a ser de celebra-
ció bianual, havent-se celebrat fins a la data els següents 
congressos:
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International Ex-libris Congress
I.   1953 Kufstein (Àustria)

II.  1954 Lugano (Suïssa)

III.  1955 Anvers (Bèlgica)

IV.  1956 Frankfurt (Alemanya)

V.   1957 Amsterdam (Holanda)

VI.  1958 Barcelona (Catalunya)

VII.  1960 Viena (Àustria)

VIII.  1961 Leipzig (Alemanya)

IX.  1963 Paris (França)

X.  1964 Cracòvia (Polònia)

XI.  1966 Hamburg (Alemanya)

XII.  1968 Como (Itàlia)

XIII.  1970 Budapest (Hongria)

XIV.  1972 Helsingör (Dinamarca)

XV.  1974 Bled (Eslovènia)

XVI.  1976 Lisboa (Portugal)

XVII.  1978 Lugano (Suïssa)

XVIII.  1980 Linz (Àustria)
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XIX.  1982 Oxford (Anglaterra)

XX.  1984 Weimar (Alemanya)

XXI.  1986 Utrech (Holanda)

XXII.  1988 Frederikshavn (Dinamarca)

XXIII.  1990 Mönchengladbach (Alemanya)

XXIV.  1992 Sapporo (Japó)

XXV.  1994 Milà (Itàlia)

XXVI.  1996 Chrudim (Txèquia)

XXVII.  1998 Sant Petersburg (Rússia)

XXVIII.  2000 Boston (Estats Units)

XXIX.  2002 Frederikshavn (Dinamarca)  

XXX.  2004 Wels (Àustria)

XXXI.  2006 Nyon (Suïssa)

XXXII.  2008 Beijing (Xina)

XXXIII.  2010 Estambul (Turquia)

XXXIV.  2012 Naantali (Finlàndia)

XXXV.  2014 Tarragona (Catalunya)

XXXVI.  2016 Vologda (Rússia)

XXXVII.  2018 Praga (Txèquia)
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I els propers congressos bianuals:

XXXVIII. 2020 Cambridge (England)

XXXIX.  2022 San Francisco (Califòrnia)

En el decurs de la celebració de cada Congrés els 
delegats que hi assisteixen, elegeixen la seu on se 

celebrarà el proper  Congrés exlibrístic.

En els Congressos alguns artistes solen aprofitar per 
l’entrega als presents de les peces que han realitzat 

en commemoració de la seva celebració mentre que d’al-
tres, en la distància, sense haver-hi pogut assistir, també 
aprofiten per mostrar el seu recolzament al Congrés amb 
peces commemoratives de la seva celebració.
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2.- Associacions:

Una primera aproximació en el món associatiu 
de l’exlibris me, ens porta a parlar de la F.I.S.A.E 

(Fédération Nationale des Sociétés d’Amateurs d’Ex-li-
bris) que aplega més d’una trentena d’associacions de tot 
el món, entre les quals s’hi compta la nostra Associació 
Catalana d’Exlibristes (ACE).

La seva web és la següent:  http://www.fisae.org/

Les primeres associacions d’exlibristes les trobem 
al Continent Europeu i a les Illes Britàniques. La 

primera d’elles neix a Alemanya i és “Ex-libris verein 
zu Berlin”, de 1891, a Anglaterra sorgirà aquell mateix 
any la londinenca “Ex-libris Society”. Pel que fa a França 
la “Societé Française de Collectionneurs d’Ex-libris”, és 
de 1893 i a Àustria trobem la “Österreichische Ex-libris 
Gesellschaft”, fundada a Viena el 1904.
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2.1.- Catalunya

A casa nostra actualment tenim l’Associació Cata-
lana d’Exli bristes (ACE), fundada l’any 1989. 

Aquesta associació ha vingut a omplir el buit deixat per 
l’anterior “Asociación de Exlibristas de Barcelona”, creada 
el 1951 i que perllongà les seves activitats fins el 1970.

Amb anterioritat tenim la “Asociación de Exlibris-
tas Ibéricos”, fundada el 1902 sota l’empenta del 

bibliòfil Ramon Miquel i Plana, en plena època moder-
nista. L’Associació publicava la “Revista Ibérica de Ex-li-
bris”, excel·lent aparador de l’exlibrisme, editada de 1903 
a 1906 als tallers de la Casa Oliva de Vilanova. Malgrat la 
seva curta vida aconseguí un renom considerable en el 
món de la bibliofília, ja que aplegà els millors dibuixants 
catalans de l’època: Casademunt, Casals i Vernis, Cornet, 
Domènech, Alexandre de Riquer, Renart, Triadó, etc...

La “Asociación de Exlibristas Ibéricos”, seria rellevada 
l’any 1918, durant el període noucentista per “l’As-

sociació d’Exlibristes Ibèrics”, i actualment trobem l’Asso-
ciació Catalana d’Ex-libris.
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Selecció col·lecció 
Figuereda-Rosa
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Selecció col·lecció 
Ex-libris Biblioteca UdG 
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