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Les fotografies en blanc i negre incloses a 
l’exposició són imatges en gelatina de plata 
positivades per Lee Friedlander. Les còpies 
daten de diversos períodes de les sis dècades 
de treball de l’artista. Les imatges en color 
s’han reproduït digitalment a partir de les 
diapositives originals.

La majoria de les fotografies de Friedlander 
des dels anys seixanta fins als noranta es van 
fer amb una càmera Leica de 35 mil·límetres 
i, en general, es van imprimir en paper 

de 27,9 × 35,6 centímetres. A les dècades de 
1990 i 2000 també va fer servir una càmera 
de mig format Hasselblad i, principalment, 
va imprimir aquestes imatges sobre paper 
de 50,8 × 40,6 centímetres. Als darrers anys, 
Friedlander ha tornat a fotografiar sobretot amb 
la Leica de 35 mil·límetres.

Totes les obres són cortesia de l’artista i de 
la Fraenkel Gallery de San Francisco, excepte 
les que pertanyen a les col·leccions de 
Fundación MAPFRE.



Lee Friedlander (Aberdeen, Washington, 1934) és un dels artistes fonamentals 
de la història de la fotografia del segle xx. Les seves imatges sempre ens resulten 
modernes, en especial aquelles que a la dècada dels seixanta van fer semblar 
caduques o ingènues les de molts dels seus contemporanis, però també són 
modernes les actuals, a les quals la seva mirada intel·ligent, lluny de caure en la 
repetició, continua sorprenent. Cada nova sèrie o cada ampliació de les precedents 
aporta una visió del món que s’expandeix i s’enriqueix. És una obra en què aflora la 
propensió intuïtiva del seu autor, la seva necessitat de conèixer-ho i anomenar-ho tot 
per primer cop, en un procés d’entusiasme continu.

Aquest aire de novetat inunda tota la seva producció. I aquesta mena de 
desfasament pel que fa a la tradició fotogràfica arriba amb la mateixa mirada 
crítica i la mateixa coherència interna a retrats i autoretrats, a nus o fotografies de 
treballadors, a paisatges i arbres, a làpides o maniquins... Perquè la llibertat d’aquest 
fotògraf no rau només en la seva manera d’apropar-se al tema, la trobem també 
quan assenyala unes determinades coses per elles mateixes i en transforma la 
intranscendència aparent en un atractiu renovat.

Com els seus mestres, Friedlander es va alliberar dels cànons formals dominants, 
que exigien la recerca de la perfecció tècnica i la bellesa, i va encetar una fotografia 
natural, directa, sense manipulació tècnica, eliminant així la barrera entre la bellesa 
i la lletjor, entre la importància i la trivialitat. En posar en evidència les arbitrarietats 
de les normes imposades, la seva obra qüestiona la nostra manera de veure el 
món a través de la càmera. Si l’art és una manera d’experimentar, l’estranyesa que 
experimentem davant les fotografies de Friedlander ens permet tornar a contemplar 
el món amb una mirada fresca, alliberar la nostra capacitat de percepció i descobrir 
allò que l’encasellament de la tradició havia fet invisible; en definitiva, ens ofereix 
renovar la nostra experiència del món.

Per a Friedlander, el món contemporani, amb tota la seva riquesa, la seva vitalitat 
i les seves incongruències, troba la seva quinta essència en el paisatge social 
estatunidenc. Amb la càmera més popular d’aquells anys seixanta, una Leica de 
35 mil·límetres, ràpida, àgil, com una prolongació de l’ull, l’artista crea un paisatge 
l’originalitat del qual rau en la llibertat amb què l’enquadra. Perquè la seva intenció 
és mostrar-nos com funcionen les imatges: la màgia no està per ell en l’«instant 
precís» de Cartier-Bresson, sinó en l’«enquadrament precís», en la manera en què 
el món ofert a la càmera esdevé fotografia.

A partir dels anys noranta, el fotògraf va fer servir una Hasselblad per continuar 
investigant les possibilitats del mitjà fotogràfic. El repte que Friedlander es plantejava 
per mantenir viva la seva fotografia responia a allò que Willem de Kooning va dir en 
una ocasió: «Cal canviar per continuar sent el mateix». Mantenir aquest imperatiu al 
llarg d’una carrera tan llarga demana plantar cara a riscos i treballar de valent amb 
molta energia i resistència. Però això no és cap problema per a qui gaudeix de l’acte 
de veure-hi i posseeix una capacitat d’observació extraordinària.

Aquesta exposició, organitzada de manera cronològica, fa un recorregut extens 
per les sis dècades de feina ininterrompuda de Friedlander, en el qual veiem 
desplegades les seves sèries més importants. També els seus llibres, més de 
cinquanta només amb les monografies, acompanyen aquesta mostra d’unes 
tres-centes fotografies.

Carlos Gollonet 
Comissari



Jazz
La relació de Lee Friedlander amb el jazz va més enllà de la seva afició per 
aquesta música. Des de molt jove ja seguia les bandes per tot el país i era capaç 
de recórrer milers de quilòmetres per veure’n alguna actuació. Professionalment, va 
fer nombroses portades de discos, sobretot per encàrrec de Marvin Israel, director 
artístic del segell discogràfic Atlantic Records; també va retratar molts dels grans 
del jazz nord-americà durant aquests viatges. Són reveladores les seves paraules 
en recordar el primer cop que va escoltar Charlie Parker amb setze anys: «Em 
vaig quedar bocabadat. D’alguna manera, sabia exactament d’on venia. Em va fer 
entendre que tot era possible». S’ha establert, i resulta plausible, un paral·lelisme 
entre la llibertat inherent a la interpretació jazzística, basada en la improvisació, i la 
llibertat gestual de la fotografia de Friedlander, un tret que fa identificable el seu estil 
visual. És aquest «tot és possible» com a punt de partida per construir una obra que, 
sense ser aliena a la tradició, trenca amb ella amb la mateixa intel·ligència i intuïció 
que Parker i que, com a ell, el duu a nous plantejaments d’una repercussió enorme 
per a la història del mitjà. Les seves imatges, que en ocasions podrien semblar 
fallides en confrontació amb el caràcter normatiu del llenguatge fotogràfic, poden 
reactivar la nostra manera de mirar: ens retornen a l’origen de tota percepció per 
veure el món tal com és.

