SANTIAGO PADROS I ELIES
Pintor, mosaista i vidrier
.Ioan Ventura i Mavnou

Perfil humi i artistic

Neix a Terrassa I'any 1918, on

curs)L els estudis elementals

i

de

Batxillerat a les Escoles Pies, en les quals rebrd i assumiri una formaci6
religiosa que el marcare en molts aspectes de la seva vida. (Fora zq ,l).
Terrassa, com a ciutat fabril i activa. Ii dona indirectament una inquietud de treball i d'acci6 constants que ho fari servir per buscar, dins
dels imbits artistics, diversos camins hns a portar-lo a I'estudi i prdctica
de la pintura.

Li

interessa vivament, des de jove, tot el conjunt de l'acrdpolis de
l'antiga Egara, formada per les esgl6sies de Santa Maria i Sant pere, i pel
Baptisteri de Sant Miquel, amb un conjunt de mosaics paleocristians, pintures prerominiques i rominiques, amb taules pintades per Jaume
Huguet, Jaume Cirera, Guillem Talam i Lluis Borrassi, embolcallat tot
per una arquitectura romanica amb vestigis visigbtics.
En aquest conjunt, un dels millors d'Espanya, s'ha de suposar que hi
trobi un mirall per al desenvolupament de la rcsta de la seva trajectdria
professional, una linia artistica basada en el classicisme i en I'humanisme.

Arriba
rurroa Il'any
any ryJo,
r936, comen9a
comenga la guelra civil,
crvll, te
te t8
t6 anys I pren posrclo
per un bendol. Ho fa pel sector nacional, travessant el front i prenent part
en la contesa.

Acabada la guera civil, es replanteja la direcci6 de la seva vocaci6
artistica i comenta els estudis de Filosofia i Lletres a la Universitat de
Barcelona, perqud li sembla que pot, aixi, enriquir la visi6 i amplitud de
la seva vocaci6 a la pintura.
L'a\y 1943, quan nom6s t6 25 anys, €s designat membre de la
Fundaci6 Alexander Von Humboldt, i va ser pensionat per aquesta entitat
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alemanya, a I'escola de Kronemburg, dirigida pel gran pintor Wemer
Peiner. S6n els anys de la seva formaci6 definitiva, i rcp ensenyament en
els tallers dels escultors Georg Kolbe, Amo Brecker i Joseph Thorak,
mentre viatja infadigablement, per a coneixer I'art, a les ciutats d'Alemanya, Austria i Txecoslovaquia.
El 194'7 , en plena activitat creadora, d6na un tomb a la seva trajectdria artistica i comenga a interessar-se plenament pels mosaics. Passa una
temporada a Venecia, Roma i Rivena, on, sens dubte, hi ha els millors

mosaics d'Europa. Tornant d'ItAlia, entra dins I'drbita intel'lectuaL
d'Eugeni d'Ors, del qual rebri una infludncia noucentista molt intensa 1
pellnanent.
Se li reconeix immediatament la seva vilua artistica i 6s invitat a exde los once -. re\ervat nomds a gmns artisposar a la sala especial
"Sal6n

Definitivament s'instal la a Terrassa i obre el seu estudi; de mica en
mica va deixant I'escultura i la pintura per dedicar-se al mosaic i, posteriorment, als vitralls.
Es una etapa de gran activilat en el laller per poder complir amb els
encerrecs que li venen prhcticament de tot arreu, bAsicament de les esgl6sies en periode de reconstrucci6 degut a la guera.
T€ necessitat d'obdr un taller de mes amplitud i funda, a Molins de
Rei, la manufactura de vidre ReSio Pistrira, segons I'estil de Murano.
L'any l95l se li encomana el projecte m6s gran de la seva vida, que
€s Ia decoraci6 de la cipula central del <Valle de los Caidos>). Per poder
dirigir aquesta obra, i les que diigeix per diversos indrets de l'Estat i de
Madrid, instal.la el tercer taller en la prdpia capital.
Durant els segiients anys treballa per les principals catedrals' edificis
priblics, paniculars, obres civils i oficials, d'Espanya i tamb6 de I'estranger, com Pueno Rico, New Jersey, India, etc...
El 2 de maig de l97l mori en trdgic accident de carretera al Vendrell
(Tarragona), a I'edat de 53 anys, en plena carrera professional.
Malgrat haver mort en una edat prou jove, ha deixat una extensa relaci6 de treballs i obres que, com a exemple i no pas de manera exhaustiva.
s'exposa a continuaci6.
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Srnriaso Padr6s i Elias.
Rerral a la mina de plom. realitzdt
cl 1959 per Revello de Toro.
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Obres realitzades

