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La innovació fotogràfica de Robert Frank a The Americans (1958) 

Resum: Robert Louis Frank (Zúrich, Suïssa, 1924 – Inverness, Escòcia, 2019) fou un 

fotògraf que a l’any 1947 va emigrar als Estats Units, lloc on portaria a terme la major 

part de la seva producció. Entre 1955 i 1957 va viatjar pel país captant amb la seva càmera 

de 35mm com vivia la població. L’anàlisi realitzat el va publicar amb el títol de Les 

Americains, al 1958, a França, i The Americans, al 1959, als EEUU. El treball té la 

intenció de posar de manifest els motius de la realització de l’obra, les valoracions de la 

crítica i les contribucions que va aportar per la fotografia posterior. 

Paraules Clau: Robert Louis Frank, the americans, història de la fotografia, fotografia 

nord-americana del segle XX. 

 

 

Photographic innovation by Robert Frank in The Americans (1958) 

Summary: Robert Louis Frank (Zurich, Switzerland, 1924 - Inverness, Scotland, 2019) 

was a photographer that emigrated to the United States in 1947, where took place most 

of his production. Between 1955 and 1957 he traveled along the country capturing how 

the population lived with his 35mm camera. The analysis was published under the name 

Les Americains in 1958, in France, and under the name The Americans in 1959, in UUSS. 

The work is intended to highlight the reasons for the work to take place, the critical 

appraisals, and the contributions to photography in posterior times. 

 

Keywords: Robert Louis Frank, The Americans, History of the photography, North-

American photography in the XXth century. 
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1. Introducció 

 

Robert Louis Frank (Zúrich, Suïssa, 1924 – Inverness, Escòcia, 2019) fou un fotògraf 

europeu que emigrà als Estats Units als 23 anys. És considerat un dels autors més influents 

del segle XX, perquè amb un estil molt personal va produir una obra fonamental per donar 

un gir substancial a la visió clàssica de la fotografia documental. 

L’obra capdavantera de la seva projecció internacional i de la seva repercussió en la 

història de la fotografia contemporània fou The Americans. Es publica com a llibre titulat 

Les Americains el 1958 a Paris, editada per Robert Delpire, amb vuitanta-tres fotografies 

seves i una antologia de texts seleccionada per l’escriptor Alain Bosquet. L’any següent, 

el 1959, l’editorial Grove Press a Nova York, va publicar una nova versió on és 

substituïen els texts de Bosquet per una pàgina amb el títol i la data de la imatge que 

acompanya. Es varen mantenir les fotografies del llibre anterior i Jack Kerouac va 

escriure la introducció. Les edicions posteriors seguirien, en gran part, l’estructura de 

l’americana. 

La novetat del llibre resideix en rompre amb els codis clàssics del concepte de bona 

fotografia, el rebuig  a la narració i la seva capacitat de captar amb la càmera una imatge 

desencantada del somni americà. Per això va viatjar al llarg de dos anys pels Estats Units 

amb el seu cotxe per mostrar una visió que no era la comuna i coneguda, sinó la del 

desencís, el racisme i les diferències entre classes socials.  

Va introduir un tema poc treballat a la fotografia: els objectes trivials i els llocs que 

no havien estat considerats dignes de ser enregistrats.1 L’obra va marcar una divisió entre 

la fotografia dels cinquanta i la dels seixanta, convertint-se en un llibre de gran 

importància per a les futures generacions de fotògrafs. 

Per al seu estudi i el del seu autor ens centrem en una sèrie d’aspectes. S’ha fet un 

recull informatiu i precís de la seva biografia, que serà de gran ajuda per entendre la seva 

visió del món. També s’han explicat les dificultats que va tenir l’obra per ser publicada i 

acceptada inicialment. En qüestions tècniques s’ha analitzat la seva manera de treballar i 

 
1 Pultz, John. Fotografia Americana del segle XX, Fundació La Caixa, Barcelona, 1991, pàg 84. 
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les innovacions que aporta, així com la ruptura del llibre enfront al periodisme 

documental coetani. El gruix del treball es centra, com s’ha dit, en interpretar la 

transcendència de The Americans. 

La realització del treball s’ha portat a terme en el context del confinament per la  

COVID-19, motiu pel qual no es va poder entregar el treball per juliol.  

S’ha seguit les Orientacions Metodològiques per a la Presentació de Treballs 

Academics de la Universitat de les Illes Balears. 

 

2. Objectius i metodologia 

 

L’objectiu principal del treball és posar en valor la importància de The Americans pels 

motius que tracta i la manera en que ho fa. És per això que és imprescindible treballar el 

context de Frank, els seus trets biogràfics i la seva trajectòria artística. També 

s’analitzaran els factors que porten l’autor a recórrer els Estats Units per captar 

instantànies de situacions, llocs i personatges que fins aleshores no eren importants. 

Es realitzarà una anàlisi dels continguts, així com de les innovacions i les tècniques 

utilitzades per la seva producció. També estudiarem les distintes crítiques que es fan a 

partir de l’edició americana, i com amb el pas dels anys es canvia la visió que els crítics 

tenen del llibre. Per últim es posarà en valor la seva influència per a la fotografia posterior. 

Cal precisar que no ens podem centrar en les vuitanta-tres imatges publicades, sinó en el 

conjunt de l’obra. 

Ens hem trobat amb una sèrie de problemàtiques per consultar informació de l’artista. 

S’ha anat de la bibliografia més general a la més especifica, amb la introducció al tema 

partint d’obres de divulgació d’història de la fotografia fins arribar a llibres especialitzats 

en l’autor i la seva producció. Les fonts per al seu estudi són, la majoria, en llengua 

anglesa, el que ha dificultat una lectura acurada, malgrat han estat molt útils per a conèixer 

la seva trajectòria des de la dècada de 1940. També hi ha una informació bibliogràfica 

amplia que de manera directa o indirecta parla de l’artista i de la fotografia que es 

realitzava als anys cinquanta. S’han revisat catàlegs d’exposició i planes web 

especialitzades. Finalment, amb la seva mort (2019), diaris com The New York Times i 
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The Guardian elaboraren reportatges de l’artista, els quals han servit per fer una lectura 

general de la seva vida i obra. 

 

3. Estat de la qüestió 

 

A la dècada de 1940, amb el final de la guerra, es va començar a dur a terme una 

fotografia que cercava plasmar la realitat. Es varen produir innovacions tecnològiques 

que simplificaven la realització de fotografies. Destaquen: la sensibilitat de les pel·lícules, 

la reducció del temps de exposició amb fotòmetres elèctrics, els quals poden fixar 

automàticament els temps de l’obturador i l’obertura de les lents, i a més, la invenció al 

1947 del procés Polaroid, el qual permetia amb una càmera especial produir una còpia de 

la imatge acabada en qüestió de segons2. 

La fotografia es dividia ara en una experimentació del procés i una veneració per les 

tradicions del passat, totes elles mesclades amb una actitud iconoclasta i amb la recerca 

d’un sentit a la nova visió del món. També es reviuen processos que durant la fotografia 

clàssica anterior no s’utilitzaven com la goma bicromatada, el bromoleu i el cianotip3. 

A meitat de la dècada dels cinquanta alguns fotògrafs qüestionen la tradició 

humanista, la consideren clàssica i cerquen nous plantejaments, tornar-se més crítics amb 

la realitat que els envolta4. 

Artistes com Robert Frank provinents del fotoperiodisme volen donar sortida al seu 

treball creatiu captant amb càmeres de mà escenes de la vida popular. Imatges inquietes, 

amb una estructura que no es habitual i sovint amb aparença de ser fetes de manera casual. 

Les fotografies realitzades per fotògrafs com Cartier-Bresson, que cerquen la perfecció 

de la composició i captar l’instant en que ocorre el què capten, es posen en contrast amb 

les de Robert Frank, el qual presenta la realitat així com la observa per desagradable o 

ordinària que sigui5.  

 
2 Newhall, Beaumont. Historia de la Fotografía, Barcelona, Gustavo Gili, 2006, pàg. 281.  
3 Ibid. 
4 Bajac, Quentin. La Fotografia, La Época Moderna 1880-1960, Barcelona, Blume, 2015, pàg. 127. 
5 Newhall, Beaumont. Op. cit., pàg. 288, 292. 
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The Americans es va començar a estudiar a partir de la publicació de l’edició francesa 

al 1958, però augmenta amb la publicació americana de 1959. Serà l’especialista 

Alexander Stuart a The Criticism of Robert Frank’s “The Americans” 6  (1986), qui 

esmenti amb cura l’impacte que va produí l’obra aquests anys. Alhora, recopila les 

crítiques a revistes especialitzades i publicacions que produïren una anàlisi controvertida 

de la visió del país de l’artista. 

Una de les primeres crítiques a l’obra de Frank la va dur a terme Minor White, al 

1960, a l’article “Books Reviews” de la revista Aperture  on esmenta que el llibre, en 

aquest cas parla de la edició francesa de 1958, només presenta fotografies de Robert 

Frank, fet que li resulta escàs, ja que per la gran elecció de texts referents als Estats Units 

de Alain Bosquet l’obra hauria de comptar amb la participació de més fotògrafs7. 