Una bona part d’aquestes fotografies està recollida en tres publicacions que reten 
homenatge a la seva passió pel jazz, els seus músics i la ciutat de Nova Orleans, a 
la qual ha viatjat en moltíssimes ocasions: The Jazz People of New Orleans, 1992; 
American Musicians, 1998, i Playing for the Benefit of the Band, 2013.





A la dècada dels seixanta, Friedlander va irrompre en el petit panorama de 
la fotografia artística com un remolí d’enginy i novetat. El jove artista havia 
pres nota de les innovacions formals i conceptuals aportades per fotògrafs 
com Walker Evans i Robert Frank, però culminaria el camí encetat per la 
generació anterior per trencar amb els models tradicionals de representació 
i interpretació de la realitat, amb la qual cosa va contribuir a renovar la 
nostra visió del món.

Durant aquesta dècada, extraordinàriament creativa i productiva per a ell, 
Friedlander va començar a posar les bases d’una obra monumental que va 
suposar una renovació reflexiva de les funcions de la fotografia, subvertint 
les pràctiques dominants. Un exemple clar en són els seus autoretrats, en 
els quals hi ha una ruptura clara amb la tradició, de manera que el sentit 
mateix del gènere es veu trastocat. Si en algunes de les primeres feines 
veiem una densitat estranya marcada per la força dels negres i el contrast 
tonal, juntament amb un enquadrament més convencional que reafirma la 
presència dels objectes en escenaris sobris –com a les enginyoses Little 
Screens–, amb l’ambigüitat, l’humor i la juxtaposició d’idees que el situen 
en l’òrbita dels dadaistes o els surrealistes, en les fotografies de carrer hi 
comencem a descobrir aquest univers fragmentat i reconstruït en la imatge 
fotogràfica en què tots els elements mantenen la seva identitat i lluiten 
pel seu reconeixement: aparadors, reflexos, talls, obstacles... Un paisatge 
vernacle complex, impersonal, de vegades caòtic, que l’aproxima més al 
moviment pop.

Friedlander es va mantenir en aquesta època gràcies als encàrrecs que 
li arribaven de les revistes il·lustrades, però alhora va començar a reunir 
un conjunt de fotografies «personals» extens que el va allunyar del món 
repetitiu de la fotografia comercial. Així doncs, gairebé tots els temes que 
l’ocuparien durant les dècades següents anirien sorgint en paral·lel i li 
servirien com a eina per investigar les possibilitats del mitjà fotogràfic.

L’any 1963 va fer la seva primera exposició individual a la George Eastman 
House de Rochester, a Nova York. Al llarg de l’any següent, i gràcies a una 
beca Guggenheim, va viatjar per Europa amb la família; algunes de les 
fotografies que va fer aleshores a Espanya es presenten aquí per primer 
cop. La seva participació en exposicions individuals i col·lectives era ja 
molt important en aquells anys; només cal recordar exemples fonamentals 
com són Toward a Social Landscape, feta també a la George Eastman 
House el 1966, i New Documents, que el 1967 va suposar que la seva obra 
s’exhibís juntament amb la de Diane Arbus i Garry Winogrand al MoMA 
de Nova York.



The Little Screens
L’any 1963, Lee Friedlander va publicar per primer cop les seves fotografies de la 
sèrie The Little Screens a la revista Harper’s Bazaar amb un text breu de Walker 
Evans, el qual el definia com «un dels fotògrafs més dotats i incisius de la nova 
generació sorgida als Estats Units» i deia de les seves imatges que eren «uns 
poemets d’odi hàbils, enginyosos i punyents». No estava gens malament per a un 
fotògraf que començava a mostrar aleshores la feina no destinada expressament 
als encàrrecs que eren la seva font d’ingressos, fets principalment per a les revistes 
il·lustrades o els àlbums de jazz. Friedlander havia començat a reservar les imatges 
que considerava interessants, «personals», com se’n deia aleshores. Curiosament, 
una fotografia d’aquesta sèrie –Filadèlfia, Pennsilvània, 1961– va ser la seva primera 
venda, per vint-i-cinc dòlars, davant la sorpresa pel fet que algú la volgués adquirir.

A l’inici dels anys seixanta, la televisió encara estava començant a formar part del 
mobiliari de les nostres cases, però als Estats Units ja era un membre més de la 
família, «algú» que requeria una atenció constant amb el seu discurs incessant i 
omnipresent; algú que, un cop acceptat al si familiar, no es conformaria a compartir 
la intimitat domèstica, sinó que exigiria un paper protagonista i voldria esdevenir 
la frontissa entre la família i el món: les icones de la cultura de masses, les figures 
polítiques o els famosos de segona categoria s’acomodarien als salons gràcies al 
nou amfitrió. No és gens estrany que les pantalles de televisió servissin de tema 
a Friedlander: gairebé res en la nostra experiència domèstica ocupava un lloc tan 
preeminent com la televisió, cap objecte com aquest no ens obligava a mirar-lo, ni 
que fos parant-hi poca atenció. Només cal mirar intensament una cosa perquè es 
torni interessant, deia Flaubert: el que tenim al davant i el nostre ull en aparença 
no percep pren el seu lloc en l’espai en el moment en què l’observem de manera 
individualitzada. Aquest protagonisme sobtat pot crear imatges potents i donar lloc 
a associacions interessants amb l’entorn, tan fugisseres que només la fotografia és 
capaç de desvelar-les.



Filadèlfia
1961
Construïda en un espai comú, amb elements senzills, aquesta imatge es presenta com una natura 
morta meravellosa formada per elements perfectament disposats. La dona ens mira amb una 
expressió natural i és com si fos a la mateixa habitació, no al món «emès» a través de la pantalla. 
Ens fa la impressió que està esperant que ens asseguem a xerrar i compartim amb ella aquest 
ambient que ens produeix una inquietud singular: precisament per estar buit alhora que ple de la 
seva presència preeminent, la presència d’algú que realment no hi és. Aquesta ambigüitat tenyeix 
d’un cert sentiment de soledat i malenconia aquesta i les altres fotografies de The Little Screens, en 
què els personatges de les pantalles formen part de la construcció de la imatge i són protagonistes 
de l’escena. Com deia Susan Sontag, «el surrealisme es troba al cor de l’empresa fotogràfica», 
des del moment en què es crea un duplicat del món, una realitat de segon rang, oberta a l’escrutini 
més exigent i que, a diferència de l’altra, roman. Com aquestes pantalles, la fotografia és un objecte 
estrany, l’objecte que hi és amb tota la seva presència sense ser-hi realment.



