


“Aquests retrats van sorgir de la meva curiositat i admiració per aquest grup de 
dones boniques i fortes que primer em van deixar entrar a les seves vides, 
després em van permetre fer-los un retrat i a continuació es van unir a mi en 
aquesta tradició, un ritu de pas anual. Estimo les meves cunyades Mimi, Laurie 
i Heather, i els agraeixo de tot cor el seu amor i la seva paciència. La Bebe, el meu 
veritable amor, la meva millor amiga, és el centre de la meva vida. Que afortunat, 
que agraït em sento!”

Nicholas Nixon

Les germanes Brown 
 
Nicholas Nixon ocupa un lloc destacat en la història de la fotografia de les 
darreres dècades. Centrat sobretot en el retrat, i amb un interès evident per 
les possibilitats descriptives de la càmera, la seva obra revela una tensió entre 
el que és visible, el contingut (d’una extraordinària claredat i habilitat 
compositiva), i el que és invisible (els pensaments i les inquietuds que afloren 
en les seves imatges). 

El seu treball en sèries explora mons singulars, el tractament dels quals 
denota una remarcable preocupació social de l’autor, que ens descobreix 
aspectes desapercebuts de la realitat. Tot i que els detalls tradueixen 
l’experiència privada de l’artista, per la seva quotidianitat els podem 
compartir, i és per això que fàcilment ens desperten l’eco de records i emocions. 
La lentitud, els períodes llargs, l’absència d’elements dramàtics defineixen 
una obra que es desplega al llarg de gairebé cinc decennis de dedicació 
continuada. Nixon fa servir una tècnica senzilla, gairebé obsoleta, però 
impecable, basada en l’ús de càmeres de gran format que, per les seves 
característiques, imposen la proximitat i la cooperació dels retratats. És així 
que aconsegueix mostrar els mons propers sobre en els quals fixa la seva 
atenció: la gent gran, els malalts, la intimitat de les parelles o la família.

La sèrie de Les germanes Brown s’ha convertit en una de les investigacions 
sobre el retrat i el temps més convincents de la fotografia contemporània. 

INTRODUCCIÓ



Una de les qualitats que hi pren cos és, sens dubte, la nostàlgia, inherent a la 
fotografia per la seva capacitat d’aturar el temps. Cada any, Nixon retrata la 
seva esposa Bebe i les seves tres germanes amb la càmera de gran format, en 
exteriors, amb il·luminació natural. L’ordre de les models sempre és el mateix 
que es va establir de manera casual en la primera presa: d’esquerra a dreta, 
Heather, Mimi, Bebe i Laurie. Elles, amb alguna excepció, sempre miren a la 
càmera.

El 1974 Nixon va fer una fotografia de les germanes Brown que no va considerar 
prou bona per fer-ne res d’especial. L’any següent va fer la que es va acabar 
convertint en la primera de la sèrie: la Bebe tenia vint-i-cinc anys i les seves 
germanes, Heather, Laurie i Mimi, vint-i-tres, vint-i-un i quinze respectivament. 
Aquest retrat li va agradar i el va guardar: «Les fotografies de les germanes 
Brown van ser totalment casuals. A tots ens va agradar molt una fotografia i 
heus aquí l’impuls del qual va sortir la idea. La mateixa que se’ls acut a la 
majoria dels pares». Un any després, amb motiu d’una reunió familiar, va fer 
una segona fotografia de les germanes i, vist l’èxit d’aquesta nova presa, va 
decidir proposar-los de fer-ne una cada any. Només una fotografia d’entre les 
diverses preses realitzades en el moment formarà part de la sèrie; i la imatge 
seleccionada serà consensuada entre tots cinc.

Cadascuna d’aquestes imatges és un instant aturat en les seves vides. Quan 
seguim cadascun d’aquests talls any rere any, comprovem que les germanes 
no han restat inalterables, com romanen en la nostra memòria; el pas del 
temps en els seus rostres és una constatació de vulnerabilitat que ens produeix 
una dolorosa sensació de pèrdua. Però el pas del temps no solament es 
reflecteix a l’exterior, en el deteriorament dels rostres o en els canvis de la 
moda; una mirada atenta revela canvis psicològics, actituds diferents o 
perdurables en els vincles familiars. Somriures, serietat, complicitat, l’alegria 
compartida d’un embaràs o la tristesa d’una mirada perduda que transmet un 
dolor i un desconcert profunds. 
Aquestes fotografies tenen un cert aire d’àlbum familiar que ens retrotreu a 
moments i emocions passats. Però el que desconcerta i fascina d’aquesta 
sèrie, a mig camí entre l’objectivitat documental i la intimitat emocional, és el 
canvi, el ritme dins de la reiteració. Cada fotografia va prenent cos i sentit en 
unir-se a les altres, i és dins de la sèrie que adquireix tota la seva força. Aquesta 
sèrie és també un autoretrat del fotògraf, que aboca aquí els seus propis 
sentiments.

