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Presentació
Per generosa donació de la família Cusí, l'any ry97,|a Reial Académia de Farmácia de Catalunya va rebre el que avui anomenem Museu Cusíde Farmácia. Tots sabíem que el que passava
a les nostres mans era un veritable tresor en contingut artístic, peró també pel que represen-

tava poder conéixer iaprofundir en I'afany, Ies preocupacions i Ies inquietuds d'un col.leccionista. Un col'leccionista, Joaquim Cusí i Furtunet, que era académic de la nostra institució i
que ens ha demostrat posseir una sensibilitat única i un amora la farmácia ia les professions
sanitáries fora mesura. El tresor material que representava la donació el podíem saber amb un
senzill inventari de les diferents peces icol.leccions. És cert que ens mancava apropar-nos als
seus orígens, a la seva válua com a peces d'art i com a llegat sanitari, en definitiva a la seva histÓria, aspecte que en bona part s'aconseguí amb la publicació del centenari, l'any zooz. Amb
aquest estudi comenEávem a veure que hi havia alguna cosa més darrere cada matéria que volíem estudiar, exhibir idonar a conéixer, hi havia quelcom més que una fitxa detallada de les
seves característiques. Era el tresor amagat que a poc a poc anem descobrint.
Aquesta afirmació, que és válida per a tot el Museu, agafa una significació especial quan es
tracta de les col'leccions, on la gran quantitat d'unitats, certament diferenciades, pot dificultar I'apreciació individual. Fet que encara s'amplia en un tema com els ex-libris on, a les quasi
quatre mil unitats de la nostra col.lecció, s'hi afegeix la diferenciació de disseny, suport, técniques de gravat i missatge que porten, ja sigui amb imatge o escrit, sense oblidar mai el seu
propietari que és qui dóna el to final de válua i qualitat. Per aquest motiu la catalogació dels
ex-libris ha estat una de les primeres accions del nostre Museu iaquesta exposició n'és un tast
i un primer fruit.
Una de les prioritats de tot museu és donar-se a conéixer i per a nosaltres ho és en especialferho al poble del Masnou que acull el laboratorifarmacéutic que fundá Joaquim Cusí i acull també
el Museu Cusíde Farmácia. Donant a conéixer els ex-libris ens mantenim fidels a la línia que

ellva iniciarl'any94t quan publicá unopuscleambel lítolEtex-tibrisysuusoporlosmédicosy
farmacéuticos.

Dr. MiquelYlla-Catalá i Genís
President de la Reial Académia de Farmácia de Catalunya

,:.

Museu Cusí de Farmicia
El Museu Cusí de Farmácia és I'exponent de la vocació histórica i museística d'un farmacéutic,
Joaquim Cusí i Furtunet, fundador d'una empresa familiar de productes farmacéutics. Tingué
origen, l'any goz, en la seva farmácia del carrer Ample de Figueres ija a I'inici de les seves activitats s'especialitzá en productes pera oftalmologia. Secundat pel seu germá Carles iel seu

cosí Rafael, el laboratorifarmacéutic prosperá il'any gz5 es traslladá al poble del Masnou, a
la comarca del Maresme. Per aquest motiu, el Museu aculltambé la história d'una empresa
farmacéutica que ha estat sensible a la preservació del seu patrimoni histdric icultural. L'any
1995 els Laboratoris Cusí passaren a ser propietat del grup Alcon, i l'any 997 el Museu Cusí de
Farmácia fou cedit per la família CusÍa la Reial Académia de Farmácia de Catalunya que, amb
l'ajuda de I'empresa actual, té cura del seu manteniment idifusió'

Farmicia, biblioteca, col'Ieccions
El nuclicentraldel museu és la farmácia de I'abadia benedictina de Santa María la Realde Nájera, La Rioja, comprada per Joaquim Cusí I'any ryzt. D'estil barroc, construl'da a la segona meitat del segle XVlll, ocupa una planta de forma rectangular amb un hemicicle de nou cossos en
un dels extrems. La Biblioteca Museu, amb més de nou milvolums, destaca pels seus llibres antics, anteriors al segle XX, sobre medicina ifarmácia, en especial farmacopees i receptaris, i un
conjunt molt complet d'obres relacionades amb l'oftalmologia. També s'apleguen al Museu diferents col.leccions d'objectes (cerámica, vidre farmacéutic, morters, ex-libris, gravats, pintures, instrumental médic, filatélia) icomplements de procedéncia diversa relacionats amb la
farmácia i la medicina. La seva originalitat ivarietat dota d'importáncia aquest conjunt museístic icontribueix a crear un espai singular on ciéncia icultura, história iart, es donen la má.

