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En una ocasió, Lee Friedlander va dir: «Tendeixo a fotografiar 
les coses que es troben davant de la meva càmera». I això és 
el que ha fet al llarg de més de sis dècades, ha creat una obra 
variada i extensíssima que reflecteix la mirada que té del seu 
món, que també és el nostre. 

Considerat el fotògraf del paisatge social estatunidenc 
i, per tant, inclòs a la categoria de fotògraf documentalista, 
Friedlander ha recorregut l’Amèrica del Nord una vegada 
i una altra, n’ha captat tot allò que hi veia, més atent al 
mitjà fotogràfic en ell mateix, a la manera de fer «una 
bona fotografia», que no als aspectes socials que havien 
preocupat els seus predecessors. 

Lee Friedlander és fotògraf gairebé des de la seva 
adolescència. Va néixer a Aberdeen, una població de la costa 
del Pacífic, a l’estat de Washington, el 14 de juliol del 1934. 
Orfe de mare de ben petit, va viure amb uns familiars del pare 
prop de set anys. En aquest període va desenvolupar la seva 
passió pel jazz i la fotografia, i el 1962, després d’instal·lar-
se a Nova York, va assolir la maduresa artística amb la seva 
participació a l’exposició col·lectiva The Photographer's Eye.

Amb New Documents, una mostra presentada el 1967 
al MoMA de Nova York que reunia obra de Garry Winogrand, 
Diane Arbus i el mateix Friedlander, la seva carrera va trobar 
un impuls definitiu. El comissari, John Szarkowski, va posar 
de manifest en aquest projecte una manera nova i propera 
d’entendre la fotografia documental. 

Durant els anys seixanta, Friedlander va produir una 
quantitat important d’obra fotogràfica sota l’influx d’Eugène 
Atget, Walker Evans i Robert Frank. Amb una Leica de 35 
mil·límetres, va realitzar imatges emblemàtiques com ara 
Filadèlfia (1961) o Nova York (1963), amb les quals va anar 
fonamentant el que a partir d’aleshores caracteritzaria la 
seva feina: la utilització de les ombres, els reflexos dels 
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aparadors o la composició d’escenes com a collages són 
algunes de les constants que configuren la seva marca 
d’autor, la veu personal que parla en les seves imatges. 

Al llarg dels anys setanta i vuitanta, el fotògraf va afermar 
el seu llenguatge i, tot i que va continuar parant atenció a les 
ciutats i els pobles dels Estats Units, es va començar a ocupar 
també de les formes de la natura i el paisatge. Fotografies 
com Albuquerque, Nou Mèxic (1972) mostren la seva capacitat 
per fer que una imatge sigui senzilla i complexa alhora: en 
la seva composició, els motius es juxtaposen com en un 
trencaclosques les peces del qual semblen encaixar de 
manera natural i necessària, sense cap artifici. «No hi sobra 
res. Res no hi falta»: impossible dir-ho millor que Nicholas 
Nixon al seu text per al catàleg d’aquesta exposició.

A començaments dels anys noranta, Friedlander va 
canviar la seva càmera de petit format per una Hasselblad 
que li permetia continuar treballant en els temes que li 
interessaven, però amb més amplitud de camp. És en aquest 
moment que sembla que les seves fotografies de paisatges 
s’eixamplin i abastin els motius de tal manera que les 
composicions guanyen en entitat i cos. Tot s’omple de llum. 

A partir d’una pauta cronològica, aquesta exposició 
recorre l’obra ingent de l’artista, posant l’accent en uns 
projectes determinats com The American Monument o The 
Little Screens, i plantejant diverses associacions temàtiques. 
Són unes tres-centes cinquanta peces –disset d’elles 
pertanyents a les col·leccions Fundación MAPFRE– que 
comprenen des de paisatges urbans o naturals fins a retrats i 
autoretrats o imatges familiars, i que inclouen per primer cop 
un grup de fotografies fetes a Espanya als anys seixanta. Una 
àmplia selecció que ens apropa a l’obra extensa i intensa d’un 
dels fotògrafs nord-americans més influents del segle XX, 
avui encara en actiu. 

Lee Friedlander, Albuquerque, Nou Mèxic, 1972.
Cortesia de l’artista i de Fraenkel Gallery, San Francisco 



Portada:  Lee Friedlander, Oregón, 1997. Cortesia de l'artista  
i de Fraenkel Gallery, San Francisco
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