Autoretrats
Friedlander va publicar Self Portrait el 1970; era el seu segon llibre, però la seva 
primera monografia i el volum que inaugurava l’editorial que havia creat per fer-lo 
possible, Haywire Press. Així presentava el volum ell mateix: «Aquests autoretrats 
abasten un període de sis anys i [...] van sorgir com a ampliació perifèrica de la 
meva feina. Van començar com a retrats directes, però de seguida vaig començar a 
trobar-me de vegades jo mateix al paisatge de la meva fotografia. Es podria dir que 
soc un intrús. [...] Em veia a mi mateix com un personatge o un element la presència 
del qual canviava a mesura que la meva feina canviava de direcció. [...] Sospito que 
és per interès propi que un mira el seu entorn i es mira ell mateix. Aquesta cerca [...] 
per a mi és, de fet, la raó i el motiu per fer fotografies. La càmera no és simplement 
una superfície reflectant i les fotografies no són exactament el mirallet màgic que 
parla amb llengua viperina. Es dona fe i les peces del trencaclosques encaixen en 
el moment fotogràfic, que és molt simple i complet. El dit mental prem el disparador 
de la màquina ximple i atura el temps i subjecta el que les seves mandíbules 
poden abastar i el que la llum tacarà. Aquell moment en què el paisatge parla 
a l’observador».

Amb els autoretrats, Friedlander va continuar investigant les possibilitats del mitjà 
fotogràfic. Va ser en ells que es va produir una ruptura més gran amb les regles de 
la fotografia: la funció convencional de l’autoretrat va perdre sentit per l’anul·lació de 
tot narcisisme. El catàleg extens que en faria al llarg de la seva carrera suposava 
un repte, una reinvenció del gènere que no tenia res a veure amb el món avorrit i 
enrojolador de la selfie actual, ni tampoc amb els clàssics autoretrats de la història 
de la pintura. Sempre hi ha alguna cosa més que un autoretrat; tan important com 
la imatge del fotògraf és el lloc on s’ha pres la fotografia; les imatges són vestigis 
del seu pas per la vida i pels seus paisatges, en la seva expressió més quotidiana 
i real, i ell, un element fortuït més de la creació de la imatge, en la qual ens obliga a 
introduir-nos, per veure-la a través de la seva ombra o del seu reflex, des d’un lloc 
privilegiat que ens fa confondre’ns amb ell.

Self Portrait es va reeditar amb alguns afegits el 1998 i el 2005, i l’any 2000 
va aparèixer una publicació amb la seva nova sèrie d’autoretrats, fets ja amb 
la Hasselblad.



Espanya
1964
El 1964, Lee Friedlander va viatjar per Europa amb la seva família gràcies a la seva segona beca 
de la John Simon Guggenheim Foundation. En aquesta ocasió va visitar per primer cop Espanya, 
en concret Madrid i Barcelona, i també el sud (Màlaga, Fuengirola i Mijas), on tenien uns amics. 
És evident que allà on Friedlander es troba còmode i allà on ha dirigit el seu interès durant dècades 
és en el paisatge social que coneix més bé, amb el qual s’identifica; la densitat i la intensitat de 
les seves fotografies estan lligades al seu entorn habitual. Bussejant en el seu arxiu, però, trobem, 
dins de les diverses capses de fotografies amb l’etiqueta «Spain», un grup de bones imatges que 
precisament són «molt Friedlander» i que podrien estar fetes gairebé a qualsevol lloc. En la seva 
obra, forma i significat van de la mà. Encara que la realitat que veiem en moltes de les seves imatges 
sembla fortuïta, en la seva fotografia no hi ha res que sigui fruit de l’atzar, i sempre presenta elements 
definitoris de la cultura de l’indret. En aquesta fotografia feta en aquell viatge a Espanya, un aparador 
acull el reflex de la mateixa imatge del fotògraf; el seu autoretrat es confon amb el reflex del carrer 
que hi ha darrere seu. Però també podem mirar l’interior del que probablement sigui una agència 
immobiliària. Si en fotografies d’aparadors fetes als Estats Units hi ha ampolles de Coca-Cola o retrats 
de Mickey Rooney o John Fitzgerald Kennedy, aquí veiem la maqueta d’un edifici d’apartaments 
en venda a l’inici del boom turístic de sol i platja. Es tracta d’una promoció de Sofico, una empresa 
que tenia el suport del franquisme i que un decenni més tard va fer fallida després d’anys de frau 
continuat: un exemple del nostre paisatge social.



Canyó de Chelly, Arizona
1983
Aquesta no és una fotografia fàcil i, tanmateix, es tracta simplement d’un autoretrat format per l’ombra 
del fotògraf, aquesta ombra que mai no volem que surti a les fotos. Per això resulta fins a un cert punt 
divertida, tot i que no tant com altres autoretrats en els quals Friedlander, amb un desinterès notable 
cap a la seva mateixa imatge i carregat d’humor i ironia, es presenta interpretant diversos papers. 
Què és, aleshores, el que dona a aquesta imatge un atractiu tan irresistible? Els òrgans del cos 
representats per les pedres que omplen l’ombra i les herbes seques com a floc de cabells o de pèls de 
l’engonal? La silueta perfecta que identifica el fotògraf càmera en mà amb la motxilla al coll? Aquesta 
superfície desèrtica que sembla composta a la manera d’un Pollock? La llum diàfana i acerada del 
desert en contrast amb l’ombra matisada? Aquests bells grisos Friedlander? Sí, tot això i més. És una 
imatge etèria i alhora contundent, estranya i senzilla, elaborada i espontània, sense cap artifici; un 
d’aquells moments en què som extraordinàriament a prop del fotògraf. Es tracta d’un autoretrat a 
cavall entre els inicis dels seixanta (de format menor i tons més foscos i contrastats) i les darreres 
dècades (més lleugers, amb més continuïtat tonal); és menys artificiós i irònic que els anteriors, més 
«seriós» i reflexiu, com els de les dècades posteriors, tot i que sense abandonar la seducció dels 
primers. Feta al comtat d’Apache, al nord d’Arizona, aquesta imatge és una de les primeres incursions 
de Friedlander al desert, un paisatge al qual tornarà amb freqüència els anys següents. 