La col.lecció d'ex-Iibris
Dins el valuós llegat que la família Cusídoná a la Reial Académia de Farmácia de Catalunya l'any

t997 figurava una important col.lecció d'ex-libris, especialitzada en temática medicofarmacéutica, ioftalmológica en particular, d'arreu del món, que es va anar enriquint amb temática
més variada grácies a Ies donacions rebudes de altres col'leccionistes iartistes d'ex-libris. La
col.lecció áonstitueix una bona representació dels ex-libris referits al'ars medica iofereix una
bona panorámica de les marques exlibrístiques produi'des a Europa des del principi del segle
XX fins a la década dels vuitanta. La conformen excel.lents artistes europeus (Frank Seep, Franz
von Bayros, Mathilde Ade, Michel Fingesten, Alfred Cossmann, Willi Geiger, Karl Ritter, etc.) i
també importants artistes catalans (Alexandre de Riquer, Josep Triadó, Enric-Cristófol Ricart,
Antoni Saló,Joaquim Renart, Antoni Ollé Pinell, Ramon Casals iVernis,Joaquim Figuerola,Joan
Anglada Villá, Frank Alpresa, lsmael Smith, etc.).
Fou iniciada perJoaquim Cusí i Furtunet en la década dels anys trenta del segle XX i els ex-libris es
col.leccionaven alfabéticament pel nom dels titulars i per nacionalitats. Actualment, aquesta col'lecció d'ex-libris está formada per un conjunt proper a quatre mil exemplars. En aquesta exposició

s'ofereix una mostra d'uns zoo exemplars, classificats segons les diverses técniques, diferents temátiques i un apartat final dedicat a artistes catalans.

':

lndependentment d'algunes adquisicions fetes en Ilibreries (Porter, Tuebols, Batlle), la major
part de la col.lecció es deu a I'aportació de metges i farmacéutics, els quals, donada la seva amistat amb els senyors Cusí, van propiciar, amb I'enviament dels seus propis ex-libris, o ex-libris de
companys, un important creixement de la col.lecció. També en van ser peces clau els treballadors dels laboratoris, perqué a través de les seves visites professionals els transmetien aquesta
sensibilitat per tot alló que formés part de I'art i la cultura.

Ex-libris dels laboratoris, familia Cusí i treballadors
Cap als anys trenta, Joaquim Cusí, sensible al tema, encarregá el primer ex-libris per al laboraLa imatge reproduia un pot de cerámica catalana de farmácia en el qual es representa un veler en mar tempestuosa, coronat per
tres estrelles i, a la base, sobre un filacteri onejant, la identificació del titular "Laboratorios del
Norte de España". A dreta i esquerra del pot, dos motius vegetals de la planta belladona, de la

tori al dibuixant téxtil de Premiá Ramon Alcalá i Comes.

qual s'extreu I'atropina, un producte oftalmoldgic.
L'any r955 encarregá al dibuixant i aquarel.lista barceloníJoan Anglada i Villá la creació d'un
segon ex-libris de tema oftalmológic. Es tracta d'una suggerent mostra en la qual es representa
un llibre obert amb la llegenda "Todos los ojos son bellos cuando miran alcielo". Aquest ex-libris, com tots els que encarregava Joaquim Cusí, s'acompanya al revers d'un text que explicita
el significat dels símbols representats.

D'abans delr958 és I'ex-libris gravat a l'aiguafort per Rafael Estrany'A mig aire del cel blau".
es féu fer al seu nom "L'alosa com ideal de la vida. / No sols viure, també volar. lAlegria, alegria, alegria". Joaquim Cusí,

Molt semblant d'estructura i concepció és I'ex-libris que I'any r964
fa

rmacéutic.

