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Resum -El Museu Cusí de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya disposa d’una col·lecció d’uns 3700 exlibris

de tema mèdic o sanitari en general. En aquest treball presentem una part d’aquests exlibris, en concret els macabres, on

la figura de la mort apareix en diverses formes i actituds sempre amb referència a l’àmbit mèdic esmentat.

Paraules clau: Exlibris mèdics, macabres, Museu Cusí.

Resumen - El Museo Cusí de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya dispone de una colección de unos 3700

exlibris de tema médico o sanitario en general. En este trabajo presentamos una parte de estos exlibris, en concreto los

macabros, donde la figura de la muerte aparece en diversas formas y actitudes siempre con referencia al ámbito médico

mencionado.

Palabras clave: Exlibris médicos, macabros, Museo Cusí.

Abstract -The Cusí Museum of the Royal Academy of Pharmacy of Catalonia has a collection of some 3700 book-

plates on medical topics in general. In this work we will present some of these bookplates in particular the macabres where

the figure of death appears in different aspects always referred to the mentioned medical field. 
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Definició
Segons el Diccionari de l’Institut d’Estudis Ca-

talans, la paraula exlibris (no pas “ex–libris” que no
està acceptada) té les següents definicions:

1- Inscripció, generalment impresa en un full petit,
sovint amb un gravat, que es posa als llibres d’una
biblioteca per indicar-ne la propietat.

2- Motlle, generalment de boix, on hi ha gravat l’ex-
libris per a estampar.

Aquesta definició és molt general per poder in-
dicar el recorregut dels exlibris al llarg dels anys i la
seva àmplia i rica història, des de la senzilla indicació
de propietat o pertinença d’un llibre fins la més ex-
quisida obra d’art, reflex tant del talent del artista
com de l’esperit o la vanitat del seu titular.

Orígens
En general, els autors consultats refereixen el

naixement dels exlibris a l’època de l’antic Egipte. Al
British Museum es conserva una tauleta de fang es-
maltada en blau cel amb una inscripció jeroglífica cor-
responent al regnat d’Amenophis III, faraó de la
XVIII dinastia, que segons la inscripció acompanyava
les caixes de rotlles i papirs de la biblioteca faraònica.
Aquest és el primer i únic vestigi d’exlibris fins a l’e-
dat mitjana, quan apareixen exlibris entre els ele-
ments decoratius dels còdexs dels convents i
monestirs. Els monjos decoraven els seus manuscrits
amb motius fantàstics o reals i així hi apareixen els
primitius exlibris com a símbol de propietat o de me-
cenatge. El primer exlibris podria ser un de procedent
de Baviera de l’any 1188 trobat en un Còdex de la Bi-
blioteca Vaticana.

Alguns autors consideren que el primer exlibris
és el d’un bavarès, anomenat Hans Igler (Igler = el
que caça eriçons o porcs espins), que data de cap a
1450 (Fig.1).

Sembla més cert que el primer exlibris reconegut
com a tal, data del 1480 i la seva història està plena de
curiositats. Cap al 1480 vivia a la petita vila de Bibe-
rach un monjo erudit anomenat Hildebrand de Bran-
denburg, que vivia contínuament turmentat per la
visió del foc etern i de les cadenes de l’infern. Aquest

Figura 1. Exlibris de Hans Igler (Wikimedia Commons, domini
públic).

monjo era també posseïdor d’una de les millors biblio-
teques del seu poble, que havia aconseguit adquirir a
força de sacrificis i privacions. Hildebrand tenia en
gran estima la seva biblioteca i tal afecció que va co-
mençar a sospitar que aquests lligams eren els que li
provocaven les seves visions de l’infern. Un dia va
prendre la gran decisió de despullar-se de tot allò per
ser lliure de guanyar el seu camí al cel. Però abans de
donar la seva magnífica col·lecció al monestir de la
Cartoixa de Bruxheim, en un acte de certa vanitat, va
resoldre deixar en tots ells el seu segell personal. Hil-
debrand va preparar, llavors, unes petites etiquetes de
paper fi amb dibuixos que representaven el seu escut
heràldic sostingut per àngels; sota d’aquests va
col·locar el seu nom i així es va crear el primer exlibris
(Fig.2). S’entén que després de lliurar tota la seva
col·lecció, ben identificada, Hildebrand va quedar
lliure per sempre de les seves tempestuoses visions.