Retrats
En l’apropament de Friedlander al retrat, un dels gèneres artístics més ferms, tornem 
a trobar una mena de desfasament respecte a la tradició tant de l’art en general com 
del mitjà fotogràfic. Encara que n’hagi fet centenars, no existeix en els seus retrats 
cap ambició catalogadora com la d’August Sander, ni tampoc cap mirada estetitzant 
o romàntica; la seva pràctica s’apropa més a l’àlbum familiar poc pretensiós (tret 
dels encàrrecs que el van dur a fotografiar personatges del món del jazz i d’algun 
retrat casual de carrer, els retratats acostumen a ser amics o familiars). Tot i la 
intervenció del seu ull avesat, de la definició dels seus objectius i de la seva tècnica 
enlluernadora a l’hora d’imprimir, la majoria dels retrats descriuen un ritual conegut. 
En aquest sentit, com comenta Peter Galassi amb humor, un retrat de Friedlander és 
«la mateixa cançó que qualsevol de nosaltres podria cantar a la dutxa, però Sarah 
Vaughan li treu més partit al seu potencial latent». Les persones conegudes i les 
anònimes no es distingeixen davant la seva càmera; la importància del personatge 
queda supeditada a la imatge que se’n crea. Els retratats es troben en entorns 
familiars senzills, però són fotografiats amb perspectives o il·luminacions inusuals, 
amb expressions fugaces o postures informals que enriqueixen el context.

En un dels seus primers llibres de retrats, Lee Friedlander. Portraits, del 1985, 
persones desconegudes apareixen al costat d’escriptors, músics o col·legues 
famosos com Walker Evans, Diane Arbus o el seu gran amic Garry Winogrand, al 
qual està dedicat el llibre. El pintor Kitaj, també retratat aquí i protagonista d’un volum 
anys més tard, diu a la introducció: «Aquests rostres són vestigis impresos dels frecs 
de Friedlander amb la vida, petites empremtes fòssils, així de naturals, sense les 
nombroses intervencions causades per l’art manual».

En les dècades següents, la tasca de Friedlander en el camp del retrat es va 
mantenir en aquestes mateixes coordenades, tot i que als anys noranta el pas de la 
càmera Leica a la Hasselblad, amb la seva capacitat poderosa de descripció, va fer 
que la presència dels retratats guanyés en eloqüència.





Amb una solidesa sorprenent, Friedlander començava ja a la dècada dels 
setanta a establir les bases del que seria la seva obra, desplegant al mateix 
temps la majoria de les estratègies que aniria desenvolupant al llarg de la 
seva dilatada carrera. Trobava la complexitat, la riquesa i les contradiccions 
del món contemporani sintetitzades en el paisatge social estatunidenc. 
La popular càmera Leica de 35 mil·límetres, que li permetia copsar els 
temes gairebé amb l’agilitat de la mirada, seria l’aliada perfecta per crear un 
paisatge original que no deixava de ser el mateix que contemplaven altres 
fotògrafs o que contemplem nosaltres, però les seves fotografies no són 
les que faríem nosaltres. En les seves imatges, el món cobra la naturalitat 
que li és pròpia, però això ens causa estranyesa precisament per la 
llibertat amb què el fotògraf l’emmarca, tornant-nos un món diferent del que 
estem acostumats a veure «codificat» en l’obra d’art. La seva intervenció 
és mínima; manté un respecte absolut cap al que veu. La novetat no rau 
només en els temes escollits, sinó també en la manera de descriure’ls, 
fora dels cànons tradicionals de la bellesa i l’harmonia, amb la pretensió de 
donar un sentit formal potent al desordre del paisatge, de vegades desolat, 
ple d’elements disruptius com les línies elèctriques, els senyals de trànsit o 
la publicitat.

El fort contrast tonal de les imatges de la dècada anterior es relaxa en 
aquesta època; el que era més dens ara és més lleuger. Tot és més llegible 
en l’escala de grisos; hi ha una descripció més fluida en la qual la presència 
del fotògraf passa desapercebuda. Les seves obsessions continuen 
progressant, juntament amb altres de noves que conviuen amb les 
anteriors; no deixem de trobar efectes de collages, talls i obstacles, tot i que 
percebem més flexibilitat i una nova amplitud en la descripció dels motius. 
Ho veiem a The American Monument, una de les sèries més importants 
de la seva obra, com també de la fotografia del segle xx, a la qual trobem 
punts de vista diversos i inesperats, enquadraments sorprenents per 
abordar el tema, amb més informació de la que podríem imaginar rellevant. 
El volum nascut d’aquesta sèrie, publicat el 1976, és, sens dubte, un dels 
grans llibres de la fotografia del segle xx.

Friedlander és un mestre de l’ofici i en aquestes dècades va anar refinant 
la seva tècnica a la cambra fosca i explotant les possibilitats de la càmera 
fins a límits als quals només ha arribat ell. En aquells moments es va 
anar centrant cada cop més en la seva obra personal i responia només a 
encàrrecs interessants, com el que el va dur al projecte Factory Valleys, 
el primer dels nombrosos llibres que va dedicar al tema dels treballadors 
estatunidencs. Les seves exposicions, les seves beques i els seus 
reconeixements començaven a ser incomptables i la seva passió declarada 
pels llibres es fa palesa en la creació de l’editorial Haywire Press, on va 
publicar alguns dels seus primers volums, com Self Portrait el 1970 o 
Flowers and Trees el 1981.