De ben segur, Joaquim Cusí encomaná el seu entusiasme exlibrístic al seu germá Carles i al
seu cosí Rafael, aixícom a diversos dels seus treballadors. Del seu germá Carles disposem de
tres ex-libris sense datar. Del seu cosí Rafael coneixem un ex-libris dibuixat per I'escriptor Artur
Balot i Bigues abans del 1959. També tenim un ex-libris a nom de Maria Teresa Cusí i Nanot.
Referent als seus treballadors, Ia col.lecció disposa de diversos ex-libris de Josep Llop i Bonal i
dels seus fills. Lentrada de Josep LIop en l'exlibrisme es va produir I'any ry4t, quan en contacte
amb el Sr.Joaquim Cusís'introduíen el tema. Fou un distingit promotor dels ex-libris en l'ámbit local i va organitzar dues exposicions al Masnou, a partir de la seva col.lecció, els anys 1949
i r95r.

Altres treballadors de quitambé tenim testimoni exlibrísiic són Simó Corominas i Sala, gerent
dels laboratoris, José M. Beltrán Valverde, representant a Canáries, José M. Molina, representant a Almeria, Constantin Kanaroglou, agent comercial a Grécia, Esteve Godás iObiols, dibuixant, Ezequiel Pagés, conservador del Museu, etc.
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Laboratorios del Norte de España, S.A.
Ramon Alcalá iComes, Premi)
c.1g3o
PIoma (Prl6)
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Carles Cusí i Furtunet, comptable

Ramon Alcalá i Comes (?). Premiá
Tipografia i antiga xilografia
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loaquim Cusí ; Furtunet, farmacéut¡c
Esteve Godás i Obiols, el Masnou
1964
Ploma (Pr)

Laboratorios del Norte de España, S.A
Joan Anglada iVillá, Barcelona
1955

Ploma (Pr)

Carles Cusí i Furtunet, comptable
Ramon Alcalá iComes (?). Premiá

Ploma (Pr)

M. Teresa CusÍ i Nanot

Andnim
1937

Fotogravat (PZ)

Joaquim Cusí i Furtunet, farmacéutic
Rafael Estrany i Ros. tulaiaro

Rafael Cusí i Furtunet, farmacéutic

c.1957

1959

Aiguafort (C3)

Ploma i tipografia (Pr+T)

Artur Balot i Bigues,

Barcelona
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La Cieüci¡ ariva la lárnlEra de la vida.
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Carles Cusí i Furtunet, comptable
Ramon Alcalá i Comes (?), Premiá

Famí ia Llop-Martorel
Frank Alpresa del Río, Barcelona

Ploma (Pr)

1

958

Aiguafort

losé M. Beltrán Valverde, representant dels LNE
Francisco Fernández Victorio, Santa Cruz de Tenerife
1948

Dibuix original
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(C3)

Origen de I'ex-libris
L'ex-libris és un segell o etiqueta reproduit amb alguna técnica de gravat, amb un cert contingut artístic, que les persones o institucions col.loquen a les primeres págines dels llibres de llurs
biblioteques com a marca de propietat.
Cal cercar el seu origen a les indicacions que s'inserien
al final dels códexs medievals per deixar-hi constáncia

de la personalitat del propietari de Ia cópia, sobretot
perqué obtenir-ne una requeria grans esforEos de temps
i una gran despesa económlca.
Les primeres marques consistien en emblemes i blasons
heráldics amb ornaments i, de vegades, divises i senténcies, és a dir petites frases. Més tard, evolucionaren
cap a formes més artístiques per tal de reflectir la condició social o professional del propietari, les seves pre-

feréncies

o

afeccions

o el pensament filosófic

del

posseTdor de la biblioteca.

Aquesta petita obra artística sol contenir les sigles en
llalí ex libris, el nom del propietari dels llibres en els
quals s'inserirá, la

signatura de I'artista i la data de realització, iés habitualque elseu con-

tingut artístic identifiqui alguna de les qualitats o
afeccions del titular. En d'altres, en canvi, apareix un simple monograma o el nom del propietari ornat amb cintes,
decoracions florals i altres elements que són, alhora, testimoni de I'dpoca en la qual varen ser realitzats, ja que els
ex-libris han estat també reflex de l'evolució dels estils artístics al llarg de la história.
Sens dubte, el bressol de I'ex-libris modern va ser Alema-

nya. Va ser allá, coincidint amb I'aparició i el desenvolupament de la impremta, on artistes famosos com Dürer,
Cranach o Holbein van realitzar aquestes petites obres
d'art per encárrec de prínceps, nobles i bibliófils.
Tanmateix, va ser durant el primer terE del segle XX quan
es va desplegar la creativitat més gran en aquest camp incorporant-hi tot tipus de temes i dissenys, fet aquest de la varietat temática que s'ha mantin-

gut fins avui dia. Cal situar també en aquest
moment d'esplendor l'inici del col.leccionisme
d'ex-libris.

