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E X - L I B R I 5 

O R I O L - G I R A L T 

Es ben sabut que aquests dos mots son una cl-lipsi 
de l'expressió «D'eiiCre els Ilibres de h nieva 
biblioteca, .iquest n'cs uin .̂ En la decida deis vui-
tanta anava jo peí quart tiiiler dL- Ilibrcs i m,ii no 
m'havia passat peí cap de teñir un ex-libris. 
Recordó que el meu pare, de qiii vaig lieretar 
Taiuor ais Ilibres. tenia un segell de goma que 
representava una au encerclada per una sanefa, 
que picotejava alguna cosa, i amb la llegenda: «Si 
aqucst Ilibrc t'agrada, seré felif), pero el meu pare 
no es va fer imprimir mai els cartronets de paper 
Cansón que jo, gráeies a una gran amiga ]iieva, 
gironina. vaig poder teñir i encara cinc. La nieva 
amiga em comunica un día que cenia la intenció 
de fer-se fer un ex-libris i em convida a afegir-
me a la comanda. Li vaig respondre de seguida 
que sí. Vaig criar un gravac del segle XV, envoltat 
de quatre sanefes (totes diferents), on es veu un 
penonatge de l'época que escriu un Ilibre amb 
una ploma anciga, i al fons, damunt un prestatge, 

im altre Ilibre guardat. E! motiu cm va agradar 
perqué s'adeia amb la nieva deria de 

l'escriptura. D'aleslio-
res enî -a toCs els nieus 

Ilibres duen 
a la 

part esquerra superior del reven; de la portada el 
meu ex-!ibris, en el qual figuren el meu cognom 
i el de la nieva esposa, separats per un guionet. 
Amb aixó, Tex-libris el vaíg destinar des del 
comen^ament per a ús del noscre fill. En algún 
lloc he deixac escrit que quan un Ilibre és expro
pia! moinentaiiiament del prestatge on descansa 
sense angi'inies es produeix un forac, un esfondra-
ment de la línia sólida i horitzoiital deis volums. 
Els Ilibres veVns li llancen al que viatja un missatge 
d'aquesta guisa: «Company, a rcveurc, estigues 
tranquil que et guardcm el lloc; mentrescant esca-
rem una mica mes ampies, pero ens coscara man-
tenir Tequilibri, i et trobarem a faltar; no trigaras 
gaire a tornar. Fins aviat! Pensa que l'anio ens 
estima, ens ho ha deniostrat durant niolts anys. 
N o abandonaría mai un Ilibre, primer el regalaria 
a qui sabes estimar-lo coni ell, encara que aixó 
també es difícil que s'esdeviiigui, perqué Tamo té 
un inipuls malaltís, gairebé irracional: ens engan-
xa un cartronet amb el seu noni, ens guixa 
amb un Uapis deis del conien<;anient 
fins al final i anota comentaris 
en els nostres mar-

ges Humacu-
lats». 
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