1939 Pinlura mural. Capella Cermanes Carmelites. Terrassa.
1939 -Pintura a I'oli, a les Escoles Pies, Terrassa.
1941 -Tela en or i sdpia de la Llar dels Ex-combatents, Terrassa.
1942 Pintura al tremp. Finca Valldbda, Manresa.
1943 Decoraci6 mural. Esgl€sia de Sant Joan, Berga.
1944 -Retaule a l'oli. Capella del Col.legi, Caldes de Montbui.

1944-Mosaic. Consell Superior d'Investigacions Cientifiques, Madrid.
1945 Mosaic. Col.lecci6 Joan Joly, Matadapera.

1945 Mosaic. Cementiri Nou, Terassa.
1946 -Mosaics. Tron de la Mare de D6u, Monestir de Montserrat.
1946 -Mosaics. Santuari del Miracle. Solsona.
1947 -Mosaic, Seminari Conciliar. Barcelona.
1947 -Mosaics. Monestir de Montse.rat.
1948 -Mosaics. Ermita de Sant Crisrbfol i Col.lecci6 Manuel Echevarria,

Vilanova i la Geltni.

-Mosaic. Museo de la Catedral, Santiago de Composlela.
1948 Mosaic. Col.lecci6 Antonio Oriol, Buenos Aires.
1948

1949 Mosaic. Col.lecci6 Edouard Maire, Ginebra.
1949 -Mosaic. Esgl6sia de Sant Miquel, Molins de Rei.
1949 -Cripta del Terg de Nostre Senyo.a de Montserrat.
1950 -Mosaics. Fabrica Sanllehi, Terrassa.
1950 -Mosaics. Ciutat Universidria. Madrid.

1951 Mosaics. Recintes Esgldsies Romilniques, Tenassa.
1951 -Comenqa la gran cfpula de <El valle de los Caidos>.
1952 -Mosaic. Ciutat Sanatorial Carbonell, Tenassa.
1953 -Vidrieres. Parrdquia Nostra Senyora de Begoiia, Madrid.
lo53 - Mosaic. Parque del Oeste. Madrid.
1954 Mosaic. Vestibul bloc carrer Geneml Pardifras. Madrid.
1955 - Mosaic. Col.lecci6 Camilo Josd Cela. Palma de Mallorca.
1956 -Mosaic. lnstituto Nacional de Previsi6n. Ja€n.
1956 -Mosaic. Teatro Real, Madrid.
1957 -Mosaic. Esgl6sia Nuestra Sefrora de Fdtima, Orense.
1957 -Mosaic. Col.legi Valldemia, Matar6.
1958 Mosaic. Esglesia de Sant Agusti, Madrid.
1958 -Mosaic. Sagristia de <El Valle de los Caidos>.
1959 -Mosaic. Temple de Sant lldefons. Madrid.
1959 -Mosaic. Convent Germanes de la Caritat. Madrid.
1959 Mosaic. Parrdquia Sanatorio de Trillo, Guadalajara.
l960 -Pintura al fresc. Casa del Artista, Madrid.
l960 -Mosaic. Central Hidro€lCctrica E.N-H.E.R., Caldes de Bohi.

l96l -Mosaic. Fibrica Colomer Montmany, Vic.
1961
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-Mosaic. Esgl6sia de I'Ascensi6, Pueno Rico.

Vitrall de l'

t4t

l96l . Mo\aic.