Analitzant la mateixa edició del llibre, aquell any l’article “Kritisches zu zolf neuen 

Photobuchern” de Manuel Grasser a la revista Du, manifesta que la conjunció dels texts i 

les fotografies creen una obra estimulant i personal dels Estats Units.8 

Poc després, amb l’edició americana de The Americans les crítiques negatives 

augmenten. Això s’observa a com la revista Popular Photography a l’article “An Off-

Beat View of U.S.A.” presenta la crítica col·lectiva de set editors distints que reconeixen 

la capacitat de l’artista de impactar, però rebutgen que el llibre només posa de manifest 

la decadència del país i que la obra porta un títol que engloba a tots els americans. Fins i 

tot la introducció de l’escriptor Jack Kerouac rebé una critica negativa per Donald 

Gutiérrez a l’article “The Unhappy Manny” de la revista Dissent i per Michel Lambeth a 

“Books Reviewed” de Canadian Forum, per l’entusiasme amb que presenta les 

fotografies9. 

Altres revistes donen informacions més positives, així Choice: A Magazine of Poetry 

and Photography, al 1962, considera que Robert Frank és una figura poderosa de la nova 

fotografia estatunidenca10. 

 
6 Stuart, Alexander. The Criticism of Robert Frank’s “The Americans”, Arizona, The University of 

Arizona, 1986. 
7 Stuart, Alexander. Op. cit., pàg. 59 
8 Ibid., pàg. 59-60. 
9 Ibid., pàg. 63-64. 
10Stuart, Alexander. Op. cit., pàg. 90.  
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L’any següent apareixen una sèrie de referències biogràfiques de l’artista i anàlisi de 

la seva obra. A The Enyclopedia of Photography de Elizabeth Sutherland trobem una breu 

menció a la vida i obra de l’artista11. Alhora, John Szarkowski a l’article “Worldwide 

Survey of Photography” de Popular Photography, la revista que poc anys abans havia 

criticat durament el títol de Frank, passa a incloure’l a una breu llista dels fotògrafs més 

influents del moment, i esmenta com el seu treball aporta una visió empírica de la 

realitat12. 

El mateix any, Nathan Lyons a Photographic Books explica que els símbols utilitzats 

per Frank poden tenir un significat distint depenent del context en el qual s’observen, fet 

que aconsegueix a partir de la seqüenciació de les imatges en el llibre13. 

Un any després, a Historia de la Fotografía14 de 1964, Beaumont Newhall esmenta 

la importància del llibre i les seves distintes edicions, a més, posa en context la fotografia 

realitzada amb anterioritat i les novetats dels anys cinquanta. 

La influència de Robert Frank a finals de 1966 es va tornar més notòria a partir d’un 

grup d’exposicions i publicacions referents a la fotografia del Social Landscape. Nathan 

Lyons a la introducció del catàleg Toward a Social Landscape defineix el terme utilitzat 

com a l’aplicació personal i sense prejudicis d’un estil d’instantània que cerca documentar 

les persones i el seu entorn utilitzant objectes comuns com a símbols i metàfores. Exposa 

també que la majoria de fotògrafs que segueixen aquest mètode proclamaven un deute 

amb la fotografia de Robert Frank15. Poc després, la crítica Margery Mann a “View from 

the Bay” a Popular Photography va escriure que The Americans fou la pedra angular 

sobre la que es va construir el Social Landscape16. 

A la dècada de 1980 l’autor Alexander Stuart a The Criticism of Robert Frank’s “The 

Americans”17, llibre que ja hem esmentat per l’anàlisi de distintes critiques, realitza un 

estudi exhaustiu de l’artista i de la repercussió de la seva obra en el moment de publicació 

i en la fotografia posterior. D’anàlisi en profunditat posteriors també trobem el llibre 

 
11Stuart, Alexander. Op. cit., pàg. 94. 
12 Ibid., pàg. 92. 
13 Ibid., pàg. 92-93. 
14 Newhall, Beaumont. Op. cit. 
15 Stuart, Alexander, Op. cit. pàg. 96. 
16 Loc. cit. 
17 Stuart, Alexander, Op. cit. 
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Robert Frank’s ‘The Americans’18 de Jonathan Day publicat al 2011, el qual amplia la 

informació del títol anteriorment esmentat. 

Al 1991, John Pultz a Fotografía Americana del siglo XX19 , realitza una anàlisi de 

distintes aportacions de Robert Frank, i posa especial atenció a la participació del fotògraf 

a l’exposició i llibre The Family of Man, de 1955, el qual, ell i altres fotògrafs, varen 

rebutjar ja que es trobaven insatisfets perquè creien que les aportacions individuals 

quedaven eclipsades pel tema de la mostra centrat en exposar les persones com a part 

d’una gran família feliç20. 

Anys després, Maurice Berger, al 2015, escriu l’article “Robert Frank, Telling It Like 

It Was”21 on analitza una sèrie de fotografies referents als problemes socials, el racisme i 

el desencís dels estatunidencs, on posa en valor el paper del fotògraf per captar una realitat 

que no volia ser observada. 

Com a conseqüència de la seva mort el 9 de setembre de 2019 destaquen els articles 

de The New York Times de Philip Gefter, “Robert Frank Dies; Pivotal Documentary 

Photographer Was 94”22 i de Emma Goldberg, “The Sharpness of Robert Frank’s 

American Experience”23 on es presenta de manera detallada la vida i obra de l’autor, a 

més de la importància que tindrà per la fotografia posterior i el seu paper com a crític dels 

valors estatunidencs dels anys cinquanta. 

El diari The Guardian publica l’article de Sean O’Hagan “Robert Frank at 90: the 

Photographer who Revealed America won’t Look Back”24 el qual esmenta de manera 

 
18 Day, Jonathan. Robert Frank’s ‘The Americans’, The Art of Documentary Photography, Bristol, Intellect, 

2011. 
19 Pultz, John. Op. cit. 
20 Ibid., pàg. 82. 
21 Berger, Maurice. “Robert Frank, Telling It Like It Was” The New York Times. 15 de gener de 2015. [en 

línia] <https://lens.blogs.nytimes.com/2015/01/15/robert-frank-telling-it-like-it-was/#> [consulta: 

23/08/2020] 
22 Gefter, Philip. “Robert Frank Dies; Pivotal Documentary Photographer Was 94” The New York Times. 

10 de setembre de 2019. [en línia] https://www.nytimes.com/2019/09/10/arts/robert-frank-dead-americans-

photography.html [consulta: 23/09/2020]. 
23 Goldberg, Emma. “The Sharpness of Robert Frank’s American Experience” The New York Times. 10 de 

setembre de 2019. [en línia] <https://www.nytimes.com/2019/09/10/opinion/robert-frank-

photographer.html> [consulta: 23/08/2020]. 
24 O’Hagan, Sean. “Robert Frank at 90: the Photographer who Revealed America won’t Look Back” The 

Guardian. 7 de novembre de 2014. [en línia] 

<https://www.theguardian.com/artanddesign/2014/nov/07/robert-frank-americans-photography-influence-

shadows> [consulta: 23/08/2020] 
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similar als articles anteriors la importància de l’artista seixanta anys després de la 

realització de la seva obra magna. 

 

4. L’artista i la seva producció fins el 1955 

 

Robert-Louis Frank prové d’una família burgesa jueva, on se’l prepara per fer-se 

càrrec de l’empresa del seu pare, una idea que no és del seu gust ja que durant la seva 

adolescència es vol fer aprenent de fotògraf i anar-se’n del país. Va treballar amb quatre 

fotògrafs diferents al llarg de cinc anys.25 Durant aquest període d’aprenentatge va 

conèixer a Gotthard Schuch, un fotògraf que va influir profundament en la seva 

personalitat. Entre el 1943 i el 1944 va treballar per a l’empresa Gloria Films a Zurich, 

on va començar a madurar el seu treball gràcies a les fotografies que realitzava al carrer.26 

A l’edat de vint-i-dos anys, al març de 1947, va arribar a Nova York on cercava una 

major llibertat per dur a terme el seu treball. Amb ell portava un llibre amb quaranta 

imatges realitzades durant els anys de formació. Va presentar el seu treball al director 

d’art de Harper’s Bazaar i Junior Bazaar, Alexey Brodovitch, qui va reconèixer el talent 

del jove  i el contractà per realitzar fotografies a les dues revistes.27 Encara que en un 

primer moment només fotografiaria per Harper’s Bazaar. 

En aquell moment a la revista participaven fotògrafs reconeguts com Henry Cartier-

Bresson, Brassaï, Lisette Model i Bill Brandt, autors que varen ser influents durant els 

seus primers anys de carrera. S’encarregava de fotografies de roba i accessoris, una feina 

estable però que li deixava poc marge de creativitat. En algunes ocasions se li va donar 

llibertat per realitzar produccions més creatives, però no es troba còmode treballant en la 

moda.28 A mesura que avança rebutja el treball de Cartier-Bresson, ja que considera que 

representava tot el que era simple i insubstancial, rebutjava el fotoperiodisme que 

simplificava el món29. 

 
25 Stuart, Alexander, Op. cit., pàg. 5. 
26 Castellanos, Paloma. Diccionario Histórico de Fotografía, Madrid, Editorial Istmo, 1999, pàg 94. 
27 Stuart, Alexander. Op, cit., pàg. 6. 
28 Ibid., pàg. 6-7. 
29 Gefter, Philip. Op. cit. 
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En el moment en que Brodovitch se’n va adonar del desencís de Frank li va assignar 

treballs per Junior Bazaar. En aquesta revista podia ser més creatiu ja que la audiència a 

la que anava dirigida era principalment universitària, es troba realitzant fotografies on uns 

anys abans ho feia Cartier-Bresson. Passat poc més d’un any es va veure amb la necessitat 

de dur a terme una producció distinta i mes creativa, per poder donar pas a un canvi a la 

seva obra va deixar la feina al maig de 1948. Aquest fet li va permetre viatjar a Perú i 

Bolívia, on captaria la vida dels indígenes. Al gener de 1949 va tornar als EEUU on la 

revista U.S. Camera va incloure quatre de les imatges que havia realitzat30. 