L

ex-Iibris i les técniques
de gravat

i estampació

Des del moment que es va abandonar la práctica d'emprar marques manuscrites com a mitjá
per indicar la propietat dels antics códexs, el requeriment més important dels ex-libris va ser
que poguessin ser reprodu'its de forma seriada.
És peraixó que la seva trajectória está íntimamentvinculada a la história de la impremta ia l'evolució de les técniques de gravat, ambdues fonamentals per a I'elaboració dels ex-libris.

La paraula ploma, en les arts gráfiques, defineix el procediment de reproducció d'il.lustracions
mitjangant clixés metál'lics, obtinguts fotográficament d'un original, en el qual no es fan servir trames de semitons, és a dir dibuixos on només hi ha zones en blanc o negre. Actualment,
en I'exlibrisme i potser erróniament, classifiquem els ex-libris provinents d'il.lustracions amb
Ia sigla Pt, tot i que no siguin própiament plomes, ja que els clixés metál.lics prácticament han
desaparegut i normalment s'imprimeixen en ófset. Darrere les sigles Pr s'afegeix el nombre de
tintes en qué s'ha imprés, amb una barra inclinada i el número a continuació (per exemple

Pt/+).
La xilografia pren el seu nom de la matéria emprada per a la fabricació de la matriu del gravat, la fusta (xilon). És una técnica importada de la Xina a final del segle XlV. La matriu consisteix en una planxa de fusta sobre la qual es realitzen incisions amb gúbies i burins. Es buida la
part que correspon a les zones blanques del dibuix ies deixen en relleu els tragos. Un cop acabada aquesta operació, la planxa es cobreix de forma uniforme amb una capa de tinta espessa
amb un tampó de tinta, un roleu o un raspall. Al damunt es col.loca un full de paper is'exerceix pressió ja sigui amb la má o mitjangant una premsa. El resultatés una imatge igual a la dibuixada, peró invertida.

L'heliogravat es un procediment per obtenir, en planxes convenientment preparades i mitjanEant la acció de la Ilum solar, gravats en relleu.
La calcografia va aparéixer a finaldel segle XV com una derivació de les técniques de cisellar
els metalls, especialment el coure del qual pren el nom (calcos). Els traEos negres del dibuix són
incisos en una lámina de metall polida. Aquests solcs s'omplen de tinta i la lámina sobreposada
a un fullde paper humit s'escorre sota Ia pressió de la premsa d'impremta. El foli rep així, dels
solcs entintats, I'empremta invertida del dibuix. Les imatges obtingudes tenen més minuciositat idetall grácies a la subtilesa del traE, especialment si es comparen amb les xilografies.

Hi ha diverses técniques calcográfiques:

gravatal burí, que pren el nom de I'instrument emprat per realitzar les incisions.
La punta seca, que es diferencia de l'anterior perqué en lloc d'incisions, la superfície s'esgra-

El

fia amb una agulla d'acer. Aquesta técnica va ser inventada perAndrea Meldolla (t5zz-t582)i
es caracteritza per l'extrema lleugeresa de les línies iels tragos, que proporciona una particular suavitat al clarobscur.
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loan Catasús i Torralbas, dentista, public¡sta
Carles Puntis i Nebot, Ciutat de Mallorca
1951

r

Ploma (Pr)
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Marco Birnholz, farmacéutic
Franz Lehrer, Austria
928

Ploma (Prlz)

P
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Bartomeu Sigalés i Ponsá
Joan d'lvori (Joan Vila i Pujol), Barcelona
Ramón Nonat Ribas i Planas, Terrassa
1

919

Ploma (Pr)

Emilio de lzaguirre, farmacdutic

Modest de Casademunt i Giralt,
Ploma (Pr)

Sabadell

EX-LI:

DIT BOEK

JAN BLOE
lan Bloemen, metge

Valentin le Campion,

Franqa

Xilografia (Xz)
Bartomeu Sigalés i Ponsá

Antonio de Guezala, Bilbao
1919

Xilografia

(X3)

