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Un ex-libris, logotip o 
escut d’armes és un 
dibuix que fem 
d’aquelles coses que 
més estimem i com les 
que voldríem ser. 
I que ho fem servir com 
a segell per indicar la 
propietat dels nostres 
llibres. 
 



Rafael Patxot 
estimava el cel i el 
mar. I estava molt 
orgullós del seu 
nom. 

Per això en el seu 
logotip hi va posar 
estrelles, un dofí i 
les inicials del seu 
nom. 



I en el seu ex-libris hi 
ha la figura d’Urània, 
la musa del cel, 
rodejada de les 
estrelles que Rafael 
Patxot contemplava 
de nit pel seu 
telescopi per saber 
com eren. 
Sabeu què és una 
musa?  



Flors d’argelaga 

També volia posar-hi 
unes flors d’argelaga, 
que representen les 
dificultats de l’estudi, 
ja que l’argelaga és 
una planta que té 
espines. Però l’amic 
que li va fer el dibuix 
va oblidar de posar-
les.  



Per l’escut d’armes 
va voler de nou un 
dofí que sembla que 
salta entre les 
estrelles. I les 
inicials del seu nom. 



Hi ha ex-libris de 
moltes menes.  
Cadascú hi posa el 
que més li agrada i 
estima: arbres, 
plantes, flors, un 
animal, un 
personatge, el 
nostre retrat, la mà, 
el nostre nom, etc. 



Ex-libris amb l’arbre com 
motiu principal. 





Ex-libris amb ocells.  







Ex-libris amb ocells o 
papallones.  







Escuts d’armes antics amb elefants, un gall i àligues amb dos caps.  



Ex-libris amb animals. 





Ex-libris amb animals reals o 
imaginaris. 



O salvatges. 



O domèstics. 



Animals en escuts d’armes 
tradicionals. 



Ex–libris amb motius 
vegetals. 







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. 