Carlos Gollonet
Comissari



1947 
Nicholas Nixon neix a Detroit (Michigan). És el fill únic d’un matrimoni format per dos fills únics, 

un dels motius pels quals, segons el seu propi testimoni, sempre l’interessaran les relacions 

fraternals.

1965-1968
Estudia Literatura Nord-americana a la Universitat de Michigan. Durant aquests anys treballa 

en una llibreria, on descobreix per casualitat un volum d’Henri Cartier-Bresson que l’impacta. 

Tot i no ser dins del seu camp acadèmic, l’estiu del 1968 aconsegueix matricular-se d’una 

assignatura de Fotografia. En sortir de classe el segon dia es gasta gairebé tots els estalvis en 

una càmera Leica de 35 mil·límetres.

1969
Obté la llicenciatura en Literatura Nord-americana. Sempre reconeixerà la influència en la seva 

fotografia posterior dels escriptors que va estudiar aleshores, com William Faulkner, Willa 

Cather, Henry Green, Marcel Proust, T. S. Eliot, Charles Dickens o Ernest Hemingway.

1970
Coneix Beverly Brown (Bebe), amb qui es casa l’any següent. Inicia els estudis de postgrau en 

Belles Arts a la Universitat de Nou Mèxic, a Albuquerque, on s’especialitza en Fotografia. De la 

Leica passa breument a una càmera de 4 x 5 polzades (10 x 13 centímetres), amb la qual fa les 

primeres fotografies urbanes des dels turons que envolten la ciutat, portat pel seu interès per la 

frontera entre l’urbs i el desert. Ben aviat canvia al format de 8 x 10 polzades (20,3 x 25,4 

centímetres). 

1974
Després d’obtenir el títol de postgrau es trasllada juntament amb la seva esposa Bebe a Brookline, 

a prop de Boston, una ciutat que el fascina pel contrast amb l’Oest Mitjà. Puja dalt dels edificis 

per fotografiar la ciutat. Comença a impartir classes de Fotografia al Massachusetts College of 

CRONOLOGIA



Art and Design, activitat que exerceix fins al 2017, sempre combinant-la amb la pràctica d’aquest 

mitjà. Durant una reunió familiar, arran d’un impuls momentani, fa la primera fotografia de les 

germanes Brown. Descontent amb el resultat, descarta el negatiu.

1975
En aquest temps, la seva fotografia fa palès un interès peculiar pel territori i el paisatge urbà, la 

qual cosa li val la participació en una exposició que marca una època i tota una generació de 

fotògrafs: New Topographics: Photographs of a Man-altered Landscape, organitzada per la 

George Eastman House de Rochester (Nova York) i comissariada per William Jenkins. Juntament 

amb les fotografies de Nixon, formen part de l’exposició obres de Robert Adams, Lewis Baltz, 

John Scott, Stephen Shore, Joe Deal, Frank Gohlke, Henry Wessel i la parella formada per Bernd i 

Hilla Becher). Al juliol d’aquest any fa la que serà la fotografia inicial de la sèrie Les germanes 
Brown. 

1976
La figura humana comença a tenir una presència constant en la seva fotografia, que 

progressivament s’allunya d’aquell interès inicial per les vistes urbanes. Rep una beca de 

Fotografia del National Endowment for the Arts. Entre juliol i octubre, quaranta de les seves 

fotografies s’exposen al MoMA de Nova York sota el títol Longer Views: 40 Photographs by Nick 
Nixon. És la seva primera exposició individual important i amb ella es tanca el seu període inicial 

d’interès pel paisatge. A partir d’aquest moment es multipliquen les seves exposicions individuals 

i col·lectives en els principals centres d’art nord-americans i europeus, com també les seves 

publicacions.

1977
Obté una nova beca, aquesta vegada de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation. El seu 

treball fa un tomb definitiu quan comença a fotografiar persones que viuen o transiten per les 

ribes del riu Charles de Boston. Inicia un projecte, que l’ocuparà fins al 1982, mitjançant el qual 

afina la seva habilitat amb l’ús de la càmera de gran format, que utilitza com si es tractés d’un 

model manual lleuger que li permet passar desapercebut. Obté així imatges espontànies sense 

que els protagonistes se n’adonin, de manera que aconsegueix ressaltar els aspectes familiars, 

socials i psicològics que els envolten. 

1983
Neix el seu primer fill, Sam. Comença a fer fotografies que reflecteixen la intimitat familiar i 

s’interessa pel nu i pels enquadraments propers, molt ajustats. Continuarà fotografiant els fills 

fins a l’adolescència, i la seva dona, tota la vida. Aquestes imatges esdevenen un diari de la seva 

vida en comú, comparteix amb nosaltres el misteri de la vida íntima. 



1984
S’interessa per la vulnerabilitat i el pas del temps i comença a fer fotografies en residències 

d’avis, on treballa com a voluntari des de ja fa un temps. Aquestes imatges revelen un grau més 

alt d’implicació emocional i d’interès per la marginació en el seu sentit més ampli. Hi ha també 

un canvi notable en la manera de tractar el tema, un acostament físic: fa primers plans, de 

vegades detalls de mans o de rostres extenuats que tresoregen tota una vida. 

