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DECONSTRUCCIÓ
J. CUERDA 

Les construccions de cada època ofereixen una informació molt valuosa 
sobre aquelles altres estructures intangibles de desitjos, temors, esperan-
ces... l’esperit d’aquelles gents en el temps que els va enllumenar. Així ens 
aturem davant de les ruïnes creient veure la radiografia del nostre esquelet 
mental.

Seria interessant conéixer les conclusions que sobre les nostres ruïnes ex-
trauran les generacions futures. Tal vegada estudien les qualitats màgiques 
de la rajola en sèrie, unitat mínima constructiva i que, si es jutja per les 
restes, seria el model absolut de la nostra concepció de l’espai inspirant la 
forma dels nostres edificis d’habitatges, els nostres nínxols... la base fractal 
de tota realitat urbana.

Segurament deduiran que vivíem en una cultura on es fomentava l’autisme, 
la incomunicació amb l’exterior i amb nosaltres mateixos; una societat de 
coves apilades, allunyant-se de la superfície de la pell, cegues a l’entorn 
natural. Els barris semblen muralles laberíntiques amb gent a l’interior. 
Però l’arquitectura no ha recorregut tan llarg camí per a acabar vivint en 
coves d’angles rectes, no hauríem avançat molt, sinó en la caverna de 
Plató on contínuament es projecten ombres sobre parets de plasma. Així 
no se necessita realitat i cada individu es pot submergir en un erràtic viatge 
virtual, allunyant-se de tota memòria de realitat objectiva que, inhabilitada, 
s’esvaeix.

Arribats fins a aquest cantó de la història, és difícil no preguntar-se per 
l’herència arquitectònica que deixarem als qui vindran. Què pensaran de la 
nostra societat i del nostre sistema de valors a partir del que hem construït?

Al llarg de la seua obra artística, Jose Cuerda reflexiona sobre la manca de 
sentit estètic, fins i tot funcional, de l’actual “model constructiu” a través 
de gravats, quadres i escultures ceràmiques. Ha intentat comunicar la pre-
ocupació per l’especulació salvatge i les seues conseqüències en el nostre 
entorn social, per les mutilacions paisatgístiques, per la deshumanització 
d’allò que hauria d’expressar el que som hui.

Aquesta sèrie de pintures digitals s’han plantejat com un esforç per 
superar la monotonia estètica del nostre paisatge urbà sempre en estat 
de construcció, en un intent de reconciliació amb les seues formes. Per 
a això ha estat necessària la “DECONSTRUCCIÓ” mental. Una mirada 
activa i “polièdrica” heretada de les avantguardes heroiques que van ser 
capaces d’ajustar les formes del seu entorn a les seues pròpies estructures 
intel·lectuals i emocionals.

L’ús de programes informàtics de tractament de la imatge i la impressió me-
cànica del color dialoguen amb la mateixa naturalesa industrial dels edificis.

Les tintes planes en un acostament pop en la millor tradició d’enfocar els 
béns de consum que defineixen una època. Els tons saturats han reforçat 
els volums dotant les estructures d’un aspecte irreal, quasi fauve, assenya-
lant així mateix la feresa de l’especulació desbocada.

Cada peça ha sigut realitzada controlant en tot moment un procés creatiu. 
Comença amb la captura de fragments separats del seu entorn, buscant 
no la destrucció de l’urbà que ens envolta, sinó la construcció d’una nova 
realitat on se solapen formes, es fonen línies i processos en un acostament 
cubista sintètic que en definitiva només busca reconciliar les estructures 
exteriors  amb les interiors.

Francisco Javier Quesada,
llic. Belles Arts


