
El bloc de platja Temps de vacances

Una exposició de Frederic Cabanas



El bloc de viatge. Temps de vacances

L’art de traç ràpid

L'obra més íntima, personal, inèdita, 
privada, sensual, autèntica, sincera, 
vital, lluminosa, directa, sorprenent, 
inaccessible, actual, improvisada, 
trobada o casual de Frederic Cabanas.



La mirada relaxada del pintor
Aquesta exposició mostra per primer cop l’obra de 
Frederic Cabanas feta damunt dels llibres de viatge que 
l’artista acostuma a utilitzar, principalment, en temps de 
vacances. Cabanas hi aboca la seva creativitat en forma de 
dibuixos, escrits o anotacions, que en alguns casos no han 
passat de l’esbós, però en d’altres han acabat convertits en 
peces d’art. Una obra fresca, espontània, sincera i personal 
que ens permet conèixer el seu autor com no l'hem vist 
fins ara.

Es presenten 35 volums, que van del 1985 al 2005, oferint 
una mirada artística alhora que un recorregut vital.

L’exposició es complementa amb un vídeo, fet pel mateix 
Frederic Cabanas, que mostra tots aquells dibuixos que no 
poden ser exposats, doncs s'amaguen a l'interior dels 
quaderns. Un complement essencial, que es podrà gaudir 
tant a la sala d’exposicions com en projeccions a part.



Aquests dies he remirat els meus blocs d'apunts, cosa que no 
acostumo a fer mai, ja que sempre anem corrents i perquè també 
tinc por de mirar allò que he fet i decebre'm. Els records són tan 
bonics... i sovint els mitifiquem.

Però he de reconèixer que haver vist altre cop tants i tants 
dibuixos i pintures ha estat gratificant. Penso que no tots, però 
n'hi ha que fan que valgui la pena haver fet tantes passes amb 
tots els estris al damunt. Des que vaig començar en el món de la 
pintura que sempre he portat material per dibuixar o pintar. 
Especialment quan hem anat de viatge, quan anàvem justos de 
temps; tant, que quasi no els utilitzava, però aquest és el meu 
caràcter, no puc evitar portar tot allò que em pot fer falta quan 
veig alguna cosa que m'enamora. A tot arreu on he anat de visita, 
sempre m'han acompanyat aquests blocs que ara guardo amb 
gelosia. Crec que he fet un treball evolutiu i aquest fet m'anima a 
pensar que no he estat equivocat. No sé el que faré a partir d'ara. 
El demà és tan incert. Però mentre la salut m'ho permeti, seguiré 
carregat amb els meus blocs i pintures allà on vagi.

US ESTIMO

Frederic Cabanas



FREDERIC CABANAS

Frederic Cabanas Castells, fill d’una rellevant família d’artistes 
santcugatencs, és col·leccionista i estudiós del llegat de la 
Marilyn Monroe des de fa més de 40 anys. Durant aquest 
temps s’ha relacionat amb multitud de personalitats d’arreu del 
món vinculades amb l’actriu i ha fet diverses exposicions en 
memòria de la Marilyn. Recentment ha obert al públic, 
juntament amb la seva dona, Núria Nualart, la Casa Museu - 
Cal Gerrer a Sant Cugat del Vallès, on hi ha un espai museístic 
permanent, únic al món, dedicat a Marilyn Monroe.

Cabanas, d’acusada sensibilitat artística, ha desenvolupat 
diferents facetes en el món artístic, com el dibuix i la pintura, 
l’escultura, la música, la fotografia o el cinema. També és autor 
de nombrosos llibres, entre d’altres, "Marilyn Monroe una 
bibliografia"; "Sant Cugat. Orígens i Històries d'un Poble i 
d'una Família"; "Marilyn Monroe 3-D. Fotografia 
estereoscòpica"; "Las 30 caras de Marilyn Monroe"; o “Marilyn 
Monroe en España”.

Actualment, prepara el seu darrer llibre, titulat “La carta 
secreta de Marilyn Monroe”, que es publicarà ben aviat.





Inauguració de l’exposició, dissabte 11 de maig a les 18:30

Títol: El bloc de platja. Temps de vacances
Peces exposades: 35
Dates: de l’11 de maig al 22 de setembre de 2019
Lloc: Casa Museu - Cal Gerrer (C/ Santiago Rusiñol, 60 - 08172 Sant Cugat del 
Vallès)
Horaris: De dimarts a divendres de 10:30h a 14:00h i de 17:00h a 20:00h. Dissabtes 
de 10:30h a 15:00h i de 17:00h a 20:30h. Diumenges i festius de 10:30h a 15:00h.
Preu: Entrada gratuïta.
Contacte: Tel. 93 544 18 34 / 649 055 053 - museu@fundaciocabanas.com

mailto:museu@fundaciocabanas.com

