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L L E D A 

La restauració de les escultures 
de Leandre Cristofol de la parroquia 
de Santa Maria Magdalena de Lleida 

per MARINA NEGRE CANO 

Al barri de Príncep de Viana-Clot de Lleida, al carrer Ra-
mon Llull, custodiant l'altar majar de la parroquia de 
Santa Maria Magdalena, es traben dues obres d'un deis 
pares del surrealisme escultóric a Espanya: !'artista au-
todidacta Leandre Cristófol i Peralba (Os de Balaguer, 
1908 - Lleida, 1998). Les representacions adossades al 
mur del presbiteri de la lmmaculada Concepció i de Ma-
ria Magdalena, són una mostra de les talles figuratives de 
tematica religiosa 1 que va produir !'artista i que en mol-
tes ocasions han passat desapercebudes pel gran públic, 
enfront de les seves obres abstractes i de caracter oníric 
o intimista executades en moltes ocasions amb tecniques 
mixtes com De /'aire a /'aire (1933, Museu d'Art Jaume 
Morera, Lleida), Nit de /luna (1935, cedida pel Museu 
d'Art Jaume Morera al Museu Nacional d'Art de Cata-
lunya, Barcelona) o Harmonía estel·lar (també coneguda 
coma Ralentí, 1957, Museu d'Art Jaume Morera) . Amb-
dues escultures, béns mobles patrimonials destacats, van 
ser intervingudes per les restauradores Ana Villalba i Sa-
lut Díez del Centre d'Art d'Epoca Moderna (CAEM) de la 
Universitat de Lleida el febrer de 2020, per preservar-ne 
tant la seva integritat estructural com la seva funció de-
vocional. 
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Interior de la parroquia de Santa Maria Magdalena 
en /'actualitat, on s'observen adossades al mur del presbiteri 
les escultures de Leandre Cristofol. © CAEM. 

Maria Magdalena i la lmmaculada Concepció 
Creades per encarrec entorn deis anys 60 per Leandre Cris-
tófol,2 les escultures van ser realitzades per ornar, juntament 
amb les pintures de l'absis de !'artista Lluís Trepat i Padró (Ta-
rrega, 1925), el temple de Santa Maria Magdalena de nova 
creació i d'aire modern que es va comenc;ar a erigir l'any 1953,3 

dins d'un nou pla d'ordenació de la vida religiosa creat per po-
der atendre millar les necessitats espirituals de la ciutat a con-
seqüencia de l'augment de població. Una parroquia de la qual 
f inalment s'inauguraria !'obra interior del temple l'any 1994.4 

Pensades pera flanquejar !'altar, es va optar per representar a 
Maria Magdalena l'advocació del temple, situada a la dreta del 
presbiteri, la qual es pot reconeixer facilment pels atributs que 
mostra on hauria d'estar situat el peu esquerre: una calavera en 
primer terme fent referencia a la seva penitencia i un flascó de 
perfum commemorant quan va ungir a Jesús (Jn 11; 2);5_ i ª. la 
lmmaculada Concepció, situada a !'esquerra, la qual distingirn 
tant per la policromía a base de túnica blanca i mantel! blau 
(símbols de puresa i eternitat) com pels atributs, que en aque5t 

cas, substitueixen al peu dret: en un primer pla hi ha la serp 
trepitjada amb el peu esquerre, al·legoria del seu domini sob'.e 
el pecat, i en un segon pla hi ha la !luna minvant, representació 
de Maria com a mediadora entre la terra i el cel. 6 
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El seu estil escultóric rígid o sever, forma part de l'evolució 
artística del Leandre Cristófol entre els anys 50 i 60; quan va 
passar de la "no figuració" (com ell l'anomenava) i l'elaboració 
d'obres a partir d'objectes trobats als quals atorgava una sig-
nificació, a la creació, per encarrec, d'obres figuratives ma-
joritariament de tematica religiosa. Durant aquest període, 
s'emmirallava en l'expressivitat i el canon de l'Art Romanic, 
visible en les seves crucifixions, mares de Déu i santes d'aire 
baix-medieval. En aquest cas, grades al buidatge deis ulls, 
aconsegueix conferir-li un aspecte més tendre a Maria Magda-
lena, enfront del més dur que mostra la Puríssima, a la que no 
ha realitzat aquest buidatge i sembla més rígida.7 

