Cugat.cat / noticies
El Museu Marilyn Monroe de Cal Gerrer recorda els 55 anys de la mort de l'actriu amb un
documental
El Museu Marilyn Monroe de la Casa-Museu Cal Gerrer
commemora aquest dissabte el 55è aniversari de la mort de
l'actriu amb la projecció d'un documental sobre una de les
últimes peces que van arribar a la col·lecció santcugatenca. El
propietari del museu i responsable de la Fundació Cabanas,
Frederic Cabanas, ha realitzat un documental centrat en la
carta que la intèrpret va escriure a Truman Capote 11 dies
abans de morir on parlava de la seva relació amb JFK. El
visionat es farà a les set de la tarda.

La carta a Capote
Una de les últimes adquisicions de la Casa-Museu Cal Gerrer per a la col·lecció sobre Marilyn Monroe va ser
una carta inèdita que l'actriu dirigia a Truman Capote sobre la seva relació amb el president Kennedy. Segons
Cabanas, el text revela detalls que avalarien la tesi de la conspiració en la mort de l'artista. La peça està en una
vitrina i el públic només pot llegir les primeres línies de la carta, escrita 11 dies abans de la mort de Monroe.
La carta va arribar a la col·lecció local fa dos anys.
Marilyn Monroe va néixer l'1 de juny del 1926 com a Norma Jean Baker i aquest 5 d'agost es commemoren 55
anys de la seva mort. El suïcidi als 36 anys no va apagar el mite d'aquesta intèrpret coneguda per títols com
'Ningú no és perfecte', 'Bus stop' o 'El príncep i la corista'.
A Sant Cugat el seu record està viu gràcies a l'espai museístic que Frederic Cabanas ha dedicat a Monroe a la
Casa-Museu Cal Gerrer. A la tercera planta de l'edifici hi ha una col·lecció amb 3.000 llibres, 250 discs, 3.000
postals i 5.000 retalls de diari. El fons és una recopilació d'objectes recollits durant 40 anys.
Cal Gerrer, obert el 2015, ofereix la col·lecció de llibres i objectes dedicats a la intèrpret més important
d'Europa.
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