Amb el naixement de la societat feudal apareix
un nou tipus de motiu per als exlibris: l’heràldica. Les
marques de propietat, en principi es reduïen a pintar
les divises i monogrames dels prínceps, homes rics,
protectors o propietaris a les quals afegien algun
motiu de fantasia a les capçaleres i a les inicials. Si el
llibre canviava de propietari s’afegien les marques de
propietat del nou posseïdor i així s’acumulava la re-
lació de propietaris. Per aquest motiu era fàcil saber
amb precisió les diferents mans per les que passava
un llibre.
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El primer exlibris imprès va ser el del clergue
Joan Krabensperg, el qual data de 1491, perquè ja hem
vist que els del monjo Hildebrand de Brandenburg,
van ser tot just modestes etiquetes dibuixades a mà.

La xilografia o gravat en fusta en l’elaboració
d’exlibris era en aquell moment la tècnica usual, i
molts artistes importants van realitzar exlibris amb
aquesta tècnica, entre els quals Albert Dürer (Fig.3)
o Hans Holbein el Jove (Fig.4). Malgrat que Gütem-
berg ja havia inventat la impremta amb tipus mòbils
el 1440, els gravats en fusta tenien en aquell moment
millor qualitat.

Els períodes en els exlibris
A partir del segle XV la història dels exlibris es

concreta en els quatre períodes següents:

1- Període clàssic: des del segle XVI fins meitat del
segle XVIII.

●Exlibris heràldics.
●Restringit a nobles, jerarquia i institucions ecle-
siàstiques.

2- Segona etapa: fins a l’últim quart del segle XIX.

●Continua l’exlibris heràldic però més ornamentat.

3- Període modern o post-clàssic: fins a mitjans segle
XX.

●Canvi radical en el disseny de l’exlibris coincidint
amb l’Art Nouveau i el Modernisme a Catalunya,
que dona lloc a obres mestres de l’exlibrisme.

Figura 2. Exlibris D’Hildebrand de Brandenburg. (Wikimedia
Commons, domini públic).

Figura 3 - Albrecht Dürer, ExLibris per a Lazaus Splenger 1515
(https://exlibrisargentina.wordpress.com).

Figura 4 - Hans Holbein el jove, ExLibris per a Emil Sipmann
(https://exlibrisargentina.wordpress.com).
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●Expansió de la burgesia posseïdora de bibliote-
ques i col·leccions de llibres.

●Aparició del col·leccionisme d’exlibris.

4- Període contemporani: des de la fi de la Segona
Guerra Mundial fins als nostres dies.

●Gran increment del col·leccionisme d’exlibris
de tota temàtica.

●Celebració de concursos internacionals.

La col·lecció del Museu Cusí de la Reial Aca-
dèmia de Farmàcia de Catalunya

Si bé no és de les més nombroses, ja que conté
actualment uns 3700 exlibris del període modern
amb exemplars entre els anys 1900 i 1970, presenta
una particularitat que accentua el seu valor i la fa
gairebé única, ja que està dedicada a exlibris mèdics
o, més exactament, de temes sanitaris. 

És a dir, els exlibris compleixen almenys un del
següents criteris:

●Titular metge o d’una altra professió sanitària
●Artista metge o sanitari
●Tema relacionat

Tot i aquesta limitació dins de la col·lecció,
igualment que en altres col·leccions, la varietat i la
tipologia dels exlibris és gairebé infinita, depenent

de la creativitat del propietari del llibre i/o de l’ar-
tista; així podem trobar, per exemple, exlibris profes-
sionals, mèdics, eròtics, religiosos i monàstics, quixots,
infantils, figures femenina i masculina, macabres etc.

En aquesta presentació ens centrarem, per mo-
tius d’extensió, en un sol tipus d’aquests exlibris: els
macabres.