Després del viatge va tornar a treballar per Harper’s Bazaar, en aquesta ocasió com 

a fotògraf independent, fet que li permetia una major llibertat. Així, va poder viatjar 

durant el 1949 per Europa (França, Itàlia, Espanya i Suïsa). En aquest últim país, va 

presentar les fotografies que havia realitzat els darrers dos anys a Walter Laubli, l’editor 

de la revista Camera, el qual li va publicar vint imatges, una d’elles en portada, a l’edició 

de desembre de 1949. A més, es va realitzar una anàlisi de Frank com a fotògraf que surt 

al món i desafia la vida que observa amb la càmera, captant subjectes quotidians i 

interpretant la vida d’una manera que es podia considerar com a fotografia documental 

amb habilitats creatives31. 

Al 1950, va iniciar una amistat molt productiva amb el comissari de fotografia del 

Museu d’Art Modern de Nova York, Edward Steichen. Aquest va comprar algunes de les 

seves impressions i les va exhibir el mateix any a l’exposició col·lectiva 51 American 

Photographers. Com a resultat immediat les revistes Art News i American Photography 

varen publicar algunes obres de Frank. Poc després, Life li va publicar un assaig fotogràfic 

d’onze imatges realitzades a París i va guanyar el segon premi de Life: Young 

Photographers Contest32. 

Amb el reconeixement que havia obtingut es veia llest per realitzar una obra que 

pogués fer front a les històries que sovint presentava Life. Així, va regressar a Europa on 

hi va treballar fins la primavera de 1953. En aquest període va exposar a Suïsa i Nova 

York, alhora que publicava fotografies dels Estats Units, França i Suïssa a distintes 

revistes. Tenia el propòsit de treballar per a ell mateix i dedicar el seu temps a projectes 

 
30 Stuart, Alexander. Op. cit., pàg. 8. 
31 Ibid., pàg. 9. 
32 Ibid., pàg. 10-11. 
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més personals. La seva reputació continuava en augment i la revista Neuf, de París, va 

publicar les fotografies realitzades als indis de Perú i Bolívia anys abans, amb el títol 

Indiens des Hauts, al desembre de 1952. Aquesta fou la mostra més gran de l’artista fins 

el moment, ja que comptava amb vint-i-vuit imatges33. 

Encara al 1952, Edward Steichen va seleccionar una de les seves imatges per la 

portada del Butlletí del Museu d’Art Modern de Nova York. Poc després Steichen i Frank 

viatjaren per Europa per tal que conegués els principals fotògrafs amb els que Frank tenia 

relació. Steichen va recopilar impressions per les exposicions que realitzaria 

posteriorment. Aquestes són Post-War European Photography, al 1953, i The Family of 

Man, al 1955. A la primera Frank va exposar vint-i-dues fotografies i va ser descrit per la 

revista Camera com un jove fotògraf que s’havia guanyat una reputació envejable a Nova 

York34.  

L’artista es va casar al 1950 amb l’escultora Mary Frank, amb qui va tenir dos fills. 

Era una època on les seves fotografies tenien molt de recolzament per les revistes però 

necessitava seguir portant a terme treballs comercials per mantenir a la seva família. 

Publicava a Life, Look i McCall’s alhora que continuava guanyant premis, un d’ells 

patrocinat per Popular Photography, revista que va criticar de manera negativa la seva 

obra The Americans als anys seixanta. També realitzava treballs per Alexander 

Lieberman, director d’art de Vogue i començava a establir relacions amb Walker Evans, 

director i editor de  Fortune35. Cal destacar que el llibre American Photographs de Walker 

Evans, publicat a 1938, va ser una de les majors influències en aquell moment per Frank36. 

Els viatges que va realitzar per Perú i Bolívia establiren la seva manera de treballar quan 

va anar a Anglaterra i Gales, poc abans de començar a produir The Americans. 

L’acompanyava Evans en aquestes escapades i Frank va aprendre molt d’ell encara que 

rebutjava el seu enfocament més formal37. El motiu era que realitzava les fotografies de 

la manera més objectiva possible, sense posar de manifest la seva personalitat o 

experiència38. 

 
33 Stuart, Alexander. Op. cit., 14-15. 
34 Ibid., pàg. 15-16. 
35 Ibid., pàg. 17-18 
36 Gefter, Philip. Op. cit. 
37 O’Hagan, Sean. Op. cit. 
38 Loc. cit. 
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La revista Leica Photography, al 1954, presentava una sèrie de fotografies de Frank, 

la majoria dels comentaris de la crítica varen ser positius i es fixaren en l’interès que tenia 

per la realitat. El mateix any, U.S. Camera portava al públic un reportatge realitzat a Gales 

uns mesos abans pel fotògraf39. Byron Dobell, editor de la revista anterior, escriu un 

article de Frank on inclou algunes de les seves imatges i esmenta la importància de la 

llibertat de creació enfront a les pressions comercials. Exposa la idea de que l’artista ha 

arribat a un punt mort, on necessita satisfer el seu impuls creatiu i deixar de banda la 

recerca de fotografies que interessin a les revistes per les quals treballa40. 

La exposició més coneguda del moment era The Family of Man, al 1955, comissariat 

per Edward Steichen al Museu d’Art Modern de Nova York. Una exhibició on es 

presentaven fotografies de distints autors agrupades temàticament. El fil conductor era 

mostrar nuclis familiars de tots els continents. L’exposició i el seu catàleg va triomfar. 

Alguns autors no es varen mostrar satisfets amb el conjunt d’imatges perquè les 

contribucions individuals quedaven a un segon pla degut al tema de la mostra. Robert 

Frank era un dels fotògrafs insatisfets41. 

Com ja s’ha esmentat, a la meitat de la dècada dels cinquanta s’observa com es 

qüestiona la tradició de la fotografia humanista, això ho duu a terme un vessant de 

fotògrafs que la consideren clàssica i cerquen nous plantejaments, es tornen més crítics 

amb la realitat que els envolta42. Si més no, encara es troben dos vessants de fotògrafs, 

uns amb la voluntat de crear un nou humanisme documental i un altre que no cerca 

reproduir la realitat43. En el primer grup hi ha Robert Frank, perquè realitzarà una 

aproximació a la vida urbana nord americana seguint aquest plantejament. 

A més de Frank, altres fotògrafs estan interessats en la plasmació de la societat urbana 

nord-americana amb trets de versemblança o realitat, com Garry Winogrand, Lee 

Friedlander, Joel Meyerowiz, William Klein i Diane Arbus. Tots ells amb una concepció 

de la fotografia que escapa de la representació de clàssics modernistes, documents socials 

o escenes humanistes com es feia amb anterioritat. Utilitzaran les seves fotografies per 

criticar i posar en valor temes que resulten més importants per la gent com la desil·lusió 

 
39 Stuart, Alexander. Op, cit., pàg. 19. 
40 Ibid., pàg. 20. 
41 Pultz, John. Op. cit., pàg. 82. 
42 Bajac,Quentin. Op. cit., pàg. 127. 
43 Ibid., pàg. 107. 
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per la guerra anterior. Presentaran obres sense sentimentalismes, on mostren les fissures 

del país44. Hem observat ja com Frank ha realitzat obres que s’inclouen dintre d’aquest 

pensament, i ho veurem també amb el llibre de The Americans. 

El director d’art de The Times, Lou Silverstein, al 1955, el va contractar per dur a 

terme una sèrie de fotografies dels carrers de Nova York per una campanya publicitària 

titulada New York Is. Malgrat les intencions comercials de l’artista al captar les imatges, 

aquestes ja revelen una tensió de solitud similar a la que trobarem a la seva obra The 

Americans poc després45. Robert Frank es troba incòmode realitzant treballs per revistes, 

necessita llibertat creativa. Motiu pel qual iniciarà una nova producció enfocada a 

manifestar la seva pròpia idea de la societat americana46 

 

5. The Americans 

5.1. Beca Guggenheim 

A la tardor de 1954 Walker Evans va convèncer a Robert Frank per sol·licitar la beca 

Guggenheim47 el que li permetria llibertat per captar amb la seva visió les coses que 

l’envolten48. Com s’ha esmentat amb anterioritat, es troba frustrat enfront al que li 

suposava com a fotògraf amb ambicions creatives realitzar encàrrecs per revistes i no 

poder dur a terme la fotografia que volia49. 

Quan es disposa a demanar la beca, a mitjans de 1954, Frank es troba a poc de complir 

els trenta anys. Sentia que una part dels fotògrafs els hi faltava esperit i només volien 

guanyar doblers, ell era ambiciós però no financerament. Necessitava temps lliure per 

produir i així poder impulsar el seu treball d’una manera més personal. Volia ser 

reconegut pel món com un artista i creia que la beca Guggenheim era un honor que li 

 
44 Bright, Susan. Fotografía Hoy, San Sebastián, Editorial Nerea, 2005, pàg. 192-193. 
45 Gefter, Philip. Op. cit. 
46 Pultz, John. Op. cit., pàg. 84. 
47 La beca Guggenheim neix al 1925 en memòria de John Simon Guggenheim, el major dels dos fills de la 

família el qual mor amb disset anys al 1922. La fundació cerca des dels seus inicis donar un poder educatiu, 

literari, artístic i científic al país. Inicialment només es trobava oberta per ciutadans dels Estats Units, al 

1941 es lleva la restricció. John Simon Guggenheim Memorial Foundation. “History of the Fellowship” 

History [en línea] <https://www.gf.org/about/history/> [consulta: 16/08/2020] 
48 Stuart, Alexander. Op. cit., pàg. 21-22. 
49 Newhall, Beaumont. Op. cit., pàg. 292. 
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permetria fer-ho50. El text de proposta que va presentar Frank per aconseguir la beca 

revela els plans i ambicions de l’artista, també explica que a la vegada continuaria 

realitzant el seu treball personal i faria l’esforç de crear un document contemporani de 

Amèrica51. Esmenta que es just suposar que un ciutadà dels EEUU quan viatja a 

l’estranger veu coses noves les quals podrien passar desapercebudes per un habitant del 

país, així que el mateix ocorre quan un europeu com ell observa els Estats Units, que 

capta el que els altres no. Com a fotògraf explica que la seva visió es centra en les coses 

que l’envolten, les quals són fàcils de trobar, però difícils de seleccionar i interpretar52. 

