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Sergi Cadenas exposa una 
vintena d'obres a la Diputació
La mostra permet conèixer l'experimentació amb el ferro d'aquest mestre de la forja 
format al negoci familiar del carrer Nou

Una part de la mostra 'Evolució, realitat i moviment', que es podrà veure fins al 20 de maig a la Diputació de Girona. Foto: 

Anna Camps / ACN 

L'artista gironí Sergi Cadenas exposa fins al 20 de maig una vintena d'obres a la Diputació de 

Girona, en la que és la vuitena mostra del programa de la corporació 'Exposicions viatgeres'. 

L'artista és conegut per ser un mestre artesà de la forja format al negoci familiar del carrer Nou 

Ferros d'Art Cadenas. D'aquesta manera, combina la professió amb l'afició que ha mantingut 

sempre pels processos d'experimentació plàstica amb diferents materials, especialment el ferro. 

La mostra, presentada aquest dimarts i titulada 'Evolució, realitat i moviment', es preveu que 

iniciï un cicle itinerant per diverses sales d'exposicions de les comarques gironines. 

Amb 'Evolució, realitat i moviment' es pretén donar a conèixer l'obra plàstica de l'artista gironí 

Cadenas, més conegut per ser un mestre artesà de la forja. L'exposició consta d'una vintena de 

peces, la majoria de les quals són quadres on es combina l'oli o l'acrílic sobre tela, ferro o fusta, 

tot i que també s'hi poden veure escultures de ferro forjat de petit i gran format. En aquesta 
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mostra s'exposen obres creades durant els últims 4 anys, amb especial protagonisme, però, de les 

peces més actuals. 

Cadenas treballa principalment amb el paisatge urbà i amb la figura humana. Algunes de les cares 

que ha creat són tridimensionals, de manera que l'espectador pot veure imatges diferents segons 

l'angle des d'on mira l'obra. En aquest sentit, l'artista diu que els visitants poden sentir curiositat 

per esbrinar de quin material estan fetes les seves obres, o per veure des de diferents 

perspectives els protagonistes canviants de les pintures. En la presentació de la mostra, també 

s'ha pronunciat en aquesta direcció el diputat de Cultura de la Diputació de Girona, Roger 

Zamorano, que considera que és una exposició que "no només comunica, sinó que permet 

interactuar". 

Coincidència amb el 'Girona, temps de Flors' 

L'exposició de Cadenas a la Diputació de Girona coincidirà amb el 'Girona, temps de Flors', de 

manera que qui visiti el Pati Cultural de l'edifici de la corporació també podrà gaudir de la 

mostra, que s'hi podrà veure del 7 al 20 de maig, de dilluns a diumenge, de 10.00h a 20.00h. 

Reivindicació de l'"artesà-artista" 

Durant la presentació de la mostra, Cadenas ha reflexionat que les peces de forja s'associen 

només a artesania, mentre que les de pintura, a un artista. Això porta a una diferent valoració 

entre unes i altres obres, ha observat. "Veus artesans que ho fan molt bé i amb molta tècnica de 

dibuix, i a aquests no se'ls valora", argumentava en aquest sentit. Per això que Cadenas ha volgut 

fer una reivindicació de l'"artesà-artista". 

Un mestre de la forja 

La trajectòria de Sergi Cadenas (Girona, 1972) ha estat sempre vinculada a la seva formació 

professional, que és el món de l'artesania. Actualment és el responsable del negoci familiar Ferros 

d'Art Cadenas, una empresa gironina amb gairebé tres segles d'història. Tot i que va estudiar 

disseny i forja artística al Gremi de Serrallers de Barcelona (1992 i 1993), el seu apropament al 

món de la pintura es autodidacte. 

Segons explica ell mateix, és la "curiositat" és el que l'ha portat a experimentar i fer obres on 

combina ferro i pintura, per exemple. "És la curiositat de fer una cosa diferent, més que una 

evolució", concreta. Sobre les influències rebudes, Cadenas hi contempla la del pintor saltenc 

Joan Mateu i la de l'artista i un dels impulsors del modernisme català Ramon Casas, entre d'altres.

El cicle 'Exposicions Viatgeres' 

Aquesta és la vuitena mostra del programa nascut el 2004 'Exposicions Viatgeres', que organitza la 

Diputació per potenciar l'art a la demarcació i, al mateix temps, posar a disposició dels 

ajuntaments propostes expositives. 
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· A prop de les terres gironines de Puigcerdà i Llívia tenim 'LES BAINS DE LLO'.

Aquest vespre s’ha inaugurat al Museu de la Mediterrània de Torroella
de Montgrí l’exposició «Evolució, realitat i moviment», de l’artista
gironí Sergi Cadenas.

La mostra, organitzada dins el marc del programa Exposicions
Viatgeres, ja fa més d’un any que itinera per diferents sales
d’exposicions de les comarques gironines i ara arriba a Torroella de
Montgrí, on s’estarà fins al 2 de setembre. En aquesta ocasió, la
mostra que es pot veure al Museu de la Mediterrània se centra amb
les obres amb què Cadenas ha estat treballant darrerament,
centrades en el propòsit de donar sentit a la imatge tridimensional
sobre una superfície plana. L’exposició també conté un documental,
mitjançant el qual el visitant podrà conèixer de prop el treball de
l’artista.

L'exposició ha estat inaugurada per Josep Sala, diputat de la
Diputació de Girona; Jordi Cordon, alcalde de Torroella de Montgrí;
Gerard Cruset, director del Museu de la Mediterrània, i Eugeni Prieto,
comissari del cicle "Ancoratges" organitzat pel museu.
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Notícies més llegides
1a Fira del Col·leccionista de Música,
Còmic i Cinema a Platja d´Aro.

Segona edició de Moon Light Shooping
Platja d’Aro el dissabte 29 de juny.

“la Caixa” ja ha premiat a 82 clients a
Girona amb una paga de 1.000 euros.

Finques J.Compay de Llançà celebra el
50é aniversari.

La Cantada d’Havaneres de Calella de
Palafrugell arriba a la 47a edició.

Torroella de Montgrí

Inauguració de l'exposició «Evolució, realitat i moviment», de Sergi Cadenas, al
Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí.
Diputació de Girona - 20:03 - 29-06-2013 | L’exposició també conté un documental, mitjançant el qual el visitant
podrà conèixer de prop el treball de l’artista.
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