1985
Neix la seva filla Clementine. 

1987
Es comença a interessar per l’emergència social de la sida, una malaltia que en aquest moment 

és satanitzada, poc coneguda i molt temuda. Juntament amb la seva esposa Bebe, s’embarca a 

fer una crònica de les vides de quinze persones portadores del virus a qui fotografia a intervals 

d’entre una setmana i un mes a partir del moment en què hi pren contacte i fins que moren. El 

projecte, que duu el títol People with AIDS, s’exposa al MoMA l’any següent. 

1988
El MoMA presenta la seva exposició individual Pictures of People i edita la monografia homònima 

amb un text de Peter Galassi. La selecció inclou imatges fetes al carrer i a les residències de gent 

gran, com també nus de la seva pròpia família, alguns dels retrats de les germanes Brown i una 

selecció de les fotografies de malalts de sida en les quals treballa en aquests anys. 

1991
Publica la monografia People with AIDS, amb text de la seva esposa Bebe. El volum ofereix una 

crònica honesta i real dels malalts de sida. S’endinsa en la seva privacitat per tal d’entendre el 

seu patiment i el de les seves famílies.

1992
L’exposició Pictures from Perkins School for the Blind es presenta a la Fraenkel Gallery i a la 

Zabriskie Gallery. Es tracta d’una nova sèrie feta en una escola per a infants amb discapacitat 

visual i que incideix en l’interès de Nixon per la malaltia i la fragilitat. 



1997
Una nova sèrie, titulada La Bebe i jo, es presenta a la Fraenkel Gallery, que el representa en 

exclusiva fins a dia d’avui. Tot i que la concep com una continuació de les seves habituals imatges 

familiars, incorpora diverses novetats: l’ús del format vertical i, sobretot, l’autoretrat. 

1998
Bulfinch Press publica la monografia School, que recull imatges fetes en diverses escoles dels 

encontorns de Boston, amb text de Robert Coles. 

1999
El MoMA edita les primeres vint-i-cinc fotografies de Les germanes Brown en un llibre monogràfic. 

2002
Nixon inicia una nova sèrie, Parelles. No prepara les escenes, sinó que hi participa: prova de 

crear un clima de confiança i, quan ho aconsegueix, la fotografia surt sola. Torsos, braços, boques, 

formes gairebé abstractes que parlen de la intensitat física i emocional que hi ha en una relació. 

Aquestes fotografies transmeten intimitat, passió, joia; són imatges que mostren com compartim 

les nostres vides. 

2003
Close and Far, presentada a la Zabriskie Gallery, inclou diverses novetats: el retorn al paisatge 

urbà, amb noves visions de Boston fetes amb lents de llarg abast i càmera Deardorff de gran 

format, d’11 x 14 polzades (25,4 x 30,5 centímetres),  i la seva combinació amb imatges íntimes. TF 

Editores publica la monografia bilingüe anglès-castellà Nicholas Nixon, amb text de Carlos 

Gollonet. Coincidint amb la publicació del llibre, s’organitza la seva primera exposició 

retrospectiva a Espanya, que itinera per diverses ciutats. 

 
2005
Amb motiu del seu trentè aniversari, la sèrie Les germanes Brown s’exposa en tres centres de 

primera línia al llarg de l’any: la National Gallery of Art de Washington, la George Eastman House 

de Rochester i el MoMA de Nova York com a part de la seva col·lecció permanent. 



2008
El MoMA edita The Brown Sisters. Thirty-three Years, amb un text de Peter Galassi. Fundación 

MAPFRE adquireix la sèrie Les germanes Brown i publica l’edició en castellà de la monografia 

amb el títol Las hermanas Brown (1975-2007). 

2009
L’editorial Steidl, la Fraenkel Gallery i la Pace/MacGill Gallery coediten Live Love Look Last. 

2011
Fundación MAPFRE publica la monografia Las hermanas Brown 1975-2010, amb textos de Carlos 

Gollonet i Antonio Muñoz Molina. 

2014
El MoMA organitza la mostra Nicholas Nixon: 40 Years of The Brown Sisters i edita el catàleg The 
Brown Sisters: Forty Years, amb un text de Sarah Hermanson Meister, conservadora de fotografia 

del museu. 

2015
La Fraenkel Gallery publica la monografia Nicholas Nixon: About Forty Years. 

2017
Fundación MAPFRE presenta una àmplia exposició retrospectiva a la seva sala de Madrid 

dedicada a la fotografia. La mostra viatja a Almeria, Berlín i Brussel·les. Acompanyant aquesta 

mostra, Fundación MAPFRE publica un catàleg molt complet amb textos de Carlos Gollonet i 

Sebastian Smee. Coincidint amb aquest projecte, Fundación MAPFRE adquireix per a la seva 

col·lecció 137 obres de Nicholas Nixon que se sumen a la sèrie de les germanes Brown adquirida 

deu anys abans per constituir el fons més important que existeix sobre l’artista.