En aquell moment, a Walker Evans li preocupava que Frank es donés per vençut i 

tornés a Europa si no rebia cap tipus de reforç positiu; així, Evans i un grup d’artistes 

varen escriure cartes de recomanació per a què se li concedís la beca. Entre aquests hi ha 

Steichen, Meyer Schapiro, Alexander Liberman i Alexey Brodovitch, un fet que demostra 

que Frank havia guanyat el respecte i el suport de gran part de la comunitat fotogràfica53. 

Quan li varen concedir la beca, va obtenir 3.000 dollars, era menys doblers del que 

l’artista necessitava per mantenir la seva família i realitzar el seu treball, així que de 

manera ocasional va decidir dur a terme fotografies per McCall’s i Fortune. Algunes 

variants de les impressions portades a terme per les dues revistes es convertiran en 

imatges del seu llibre The Americans. En aquesta època també va vendre produccions 

realitzades amb anterioritat a la revista Gamma. Poc abans de començar el seu viatge, 

Robert Delpire va acordar amb Frank publicar les imatges realitzades durant el projecte 

Guggenheim a la revista suïssa Du, on li dedicaria un número sencer54. 

 

5.2. Viatge pels Estats Units i preparatius del llibre 

 

A la darrera setmana d’abril de 1955 se li va concedir la beca. En aquell moment el 

fotògraf va començar a captar escenes de Nova York. Es va mantenir a la ciutat fins a 

octubre, ja que seguia treballant de manera autònoma per distintes revistes, alhora que 

 
50 Stuart, Alexander. Op. cit., pàg. 26-27. 
51 Ibid., pàg. 28. 
52 Berger, Maurice. Op. cit. 
53 Stuart, Alexander. Op. cit., pàg. 21-22. 
54 Ibid., pàg. 26-27. 
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realitzava curtes escapades a fora de la ciutat per realitzar fotografies. Per juliol d’aquell 

mateix any va viatjar a Detroit on va dur a terme imatges de les fàbriques i els seus 

treballadors (Fig.1). A l’octubre va recórrer la costa Est i Sud-Est amb cotxe i la seva 

família es va unir al viatge quan es trobava a Texas. Junts continuaren cap a l’Oest, 

direcció Hollywood, Califòrnia, on quedarien varies setmanes. Per febrer de 1956 va 

sol·licitar una extensió de la seva beca per un any més. Per primavera, la seva dona i els 

fills regressaren a Nova York, en aquell moment Robert es disposava a conduir cap al 

nord, direcció San Francisco, per seguir el seu camí cap al nord-oest fins tornar a Nova 

York.55 

Durant el viatge va partir experiències que li recordaren l’antisemitisme viscut a la 

seva infància. Aquest fet li va portar a la memòria el que significava ser part d’una 

comunitat que podia parèixer segura, però el feia viure amb por56. Així, hi ha constància, 

per la denuncia policial del 19 de desembre de 1955, de que el varen detenir quan conduïa 

pel seu aspecte mal vestit, sense afaitar i despentinat. Al veure que parlava amb un accent 

estranger i duia el cotxe ple de maletes i càmeres va ser deportat a la presó de la ciutat de 

Little Rock, Arkansas on fou interrogat per possible espia comunista, se li prengueren les 

empremtes, s’enviaren a la Oficina d’Investigació de Washington i el deixaren en llibertat 

unes hores després57. 

En el seu viatge va realitzar aproximadament 27.000 impressions58, aquestes les 

revelava sense ampliar-les, només feia fulles de contacte. Es va interessar en el fet 

recurrent de que captava elements com els tocadiscs, els cotxes i la bandera. A la seva 

tornada a Nova York va revisar-les i n’hi agradaren dues-centes. Per fer la elecció de les 

que publicaria les penjava a la paret, eliminava les que menys li agradaven, les ajuntava 

en forma de llibre i les organitzava en seccions depenent del que es mostrava a la imatge: 

a unes on sortia la bandera, una altre sense persones, una amb gent, etc. El va seqüenciar 

 
55 Stuart, Alexander. Op. cit., 27,29. 
56 Goldberg, Emma. Op. cit. 
57 Department of Arkansas State Police. Denuncia policial, 19 de desembre de 1955. [en línia] 

<https://web.archive.org/web/20061116040213/http://www.photopermit.org/articles/FrankReport.html> 

[consulta: 23/08/2020]. 
58 Hirsch, Robert. Seizing The Leight. A social & aesthetic history of photography, New York, Editorial 

Routledge, 2017, pàg. 383. 
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i editar durant quatre mesos. Ja entrat l’estiu de 1957 havia completat la maqueta, reduint 

a unes noranta les fotografies elegides59. El nombre final publicat va ser de vuitanta-tres. 

El mateix any, després de finalitzar la maquetació del llibre, va començar la recerca 

d’un editor a Nova York, alhora que intentava publicar algunes impressions a distintes 

revistes d’interès fotogràfic. Life va dur a terme alguns dissenys amb les seves imatges 

però no es varen utiltizar,  Evergreen Review va fer servir una de les fotografies en portada 

(Fig.2) i U.S. Camera Annual va acordar incloure’n algunes a la pròxima tirada. Però cap 

de les editorials ni revistes on havia presentat la maqueta volia publicar el llibre60. 

Poc després, encara al 1957, Frank va portar el treball al seu amic i editor de Camera, 

Gotthard Schuh, qui va seleccionar disset imatges per la revista. Onze d’elles varen ser 

realitzades durant el projecte de la beca Guggenheim, i d’aquestes, sis finalment foren 

publicades l’any següent a The Americans61. 

Per veure una mostra de la seva producció abans de la publicació del llibre hi va haver 

varies oportunitats. Algunes imatges realitzades durant el viatge varen ser exposades i 

d’altres publicades. Així ho fa U.S. Camera, al 1957 i Camera Annual, al 1958. També 

se’n varen publicar algunes a la revista Paegeant a l’abril de 1958, les quals venien 

acompanyades per texts d’autors afins al treball de Frank i manifestaven els seus punts 

forts i les vulnerabilitats que presenta. Per part del públic no hi va haver controvèrsia en 

aquestes publicacions anteriors al llibre. Aquell mateix any un  portafolis de U.S. Camera 

incloïa trenta-tres fotografies del projecte Guggenheim i un retrat de l’autor a cos complet 

a la darrera pàgina62. 

 

5.3. Les Americains, 1958, edició francesa 

 

Al 1957, Frank va portar la maqueta al seu amic, i editor de Neuf, Robert Delpire. 

Aquesta va ser inclosa com a número cinc a la sèrie de llibres L’Encyclopedia Essentielle 

amb el títol de Les Americains, al 1958 (Fig.3). Inicialment comptava amb més 

 
59 Stuart, Alexander. Op. cit., pàg. 30-31. 
60 Ibid., pàg. 31. 
61 Ibid., pàg. 33 
62 Ibid., pàg. 25-26, 40. 
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impressions i pàgines que els altres llibres de la sèrie, així Frank i Delpire varen treballar 

junts per reduir-les en tres o quatre, fins arribar al total de vuitanta-tres imatges. L’autor 

de l’obra volia que les fotografies es trobessin a la pàgina de la dreta i només el títol a la 

esquerra, però Delpire li va insistir en que per ser publicat necessitava algun tipus de 

text63. 

Per aquest fet es va contractar a l’escriptor Alain Bosquet qui va seleccionar texts de 

distints escriptors per acompanyar les fotografies64. La majoria eren extractes que 

parlaven dels EEUU, però no elogiaven als estatunidencs, així com tampoc tenien una 

relació directa amb la imatge que acompanyaven a la seva dreta. Els texts eren de Simone 

de Beauvoir, John Dos Passos, Benjamin Franklin, Abraham Lincoln, Henry Miller, 

Alexis de Tocqueville, Harry S. Truman i Walt Whitman, entre d’altres. Per la portada, 

Delpire va seleccionar un dibuix de Saul Steinberg, el disseny seguia la línia dels altres 

llibres de la sèrie. Frank va considerar inapropiada la manera publicar la seva obra però 

estava agraït de que es publiqués encara que hagués de fer una sèrie de concessions. A 

més de produir la edició francesa, Delpire va vendre a editors estrangers les fulles 

impreses amb les fotografies, perquè el comprador imprimís el text i l’enquadernés. Li 

resultava més econòmic que crear una versió en un altre idioma65. Ja havia fet servir 

aquesta tècnica amb el llibre Indiens pas Morts, de Georges Arnaud, al 1956, el qual 

presentava imatges de Werner Bishof, Pierre Verger i el propi Robert Frank66. 

