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Sinopsi
La peça és un retrat del polifacètic artista Sergi Mas i Balaguer. Se’ns 
mostra la cara més íntima i desconeguda del protagonista a través de la mirada del nét. 

Biografia del protagonista
Sergi Mas i Balaguer va néixer a Barcelona el 1930. Va estudiar a l’Escola d’Arts i Oficis de Barcelona (La Llotja). A finals 
dels anys cinquanta es traslladà a viure al Principat d’Andorra, on ha continuat residint fins a l’actualitat, al poble d’Aixovall. 
Escultor, gravador, dibuixant, caricaturista, pintor, dissenyador, ceramista, escriptor, estudiós de les arts tradicionals i 
professor de plàstica, és autor de nombroses obres tant públiques com privades. 

Biografia i filmografia del director
Hèctor Mas i Garcia va néixer a Andorra el 1984. Va estudiar realització audiovisual a l’escola EMAV de Barcelona i 
comunicació audiovisual a la UPF de Barcelona. És el director d’Ull Nu, Festival Audiovisual de Joves Creadors dels 
Pirineus. Ha dirigit els curtmetratges: El Compte Yàcula, Els tres soldats, Mars Picnic, L’ou de Fabergé, i el documental 
Rachel. És guionista i director de la websèrie Apanyats. 

I, seguidament, ell va continuar treballant amb intensitat, tot i els seus dubtes metafísics entre 
art i artesania, regalant-nos la seva amistat i les seves converses entranyables, amb la seva fina 
ironia i la seva capacitat de recordar per fer-nos participar de les seves vivències i coneixences. 
I reprèn la seva feina al taller de la placeta de Santa Filomena d’Aixovall, com podrem veure 
ara mateix en aquest documental intimista. I que per molts anys ho pugui seguir fent, perquè el 
Sergi ha sabut interpretar l’imaginari andorrà del passat, del present i del futur. 

Fitxa tècnica
Títol: Sergi Mas i Balaguer
Gènere: Documental
Durada: 25 minuts
Format: HD 1920x1080
País de producció: Andorra

Fitxa artística
Producció: SAC – Societat Andorrana de Ciències  
Amb el suport del Govern d’Andorra

Direcció: Hèctor Mas
Composició musical: Lluís Casahuga
Intèrprets musicals: Lluís Casahuga i Eric Rossell
Edició: Hèctor Mas amb el suport de Martí Pavia
Edició de so: Blai Barba
Retoc de color: Lluís Ferrer

Hèctor Mas i Garcia, director del curtmetratge

Curtmetrage documental 
“Sergi Mas”
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