Set mosaics murals. Ne$ Jer\ey.
1962 -Mosaic. Col.legi Sant Joan de D6u, Saragossa.
1962 -Mosaic. Fabrica Loste, Tarragona1962 -Mosaic. Esgl6sia, Tortelavega.
1962 Mosaic. Esgl€sia Parroquial, Corella.
1963 -Mosaic - Catedral, Vigo
1963 -Mosaic - Parrbquia Verge Gran, Torrelavega.
1963 -Mosaic. Esgldsia de SantiaSo de Canes, Sanlander.
l9& -Mosaic. Seminari dels Jesuiles, Bombay
1964 Vidrieres. Esglesia del Pilar, Madrid.
1964 -Mosaic. Faqana edifici carrer Conde Vallellano. Tarragona.
1965 -Mosaic. Parrbquia de I'Anunciaci6' Burgos.
Ia65 -Mosaic. CampeLnar de Sanl Joan de Ddu. Le6n.

I965 -Mosaic. Cotlecci6 Edouard Maire, Ginebra.
1965 -Mosaic. Ambulatori Seguretat Social, Toledo.
1966 -Mosaic. Esgldsia de Medinaceli, Madrid.
1966 -Mosaic. Santuari de Villablanca. A€valo.
1966 -Vidrieres. Col legi del Sagrat Cor, Taragona.
lq66 -Mosaic. Comrssanal Maritim Espanyol. Madrid
1967 -Mosaic. Aeropon de Barajas, Madrid.
1967 -Mosaic. Sanatori Villablanca, Tarragona.
1967 -Mosaic. Pardquia Nostra SenyoB del Carme, Lleida.
1967 -Mosaic. Sanalori Santa Teresa, Arevalo.
1967 -Mosaic. Edifici Plus Ultra, Pamplona.
1968 Mosaic. Saint Patrick Church, Devlava (india'
I 968 -Mosaic. Institu! Secundari, Terrassa_Sabadell.
1968 -Mosaic. Parrdquia de Sant Pere, BurSos.
1968 -Mosaic. Cripta Jefatura Provincial, Tarragona.
1969 -Mosaic. Esgl€sia de Nostra Senyora de Fetima' vigo.
1969 -Mosaic. Laboratoris Pevyra, Molins de Rei.
1970 Mosaic. Banc Hispano_America, Terrassa.
l97O Mosaic. Cripta Cementiri del Pardo, Madrid.
l9'7O Mosaic. Familia Miralles, vilafranca del Penedes.
l97O Mosaic. Presbiteri Esgldsia Parroquial, Clariana.
l97O -Mosaic. Esgl€sia Parroquial, Gomal.
t97l -Mosaic. Col lecci6 J. Chover, Madid.
1974

142

-Mosaic. Collecci6 J. Segura. Matadepera

Altar Major de Sant Vicenq de Mollet.
Mosaic de I'Arc Triomfal.
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Ohres a Mollet del Vallis
En la nostra poblaci6 s6n dues les obres conegudes i que estan precisament en els dos edificis mes representatius de la ciutat, una a la Casa de
la Vila, i I'altra a I'Esgl6sia Parroquial.
En algun catileg d'obres fetes per Santiago Padr6s es parla d'un mosaic que pona per titol <<Alegoria> i, com a destinatari, el Casal dels AvisNo s'ha pogut trobar I'obra ni tampoc la seva destinaci6.
El treball fet a I'edifici de I'Ajuntament de Mollet 6s un espldndid vitrall que il.lumina I'escala de l'immoble, amb unes mesures forga considerables i fet amb la tCcnica de m6s qualitat pel que fa a la mateixa resistbncia del parament, que consisteix en abocar el vidre fos entre les diverses separacions, donant-li la forma, dibuix i color desitjat. Aquesta vidriera va ser feta als tallers de Molins de Rei, i el projecte per I'arquitecte
tdcnic Josep Maria Blanch i Esteve. (Foto ne 2).
Quan al treball de I'Esgl6sia, esti situat en el frontis de I'arc principal
que emmarca el Presbiteri o Altar Major. 6s un mosaic, de dibuix classicista, representant una part del cami que ha fet I'Esgldsia des de la predicaci6 de Sant Joan Baptista fins els temps actuals, amb el concili Vatici II.
El proiecte d'aquest zuc va ser del pintor Jaume Busquets i Mollera, i
realitzat en el taller de Mosaics Egara de Tefiassa. (Foto na 3 ).
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