Una de les editorials que va comprar les fulles i cobertes del llibre va ser la editorial 

Saggiatore de Milà. El llibre en aquesta versió es titula Gli Americani, se li varen agregar 

una sèrie d’escrits seleccionats per Raffaele Crovi referents als Estats Units alhora se’n 

varen mantenir alguns d’Alain Bosquet que apareixien a l’edició francesa67. 

 

 

 
63 Stuart, Alexander. Op. cit., 56-57. 
64 Day, Jonathan. Op. cit., pàg. 33. 
65 Stuart, Alexander. Op. cit., pàg. 56-59. 
66 Day, Jonathan. Op. cit., pàg. 25. 
67 Stuart, Alexander. Op. cit., pàg. 58-59. 
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5.4. The Americans, 1959, edició estatunidenca 

 

L’editor Barney Rosset, fundador de la revista Grove Press de Nova York, el qual ja 

havia seleccionat una imatge del projecte de Frank com a portada per a Evergreen Review 

al 1957, va decidir fer-se càrrec de la publicació del llibre als Estats Units al 1959. Rosset 

va comprar les fulles addicionals impreses de Les Americains a Robert Delpire, amb la 

intenció de adjuntar poesia amb les fotografies. Però Frank havia concebut la seva obra 

de distinta manera, amb les imatges a la pàgina dreta i a l’altre costat una fulla on només 

s’hi trobés el títol i l’any de la fotografia68. Per aquesta edició és important el paper de 

l’escriptor Jack Kerouac, ja que una de les grans diferències entre la edició francesa i 

estatunidenca és la introducció que realitza. 

Trobem dues versions distintes de en quin moment Robert Frank i Kerouac inicien la 

seva col·laboració. Per una banda se’ns diu que la primera vegada que coincidiren fou a 

les oficines de Viking Press, al 1958, quan Frank cercava un editor, allà li va presentar 

l’obra a l’escriptor i aquest va quedar meravellat pel seu talent, posant-se a la seva 

disposició per escriure-li la introducció69. Una segona font explica que Frank estava en 

contacta amb els escriptors de la generació Beat70, i va conèixer a un dels seus màxims 

exponents, Kerouac, a una festa a Nova York l’estiu del mateix any. Allà li va mostrar la 

edició francesa del seu llibre i l’escriptor va proposar-li escriure algun text per a la edició 

estatunidenca, degut a que va tenir una connexió immediata amb el que havia vist71. 

Aquesta connexió s’entén degut a que el títol On the Road de Kerouac, el qual havia 

realitzat a 1953, tenia una sèrie de relacions amb la de Frank72. Això és deu a que la va 

portar a terme també durant distints viatges per carretera, i el seu objectiu era mostrar al 

lector la percepció que tenia de les experiències viscudes73. D’aquesta manera es comprèn 

la emotiva introducció que va produir, amb una escriptura fina i creativa, on no s’havien 

 
68 Stuart, Alexander. Op. cit., pàg. 60. 
69 Johnson, Joyce. Personajes secundarios, Barcelona, Libros Asteroide S.L.U., 2008, pàg. s/n 
70 El terme Beat  significa derrotat i marginat,. Fa referència a una actitud de protesta i rebel·lió contra la 

societat convencional, militarista, capitalista i heterosexual. Cercaven lliurar-se de les imposicions de 

l’època. Anagrama. Especial Generación Beat. 29 del noviembre de 2019. [en línea]< 

https://www.anagrama-ed.es/noticias/50-aniversario/especial-generacion-beat-395>[consulta: 29/08/2020] 
71 Gidley, Mick. Writing with Light. Words and Photographs in American Texts, Bern, Editorial Peter Lang, 

2010, pàg. 101. 
72 Ingledew, John. Photography, London, Editorial Laurence King, 2005, pàg. 87. 
73 Gidley, Mick. Op. cit., pàg. 103. 
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de cercar critiques rigoroses a les imatges que es veurien. Descriu les fotografies de Frank 

com un poema trist, el qual va capturar escenes que mai havien estat observades, motiu 

pel qual en un futur, seria aclamat com un gran artista en el seu camp. Cal destacar que la 

major aportació de Kerouac va ser que fos ell qui va realitzar la introducció, així va centrar 

la vista dels mitjans de comunicació en la obra de Robert Frank74. 

 

6. Posada en valor de The Americans 

6.1. Anàlisi de continguts 

 

Al 1958, Robert Frank va comentar a la revista U.S. Camera que volia tenir un cert 

impacte amb la seva obra sobre la audiència. El fet era que considerava que el públic a 

vegades no es troba predisposat a acceptar l’opinió personal d’una altre persona. Així, la 

lectura que faci l’espectador vendria condicionada per com va produir les fotografies. 

Aquestes no eren planificades, ni estaven compostes amb anterioritat, Frank no podia 

anticipar si el públic compartiria el seu punt de vista75. 

Observem com el llibre capta l’escena nord-americana i els seus aspectes més 

populars com les desfilades, els automòbils, les autopistes desèrtiques i els cartells al 

carrer, entre d’altres. Sovint es presenta el motiu reiterat de la bandera dels Estats Units, 

la qual es pot veure com presideix una desfilada (Fig.4), ondeja sobre un edifici o es llueix 

a un pícnic el 4 de juliol. Les seves imatges són inquietes, la organització de l’estructura 

que presenten no seguia les regles establertes per la fotografia clàssica anterior, el que li 

donava un aire casual a l’escena76. 

Les seves imatges contrasten amb les realitzades per Cartier-Bresson, el qual captura 

els moments culminats en que la imatge mòbil arriba a la màxima harmonia, expressió i 

composició77. En canvi, Frank volia posar de manifest la realitat observable, per 

 
74 Stuart, Alexander. Op. cit., pàg. 74. 
75 Ibid., pàg. 49. 
76 Newhall, Beaumont. Op. cit., pàg. 292. 
77 Ibid.., pàg. 229. 
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desagradable o ordinària que sigui78. Walker Evans, exposa que el fotògraf va reaccionar 

enfront al que veia durant el seu viatge amb fascinació, tristor i esperança, unes emocions 

que transmet al públic quan aquest observa les imatges79.  

The Americans qüestiona també les regles formades i establides per Walker Evans el 

qual volia captar escenes de la manera més objectiva possible, sense posar de manifest la 

seva personalitat o experiència. Tant Evans com Bresson varen ser admirats per Frank, 

però rebutjava emular el seu treball. Frank volia posar de manifest la realitat pura i simple 

que observava, i enfrontant-se també al fotoperiodisme pictòric de Life i Time80. Frank 

dirigeix una mirada subversiva als EEUU, enfocant una part important de la seva 

producció en la subcultura del país. Mostrava un món que per ell era massa complexe per 

intentar representar-lo a partir de imatges que suposessin conceptes generals, la 

interpretació del públic era clau81. D’aquesta manera captava estatunidencs furtius, 

solitaris o a simple vista sospitosos. L’artista Diane Arbus considerava que la obra de 

Frank posava de manifest el buit en el cor de moltes persones, l’abisme entre el somni 

americà i la realitat quotidiana. The Americans retratava uns llocs i una cultura que molts 

estatunidencs no podien, o no volien veure, presentant així un país trist, dur i dividit, el 

qual era essencialment més melancolia que heroisme82. El desencís que mencionem es 

pot veure a la mirada d’una ascensorista a la que Frank va fotografiar de manera furtiva 

a l’Hotel Miami (Fig.5). 

El resultat del viatge va ser la realització d’una crònica de tendències socials i 

polítiques del país. Un tractament de la realitat comparable al de Theodor Adorno, al 

1946, a Minima Moralia, on l’escriptor i filòsof analitza la cultura dels EEUU per 

conèixer el futur que els hi espera. The Americans presenta imatges que exploren les 

relacions socials de la nació considerada més poderosa després de la postguerra, on foren 

de gran importància la captació d’escenes referents a la segregació racial de la dècada 

dels cinquanta. També destaca la repetició i col·locació, dels símbols en un lloc destacat 

dintre de la fotografia. La plasmació de la bandera del país, els automòbils o les 

tecnologies dels mitjans de comunicació intensificaven la visió de dominació que tenia la 

 
78Bertuzzi, María Laura. Paisajes Intermedios. Materiales para la construcción de un paisaje 

contemporáneo, Argentina, Universidad Nacional del Litoral, 2006, pàg. 29. 
79 Newhall, Beaumont. Op. cit., pàg. 292. 
80 O’Hagan, Sean. Op. cit. 
81 Newhall, Hans. Antropología de la Imagen, Madrid, Editorial Katz, 2007, pàg. 282. 
82 O’Hagan, Sean. Op. cit. 
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cultura de consum sobre la societat nord-americana. El fotògraf contempla un món nou, 

no només amb emoció, com s’ha esmentat anteriorment, sinó també amb l’impacte que li 

suposa imaginar el que succeirà en el futur83. 

Els canvis socials i culturals dels anys seixanta ajudaren a crear un clima d’acceptació 

per les imatges de Frank, ja que presentava alguns dels problemes de la societat dels 

cinquanta que en aquell moment eren obviats, però aviat se’ls hi donaria importància, 

sobretot a la discriminació racial i al descontent de la joventut84. Posava de manifest la 

desolació que veia quan recorria el país, alhora que cercava comprendre el nou món 

artístic, el polític i com eren les relacions entre els ciutadans85. La seva visió de la realitat 

el va portar a rebutjar el tema presentat a The Family of Man, de 1955, que hem esmentat 

anteriorment. Frank amb les seves imatges presenta experiències viscudes, moments 

indefinits, els quals guarden més relació amb instantànies que no amb la fotografia 

clàssica realitzada per una part dels seus contemporanis86. 