Hans Winl<ler, farmacéutic

Max Kislinger
1954

Xilografia (Xzlz)

D. Kertész, metge

Mihály Gácsi, Hongria
t96t

Xilografia (Xz)

Oszkár Reich Milton, metge
Franz von Bayros, Austria

Heliogravat

(P3)

Toni Stichl, metge
Franz von Bayros, Austria

Heliogravat

(P3)

Edgar Simon, metge

Valentin Rosenfeld
Franz von Bayros, Austria
Heliogravat (P3)

Franz von Bayros, Austria
Heliogravat (P3)

:

L'aiguafort és la técnica calcográfica més difosa i pren el nom de l'ácid nítric, emprat per reaIitzar les incisions en una planxa de coure o zenc. La planxa plana i polida es recobreix d'una
fina capa de cera o vernís resistent a l'ácid. Sobre aquesta capa, l'artista grafia el dibuix amb un
punxó. La planxa se submergeix en una solució d'ácid que ataca al metall sense protecció, és a
dir, aquellque ha quedat al descobert per l'acció del punxó iha perdut la protecció del vernís.
L'aiguatinta permet obtenir un efecte granulat que dóna al gravat I'aparenga d'una aquarel.la.
La planxa es cobreix amb colofónia, una pols greixosa icerosa que s'adhereix a la planxa
metál'lica quan s'escalfa. Després la planxa es cobreix de vernís i s'esgrafia. Un cop submergida
en ácid, aquest només ataca el metall en els petits espais que queden entre les partícules de
colofónia i provoca l'efecte granulat.
La litografia és una técnica de gravat inventada perAlois Senefelder ely96, que va tenir una
ámplia difusió durant elsegle XIX a iot Europa. Es basa en el principi de repulsió entre l'aigua
iels greixos. El dibuix es traEa directament amb tinta o Ilapis greixós sobre una pedra Iitográfica compacta i calcária, apta per absorbir I'aigua prou lentament. Un cop realitzat el dibuix, la
pedra s'humiteja amb una esponja: I'aigua banyará tota la pedra, excepte els tragos del dibuix.
Després, la superfície es cobreix amb una tinta greixosa que s'adhereix només a les zones del
dibuix que l'aigua no havia mullat. Damunt Ia pedra litográfica es col.loca un full de paper cobert d'una planxa. Tot el conjunt, lligat amb una llarga corretja de cuir, es porta a la premsa
d'impremta.

Giorgio Balbi, farmacéutic
Arturo Panni, lt¿¡ia
1948

Litografia (Lr)

Siklóssy, metge

Atila Aiglon-Sassy, Holanda
1913

Litografia (Lr)
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G. Stoel, metge
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H. Levigne, Holanda
Burí (Cz)
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Alfred Platz, metge
Sepp Frank, Alemanya
Aiguafort i aiguatinta (C3+C5)

loan Catasús i Torralbas, dentista, publicista
WZ, monograma (Wim Zwiens), Holanda
1958

Burí (Cz)

loan Catasús i Torralbas, dentista, publicista
Julio Fernández i Sáez, Valéncia
1965

Aiguafort (C3)

':'
La serigrafia és un sistema de gravat inventat a la Xina i introdurt a Europa a comengament del
segle XX. La matriu del gravat consisteix en un marc sobre el qual s'estén un teixit (seda, niló,
tela metál.lica) de trama perforada: una part d'aquesta queda obturada per l'aplicació d'un vernís impermeabilitzant i es deixa lliure la superfície corresponent al dibuix a gravar. MitjanEant
una espátula es fa lliscar per tot el teixit la tinta, que només el travessa a les parts Iliures de
vernís, ies diposita al full de paper reproduint d'aquesta forma el dibuix.

La tipografia és un procediment d'impressió amb formes que contenen, en relleu, els tipus
els gravats que, després d'entintats, són aplicats a pressió damunt el paper.

i

El fotogravat s'inicia al segle XlX. Es basa en Ia producció d'impressions en una superfície de
relleu utilitzant mitjans químics i mecánics amb I'ajuda de la fotografia. Va ser una gran revolució gráfica. Des d'aleshores, la il'lustració en les arts gráfiques es canalitza habitualment a través d'aquesta técnica, que anirá posant-se aldia al llarg del segle XX amb noves variants com
I'dfset, sistema d'impressió basat, com la litografia de la qual prové, en Ia repulsió que hi ha
entre l'aigua i les matéries greixoses (tintes). O, més, recentment els procediments informátics.