Ambdues van ser tallades en fustaª amb una gran volumetria i 
dimensions, 266 x 94 x 25 cm en el cas de Maria Magdalena i 
270 x 100 x 35 cm en el de la lmmaculada Concepció. L' artista 
va jugar amb les textures de la fusta, conferint un acabat llis 
als rastres, les mans i els peus; i un altre a les túniques, on són 
visibles els cops de la gúbia. Destaca com les va policromar, 
sense capa de preparació i amb una pintura for<;a translúcida 
que deixa respirar la textura del treball de la talla; i a més a 
més, deixant sense pintar alguns elements com els atributs i 
les peanyes. Tanmateix, tampoc no els va aplicar cap capa de 
protecció o vernís.9 

L'estat de conservació 
Com recull l'equip de restauració al seu informe: "Las piezas 
se encontraban en un estado de conservación muy diferen-
te. La escultura de María Magdalena estaba mal conservada 
mientras que la Virgen María presentaba un regular estado de 
conservación". 10 

La patología més greu de les talles eren les esquerdes longi-
tudinals que presentaven, sobretot Maria Magdalena, visibles 
a simple vista per tata la superfície escultórica (en el rastre, el 
bra<; dret, la ma esquerra, la túnica ... ), algunes d'elles preocu-
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1. lmatge de detall del procés de neteja del tocat de Maria 
Magdalena. © Ana Vi/Jaiba i Salut Díez. 

2. lmatge de detall del procés de reparació de les esquerdes 
de la túnica de Maria Magdalena. © CAEM. 

3. lmatge de detall del procés de reintegració cromatica amb 
aquarel·les de la túnica de la lmmaculada Concepció. 
© Ana Vi/Jaiba i Salut Díez. 

pants, per la seva fondaria i la seva tendencia a abrir-se. Proba-
blement prodüides per canvis ambientals en la humitat i la tem-
peratura, encara que, com anoten Villalba i Díez en el seu infor-
me, tampoc no es pot obviar el fet que una de les dues talles 
estigués més afectada i l'altra no, tot i haver estat executades 
de la mateixa manera, no podent descartar que la diferencia 
en l'estat de conservació fas provocada perla seva ubicació en 
l'espai. També, cal destacar que tenien alguna esquerda propia 
deis moviments de la fusta entorn deis assemblatges. 
Tanmateix, les dues necessitaven una intervenció de la capa 
pictórica, una neteja de la brutícia acumulada, aixf com una 
reintegració als llocs on la policromia estava molt afectada, 
sobretot en aquells elements sobresortints com els rastres, les 
mans i els peus, possiblement erosionats durant les dificultases 
tasques de neteja de la pols acumulada, a causa de les seves 
dimensions i a la seva col ·locació adossades al mur del presbi-
teri a certa altitud. En aquest aspecte, la Puríssima era la que 
esta va més afectada per la brutícia, perqué la seva coloració 
clara amb la túnica blanca i el mantell blau, vers la túnica lila, 
el mantell verd i el tocat negre de Maria Magdalena, feia que li 
varies la policromia conferint-li un matfs grisós que canviava la 
percepció de l'obra; era Maria Magdalena, la que necessitava 
una majar reintegració pictórica. 11 A més a més, cal destacar 
que l'acumulació de brutícia pot comportar l'aparició d'altres 
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Les restauradores del CAEM Ana Vil/alba í Salut Díez amb el 
director del centre, el Dr. Xímo Company, durant el procés 
de restauració de la lmmaculada Concepció. © CAEM. 

agents perjudicials pera la conservació de l'obra, facilitant per 
exemple la proliferació de microorganismes. 