The Americans li va suposar escapar de l’estètica contemplativa. Ara utilitzava la 

successió d’imatges, organitzades en seqüencies per transformar el que volia mostrar al 

públic. Per la elaboració del llibre havia reunit totes les impressions, veient com sobretot 

capturava persones en estat d’avorriment, les quals transmetien temes com: el poder, la 

raça, el privilegi i la religió87. Solia evitar les senyals de la bona vida burgesa i els temes 

que solien ser d’interès periodístic. Centrava la lent en els afroamericans, la gent major i 

els adolescents, grups marginals que els mitjans de comunicació deixaven de banda. 

També va captar homes de negocis, vaquers, estrelles del cinema i polítics, amb els que 

realitzava una crítica als mites presents a la vida de les famílies americanes. A The 

Americans el significat de cada imatge es construeix a partir de l’anterior, va crear una 

seqüenciació entre elles, que fins i tot els espais buits eren necessaris per poder 

interpretar-les. Alhora, va donar pas a una nova iconografia a partir de la representació 

dels símbols recurrents, els quals unien a la majoria de ciutadans dels Estats Units88. 

 
83 Foster, Hal et al. Arte de 1900. Modernidad, Antimodernidad, Postmodernidad, Madrid, Editorial Akal, 

2006, pàg. 431. 
84 Stuart, Alexander. Op. cit., pàg. 89-90. 
85 Hirsch, Robert. Op. cit., pàg. 381. 
86 Badger, Gerry. Op. cit., pàg. 121. 
87 Hirsch, Robert. Op. cit., pàg. 382. 
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Les fotografies de The Americans no segueixen el cànon dels mètodes i tècniques 

documentals, passaven per alt la bellesa del país i no exaltaven els avanços tecnològics 

ni les virtuts del treball dur. Segons l’artista, la vida per un fotògraf no podia ser una 

qüestió indiferent, era important observar el que era invisible per altres. De les crítiques 

rebudes es va defensar exposant que la fotografia per ell era un viatge en solitari, on no 

hi havia compromisos per qui era creatiu. Considerava que el periodisme gràfic s’havia 

convertit en la definició de la bona fotografia per a moltes persones, quan aquest només 

responia al gust dictat per les revistes89. 

Les imatges de Frank presenten els seus dubtes existencials i aquests obliguen a que 

l’espectador les examini amb els seus propis valors. D’aquesta manera fusiona el treball 

documental amb la metàfora subjectiva, resistint-se a l’estructura establerta per la 

fotografia anterior i amb la voluntat de presentar la realitat que observa90. Així s’apropa 

a la gent, lliure d’idees preconcebudes, amb un punt de vista que li permet representar a 

un gran nombre de persones de distints orígens: ètnics, racials o socioeconòmics; fent-ho 

a partir de la realització d’imatges complexes i amb matisos, enlloc de amb la utilització 

d’estereotips91. Centrava la seva visió en persones que, sota el seu punt de vista, la nació 

havia infravalorat92. Les seves fotografies expressen així una certa alienació, tristor i 

desconcert. Seqüencies unides sovint per la bandera, la qual talla l’enquadrament, on es 

capten les benzineres, els tocadiscs i distints elements de manera que el públic sentís que 

era l’acompanyant de Frank durant el seu viatge93. 

Una de les fotografies més importants del llibre per Frank, és la d’una parella 

d’afroamericans a San Francisco, al 1956 (Fig.6). Una imatge que és cinematogràfica i 

crua, on l’artista s’acosta per darrera a la parella que es troba relaxada a un turó amb vistes 

a la ciutat. En aquell precís moment Frank interromp la seva solitud, ambdós es giraren 

cap a ell, la dona molesta i l’home acotat com si la protegís. L’autor volia manifestar amb 

aquest retrat com amb la càmera pot envair la privacitat de la gent. És una fotografia 

racialment carregada, on ell, com a home blanc i un participant actiu i invisible, es fixa 

en la parella negra sense importar com era de lliberal l’entorn on es trobava. Poques 

 
89 Hirsch, Robert. Op. cit., pàg. 383. 
90 Ibid., pàg. 384. 
91 Berger, Maurice. Op. cit. 
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figures culturals blanques de l’època varen produir un comentari més seriós i conscient 

del racisme del nord. Renunciava a les típiques imatges de drets civils, i no representava 

ni la violència racial ni la protesta, sinó que creava impressions les quals recordaven el 

fet que el problema es localitza per tot arreu94. 

D’aquesta fotografia se’n troba la fulla de contacte, disponible a la col·lecció de 

Robert Frank a la Galeria Nacional d’Art dels Estats Units, a Washington. Documenta la 

evolució de l’escena en una fracció de segon. S’observen tres imatges, la primera presenta 

a la parella parlant, la segona els capta quan veuen que són retratats, motiu pel qual el 

fotògraf s’ha d’allunyar fent veure que retratava el paisatge de fons, el que dona com a 

resultat una tercera que presenta un desenfocament complet. D’aquestes tres, la segona 

va ser publicada a The Americans. En un primer moment havia sortit sobreexposada però 

per la importància que tenia per a l’artista, la va treballar a l’habitació obscura, convertint-

se, com va dir en diverses ocasions, en la seva fotografia preferida del llibre95. La 

representació que du a terme dels problemes que observa hi varen quedar plasmats. En 

una ocasió, Frank, va dir al The Times Magazine: que les seves simpaties estaven amb les 

persones que lluitaven i alhora, la seva desconfiança cap a les persones que crearen les 

regles96. Algunes de les problemàtiques que presenta el seu llibre varen ser relacionades 

amb la mirada del racisme urbà que realitza el documental Take This Hammer, al 1964, 

produït per Richard O. Moore a KWED, San Francisco. El protagonista del documental 

segueix a l’escriptor afroamericà James Baldwin pels carrers de la ciutat mostrant la 

discriminació racial, la segregació i el conflicte97. Un documental que dos anys després 

posa de manifest els problemes retratats per Frank a la ciutat de San Francisco al 1956. 

 

6.2. Innovacions i tècniques utilitzades 

 

The Americans va desafiar la fórmula del periodisme gràfic utilitzada a meitats del 

segle XX, la qual venia definida per imatges nítides, ben il·luminades i amb una 

composició clàssica, ja fos al camp de batalla, a la vida quotidiana o als retrats d’estrelles 
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del cinema. Destaquen així, les fotografies de l’artista on es presenten individus solitaris, 

parelles d’adolescents, o els assistents a funerals. Ho feia d’una manera cinematogràfica, 

amb imatges d’immediatesa, extravagants i granulades98. 

Amb la utilització de la seva petita càmera Laica de 35 mm, captava el món sense 

tenir en compte els estàndards del fotoperiodisme. S’observen formes sigil·loses i 

inconnexes, on el desenfocament, el gra, el moviment i la composició sense ordre 

proporcionen un estat emocional imprecís a l’espectador. El tipus de càmera utilitzat li va 

donar la llibertat de descobrir nous continguts i mètodes formals per fotografiar. Va 

absorbir i transformar l’estètica i el comportament de l’expressionisme abstracte a les 

seves impressions, creant una tensió constant dintre del marc. Va ser fonamental el fet de 

que ja no es trobes interessat en realitzar una producció per vendre a les revistes, sinó que 

cercava produir instantànies nirvioses, privades i poc glamuroses, les quals no sempre 

transmeten un missatge narratiu clar o únic99. Amb les seves fotografies s’enfronta a 

“l’instant decisiu”100 treballat per Cartier-Bresson, del que ja hem parlat anteriorment, i 

posa de manifest la importància del “moment intersticial”, el moment on no ocorre res i 

només s’observa la realitat101. 

Les seves fotografies feien referència a temes banals, eren granulades i amb un alt 

contrast si es compara amb les que es realitzaven a inicis de la dècada dels cinquanta, 

quan ja les novetats tecnològiques oferien major qualitat als fotògrafs. La seva obra era 

una alternativa a la cultura de consum tant mediatitzada del moment, així es distingia de 

la resta contant la seva pròpia historia i seguint la direcció i la lògica que li marcava el 

seu criteri102. L’aspecte de instantània que observem a les seves impressions no el 

considera només acceptable, sinó desitjable, ja que s’aproxima a la cruesa i immediatesa 

que es veu dia a dia a la vida moderna103. 

 
98 Gefter, Philip. Op. cit. 
99 Hirsch, Robert. Op. cit., pàg. 382. 
100 L’instant decisiu formulat per Cartier-Bresson fa referència a que l’objectiu de les imatges és captar 

l’instant on una acció està en el seu punt culminant. Perea, Joaquín, et al. La Imagen Fotografica, Madrid, 

Editorial Akal, 2007, pàg. 71. 
101 Bertuzzi, María Laura. Op. cit. pàg. 29. 
102 Stange, Maren. Symbols of Ideal Life. Social Documentary Photography in America, 1890-1950, 

Cambridge, Cambridge University Press, 1989, pàg. 147-148. 
103 Stuart, Alexander. Op. cit., pàg. 98. 
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Walker Evans va dir que el treball de Frank a The Americans tenia múltiples 

interpretacions, i que aquestes depenien de les aportacions de l’espectador quan les 

observava104. Va introduir una sèrie de temes visuals i metafòrics que comparava i 

enfrontava els uns contra els altres amb energia i intel·ligència, generalment amb un to 

pessimista, presentava estats d’ànim com tristor, felicitat, amargura i ira. D’aquest mode 

captava tocadiscs com si fossin altars, cotxes que semblaven taüts i banderes que 

pareixien sudaris. Tot això es suma a la realització de fotografies a funerals (Fig.7), 

accidents de tràfic i encreuaments. Com va dir Kerouac, “era un trist poema arrabassat a 

Amèrica” 105. 

