
Frida Kahlo (1907 – 1954, Mèxic)

Frida va ser una reconeguda pintora mexicana. La seva educació artística es va 
desenvolupar en el context cultural de la postrevolució mexicana i, des dels 
anys vint, va començar a valorar la cultura autòctona. Apreciava els valors 
estètics de l'art popular de Mèxic i en la seva pintura hi demostrava un sentit 
dramàtic i violent. Va formar part, del 1925 al 1929, d'una tendència estètica de 
tipus avantguardista europea sorgida a Mèxic, anomenada estridentisme, que 
tenia com a característica la voluntat d’eliminar l’antic ordre i construir una 
nova societat. 

La seva pintura va desenvolupar-se a partir de la influència de diferents estils 
—el realisme, el surrealisme i el simbolisme. Frida, moguda per la passió i la 
sensualitat, es caracteritzà per un profund sentit de la independència i la 
rebel•lia contra els hàbits socials i morals. Orgullosa de la seva mexicanitat i de 
la seva tradició cultural, es va enfrontar a la penetració dels costums nord-
americans. Durant tota la vida va tenir una salut fràgil: als sis anys va patir la 
poliomielitis i als divuit un greu accident de trànsit que va fer que hagués de 
sotmetre's a un gran nombre d'operacions quirúrgiques. 

El 1929 es va casar amb l'artista i muralista Diego Rivera, amb qui va mantenir 
una relació tempestuosa plena d’amor, de desamor, d’infidelitats i d’odi, que va 
fer que es divorciessin i es tornessin a casar el 1940. Juntament amb Diego 
Rivera, va donar suport al partit comunista. En els darrers anys de la seva vida, 
Frida gaudí d’un gran reconeixement i va exposar en prestigioses galeries de 
Mèxic, Nova York i París, entre altres grans ciutats. El 1953, la seva salut empi-
tjorà i li van haver d’amputar una cama, fet que la traumatitzà fins al punt que 
va intentar suicidar-se diverses vegades. Al cap d’un any va morir a Coyoacan. 
 

  Frida Kahlo
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En aquesta biblioteca, podeu trobar llibres que parlen de la seva obra,             
marcats amb un distintiu...
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