La restauració 
Un cop diagnosticades les diferents patologies que afectaven 
la bona conservació de les escultures, Ana Villalba i Salut Díez 
van iniciar la restauració in situ, mitjanc;ant una bastida que els 
facilitava l'accés a les talles sense necessitat de desplac;ar-les. 
En primer lloc, van restaurar a María Magdalena, comenc;ant 
per eliminar l'acumulació de brutícia de la superfície que amb 
els anys havia enfosquit la policromia original de Cristófol can-
viant la percepció plastica de l'obra. Aquest procés el van re-
alitzar de manera mecanica amb sacs de molla de pa, escom-
brant amb una brotxa suau la superfície i aspirant tota l'obra 
per acabar amb possibles residus, perque el test de solubilitat 
per enretirar la pols i el fum amb dissolvents no van reeixir. 
Després de netejar la capa pictórica, van continuar la inter-
venció restituint les perdues del suport: les van reomplir amb 
tascons de fusta de bassa i un estuc bicomponent anomenat 
Balsite (de base epoxídica, és un material elastic pensat per en-
colar objectes históric-artístics delicats) i després les van cobrir 
amb massilla d'aquest mateix material per poder-les posterior-
ment anivellar amb un bisturí i polir-les. 
Per acabar, van recuperar la policromia reintegrant les llacunes 
amb aquarel·les i la técnica del rígattíno (fent ratlles verticals 
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superposades que a certa distancia permet f 
1
, b en er una 1 completa de o ra , mentre que des de la pr . . ecturil 

· 1· 'ó d 1 · oximitat facil 't v1sua 1tzac1 e es parts intervingudes) 12 pe I en la , r recobrar I' 
original i un bon recorregut óptic de l'escult aspeue 

f. ¡· ura, proced que van ina 1tzar envernissant amb esprai Lefr 1ment 
1 

• ),,, . . anc per prot . 
a capa p1ctunca I aconseguir un acabat unifor . . egir . . me I set1nat 1i 
En segon lloc, van intervenir la lmmaculada G . · oncepc,6 .. 
ciant també la restauració amb l'enretirada de la ca ' ini-
sediments acumulats en la superfície de manera pa . de mecan1ca 
havent de descartar aquest procediment en algu ' nes zones 
delicades, a favor de la neteja amb sacs de molla de . 

. . 'ó b I' . d d' · pa I la posterior aspirac1 am aJu a un p1nzell suau 14 co h , m a-
vien fet amb María Magdalena . En aquest cas, a la capa de 
pols i fum també e~ s~maven restes de pintura no original, 
de cotó I de f1bres textils, probablement afegits per accident 
durant algun intent de neteja i restitució de la policromía. 1 

després, tal i com s'explica en !'informe de restauració, van 
procedir a la realització de les proves de solubilitat: " ... ba-
sándonos en el test de limpiezas acuosas de Cremonesi con 
diferentes pH tamponados y aditivos" .15 A continuació Villal-
ba i Díez van fer una segona neteja: " .. ./a química, mediante 
hisopos humedecidos en una solución templada con un pH 7 
tamponado y citrato de tríamonío" .16 L' eliminació d' aquesta 
capa, va resultar un canvi visual més impactant en aquesta 
talla que en l'altra, puix que com s'ha esmentat anteriorment 
quan s'explicava el seu estat de conservació, els color clars de 
la túnica i el mantel!, blanc i blau, s'havien vist més alterats 
per la pols i el fum que els colors lila i verd, més foscos, de 
María Magdalena. 
A continuació, van reomplir els faltants del suport amb la 
fusta de bassa, tallant a ma les diferents parts per ajustar-
les a les diferents obertures i profunditats de les esquerdes, i 
acabant-ho amb la cobertura de Balsite per procedir després 
a l'anivellament amb el bisturí i la fregadora. 
Finalment, en van fer la reintegració cromatica amb les 
aquarel -les i la tecnica del rigattino als llocs on hi havia llacunes 
i desgast, i on s'havien d'integrar les esquerdes ambla resta de 
!'escultura . 1 van acabar la restauració protegint també la talla 
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aportant uniformitat amb el vernís en espra1 de Le ranc. 

Conclusió 6 del 
La intervenció duta a terme per l'equip de restauraci ha • · s lut Dfez CAEM format per les expertes Ana V1llalba 1 ª lt res 
permes recuperar part de !'esplendor original de les escu uent 
d'aquest gran mestre, així com aprofundir en el coneixemera-
tecnic d'aquests béns i la seva conservació pera les gen 
cions futures. 



1. Sobre la religiositat en l'obra de Leandre Cristófol vegeu : VIL.A, F. : 
"El rerefons cristia de Leandre Cristófol" , Arrels cristianes. Presen-
cia i significació del cristianisme en la história i la societat de L/eida, 
Temps de 1/ums i ombres. Temps d'esperanr;a, vol. IV, Lleida, Pagés 
editors, Bisbat de Lleida, 2009, pp. 727-736. 