Albuquerque, Nou Mèxic
1972
Friedlander no recorre al conegut «instant precís» que aporta la visió de Cartier-Bresson, a la 
fugacitat inherent al fet fotogràfic que havia donat un resultat tan meravellós en Helen Levitt o el 
seu col·lega i amic Garry Winogrand. Si en l’obra d’aquests fotògrafs ens fa la sensació que tot 
succeeix en un instant, que en un obrir i tancar d’ulls el que veiem ja serà una altra cosa, que res no 
es repetirà en la seva forma present, quan Friedlander fa una fotografia com aquesta d’Albuquerque 
imaginem que un segon més tard tot continuarà igual, però també sabem que la imatge deixaria de 
ser la que és si alguns dels seus elements desaparegués. Per a Friedlander la clau no és l’«instant 
precís», sinó l’«enquadrament precís»; la seva feina se centra en la manera en què el món esdevé 
fotografia enfront de la càmera. Som davant d’una imatge senzilla i complexa alhora. Semàfors, pals, 
construccions, vehicles, paviments diversos, una boca d’incendis i... el gos: no veiem res d’especial 
a la fotografia i, tanmateix, és rodona, un miracle de disseny. Aquesta proliferació d’elements 
cristal·litza en un trencaclosques complicat que encaixa a la perfecció. Si eliminem el gos, o el 
semàfor, o la boca d’incendis..., la foto es descompensa. Perquè la imatge es crea en una confluència 
de petites decisions, gairebé instantànies, amb les quals el fotògraf va configurant el resultat final. 
És l’enquadrament que ha escollit entre les moltes possibilitats que tenia al davant el que realça els 
elements fent que cobrin vida, que es creï una relació nova entre ells i que cadascun tingui tant sentit 
com qualsevol altre, sense jerarquies; tots prenen cos sorprenentment en la imatge creada.



Fotografies familiars
La fotografia dedicada a l’àmbit familiar és un capítol central en tota la producció 
de Friedlander. El seu apropament a aquest «tema» és, però, ben diferent del 
que fa en altres casos i, per tant, com a espectadors ens situa en un altre lloc: 
aquest estranyament que acostumem a sentir davant les seves imatges, derivat 
de la distància, en una certa mesura irònica, que adopta l’autor respecte al tema, 
no l’experimentem davant d’aquestes fotografies. Aquí, Friedlander, com fan els 
intèrprets musicals dotats de geni, desapareix per oferir-nos una relació directa 
amb l’obra. No hi ha cap artifici: el fotògraf parteix de la seva pròpia experiència i no 
necessita ni inventar ni transformar, només mirar. Les primeres fotografies de la seva 
dona, la Maria, són més íntimes, més clàssiques, podríem dir. Després hi apareixen 
els fills, l’Erik i l’Anna, i finalment els nets, el Giancarlo i l’Ava.

Encara que podem dir que aquestes fotografies estan a prop de l’àlbum familiar, ja 
que copsen moments quotidians, comuns a qualsevol lloc del món, cal assenyalar 
que, a més d’espontaneïtat i sentiment, mostren una elegància formal decisiva; 
és a dir, estan clarament inscrites en l’esfera de l’art, malgrat que no siguin 
intencionadament artístiques. Sí que comparteixen amb les del nostre àlbum la 
finalitat: seguir el curs del temps i robar-li aquests moments compartits per preservar-
los en la memòria. 

No trobem romanticisme ni sentimentalisme en aquestes imatges, però sí admiració; 
en concret, als retrats de la Maria, que són una constant en l’obra de Friedlander. 
La veiem en el paper de mare, àvia, esposa, com a companya de viatge (en sentit 
real i figurat), al capdavant de la casa, dels comptes, de l’educació dels fills, però 
també ajaguda al sol o dormisquejant al llit; i sempre, en qualsevol situació, atractiva, 
intel·ligent i estimada. A banda que li dediqués molts dels seus llibres i la convertís 
en tema d’un d’ells el 1992, la Maria és protagonista destacada d’uns altres dos: 
Family, del 2004, i Family in the Picture. 1958-2013, del 2013.



La Maria, Las Vegas
1970
Som davant d’un dels retrats més bells que Friedlander ha fet mai de la Maria. En realitat, és també 
un autoretrat, ja que el fotògraf diposita la seva ombra damunt del cos de la seva dona. Tots dos 
comparteixen amb nosaltres una intimitat que no és gaire habitual: el llit desfet, la Maria dempeus 
recolzada a la paret mig despullada, la presència de Lee confonent-s’hi... Lee i Maria de Paoli es van 
conèixer el 1957 i es van casar l’any següent, quan en tenien vint-i-cinc i vint-i-quatre, respectivament. 
L’extraordinària col·lecció de retrats de la seva dona fets per Friedlander s’inicia en aquest moment i 
abasta tota la seva vida. En ells, allò real té el matís de la memòria, del pensament que es fa visible; 
una densitat que els transcendeix i s’enriqueix en ells mateixos i en els seus significats. L’artista ens 
narra la seva història en primera persona i alhora és capaç de difuminar-se per transformar la seva 
autobiografia en un retrat universal amb el qual ens podríem identificar tots nosaltres. Si pensem en 
les imatges que altres grans fotògrafs han pres de la seva parella, als retrats de la Maria no hi trobem 
l’Eleanor llunyana i idealitzada copsada en poses evocadores de musa clàssica per Harry Callahan, 
ni tampoc hi veiem una similitud amb els retrats intensos i poètics de l’Edith fets per Emmet Gowin. 
Podem dir que, més proper a Nicholas Nixon quan retrata la Bebe, Friedlander ens presenta una dona 
real, sense sentimentalismes i vista amb un sentiment profund de valoració i respecte.



The American Monument
Publicat el 1976, The American Monument és un dels grans projectes i un dels llibres 
de la fotografia del segle xx. Es tracta de la segona monografia de Friedlander, 
el volum en què per primer cop la magnitud i el vigor de la seva obra es posen 
plenament de manifest. El títol sembla rotund, seriós, transcendent, però el conjunt 
d’imatges, fetes en la seva majoria entre el 1971 i el 1975, supera l’estret marge de 
la fotografia documental per situar-se en el camp de l’expressió artística. Eugène 
Atget en continua essent el guia, però el que fa Friedlander no són documents, sinó 
fotografies. Amb un llenguatge propi i sobrevolant la trivialitat dels temes, aporta una 
nova perspectiva de la iconografia ja familiar de l’art estatunidenc i, amb un gest en 
aparença més espontani, connecta amb els moviments artístics del moment, com 
l’art pop, amb els artistes del qual comparteix una nova manera de reflexionar sobre 
el món visual de llocs comuns.

