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Dossier de premsa 

 

Recorregut de Ballester, premi nacional de fotografia 2010, per alguns dels 
projectes més significatius de la companyia en els seus seixanta anys d’història 
 
 

60 mirades a Ferrovial. 
José Manuel Ballester 

 
 

Autopistes a Dallas, Chicago o Xile; aeroports a Madrid, Londres o Gdańsk , i 

plantes de reciclatge, ports, centrals nuclears i espais culturals són només 

alguns dels molts projectes que la companyia Ferrovial ha portat a terme en 

els seus seixanta anys d’història i que ara José Manuel Ballester retrata en 

una exposició comissariada per Rafael Doctor. 60 mirades a Ferrovial. José 

Manuel Ballester mostra el resultat d’un any de treball del reconegut 

fotògraf, el qual va recórrer 30.000 kilòmetres per documentar projectes de 

la companyia a 40 localitzacions d’Espanya, Europa i Amèrica. Les grans 

imatges que omplen diferents espais de CaixaForum Madrid mostren tant la 

complexitat dels projectes, com la versatilitat i l’amplitud de la tasca del 

grup, que cobreix el cicle complet de vida d’una infraestructura, des de la 

planificació i la construcció fins al manteniment. A les fotografies de 

Ballester hi ha sempre un gran equilibri entre el retrat de l’obra tècnica i la 

mirada particular d’autor. Els elements es presenten des d’una dimensió que 

podríem considerar metafísica, ja que transcendeix el racional i indaga en la 

tensió entre el concret i l’abstracte que s’amaga en tota forma o paisatge. 

D’aquesta manera, la dimensió artística supera la simple documentació de la 

realitat. 

 

 

 

60 mirades a Ferrovial. José Manuel Ballester. Comissariat: Rafael Doctor 
Roncero. Dates: del 12 de juny al 30 de juliol de 2013. Lloc: CaixaForum Madrid 
(Paseo del Prado, 36). Organització i producció: Ferrovial, amb la col·laboració de 
l’Obra Social ”la Caixa” 
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José Manuel Ballester, Autopista del Sol, Màlaga, Espanya І CONCESIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

Madrid, 12 de juny de 2013. Sa Altesa Reial el Príncep d’Astúries; el president 
de Ferrovial, Rafael del Pino; el director territorial de ”la Caixa” a Madrid, Juan 
Carlos Gallego, i el secretari general de la Fundació ”la Caixa”, Luis Reverter, 
presideixen la inauguració de l’exposició 60 mirades a Ferrovial. José Manuel 

Ballester a CaixaForum Madrid. 
 
Amb motiu del seu 60è aniversari, Ferrovial va convidar el fotògraf José Manuel 
Ballester, premi nacional de fotografia 2010, a elaborar un retrat de la 
companyia a través de les seves activitats i obres principals repartides per tot el 
món. Ballester va iniciar el recorregut el febrer del 2012 a l’hipòdrom de la 
Zarzuela a Madrid, i durant tot un any va recórrer 31.416 quilòmetres per visitar 
35 destinacions en una desena de països, aportant la seva particular visió a les 
estructures, els edificis, els espais i els serveis que són realitat gràcies a 
l’activitat del grup. 
 
N’és el resultat 60 mirades a Ferrovial, una col·lecció única de fotografies 
repartides per diferents espais de CaixaForum Madrid (des del foyer fins al 
vestíbul d’entrada, la tercera planta i, fins i tot, l’escala interior del centre), que 
mostren alguns dels projectes més significatius de la companyia. 

 
L’exposició ha estat comissariada per Rafael Doctor. Amb més de vint anys de 
dedicació al món de l’art i a la direcció d’exposicions en espais tan emblemàtics 
com el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC) o el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) de Madrid, Rafael Doctor és 
un dels gestors culturals més destacats del panorama actual. 
 
A la mostra, els visitants hi podran veure autopistes a Dallas, Chicago o Xile; 
aeroports a Madrid, Londres o Gdańsk; plantes de reciclatge, ports i 
depuradores, a més d’espais culturals com el Museu Guggenheim de Bilbao i el 
mateix edifici de CaixaForum Madrid, com també serveis urbans i 
mediambientals.  
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José Manuel Ballester, Autopista LBJ Express, 
Texas, Estats Units І CONCESIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

 
A través de grans imatges, es mostra la complexitat dels projectes, com també 
la versatilitat i l’amplitud de la tasca de la companyia, que cobreix el cicle 
complet de vida d’una infraestructura, des de la planificació i la construcció fins 
al manteniment. 
 
En les fotografies de José Manuel Ballester hi ha sempre un gran equilibri entre 
el retrat de l’obra tècnica i la mirada particular d’autor. Els elements es 
presenten des d’una dimensió que podríem considerar metafísica, ja que 
transcendeix el racional i indaga en la tensió entre el concret i l’abstracte que 
s’amaga en tota forma o paisatge. 
 