El talent demostrat per seqüenciar imatges va ser el que el va portar a inicis de la 

dècada de 1960 a la realització cinematogràfica, deixant de banda quasi per complet la 

fotografia. Entre d’altres va produir obres com Pull my Daisy, al 1959-60, Me and My 

Brother, al 1965-68, i el documental Cocksucker Blues, al 1972, que retratava una gira 

dels Rolling Stones i que el propi Mick Jagger va ordenar suprimir per la realitat que 

posava de manifest. La edició de pel·lícules el va portar a treballar, anys després, imatges 

fixes amb paraules escrites com es pot veure a la seva obra de 1972 The Lines of My 

Hand106. 

 

6.3. La variació de la crítica al llarg dels anys 

 

No es té gaire informació de la acollida de Les Americains al 1958, però si que es té 

constància de la critica realitzada per Manuel Gasser a la revista Du, al març de 1959, i 

Minor White a Aperture, al 1960. Aquest segon posa de manifest que al llibre només 

apareixen imatges d’un fotògraf, fet que considera escàs i n’hi haurien de participar més. 

Esmenta també que els texts elegits per Alain Bosquet són magistrals i d’una gran varietat 

per la àmplia visió que donen del país. Per altre banda, Manuel Grasser, escriu que els 

texts i les fotografies units crearen un retrat dels Estats Units molt estimulant i personal, 

on el disseny clàssic del llibre augmentava la força de les imatges. Va ser el primer crític, 

 
104 Stuart, Alexander. Op. cit., pàg. 46. 
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i l’únic fins a meitat dels anys seixanta, en discutir com el disseny de la obra va millorar 

el missatge de Robert Frank107. 

La publicació realitzada per Grove Press de The Americans al 1959 va donar com a 

resultat un augment de les crítiques rebudes108. La comunitat fotogràfica va quedar així 

dividida entre els partidaris i els que la rebutjaven. Autors com Walker Evans esmentaren 

que la obra de Frank era vigoritzant i creava una visió del país que una gran part dels 

ciutadans preferien ignorar109. D’altres, consideraven a l’artista com un malalt, un 

neuròtic que captava la vida sense alegria, a més, molts d’ells es trobaven ofesos pel títol 

elegit ja que el consideraven un atac als valors dels Estats Units i al seu estil de vida110. 

Destaca la resposta negativa donada per Popular Photography al 1960, la qual va dur a 

terme una inusual revisió col·lectiva del llibre. Quasi sense excepció, els editors de la 

revista, condemnaren l’enfocament del fotògraf ja que consideraven que menyspreava 

qualsevol estàndard de qualitat o de disciplina tècnica, alhora que amb el seu punt de vista 

produïa un atac al país. Feren referència a la introducció de Kerouac, esmentant que era 

un trist poema només pels malalts111. 

Foren tres revistes fotogràfiques especialitzades i un diari els que varen produir la 

major part de crítiques negatives de The Americans. Aquestes són: Aperture, Popular 

Photography, Modern Photography i San Francisco Chronicle. Altres publicacions a 

mitjans de comunicació elogiaren el llibre, entre ells destaquen: : The New Republic, 

Canadian Forum, New York Times Book Review, Library Journal, The New Yorker, 

Canadian Forum i Dissent. El públic sovint té la impressió de que la resposta inicial va 

ser només negativa, això ve donat pel fet de que les publicacions les quals l’havien 

rebutjat eren algunes de les més importants del país112. 

El títol del llibre va ser un dels motius pel qual inicialment va ser rebutjat. Observem 

així com John Durniak, a Popular Photography, va escriure a la ressenya col·lectiva que 

un nom més adient seria “alguns americans” fent referència a que aquest englobava a tota 

la població dels EEUU. A la mateixa revista, Arthur Goldsmith, comenta que un títol tan 
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incendiari produïa un efecte de rebuig al públic, el qual ja no volia veure les imatges. 

L’únic editor de la revista que en aquell moment el va defensar fou H.M. Kinzer, el qual 

va explicar als lectors que Frank no té la intenció d’implicar a tots els estatunidencs113. 

Bruce Downes parla de Frank a Popular Photography com un mentider que de manera 

perversa cerca i crea misèria en el món i la presenta als espectadors114. 

Un altre motiu per la seva desaprovació era l’estil documental que adoptava: duia a 

terme impressions directes, en blanc i negre, granulades i realitzades amb rapidesa, es 

presentaven com si fossin una representació de la vida real115. Alhora que va ser criticat 

per elegir deliberadament una sèrie de imatges sòrdides, descuidades i desolades per 

representar el país116. 

La introducció per Kerouac també va tenir lectures negatives per part de la premsa. 

Michel Lambeth a Canadian Forum va definir-la com una breu paròdia histriònica de les 

fotografies de Frank, i Donald Gutiérrez a Dissent exposava que no hi havia justificació 

per l’entusiasme que presentava en favor del llibre117. 

Poc després, al 1963, H.M. Kinzer a Popular Photography va escriure que The 

Americans es començava a veure amb uns nous ulls i la seva acceptació canviava. Alhora 

va ser publicat a la revista com un dels millors llibres il·lustrats del moment118. 

El fotògraf i crític Nathan Lyons, al 1963, va ser un dels primers en discutir la 

utilització dels símbols a The Americans. Menciona com el significat que se’ls hi dona 

podia alterar-se pel context en el que s’observaven, ja fos mitjançant la manipulació 

d’elements formals a les imatges individuals, com amb la repetició i seqüenciació 

d’aquestes al llarg de la obra. La utilització dels distints elements també va ser posada de 

manifest per Arthur Goldsmith a Infinity, al 1964, on explicava que el fotògraf els feia 

funcionar simultàniament per expressar més d’una cosa o idea. Goldsmith, com s’ha vist 

anteriorment, va ser un dels crítics que Popular Photography, al 1960, rebutjaren la seva 

producció. També va ser presentat de manera positiva per Choice: A Magazine of Poetry 

 
113 Stuart, Alexander. Op. cit., pàg. 67. 
114 Stange, Maren. Op. cit., pàg. 148. 
115 Stuart, Alexander. Op. cit., pàg. 70. 
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and Photography, on es descriu a Frank com una figura nova i poderosa de la fotografia 

americana119. 

La primera vegada que es publiquen referències biogràfiques de Robert Frank va ser 

al 1963. Ho va portar a terme Elizabet Stuherland a The Encyclopedia of Photography, 

on feia un resum de la vida i obra del fotògraf. L’any seguent, Beaumont Newhall a la 

quarta edició de The History of Photography va fer menció a les novetats introduïdes per 

Frank a la fotografia dels anys cinquanta120. 

Entrat ja el 1967, David Vestal, a Popular Photography va escriure que The 

Americans s’havia llegit anteriorment d’una manera hostil, quan realment el fotògraf el 

que feia era posar de manifest la seva visió d’uns aspectes dels Estats Units que no li 

agradaven. A finals de 1968 el títol de Frank s’havia convertit en un dels pocs llibres de 

fotografia en ser publicat en una segona edició. S’observa com una nova generació de 

comissaris, crítics i fotògrafs comprenen i accepten el seu missatge, alhora que aprecien 

el seu estil. Aquesta nova mirada cap a l’artista pot venir lligada a l’interès que va 

despertar pel fet de que deixes de treballar la fotografia per dedicar-se al cinema poc 

després de la publicació del llibre121. 

Entrat ja el 1978, Aperture, va publicar una edició revisada i ampliada de The 

Americans amb variacions en la manera de presentar les imatges. Ara les pàgines eren 

més grans, els negatius acompanyaven a la fotografia principal i aquesta tenia un retall 

distint. El crític Douglas Davis a Newsweek, al 1978, va marcar la seva producció com 

una icona contemporània, declarant el llibre com un assaig visual coherent el qual influïa 

en aquell moment a un gran nombre de joves fotògrafs. Es varen dur a terme més crítiques 

d’aquesta nova edició però no varen generar un contingut significatiu122. 

Vint anys després de la publicació de The Americans als Estats Units, Gene Thornton 

a The New York Times va classificar el llibre com una de les declaracions definitives del 

veritable significat de ser americà123. 

 
119 Stuart, Alexander. Op. cit., pàg. 91-93. 
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7. Contribucions i influència de The Americans a la fotografia posterior 

 

Observem a partir de l’anàlisi de la crítica anterior com The Americans va arribar a 

un major nombre de persones a partir de la dècada de 1960. Un dels motius d’aquest 

augment venia donat en gran mesura per les crítiques que s’havien realitzat, però aquest 

no va ser l’únic motiu d’èxit. 

Per la difusió i repercussió del llibre de Robert Frank varen ser de gran importància 

les exposicions individuals i col·lectives on va participar. A la primavera de 1961, el 

comissari fotogràfic de l’Institut d’Art de Chicago, Hugh Edwards, va realitzar una 

exposició individual de Robert Frank, on la majoria d’imatges presentades formaven part 

de The Americans. Edwards va comprar un gran nombre de les impressions exhibides per 

que formessin part de la col·lecció del museu, a més, al finalitzar la mostra va comunicar 

que un gran nombre de joves fotògrafs es trobaven entusiasmats amb el que havien pogut 

veure124. 

Entre 1964 i 1965, Nathan Lyons, què en aquella època era el comissari de fotografia 

de George Eastman House Museum a  Rochester, Nova York, va realitzar varies 

exhibicions individuals de Frank. Exhibia vint-i-cinc imatges de Frank les quals durant 

quinze anys varen recórrer distints museus i galeries, fent així que probablement més gent 

pogués veure aquesta mostra que no el llibre de The Americans125. 

