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Rafael Patxot al seu despatx de Fribourg, amb 
una gran bandera catalana a la paret. Quan un 
enviat de Franco el va anar a veure perquè 
col·laborés amb el règim, va refusar dient que 
“ni un sol dels seus cabells blancs estaven en 
venda”. Del llibre Une vie de tramontane de 
Núria Carreras-Delétra Patxot. 

	  	  
	  

Rafael Patxot va 
voler plasmar els 
valors que guiaven la 
seva vida, el que ell 
més estimava i que 
va defensar amb 
gran valentia i 
coherència fins al 
final, en un ex-libris i 
més endavant en un 
logotip i un escut 
d’armes per al seu 
llibre de memòries 
Guaitant Enrere.  
	  	  



L’ex-libris, dissenyat per 
Alexandre de Riquer a finals 
del s. XIX, sembla ser que va 
ser el primer que es va fer a 
Catalunya.  

L’amor a l’estudi, i al cel en 
particular representats per la 
musa de l’astronomia Urània 
llegint el llibre del cel, 
juntament amb la frase “per 
molt que sàpigues, és molt més 
el que ignores” resumeixen en 
poc espai la seva vocació per 
la ciència i el coneixement.	  



Flors d’argelaga 

També hauria volgut que hi 
hagués unes branques 

d’argelaga per simbolitzar 
les dificultats de l’estudi 
(l’argelaga és una planta 

espinosa) però el seu amic 
A. de Riquer es va oblidar 

de posar-les. R. Patxot el va 
acceptar tal com li havia 

entregat perquè sabia que 
el seu amic tenia una 

malaltia a les mans i li havia 
costat molt fer-li l’ex-libris.  



Del logotip per al llibre de memòries 
Guaitant enrere, R. Patxot diu el següent: 
“La P enlairada, és la tradició del nom de 
la família que porto, deixa honorable dels 
meus avantpassats i, com que acaba 
directament amb mi, jo mantinc arborada 
la nostra ensenya per tal d’enfonsar-me 
amb ella, en la posta de la meva vida, tal 
com pertoca al bon mariner.  
La doble creu, diu amb unció la punyent 
enyorança de les dues filles traspassades 
en la flor de jovenesa. 
El peix representa la transfiguració del 
nostre nom de família: peix, peixot, 
Patxot. 
El cel estelat ho empara tot en la radiant 
serenor on té acolliment el meu ésser, 
sempre que vol defugir les foscors i els 
solatges terrestres.” 



Per a la Institució Patxot va 
repetir el dofí i les estrelles 

 

Per a l’escut d’armes va voler, 
una vegada més el dofí i les 
estrelles. Un dofí que salta 
enjogassat entre les estrelles.  



Alexandre de Riquer (1856-1920) va ser 
una de les figures més importants del 
modernisme català. Dissenyador, 
dibuixant, pintor, gravador, exlibrista, 
escriptor i poeta.  
Va contribuir a la aparició del cartell 
modernista i a renovar l’art de l’ex-libris 
català contemporani. La seva producció 
d’ex-libris és molt amplia. Se’n conserven 
142, 58 dels quals són ex-libris gravats  a 
l’aiguafort.  



Ex-libris 
dissenyats  

per 
Alexandre 
de Riquer. 



Ex-libris dissenyats per 
Alexandre de Riquer. 



Un ex-libris és una marca de 
propietat, un segell, que es posa en 
un llibre. Des del segle XVI ja trobem 
marques en forma d‘etiqueta, amb el 
nom i l’escut d’armes del propietari 
que s’enganxava a les guardes dels 
llibres. A finals del segle XIX s’inicia 
una moda d’ex-libris artístics en la 
que participen molts dibuixants 
reconeguts. A Catalunya l’edat d’or 
de l’ex-librisme fou durant el 
Modernisme, els primers anys del 
segle XX, amb la tasca d’Alexandre 
de Riquer, Josep Triadó, Joaquim 
Renart i Cristòfor Ricart. 



Portada 
dissenyada per 
Alexandre de 
Riquer. 

El Modernisme català va ser un moviment politicocultural que 
anhelava transformar la societat catalana. L’objectiu dels 
modernistes de finals del s. XIX i principis del XX era aconseguir 
una cultura moderna i nacional.  
Va destacar sobretot per la seva arquitectura (Gaudi, Domènech 
i Montaner, Ricard Masó) i per l’estil decoratiu caracteritzat per 
les formes curvilínies inspirades en la natura.  



Hi ha ex-libris de tota 
mena, antics i moderns,  
que tenen un o més motius 
com a tema principal,  com 
els arbres, els animals, el 
món vegetal, els 
personatges, el retrat, 
motius abstractes, etc. 



Ex-libris amb diferents tipus 
d’arbres com a tema principal. 





Ex-libris amb 
ocells i 

altres 
animals. 











Dos escuts d’armes tradicionals. 













Animals reals o imaginaris. 







Escuts d’armes 
tradicionals. 





Amb motius 
vegetals. 







Amb la mort com a tema. 





Rostres, retrats i personatges. 





















La nostra família i casa. 



Llocs que estimem. 





La mà i l’empremta de la mà. 





Jugant amb les lletres d’ex-libris o 
del nostre nom. 











Jugant amb motius 
abstractes. 











En un Power- 
Point annex hi 
trobareu 
propostes de 
plàstica per fer el 
vostre ex-libris, 
logotip o escut 
d’armes. 