La mort en els exlibris de la col·lecció del
Museu Cusí

La figura de la mort es repeteix amb gran fre-
qüència dins de la col·lecció, però des de molts angles
diferents.

La mort com a element de reflexió

Normalment en forma de calavera, la mort es
presenta junt a d’altres objectes com llibres, rellotges
de sorra, ocells o estris professionals, acompanyant
la figura humana en actitud reflexiva (Fig. 5.1., 5.2. i
5.3). En tota la col·lecció únicament s’ha trobat una
sola vegada la figura femenina en actitud reflexiva,
cosa que fa excepcional l’exlibris de la Fig. 5.2.

La mort com a protagonista

La mort, en forma d’esquelet, pren el lloc de les
persones vives i així, apareix en actituds completa-
ment humanes, com per exemple buscant llibres en
una llibreria o llegint. (Fig. 6.1,  6.2 i  6.3).

Figura 5 - 5.1. Any 1913. Autor H. Rosenberg; 5.2. Any 1901 aprox. Autor W.M; 5.3. Any 1901 aprox. Autor Langbein.
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Figura 6 - 6.1. Any 1904. Autor desconegut; 6.2. Any 1953. Autor G. Blumer; 6.3. Any 1943. Autor. AZ.

Figura 7 - 7.1. Any 1952. Autor Wolf, Remo; Fig. 7.2. Any 1944. Autor R. Koch; Fig. 7.3. Sense any. Autora Maria Cardona.

La mort expectant

La mort, normalment amb els seus atributs, com
la dalla, apareix en actitud pacient esperant poder
emportar-se la víctima (Fig. 7.1, 7.2 i 7.3).

La mort com a alter ego o futur de la persona hu-
mana

En aquests tipus d’exlibris la simbologia és molt
evident, pretén introduir la reflexió sobre el futur de
tota persona humana i ho fa presentant una doble
imatge, la real i la imatge futura en la mateixa acti-
tud, però en forma d’esquelet. La Fig. 8.1 és un exli-
bris de factura modernista de l’any 1902 de l’artista

Josep Triadó en què la doble imatge apareix reflec-

tida a la superfície d’un llac. La Fig. 8.2 transmet el

mateix missatge de la doble imatge en dues pàgines

d’un llibre.

La mort observadora de l’acte mèdic

El metge fa sempre tot el que està a la seva mà

per poder guarir els malats, però en determinats

casos la mort l’observa esperant el seu moment. Pot

passar que el metge no sigui conscient de la seva pre-

sència (Fig. 9.1 i 9.2) o bé que, veient-la, intenti apar-

tar-la (Fig. 9.3).
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La lluita entre la medicina i la mort: el malalt ob-

jecte de la lluita

En aquest tipus d’exlibris, la lluita entre la mort

i els professionals sanitaris s’estableix just en presèn-

cia del malalt. En alguns exlibris, la lluita no és de

tipus físic sinó simbòlica, amb estètica modernista

(Fig. 10.1) però, en d’altres, la lluita és de tipus físic

(Fig. 10.2) i fins i tot grotesc (Fig. 10.3).

La lluita amb la mort

En aquests exlibris, la lluita s’estableix directa-

ment entre la persona i la mort en forma d’esquelet.

(Fig. 11.1 i 11.2).

La mort victoriosa

Alguns exlibris escenifiquen situacions en què

la mort ha sortit victoriosa. En un dels exlibris més

Figura 8 - 8.1. Any 1902. Autor. J. Triadó; Fig. 8.2. Autor Le Campion, v.

antics de la col·lecció, de l‘any 1900, la mort cavalca
triomfant mentre la medicina al seu darrera li agafa
la capa en actitud submisa (Fig. 12.1). En un altre
(Fig. 12.2), es presenta un aspecte molt diferent i im-
pressionant de la victòria de la mort, amb un paisatge
aniquilat després de la guerra i els esquelets amun-
tegats i arraconats. Un dels exlibris més preuats de
la col·lecció, tant pel seu valor artístic, com per ser
un dels pocs en què l’autor, Mathilde Ade, és una
dona de valor artístic reconegut i també pel significat
que amaga. La mort s’emporta un món sencer afectat
per les malalties de transmissió sexual representades
per la parella en actitud amorosa i la serp maligna
que envolta el món. (Fig. 12.3).