Una imatge de la simetria d’un conjunt 
de pilars o la regularitat d’un sistema de 
cobertes evoca els mesos de càlcul de 
l’estructura i les nits sense dormir dels 
responsables de l’obra per a la seva 
correcta execució. La precisió en el 
traçat d’una autopista, la geometria i la 
fluïdesa del trànsit fan visible l’esforç per 
fer encaixar cost, termini, seguretat i 

responsabilitat mediambiental. Els operaris de manteniment del metro, els 
carrers i els espais públics recorden l’obstinació per la millora de la qualitat i 
l’eficiència, imperceptible als ulls dels ciutadans. 
 
Així, les fotografies donen peu a crear un diàleg entre el món de l’art i el de les 
infraestructures, entre una visió estètica i una altra de científica o tecnològica. 
Segons explica el mateix fotògraf en el catàleg editat per a l’ocasió, ha buscat 
l’«equilibri entre el concret i l’abstracte», posant èmfasi en el desafiament, tant 
tecnològic com humà, dels projectes. Les imatges ens permeten reflexionar 
sobre «els intricats suports en els quals recolza la societat del benestar», en 
paraules del fotògraf, l’objectiu del qual, subratlla, és mostrar «la capacitat de 
l’ésser humà per afrontar un repte i preguntar-se fins on pot arribar». 
 
Ferrovial és una de les empreses amb dimensió i lideratge globals que 
acrediten la presència espanyola en els mercats internacionals. Una empresa 
familiar, creada el 1952, que ha fet tot el recorregut fins a la condició de 
multinacional sense perdre el caràcter original. Avui, l’activitat del grup destaca 
en la construcció d’obres complexes, la prestació de serveis urbans i la gestió 
d’infraestructures, autopistes i aeroports. La companyia continua mantenint, 
seixanta anys després, el caràcter innovador i emprenedor que va marcar el 
seu naixement. 
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José Manuel Ballester 

 
José Manuel Ballester (Madrid, 1960), pintor i fotògraf, llicenciat en belles arts 
el 1984 per la Universitat Complutense de Madrid, va rebre Premi Nacional de 
Fotografia 2010. 
 
La seva carrera artística es va iniciar en la pintura, amb un interès especial per 
la tècnica de les escoles italiana i flamenca dels segles XV i XVIII. A partir del 
1990, va començar a conjugar pintura i fotografia. D’entre les seves nombroses 
exposicions destaquen Llocs de pas (València, 2003), Setting Out (Nova York, 
2003) i Habitación 523 (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 
2005), i més recentment Fervor da Metrópole (Pinacoteca do Estado de São 
Paulo) i La abstracción en la realidad (Sala Alcalá 31, Comunitat de Madrid, i 
DA2 de Salamanca, 2011), així com Espacios ocultos (Real Academia de 
España en Roma, 2012). De manera col·lectiva ha exposat diverses vegades a 
Arco, Art Chicago, Art Forum d’Alemanya, Paris Photo i Miami Art Museum, i en 
ciutats com Dallas, París, Miami, São Paulo, Dubai, Pequín, Xangai i Toronto, 
entre moltes altres.  

  
Guardonat amb el Premi Nacional de Gravat el 1999, el 2006 li van concedir el 
Premi Goya de Pintura Villa de Madrid, i posteriorment, el 2008, va rebre el 
Premi de Fotografia de la Comunitat de Madrid. El novembre del 2010 el 
Ministeri de Cultura li va atorgar el Premi Nacional de Fotografia. El jurat li va 
concedir, per majoria, el premi per la seva trajectòria personal, per la seva 
singular interpretació de l’espai arquitectònic i de la llum, i per una destacada 
renovació en les tècniques fotogràfiques.  
 

José Manuel Ballester, Metro de Londres, Regne Unit І MANTENIMIENTO 
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Les seves obres formen part dels fons del MNCARS, el Museu Marugame Hirai 
d’Art Contemporani Espanyol del Japó, l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) 
de València, el Miami Art Museum, la Cisneros Fontanals Art Foundation de 
Miami, la Pinacoteca do Estado de São Paulo, l’Acadèmia Central de Belles 
Arts de Pequín, el Patio Herreriano de Valladolid, el 21 Century Museum de 
Kentucky, el Museo Würth de Logronyo, la Fundación Telefónica, el Banco 
Espírito Santo de Portugal, el Museo Guggenheim de Bilbao, la Col·lecció 
Testimoni ”la Caixa” i la Fundació Coca-Cola, entre d’altres. 
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60 mirades a Ferrovial. 
José Manuel Ballester 

 
Del 12 de juny al 30 de juliol de 2013 

 
 
Horari 

De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h 
 
CaixaForum Madrid 

Paseo del Prado, 36 
28014 Madrid 
 

ENTRADA LLIURE 

 

 

 

 

 

 

Servei d’Atenció al Visitant 

913 307 300 
 

Servei d’Informació 

Obra Social ”la Caixa” 
Tel. 902 223 040  
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
www.lacaixa.es/obrasocial  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Juan A. García: 608 213 095 / jagarcia@fundacionlacaixa.es 

Jesús N. Arroyo: 934 046 131 / 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 
 