EX LIBNI§

P. C. TIAACEANT,

P.C.

Marchant, metge
Tipografia (T)

H.E. Schütte, farmacéutic

Kruzinga
1957
(PZ)

Ofset

Mostra d'ex.libris
de Ia col'lecció
del Museu Cusí
de Farmácia

losep Ca.reras, meLge

Alexandre de Riquer i Ynglaáa. Barcelona
Aiguafort (C3)

losep Fabregat i Rovira, farmacéutic, bibliófil

Alexandre de Riquer i Ynglada, Barcelona
Aiguafort (C3)

i9

josep Fabregat i Rovira, farmacéutic, bibliofil
Josep Triadó i Mayol, Barce ona
t9t6 t9t7

Aiguafort (C3)

Josep Fabregat i Rovira, farmacéutic, bibliófíl

Antoni Saló iMarco, Barcelona
1914

Aiguafort

(C3)

losep M. Casas i Ros, quÍmic
Lluís García Falgás, Barce ona
1920

Aiguafort i aiguatinta (C3+C5)

farmacéuiic
M.G. Stam Semmelink

R.E. Wierenga,

r930

Ploma (Pr)

1)

l.

Lenze, metge

Karl Ritter, A emanya
Aiguafort i aiguatinta (C3+C5)

M. Steinhauser, metge

WilliGeiger, Alemanya
Aiguafort (C3)

t
I

it
i'
i

I. Lenze, metge

Michel Fingesten, Poldnia
Aiguafort i aiguatinta (C3+C5)
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Erwin Van Eeden, metge

Robert Langbein, Alemanya
1919

Aiguafort (C3lz)

J¿#Á#
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luan Mercadal

üA##,
*

Walter Helfenbein, A emanya
1923

Aiguafort

(C3)
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Alois Rogenhofer, metge
Alfred Soder, Suissa
1907

Aiguafort (C3)

Giorgio Balbi, farmacéutic

Alberto Helios Gagliardo, ltália
1946

Aiguafort

(C3)

,:l

Max Meyerhof, oftalmóleg
Paolo Caccia Dom¡nioni, It¿lia
1927

Aiguafort (C3)

il i<.,..\'=-:.

-',

Alfred Markowitz, metge

Alfred Cossman, Austria
1912

Burí (Cz)

C. Kórber, metge

Hans Volkert, Alemanya
'192O

Aiguafort

(C3)

fttillwl-útfrw*"frffir:f,?,
A. Frank, metge

Alfred Soder,

Suissa

Aiguafort (C3)

CHLNBECKEfIA. l(uchenbecl<er, metge
Georg Ehm

Aiguafort

(C3)

Bonte, metge

Michel Fingesten, Polónia
1953

Aiguafort (C3)

Pablo González-Amezua Muñoz, metge

Josep Triadó i Mayol, Barcelona

t9t4-t9t6

Ploma (Prlz)

Miquel Sitjar i Sobrevia, metge
Josep Triadó i Mayol, Barcelona
1902
Ploma (Prlz)

Pere Miret Soler, metge
Enric Cristófol Ricart i Nin, Vilanova i la Geltrú
1955

Xilografia (Xz)

Pere Mlret Soler, Íretge
Enric Cristdfol Ricart i Nin. Vilanova i la Ge trú
1954

Xi ografia (Xz)

»0cr(uk

LAZARE

I'lorga vlCl
Lazare Moscovici, metge

Jocelyn Mercier
Xilografia (Xz/z)

D'R,ROUI{,
R. Roukens,

dentista

Jocelyn Mercier
Xilografia (Xz)

Francisco Fernández Victorio, ofta mó eg
lpse fecit, Santa Cruz de Tenerife
1946

Ploma (Pr)

Francesc

Ga art i Monés, rnetge

Antoni Ollé Pinell.

Barce ona

1930

Xilografia (Xu)

Aquest catá eg
ha estat imprés en ófset
a a ciutat Barcelona
el dia 8 de maig
de zoo8

