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ESBOS D'UN CATALEG 

Estudi. 

~her Ratés i Brutau 

Endinsar-se en l'enorme categoria 
artística de Leandre Cristòfol suposa, séns 
dubte, un repte dins els paràmetres de la 
investigació de l'art contemporani. Només 
en aquest aspecte ja s'entendria una moti
vació per dur a terme una tasca com la 
que em fou encarregada per la Paeria, a 
través del Programa d'Ajuts a la Univer
sitat de Lleida, al llarg del curs 1993-1994. 

És, però, tota una síntesi d'experièn
cies personals que foren com una premo
nició, les que acompanyen un camí que 
acaba, finalment, en el present estudi i 
que comencen des de la infantesa, com
partint amb el meu pare un primer contac
te amb el nom i l'estudi de l'artista, quan 
això no tenia encara significat per a mi. Va 
passar després per un acostament 
intel·lectual en els anys d'estudi que es 
completaria més tard amb la sort del tracte 
personal , les converses i l'observació del 
seu pensament i el seu quefer. 

L'obra de Leandre Cristòfol té una 
entitat complexa que la fa certament díficil 
d'expressar sinòpticament, però un catàleg 

raonat permet el desglossament i l'anàlisi 
puntual, arribant a cotes de clarificació 
conceptual i tècnica molt valuoses per a 
una avaluació o interpretació de l'obra d'un 
autor. 

Així, malgrat característiques com .. . la 
difícil nominació d'alguns materials, l'intrín
gulis de les rèpliques i, fins i tot, les recon
versions, la seva predilecció per les sèries 
amb la dificultat de la numeració cronològi
ca, el gran contrast copsat entre l'obra 
figurativa i la no figurativa (anomenada així 
per expressa voluntat de l'artista), i la 
humilitat de la seva quotidianitat enfront de 
l'ambició per la projecció internacional, 
que comporta un difícil seguiment de la 
participació d'obres concretes en llocs ja 
desapareguts, sense cap constatació 
documental, o amb el nom canviat, convé 
precisar, però, que una pulsió extrema per 
l'espai fa que puguem anomenar-lo sem
pre escultor i que tota la seva trajectòria 
es desenvolupi sota aquesta denominació, 
que li va permetre intel·lectualitzar per 
inventar el no figuratiu (situat en l'abstrac-
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Carícia dolça. 1959. 
Tècnica: fig. guix base fusta. 

28 



Temàtica gravitant. 1976. 
Tècnica: fusta. 

ció surrealista), i palesar la realitat per tal 
de simbolitzar la figuració. 

La tasca de recerca venia! inicial ment 
marcada per l'absència d'un arxiu o d'un 
fitxer ordenat, la destrucció o pèrdua d'o
bres durant la guerra i l'agreujament de la 
salut de l'artista, amb la conseqüent 
manca de comunicació per tal d'aclarir 
dubtes o confirmar qualsevol informació. 
Tot això fou subsanat revisant amb minu
ciositat documentació del propi artista, es
campada en dietaris, retalls de premsa, 
correspondència i, fins i tot, fotografies 
d'amics i dades pròpies, obtingudes con
nectant amb sales d'exposicions, amb 
entitats museístiques i galeries locals i 
forànies, sense oblidar el paper, importan
tíssim, de la família i de tots els particulars 
(col·leccionistes) que en general foren 
extraordinàriament sensibles al tema. 

Les 492 peces que, per primera vega
da, es donen a conèixer a través del catà
leg s'ordenen en primer lloc per les no
figuratives, pel seu lirisme radical, que el 
col·loquen al cim d'una avantguarda artís
tica marcada per l'element objectual . 
Seguidament, les obres figuratives, entre 
les quals es mostren les úniques temptati
ves a la bidimensionalitat de la pintura. 
Finalment, els crucificats que, juntament 
amb tots els dibuixos preparatoris, esbos
sos, apunts, maquetes per a invitacions, 
cartells i els dibuixos acadèmics fets en 
l'època de formació, queden relacionats 
en forma de llista al final, al qual es podria 
afegir en un futur els repertoris de mate
rials , els seus llibres, escrits, canvis de 
signatura i d'altres elements com el seu 
propi estudi i àmbit de treball, que demos
trarien en clau sociològica, i a la vegada 
íntima, la seva personalitat. 

Per tot això, he enyorat la seva 
absència, en un moment de treball tan 
seriós. Evidentment, el cos ha estat més 
gran però, alhora, s'ha convertit en un tri
but d'admiració que em plau enormement. 

Amics de les teves fotos 
• Revelat de fotos i 

diapositives en 1 hora 
• Còpies color en 1 minut 

• Fotos carnet 
• Còpies sense negatiu 
• Ampliacions 
•Retrats 
• Material fotogràfic 

Amics de les teves fotos 
Alcalde Porqueres, 34 ·Tel. 23 21 81 · LLEIDA 

Camí de Corbins, 2 -Tel. 22 32 59 · (Pardinyes) LLEIDA 
Verge Montserrat, 29 ·Tel. 71 02 77. MOLLERUSSA 
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