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La fotografia constitueix un dels eixos fonamentals de la 
programació d’exposicions i de la política d’adquisicions de 
Fundación MAPFRE. La seva col·lecció, iniciada l’any 2007 i 
centrada sobretot en la segona meitat del segle xx, té com a 
objectiu principal la fotografia artística i, especialment, la que 
s’insereix en la tradició documental.

La sèrie de Les germanes Brown de Nicholas Nixon va 
ser la primera adquisició significativa de Fundación MAPFRE 
i assenyalava la que seria una de les principals senyes 
d’identitat de la col·lecció: l’interès pel retrat. 

Nicholas Nixon (Detroit, 1947) és un dels autors que 
més ha explorat el retrat i la fotografia social des dels anys 
setanta. El temps, la fragilitat humana i l’abandonament són 
temes recurrents en la seva obra. L’humanisme i l’interès per 
representar la seva pròpia relació amb el món es reflecteix 
en diverses de les seves sèries, com ara les centrades en la 
gent gran que viu en residències o en els malalts terminals 
de la sida, però en particular en la més coneguda de totes: la 
dedicada a Les germanes Brown. La proximitat que transmeten 
les seves imatges i l’evocació que s’hi trasllueix d’un sentiment 
compartit fan aflorar en l’espectador emocions profundes. 

Les germanes Brown és a mig camí entre l’objectivitat 
documental i la intimitat emocional. Acompanyem aquesta 
família des de la joventut fins a la maduresa; som espectadors 
privilegiats del seu lent envelliment. La sèrie esdevé així un 
anuari metòdic, però també un intel·ligent i poderós assaig 
sobre el retrat i el pas del temps. Nixon explota aquí amb 
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naturalitat una de les qualitats primàries de la fotografia: la 
nostàlgia que provoca la seva capacitat d’aturar el temps i que 
converteix aquesta disciplina en un art capaç de mostrar la 
implacable vulnerabilitat de les persones, el pas irremeiable de 
la vida.

La sèrie, des del seu inici el 1975, comparteix algunes 
constants formals. Per dur-la a terme, Nixon ha fet servir 
sempre una càmera de 8 x 10 polzades (20,3 x 25,4 cm), un 
format avui en desús, però al qual ell es manté fidel per la 
notable qualitat dels resultats que n’obté. Quant a la manera 
de captar les germanes, apareixen sempre en el mateix ordre: 
el que van ocupar per atzar la primera vegada que van ser 
fotografiades i normalment amb una posa frontal, mirant a 
la càmera. En general, les fotografies es fan en exteriors, 
aprofitant una llum natural que inunda tota la composició. 
La perfecció tècnica, precisió i claredat de les imatges fan 
d’aquesta sèrie una obra mestra, que entronca perfectament 
amb la tradició del formalisme de la fotografia americana del 
segle xix. 

Aquestes fotografies estan carregades de significats 
però, per damunt de tot, el tema principal és el temps, que 
se’ns escapa incopsable i que provoca en l’espectador una 
emoció en què el recurs a la repetició –que enllaça amb la 
serialitat àmpliament desenvolupada per les avantguardes– 
aconsegueix un efecte narratiu per acumulació, de manera 
tranquil·la, sense dramatismes. La sèrie ens mostra una escena 
privada, familiar –l’esposa i les cunyades de l’artista–, però en la 
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successió de les imatges descobrim que hi ha una aproximació 
personal a una de les protagonistes, la Bebe, la segona per la 
dreta, la que sempre mira a la càmera, a en Nick. Les germanes 
Brown és també un homenatge a una persona extraordinària 
que ha acompanyat Nixon en l’aventura de la vida.

La sèrie de Les germanes Brown és una de les obres 
més significatives de la fotografia contemporània i també 
forma part dels fons de museus importants com el Museum 
of Modern Art (MoMA) de Nova York, on es presenta en la 
col·lecció permanent; la National Gallery of Art de Washington; 
el Museum of Fine Arts de Houston; el Fogg Art Museum de 
Cambridge (Massachusetts), o la Maison Européenne de la 
Photographie de París.

Nicholas Nixon és un dels fotògrafs més prestigiosos 
del panorama internacional actual. Ha compaginat la seva 
activitat com a fotògraf amb la de professor de fotografia al 
Massachussets College of Art de Boston, fins fa uns anys. 
Ha realitzat exposicions individuals en els principals museus 
d’art contemporani del món, entre les quals destaquen les 
presentades a l’Art Institute of Chicago (1985), Museum of Fine 
Arts de Boston (1988), MoMA de Nova York (1988), Victoria 
and Albert Museum de Londres (1989), San Diego Art Museum 
(1991), Musée d’Art Moderne de París (1995), National Gallery 
of Art de Washington (2005), Saint Louis Art Museum (2007), 
Museum of Fine Arts de Boston (2010), Pinakothek  
der Moderne de Munic (2015) o a la mateixa Fundación 
MAPFRE de Madrid (2017).
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