S’observa durant el 1966 i 1967 la participació de Frank a diverses exposicions 

col·lectives, les quals el varen ajudar a augmentar la fama i el que li va permetre arribar 

a un major nombre de persones. Quatre de les exhibicions més importants que varen 

incloure les seves imatges foren: Toward a Social Landscape, a George Eastman Houses, 

Nova York, The People Protest, a la Crypt Gallery, també a Nova York,  New Documents, 

al Museum of Modern Art de Nova York i 12 Photographers of the American Social 

Landscape, al Rose Art Museum de Massachussets126. Després d’aquestes exhibicions la 

seva influència es va tornar més notòria. Així la crítica Margery Mann a Popular 

Photography va catalogar el seu llibre com la pedra angular sobre la que es construiria el 

 
124 Stuart, Alexander. Op. cit., pàg. 86-87. 
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Social Landscape. La majoria de fotògrafs d’aquest grup proclamaren que tenien un gran 

deute amb Frank i la seva producció. La obra d’aquests fotògrafs la podem observar amb 

Diane Arbus, Lee Friedlander i Garry Winogrand a New Documents al Museu d’Art 

Modern de Nova York, al 1967. Ens presenten unes imatges enfocades al conjunt de la 

societat que observen, dirigeixen la seva tècnica i estètica de la fotografia documental cap 

a un enfocament més personal, no cercaven amb el seu treball canviar la visió del públic, 

sinó acostar-se a les persones i així poder-les conèixer127.  

D’aquesta manera observem com a finals de la dècada dels seixanta la comunitat 

fotogràfica ja era conscient de que The Americans havia estat subestimat anteriorment. 

Un dels motius més importants de reconeixement va ser el gran abast i la complexa 

seqüenciació i ús dels símbols que es pot observar al llibre a través de organització i 

captació de les imatges128. Va demostrar que aquestes podien comunicar lliurement 

sensacions complexes i pensaments sofisticats quan s’alliberaven del texts i es 

presentaven únicament com a fotografies. Aquesta idea va ser fonamental per les noves 

generacions de fotògrafs emergents, els quals podien no seguir el mètode de treball de 

l’artista però tenien present la seva obra i les novetats que havia introduït129. 

Robert Frank és considerat per una part dels historiadors com l’inventor involuntari 

del què es va conèixer a finals del seixanta com l’estètica de la instantània. Les seves 

fotografies presentaven un estil molt més personal, cercava captar l’espontaneïtat del que 

observava en un moment autèntic. Va exercir una profunda influència en els fotògrafs 

posteriors, els quals començaren a apropar-se, no només als subjectes que observaven, 

sinó també al marc de la imatge; el què es va veure reflectit, com ja s’ha esmentat 

anteriorment, a l’exposició New Documents, de 1967, on els participants varen explicar 

la importància del treball realitzat pel pioner autor de The Americans, Robert Frank130. 

 

 

 
127 The Museum of Modern Art, New Documents, New York, [en línia] 

<https://www.moma.org/calendar/exhibitions/3487> [consulta:28/08/20]. 
128 Stuart, Alexander. Op. cit., pàg. 100. 
129 Hirsch, Robert. Op. cit., pàg. 383. 
130 Gefter, Philip. Op. cit. 
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8. Conclusions 

 

Per realitzar una lectura correcta de The Americans, de Robert Frank, s’ha realitzat un 

estudi del seu treball des de que arriba als Estats Units fins a l’inici de la seva obra magna 

al 1955. Un període on el fotògraf realitzava imatges comercials per distintes revistes per 

guanyar-se la vida, la poca llibertat d’aquesta producció el va portar a cercar una major 

llibertat creativa. Es va disposar a treballar de manera autònoma i vendre les imatges a 

distintes publicacions, alhora que viatjava per Europa i Amèrica captant d’una manera 

crua i real la vida de les persones. 

La seva notorietat dintre de la comunitat fotogràfica creixia com a conseqüència de 

les exhibicions on va participar, a més de la visibilitat que li donaren les revistes que 

publicaven les fotografies realitzades durant els seus viatges. D’aquesta manera es va 

veure preparat per dur a terme un nou tipus d’obra. Gràcies a la beca Guggenheim, va 

poder viatjar pels Estats Units i produir una obra que captés la realitat de les persones, de 

com era el país i com s’hi vivia. 

Durant el seu viatge en cotxe fotografia distints símbols com els automòbils, els bars, 

la carretera, la bandera i les noves tecnologies de comunicació, entre d’altres. Tots aquests 

eren part del que significava per Frank ser estatunidenc. La seva producció es trobava 

marcada pel desencís que observava a la població. Les seves imatges presentaven també 

la problemàtica de la divisió racial que hi havia als EEUU. 

La composició de les seves imatges s’organitzava de manera distinta a la fotografia 

clàssica, aquestes denotaven un aire casual. Contrasten amb les impressions de Cartier-

Bresson, Frank, captava l’instant on només s’observa la realitat, el que s’ha anomenat 

com a moment intersticial. Entra en joc també la utilització dels símbols per referir-se a 

més d’una idea o concepte. 

D’aquesta manera veiem com al contrari que Walker Evans, el qual cercava ser el més 

objectiu possible, Frank posava la seva experiència viscuda a cada fotografia i 

considerava que l’aspecte d’instantània era desitjable pel fotògraf ja que s’aproxima a la 

cruesa de la immediatesa de la vida. 
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Observem així com The Americans qüestiona les regles formades per Bresson i Evans 

i s’enfrontava al fotoperiodisme de revistes com Life. Enfocava la lent en la subcultura 

del país, posant de manifest un país trist, dur i dividit. Va realitzar amb el seu títol una 

crònica de les tendències socials i polítiques de la nació. 

El paper de la crítica va ser fonamental per la evolució de la obra al llarg dels anys. 

Inicialment, l’edició francesa Les Americains, de 1958, no va tenir més que alguns escrits 

que en parlaven, els quals sobretot elogiaven el paper de Alain Bosquet en la recopilació 

de texts del llibre. Però en el moment en que Grove Press va publicar la edició 

estatunidenca de The Americans, al 1959, la comunitat fotogràfica va quedar dividida. 

Per una banda hi havia els que rebutjaven la temàtica i tècnica utilitzada per Frank i a per 

l’altre els partidaris de la ruptura amb la fotografia clàssica observable al llibre. 

Destaquem la revista Popular Photography per la realització d’una crítica col·lectiva, 

on rebutjava el llibre tant pel títol d’aquest, que sota el seu criteri englobava a tot el país, 

com per les imatges, que consideraven un atac a la nació. A més, presentava un estil 

documental amb impressions directes, en blanc i negre, granulades i fetes amb rapidesa 

les quals semblaven representacions de la realitat. També va ser criticada la introducció 

realitzada per Kerouac per enaltir el llibre. Més revistes i diaris es sumaren a aquestes 

lectures negatives de la obra com s’ha vist al cos del treball. 

Però les fotografies de Frank mostraven un estil personal, on volia captar 

l’espontaneïtat de la vida autèntica i on no només s’acostava al subjecte, sinó també al 

marc on es trobava. Això va donar pas a una nova lectura del llibre a partir de 1963, on 

la crítica d’autors com H.M. Kinzer i Nathan Lyons varen començar a posar de manifest 

la importància de The Americans tant pel que mostrava com per la utilització dels símbols 

i la creació de seqüencies per modificar el significat de les imatges. A més, la seva obra 

va arribar a un nombre major de persones a través de les exposicions individuals i 

col·lectives realitzades durant aquells anys. 

A finals de la dècada dels seixanta la comunitat fotogràfica ja era conscient de que el 

llibre havia estat subestimat i valoraven les seves aportacions. Va demostrar que quan les 

imatges es desvinculaven del text també podien comunicar sensacions i sentiments 

complexes. Aquesta idea va ser fonamental per a les noves generacions de fotògrafs, els 
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quals no tenien perquè seguir l’estil de Frank però tenien present la importància de la seva 

producció. 

Per tots aquests fets, el llibre va publicar una segona edició al 1968, i una tercera al 

1978. A més de totes les posteriors que s’han anat realitzant durant aquests anys, el que 

deixa veure que The Americans és encara, a dia d’avui, un dels pilars fonamentals de la 

fotografia del nostre temps. 
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Relació d’imatges 
 

Fig.1: Robert Frank, Assembly Line, Detroit (1955). 

Fig.2: Robert Frank, , Evergreen Review nº 15, (1960) 

Fig.3: Robert Frank, Les Americains, edició francesa (1958) 

Fig. 4: Robert Frank, Parade Hoboken, New Jersey. (1955) 

Fig.5: Robert Frank, Miami Hotel (1955) 

Fig.6: Robert Frank, San Francisco (1956) 

Fig.7: Robert Frank, Funeral-St. Helena, South Carolina, (1955) 
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Fig. 1: Robert Frank, Assembly Line, Detroit (1955). 
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Fig. 2: Robert Frank, Evergreen Review nº 15, (1960) 

 

Fig. 3: Robert Frank, Les Americains, 1958 
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Fig. 4: Robert Frank, Parade Hoboken, New Jersey. (1955) 

 

 

Fig. 5: Robert Frank, Miami Hotel, 1955 
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Fig. 6: Robert Frank, San Francisco, (1956) 

 

 

 

 

Fig.7: Robert Frank, Funeral-St. Helena, South Carolina, (1955) 

 


