L'ex-libris en el temps
de Fordinador

E

n el curios climu que vivim
de reciipciació iiitermilenl
de signes dei passat. sembla
que Lira li ha local el loni a
Toblidal lEx-libris.
A Palamós, el Cons d'cx-librL.s donáis
al Museu Municipal per ralemany Hug
Siinncr ha eslal exposal piiblicanient.
Anib aquest nmiiu, Mircia Seri'a ha proniogul un projeclc pcdagogic que ha posat
en contacte amb el man deis ex-libris els
aluinnes d ' E G B i de BUP de lii vila. els
quais han dissenyal i exposat un conjunt de
mes de cinc-cenls ex-Iibris personáis.
A Sunl Feliu de Guíxols. i en el tnarc
lambe rccuperai dc¡ Monestir, s'ha celebra! una exposició d'ex-libris guixolencs i .s'lian organilzai dos col-loquis sobre la seva hislória i les scvcs implicacions pedagogiqíies.
Darreramenl. el Museu de les Arls Grañqucs de Barcelona ha
acollil un centenar d'ex-libris dissenyals i realtl/als per Tarlisla
ololí Miqucl Plana, destináis a cnriquir el ja notable fons del
Museu. Amb aquesl motlu, la seva directora, Pilar Vélez, ha constatal que els ex-libris viuen a casa nostra «una Torta revifalla»,
Eleclivament. 1"a poc que s'ha fundat TAssociació Catalana d'Exlibrisles, i aparcixeii actualment a Bm-cclonudues publicacion.s especial i tzades.

A Girona, l'ex-librisme compta amb alguns coMeccionistes
notables. En una mosira d'aleccionais, niosscn Joscp M. Tabcmcr
hi exhibía fa poc una selecctó deis seus. L'uny 1985, Joaquini Pía
i Dalmau va publicar al Diari ele Girona. durant vini selmanes
conseculives, una inieressaniíssinia Galena (l'cx-fihri.s ¡iimiüns
amb mostres de lotes les epoques i de lols els cslils.
Aqüestes obres grid'iques, que ncixen a l'Alemanya del scgle
dotzé i que es consoliden dcsprés del 1400 amb la invcnció de la
impremta. han refieetit. coni un pciit mirall. els
crileris estétics i moráis de cada momenl historie, perqué van passar
del simple coniingui heraldic a
la plenitud d'iuia imaige artística que culmina amb el decorativisme i el simbolisme de VÁn Nouvcau. Entre nosaltres.
Tesclat deis milloi's ex-libris coincideix amb els anys del
Modernisme i s'apaga lentaincnt per convertir-se poc a poc
en una estampa de connolacions elilistcs i noslalgiques. Ara.
pei-6, en lomps de decadencia deis llibres i del tiiomí de l'ordintidor. sembla com si l'ex-libris es prengués una pelita ven¡an(;a
i volgués tornar ii condecorar les guaixlcs deis volums amb un
signe de pcriincnva, de reconeixcment i de prestancia. Aquesta és
un distinció que requcrcix ki noblesa del pttper imprés, i que mai
nn pttdra ser atorgada a les verdes pampallugues de les pantalles
¡nformaliques.
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