Friedlander dignifica aquests monuments senzills amb les seves fotografies, però, 
com succeïa en els autoretrats, hi incorpora la ironia i l’humor, les juxtaposicions 
d’idees i objectes; són estratègies ja inherents a aquesta nova mirada al món. 
Cada monument forma part del paisatge com un element més, tractat amb la mateixa 
indiferència deliberada, com esdevindria si hi passéssim diàriament. La varietat 
d’enquadraments i punts de vista resulta imprevisible; de vegades, el monument 
queda mig amagat entre els arbres o submergit en visions fragmentàries entre els 
senyals i els elements publicitaris que omplen les nostres ciutats.

El paisatge nord-americà, malgrat la familiaritat a la qual hem arribat de la mà 
de diverses generacions de fotògrafs, ens resulta una mica aliè, unes vegades 
incomprensible i d’altres sorprenent. I apreciem aquests monuments no per allò 
que commemoren, sinó per aquesta visió irreverent i escèptica de la cultura 
estatunidenca que compartim lliurement, amb idèntica distància davant del tema 
que el mateix Friedlander. La seva coherència i el seu risc permanents es dirigeixen 
a aquesta renovació dels models previs que participen en la dialèctica entre el que 
és real i la seva representació.





Treballadors
Malgrat que va deixar de treballar per a revistes als anys setanta, a les dècades 
següents Friedlander va fer diversos encàrrecs i, entre ells, els dedicats al món dels 
treballadors li van interessar especialment. El seu primer apropament al tema va 
ser el 1979, quan l’Akron Art Museum el va convidar a fotografiar un dels centres 
industrials més importants del país, la vall del riu Ohio. El projecte, que el 1982 es 
materialitzaria en el llibre Factory Valleys, el va dur a viatjar durant un any per Ohio 
i Pennsilvània fotografiant els suburbis, les indústries i els treballadors. Ells són els 
veritables protagonistes de les fotografies; per aparatoses que siguin les màquines 
que veiem parcialment, l’enquadrament dens i l’ús del flaix aïllen els personatges, el 
tractament individualitzat dels quals allunya aquesta feina del reportatge de caràcter 
social. En aquest, com en els projectes següents, els treballadors romanen aliens al 
fotògraf i aniran cobrant més protagonisme mitjançant un apropament progressiu de 
la càmera.

Dos dels projectes que van seguir a Factory Valleys tenen a veure amb el món dels 
ordinadors. Cray at Chippewa Falls, aparegut com a llibre el 1987, va ser un encàrrec 
del fabricant de supercomputadors per a grans empreses Cray Research, ubicat a 
l’entorn rural de Wisconsin. Dels budells dels ordinadors passem als seus usuaris 
davant les pantalles en un altre projecte, en aquest cas finançat pel MIT, que va 
convidar el fotògraf a treballar sobre tecnologia. El darrer dels cinc projectes sobre 
el tema de la feina es va dur a terme en un centre de telemàrqueting d’Omaha; les 
imatges es desborden ara amb primers plans presos amb la Hasselblad que donen 
una aparença imponent als caps dels teleoperadors, que tot i així no es distreuen de 
les seves converses persuasives.

Tots aquests projectes es van publicar plegats al volum At Work, del 2002. Les prop 
de dues-centes fotografies fetes al llarg de setze anys configuren un retrat lúcid i 
penetrant del paisatge social contemporani de l’Amèrica del Nord; una feina diferent 
de qualsevol altre enfocament similar gràcies a l’enginy i l’aguda percepció del 
seu autor.



Nus
Si Friedlander ens sorprèn als seus retrats amb aquesta naturalitat aliena a tota 
convenció, la seva actitud és molt més crítica amb la tradició en el cas dels nus. 
En aquest cas juga amb la forma i l’enquadrament, però la seva manera de 
mirar, lluny de la del voyeur, és directa. Tampoc les poses de les models no són 
convencionals i no hi trobem cap indici d’erotisme. Un cop més, són imatges que 
essencialment ens conviden a mirar la creació d’una imatge fotogràfica que obvia 
els estereotips i desmunta les nostres idees preconcebudes a l’hora d’enfrontar-nos 
a un nu, un territori especialment gastat en fotografia.

Els inicis del fotògraf en aquesta temàtica daten del 1977, quan un col·lega de la 
Rice University de Houston, on va impartir classes un semestre, convidava models 
a posar per als seus alumnes. Friedlander es va adonar aviat que s’estimava més 
fotografiar-les en l’entorn quotidià de casa seva, envoltades de fragments de la 
seva vida que aportaven una informació desconcertant: llums, taules, butaques o 
catifes tenien un paper important en la construcció de la imatge. La posa, l’entorn, 
la il·luminació –sovint artificial– o la perspectiva són elements en un mateix nivell que 
creen unes formes estranyes però captivadores en clara ruptura amb la tradició del 
gènere. La fascinació de Friedlander per la realitat dilueix tota la bellesa esperada en 
un nu per fer-la aflorar en la mateixa creació de la imatge. Clarament, als seus nus 
no són les models l’únic que importa; que una d’elles sigui una jove Madonna, abans 
de ser famosa, no deixa de ser una anècdota simpàtica.

El volum Nudes, publicat el 1991, reuneix quinze anys de feina sobre aquest tema i, 
amb el títol de The Nudes. A Second Look, l’any 2013 en va aparèixer una revisió.





Després de fer servir la Leica de 35 mil·límetres durant més de tres 
dècades, als anys noranta Friedlander es va reinventar amb una nova 
càmera que en endavant seria la seva companya lleial, una Hasselblad 
Superwide, amb un negatiu quatre cops més gran que el de l’anterior i 
una òptica de Zeiss extraordinària que el va captivar. En aquest període 
trobem els mateixos temes, a més d’un de nou que serà el desencadenant 
d’aquest canvi: el paisatge natural. Friedlander va començar a treballar de 
manera intensa al desert de Sonora, a Arizona, a començament dels anys 
noranta i, quan intentava copsar en profunditat la complexitat d’aquest 
indret intricat sota una llum enlluernadora, va comprovar les limitacions de 
la Leica. Després de completar aquest projecte, The Desert Seen (1996), 
va continuar fent servir la nova càmera que havia descobert i que traduïa 
de manera extraordinàriament fidel les coses tant en primer pla com en 
la distància.