La victòria sobre la mort

El motiu fonamental de les professions sanità-
ries és anar sempre en favor del benestar i la salut
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Figura 9 - 9.1. Sense any. Autor J. Estiarte; 9.2. Sense any. Autor J. Estiarte; 9.3. Any 1935. Autor desconegut.

Figura 10 - 10.1. Any 1917. Autor J. Triadó; 10.2. Sense any. Autor W. Bilock; 10.3. Any 1948. Autor J. Estiarte

Figura 11. 11.1. Any 1934. Autor R. Langbein; 11.2. Sense any. Autor il·legible.



26

de les persones i això es concreta, com hem vist, amb

una lluita entre la malaltia i la mort. Moltes vegades

la medicina en surt victoriosa i així queda explicat

en molts dels exlibris de la col·lecció. Un exlibris

modernista de l’any 1906 (Fig. 13.1) explica com la

mort vol prendre un nadó perquè la mare no el pot

alletar, però apareix la figura de la vida portant la

llet que el salvarà. En un altre, el metge ajuda a ai-

xecar amb la seva mà el malalt ja recuperat, la mort

ha estat vençuda amb els atributs de la medicina, el

bastó i la serp (Fig. 13.2). L’exlibris d’un pediatra vol

significar la finalitat i la justificació de la seva pro-

fessió resumida en la frase “El nen no ha de morir”.
(Fig. 13.3)

Danses i jocs macabres

A la col·lecció es troben també diversos exlibris
en els quals apareix la mort en actitud lúdica,  amb
un simbolisme altament elaborat, com a exemple en
mostrarem dos. En un d’ells (Fig. 14.1) es presenta la
mort en actitud juganera utilitzant com a joguines en
una mà la medicina amb els seus atributs i en l’altra
la farmàcia també amb els seus atributs. A l’altre
(Fig. 14.2) la mort s’apropa a una jove en actitud se-
ductora iniciant una dansa macabra.

Figura 12 - 12.1. Any 1900. Autor Henry André; 12.2. Sense any. Autor: Alpresa; 12.3. Any 1905. Autora Mathilde Ade.

Figura 13 - 13.1. Any 1906 Autor Henry André; 13.2. Sense any. Autor W. Wirtz; 13.3. Any 1935. Autor V. Soriano.
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La renaixença sobre la mort

Del símbol de la mort neix l’esperança d’una

nova vida i això es mostra a bastament en diferents

exlibris generalment amb un mateix simbolisme: nei-

xen noves flors i fulles des d’una calavera (Fig. 15.1 i

15.2) o directament es forma una nova vida dins

d’una retorta alimentada pel calor vivificant que sim-

bòlicament flueix del cervell. (Fig. 15.3).

Figura 14. 14.1. Any 1900-1901. Autor M.J. Triadó; 14.2. Any 1926. Autor M. Weber, E.H.F.

Figura 15 - 15.1. Any 1910. Autor Alfred Soder; 15.2. Sense any. Autor desconegut; 15.3. Any 1904. Autor Adolph Kunst.
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Els dimonis i l’infern

La figura del diable no és tan abundant a la
col·lecció com la mort, però són molt interessants les
actituds en què aquest es presenta. La Fig. 16.1 mos-
tra el dimoni temptador. Les Fig. 16.2 i 16.3 són dos
exlibris molt artístics i originals de l’autora Mathilde
Ade que ja hem citat abans; l’últim inclou una ame-
naça per a aquell que no retorni un llibre i represen-
tan una persona bullint a la caldera infernal
alimentada amb un foc de llibres i una llegenda en
alemany amenaçant que si no es retorna el llibre el
dimoni s’encarregarà de fer-lo retornar.

Igualment que en els exlibris macabres es troba
la diversitat que acabem de presentar, molts altres
tipus d’exlibris de la col·lecció del Museu Cusí pre-
senten unes variacions semblants que poden merèi-
xer la mateixa atenció.
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