2. NAVARRO GUITART, J. (comissari i coord .): Leandre Cristófol (cat. 
expo.), Sala Cristófol del Museu d'Art Jaume Morera (Lleida), 26 
d'abril al 31 de maig de 1995, Lleida, Ajuntament de Lleida, Museu 
d'Art Jau me Morera, 1995, p. 277 . 

3. L'església original de Santa Maria Magdalena esta documentada 
des de 1163. El 1707 durant la Guerra de Successió, el temple és 
destrui't i no es torna a reedificar fins al 1717; malauradament no 
sera l'última vicissitud histórica que patira i quedara novament en 
estat ru'inós el 1812, durant la Guerra del Francés. Des de 1881 i 
fins a 1946, el seu destí estara lligat al de la parroquia del Carme, 
amb la que compartira cotitularitat. Finalment, el 1946 després 
de la Guerra Civil, la creació de la nova demarcació parroquial de 
la ciutat de Lleida afavorira la construcció del nou i actual temple . 
Vegeu : SOL i CLOT, R. ; TORRES i GRAELL, Mª. C. : La parróquia de 
Nostra Sra. del Carme de Lleida, Zaragoza, 1999. 

4. GAYA FUERTES, A. M. : La parróquia de Santa Maria Magdalena: 
origen i história [en línia], Lleida, 19 pagines, <https://docplayer. 
es/ 1 3 90449 08-La-pa rroq u i a-de-san ta-ma ri a-m ag da len a-or i-
gen-i-historia . html > (Consulta: 1 O abril 2021 ). 

5. CARMONA MUELA, J.: Iconografía de los santos, Madrid, Istmo, 
2003, pp . 309-317. 

6. PAREJO DELGADO, M. J.: "La iconografía de la Inmaculada Con-
cepción en las parroquias sevillanas" , La Inmaculada Concepción 
en España: religiosidad, historia y arte: actas del simposium (San 
Lorenzo del Escorial, 1 al 4 de setembre de 2005), vol. 2, Madrid, 
Real Centro Universitario Escorial-María Cristina, Ediciones Escuria-
lenses, 2005 [p. 965-986), pp . 972-976. 

7. Vegeu : NAVARRO GUITART, J. (comissari i coord.): op. cit. , 1995, 
p. 277-292; i GAYA FUERTES, A. M. : op. cit. , Lleida, pp. 16 i 17; 
VILLALBA, A. ; D[EZ, S.: Restauración de las esculturas del presbi-
terio de la parroquia de Santa María Magdalena [informe inédit], 
Lleida, Centre d' Art d' tpoca Moderna de la Universitat de Lleida, 
2020, 21 pagines. 

8. Com s' indica en !'informe de restauració, per poder identificar 
la fusta seria necessari realitzar un estudi microscópic d'aquesta . 
Vegeu : VILLALBA, A.; D[EZ, S.: op. cit., 2020 (21 p.]. p. 5. Altra-
ment, sabem que Leandre Cristófol, amb formació de fuster i 
ebenista, n'emprava de diferents tipologies, entre les quals s'han 
pogut catalogar algunes com les de: bedoll , castanyer, roure, oli-
vera , plataner, boix i inclús alguna fusta d'origen africa . Tenint en 
compte la naturalesa i les dimensions de les escultures de Maria 
Magdalena i la lmmaculada Concepció, és possible que en aquest 
cas l'artista es decantés per executar les talles amb una fusta 
noble com la de roure o la de castanyer. Vegeu alguns exemples 
a: NAVARRO GUITART, J. (comissari i coord.) : op . cit., 1995, pp . 
276-278 i 285-287. 

9. VILLALBA, A.; D[EZ, S.: op. cit. , 2020 (21 p.), p. 2. 
10. lbidem. 
11 . VILLALBA, A. ; D[EZ, S.: op. cit., 2020 (21 p.), pp . 2 i 5-7 . 

1. L'escultura de Maria Magdalena desprésde la restauració. 
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2. La talla de la lmmaculada Concepció en l'actualitat. 
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reversibilitat, perqué és facil i totalment amovible amb aigua. 
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