El paisatge social nord-americà ha estat el tema central de la fotografia 
de Friedlander i ha continuat essent-ho en aquestes darreres dècades; 
fins i tot en som més conscients davant les sèries que trobem en aquest 
capítol de l’exposició, com les conegudes America by Car o Sticks and 
Stones. Som davant una actualització d’aquest paisatge que és també una 
recopilació de les obsessions que comparteix amb nosaltres des de fa tants 
anys: espai natural, monuments, reclams publicitaris, tanques metàl·liques, 
retrats, autoretrats… Un entorn sempre canviant i cada cop més atractiu 
per a la Superwide en mans de Friedlander, que és capaç de treure partit 
tant d’aquests paisatges aclaparadors dels parcs nacionals estatunidencs 
com dels escenaris desolats que es troben per tot el país: aparcaments, 
restaurants de carretera, edificis modestos o gratacels... Fins i tot els 
remolcs de les pickups poden ser un dipòsit interessant d’objectes diversos 
en el qual ficar el nas. Tot és aquí, davant de nosaltres, amb la mateixa 
densitat i presència, gràcies al seu enquadrament magistral i a la voracitat 
de la seva càmera. També els retrats adquireixen una corporeïtat gairebé 
escultòrica davant aquesta nova mirada.

La fotografia de Friedlander és, així doncs, un mesurador profund d’aquest 
paisatge social del seu país, la seva identitat de vegades extravagant. Ho 
continua sent en la seva producció més actual, fruit de la mateixa mirada 
intel·ligent i amb capacitat de sorprendre’s i sorprendre amb cada nova 
imatge, enriquint la nostra visió del món. Nicholas Nixon en parla així a les 
pàgines del catàleg d’aquesta mostra: «Quan acluques els ulls per veure 
una de les seves imatges, les formes, els espais i l’energia general semblen 
inevitables, equilibrats però plens de força, i sovint d’alegria. Als seus 
enquadraments tot compta. La forma eleva el tema cap al significat».



Clínica Cleveland, Cleveland
2011
Mentre feia les fotografies de la sèrie Tiges, Friedlander en va començar una d’autoretrats, un gènere 
que, malgrat ser un dels més fructífers de la seva carrera, havia deixat aparcat, amb escasses 
excepcions (Canyó de Chelly, Arizona, 1983) des de l’aparició de la seva primera monografia el 
1970. La seva nova mirada és menys «entremaliada»; el fotògraf abandona el seu joc d’ombres i 
reflexos anterior: «Sí, no és tan enginyós. És una altra fase. Una mena de “volia veure quin aspecte 
tenia...”, el més diferent de l’autoretrat, estàs més vell aquí, i més autoreflexiu». Friedlander dirigeix 
la càmera sobre ell mateix com sempre, sense abandonar l’humor, però la seva mirada sobre la vida 
i la fotografia és ara, en efecte, més freda i reflexiva. Al llarg d’aquesta nova sèrie d’autoretrats, fets 
ja amb la Hasselblad, el trobem en el moment de prémer l’obturador, un gest que ha fet mil cops; 
pensatiu davant de la seva ombra i la de la seva càmera projectades a la paret; despertant un cop 
més en un hotel durant un dels seus viatges constants pel país; afectuós rememorant la seva vida 
davant d’antigues fotos de carnet i records dels fills i els nets; fixant la mirada en la seva companya de 
viatge i de vida, sempre elegant i atractiva, o, en aquesta imatge sorprenent, acabat de sortir de l’UCI, 
felicitant-se per continuar viu o, més ben dit, per poder continuar registrant la riquesa visual del món 
que l’envolta. Aquest és un dels seus darrers autoretrats; el conjunt dels anteriors es va recollir en un 
altre llibre publicat l’any 2000. 



Paisatges
Tot i que a les dècades anteriors Friedlander ja havia fet fotografies de paisatges 
i natura al seu país –algunes recollides en un dels seus primers llibres, Flowers 
and Trees, del 1981– i a l’estranger –els cirerers en flor del Japó–, no serà fins 
als anys noranta que s’enfrontarà de manera intensa al tema del paisatge. Fins 
aleshores havia portat al límit la capacitat descriptiva de la càmera Leica com cap 
altre fotògraf. Ara, però, li resultava insuficient per copsar el paisatge encegador 
del desert de Sonora. Friedlander es reinventava tres dècades després i provava 
una nova càmera, la Hasselblad Superwide, amb uns objectius d’una definició i una 
amplitud extraordinàries.

Una àmplia selecció d’aquestes fotografies es va publicar el 1996 amb el títol de 
The Desert Seen, un llibre que inclou un dels textos més interessants de Friedlander 
sobre la seva obra. Hi llegim: «Vist des de lluny, el desert és tan tranquil com 
qualsevol altre paisatge, excepte per la llum. A mesura que m’hi apropo, el lloc 
esdevé salvatge. Tot el que s’hi veu es mou ràpid i s’agita en mil branques, un milió 
d’espines que formen els cantons de la cholla, el saguaro i l’ocotillo, i la mesquite i el 
palo verde, formant tots ells un laberint d’un ordre nou i més esbojarrat a cada pas, 
banyat d’una llum que es resisteix a qualsevol descripció. Em passava gairebé tots 
els dies treballant allà fora i els ulls se m’irritaven amb la llum». Friedlander va haver 
de calibrar de nou el seu estil d’impressió per adaptar-se a aquella llum tan brillant, 
gairebé dolorosa. La nova càmera era capaç de traduir vívidament la complexitat 
de l’escena i el format quadrat resultava perfecte per incloure molt material dins 
de l’enquadrament. L’alta lluminositat s’intensificava amb l’ús del flaix sobre un 
paisatge que per ell mateix ja era prou brillant, la qual cosa reforçava els detalls de 
les ombres i ajudava a il·luminar el primer pla. El resultat va ser tan fructífer que 
el fotògraf va continuar fent servir aquesta càmera en altres temes al llarg de les 
dècades següents.



