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EL MARXISME CURARÀ ELS MALALTS
PER ASHOT GEGHAMYAN
1. FITXA TÈCNICA

Nom: El marxisme curarà els malalts

Autor: Frida Khalo (1907-1954).

Cronologia: 1954

Localització: Museu Frida Khalo (Ciutat de Mèxic).

Mides: 76 x 61 cm.

Tècnica: oli sobre tela.

Estil: surrealista.

Tema: simbòlic.

2. CONTEXT HISTÒRIC

Estem a les II avantguardes, després del II Guerra Mundial (1939-1945) i la Guerra Freda, el món
estava dividit en dos blocs; el bloc comunista i el capitalista. Durant aquests períodes l’artista
mexicana Frida Khalo, va tenir una popularitat nivell internacional. La seva vida va estar marcada per
diferents episodis, durant els sis anys pateix poliomielitis, que li dona dificultats al moment de
caminar, i als divuit tingué un greu accident de circulació que li deixa immobilitzada durant tota la
seva vida. El 1929 es casa amb el muralista Diego Rivera, però no va tenir sort a l’hora de tenir fills
patint el seu primer avortament el 1932, arrossegant així totes les desgràcies psicològiques i físiques
que va patir durant tota la seva vida. Tot aquest drama més el seu suport al partit comunista es veu
reflectit en la seva obra.

3. ANÀLISI FORMAL

Com es pot veure l’obra ha sigut tractada amb un dibuix acurat, perfilant els contorns amb una fina
línia negra. Les pinzellades són lliures i ràpides i tots els objectes han sigut tractats amb molt realisme.
Com es pot veure els colors més utilitzats són el vermell (perill), el blanc i l’ocre (el comunisme), el
blau (la serenitat), el negre (imperialisme) i el verd fosc del vestit. En aquesta obra també es pot veure
l’ús de l’autoretrat, ja que es veuen figures com Frida Khalo al centre i Karl Marx a la part superior
esquerra. També es veu una certa simetria entre les dues crosses en vertical que apunten a la figura
central Frida, que es pot dir que divideix el quadre en dues meitats, ja que la part dreta del quadre
s’utilitzà sobretot el groc, mentre que a la part esquerra s’empra sobretot el vermell. Però també hi ha
simetria entre les dues mans que agafen a Frida i es pot veure clarament una línia vertical al braç que
està agafant a l'oncle Sam.

4. ESTIL I CARACTERÍSTIQUES DE L’ESTIL

El Surrealisme va buscar la creació artística a partir del subconscient. Cercava l’irreal i inconscient a
través del món dels somnis. Es distingeixen dos corrents principals:
– Automatisme, de tendència abstracta.
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– Oníric, de tendència figurativa.

En aquest estil els artistes sobretot volen mostrar els seus sentiments, el seu subconscient, per tant en
aquest estil no s’intentarà mostrar temes del món i la realitat sinó com se sent l’artista davant el món,
donant així més protagonisme a l’artista que pinta el quadre amb els seus sentiments.-Composició: És
força simètrica i oberta (els elements escapen del quadre). L’eix de simetria està marcat per la
cotilla i divideix el quadre en dues meitats. Ella està al centre. El costat dret és més negatiu i
l’esquerra més positiu. Per altra banda, El paisatge està dividit entre el cel i la terra.la part de baix
és mes gran que la de dalt (cel) Ella forma un triangle i les crosses un altre d’invertit.

-Profunditat: No hi ha perspectiva, però entre les crosses, els colors i les mans es crea certa
profunditat.

- Llum: No hi ha massa tractament de la llum. Es produeix un joc entre la zona més fosca i la zona
més clara però no hi ha clarobscurs.

- Moviment: No és molt exagerat. Les diagonals aporten dinamismes. També aporten dinamisme
les crosses que cauen i les mans que l’acullen.

-Expressivitat: expressa el seu món interior (la seva malaltia i la seva ideologia).

-Tractament de la figura humana: És realista. No s’idealitzava. És figuratiu.

6. FUNCIÓ INTERPRETACIÓ I SIGNIFICAT

Aquesta obra pretén donar suport al moviment marxista-comunista, que com es pot veure és
representada amb colors més clars, mentre que l’imperialisme i el capitalisme són representades amb
colors més vermells i foscs. En l’obra es pot observar un colom blanc (signe de la pau) que arriba de la
terra on només es mostra Xina i part de Rússia, principals països comunistes durant el període històric
d’aquesta obra, això vol dir que el comunisme farà arribar la pau. Per un altre costat es pot veure el cap
de Karl Marx agafant pel coll a l’aguiló estatunidenc amb el cap de l’oncle Sam, mostrant així
l’enfrontament entre les ideologies comunistes i capitalistes. També es pot veure que la terra est
dividida en dues parts: en la part esquerra (partits comunistes o d’esquerra) es pot veure sobretot el
color ocre que representa el suport comunista amb rius blaus (serenitat), en la part dreta (partits
conservadors o de dretes) es pot veure una terra més vermella (perill) amb rius de sang i explosions
nuclears (el caos). Frida està agafant un llibre vermell que és una referència clara al Manifest
Comunista de Karl Marx. Cal dir que tat Marx com Frida estan observant directament a l’espectador.
Altres peculiaritats d’aquesta obra són les mans amb ulls que agafen a Frida que representen les mans
de la saviesa. Per últim cal parlar de les crosses que deixa caure Frida, que donen la idea de
regeneració, de recuperació, d’aquí el títol del quadre. Bàsicament es veu representada la utopia de
Frida Khalo.

7. MODELS I INFLUÈNCIES

Aquesta obra és estretament personal i la major part d’aquesta obra reflecteix els traumes de Frida i la
seva preocupació política i social, suport al partit comunista, aspectes que comparteix amb el seu
contemporani i marit Diego Rivera. Es pot dir que aquesta obra rep influència de l’art precolombí i
també té algunes característiques del moviment surrealista, malgrat que Frida va rebutjar aquesta
última influencia.

Malgrat això en les seves composicions es pot veure el seu interès per l’art precolombí i el realisme
social, aspectes que comparteix amb els muralistes mexicans Diego Rivera, amb qui es va casar, José
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Clemente Orozco i Alfaro Siqueiros. L’any 1938, André Bretón visità Mèxic i va descobrir l’obra de
Frida, associant-la amb el grup surrealista.

Altres obres de Frida:

● Autoretrats
● Frida i Diego Rivera
● Frida i la Cesásera
● Las dos Fridas
● La columna rota
● El ciervo herido
● Sin esperanza
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