America by Car
America by Car, publicat el 2010, és un dels llibres i un dels projectes més 
interessants dels darrers anys de la trajectòria de Friedlander. Ja abans havia 
fotografiat des del cotxe, i tampoc no era nou en les seves imatges el recurs del 
mirall retrovisor –present en fotografies memorables dels anys seixanta i setanta–, 
però ara l’enquadrament es feia molt més ampli. Enfront del davantal de plàstic del 
cotxe de lloguer, assumim el punt de vista del fotògraf. És freqüent que la imatge 
estigui partida en dos per l’estructura del vehicle: a una banda el parabrisa i a l’altra 
la finestreta del conductor, com dos marcs dins del marc de la foto; a això se suma, 
dins de la finestreta, un submarc, el del retrovisor, que aporta complexitat amb la 
seva escena, aliena a allò que tenim al davant. Aquest esquema compositiu senzill 
es repeteix en la majoria de les fotografies.

Tot i la presència aclaparadora del davantal i els interiors del cotxe, la vista es dirigeix 
en primera instància cap a on aniria la del conductor, i fotografia rere fotografia mirem 
el paisatge emmarcat. Quan conduïm, mirem pel retrovisor, mirem pel parabrisa 
o mirem el davantal, i només veiem això; la resta hi és, flota, però la intuïm més 
que no pas la veiem. Amb la càmera que ara fa servir Friedlander, la Hasselblad 
Superwide citada, i gràcies al seu format quadrat i al seu potent objectiu, la distorsió 
és pràcticament nul·la i la imatge té definició fins i tot a les cantonades, on també 
es redueix considerablement la pèrdua de llum. A diferència de la nostra visió 
quan estem realment dins del cotxe, en aquestes fotografies tot es troba davant de 
nosaltres simultàniament, amb la mateixa nitidesa.

En el seu conjunt, aquesta feina suposa una actualització del paisatge nord-
americà en la tradició dels grans llibres de fotografia del segle xx, però és també 
un recorregut pels temes de l’obra de Friedlander: paisatges, monuments, reclams 
publicitaris, retrats, autoretrats... Un recorregut inesgotable, variat i sempre 
interessant, com un collage brillant en què tot té pes i presència.



Western Landscapes
«Per a mi a l’Oest és on hi ha el paisatge»: així es referia Lee Friedlander al paisatge 
de l’oest nord-americà, on es va criar i on va viatjar en nombroses ocasions als 
anys noranta i dos mil. Les prop de dues-centes fotografies del projecte Western 
Landscapes –que va prendre forma de llibre el 2016– no només manifesten 
l’esplendor d’aquests paisatges, sinó també la devoció del fotògraf per ells i la tècnica 
extraordinària i depurada, que els fa impecables. Després de la tasca que a principis 
dels noranta l’havia dut al desert de Sonora, on havia començat a experimentar amb 
la càmera de mig format, va assolir la plenitud amb aquests paisatges dominats pel 
plaer de mostrar allò concret i allò eteri, allò més íntim i allò més expansiu. 

En aquest sentit, Friedlander comenta: «Això és una cosa que vaig aprendre, tractar 
amb el primer pla. [...] I aquest objectiu en particular (38 mil·límetres Biogon) era molt 
adient. Té una gran profunditat de camp i et permet treure un primer pla realment 
agosarat, la qual cosa m’agrada. És probable que la meva addicció al paisatge 
sigui una addicció al primer pla». Els grans paisatgistes del segle xix ens van deixar 
vistes extraordinàries de Yosemite o Yellowstone; Muybridge o Watkins van desafiar 
qualsevol obstacle físic i ens van ensenyar aquests indrets per primer cop, forçant 
al màxim les possibilitats de les seves càmeres pesades. Ara, quan la tradició 
del paisatgisme semblava haver tancat la porta darrere d’Ansel Adams i, després 
de la seva tornada, d’una manera més sòbria i freda, amb la mirada dels nous 
topògrafs com Robert Adams, Friedlander desafiava aquesta tradició que associem 
als paisatges de l’oest nord-americà i ens oferia en un mateix pla les muntanyes 
majestuoses conegudes i la filigrana de la vegetació propera en una promiscuïtat 
increïble de plans, jocs de llums i ombres i efectes de proximitat i llunyania; i tot 
cobrava nova vida. Unes vegades, copsem l’escena d’un cop d’ull; d’altres, la imatge 
desafia la nostra mirada amb un deliri de formes intricades que en complica la 
lectura. La Hasselblad Superwide fa que tant el fotògraf com nosaltres ens situem al 
centre de la imatge, o directament a dins, davant el repte de recompondre les lleis de 
la perspectiva.



Publicacions
Els llibres són per a Lee Friedlander una via d’expressió natural. La xifra de més 
de cinquanta volums amb les seves fotografies –prop de noranta si hi incloem 
catàlegs d’exposició i llibres col·lectius– publicats des que el 1969 en va aparèixer 
el primer, Work from the Same House (amb gravats de Jim Dine), dona idea de la 
seva importància. Self Portrait, del 1970, va ser la seva primera monografia i l’origen 
de l’editorial Haywire Press, que va crear per autopublicar la seva obra. L’any 1976 
va treure el seu tercer volum, The American Monument, considerat un dels llibres 
de fotografia més importants del segle xx; hi transcendeix els límits de la fotografia 
documental per situar-se plenament en el camp de l’expressió artística. El 1978 el 
va seguir Lee Friedlander. Photographs, un llibre que recull bona part de les seves 
obres primerenques més conegudes juntament amb un grup incipient de temes 
que anirà desenvolupant al llarg de la seva carrera i que sovint s’agruparan en les 
seves respectives monografies: natura, família, retrats, pantalles de televisió, nus, 
treballadors…

El 2019 va aparèixer Friedlander First Fifty, un volum que recorre els seus primers 
cinquanta llibres amb ressenyes i converses interessants –entre Lee i Maria 
Friedlander, la seva filla Anna i el seu net Giancarlo– sobre el seu contingut i sobre 
com es van originar els projectes. Des d’aleshores ja ha sortit algun llibre més i altres 
estan en procés.




