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La força interior pertany a la col·lecció Unitat de l’artista Cristina montero. En aquesta obra es 
pot observar el rostre d’una dona fusionat amb les branques d’un arbre. 

mostra una màxima expressivitat, ja que el rostre té els ulls tancats amb molta pressió i 
la boca oberta. La figura representa una persona cridant. El missatge que es transmet en 
aquesta obra és la necessitat de canvi, l’avís que és necessari un equilibri entre totes les parts 
(ésser humà i arbre) perquè tot vagi pel bon camí, s’han de respectar.

El títol representa de manera clara que tenim el poder a les nostres mans i que som capaços 
de fer-ho. La mateixa figura representa la fractura de la figura humana per convertir-se en 
natura, la unió directa entre les dues parts.  

L’escultura, de grans dimensions, reforça la idea de poder i de força que tenim en el nostre 
interior per arribar a fer el que ens proposem. 

Col·lecció Unitat
Cristina montero és nascuda a olot, comarca de la garrotxa, la qual té un interès natural: és 
la ciutat dels volcans i té la fageda d’en Jordà, entre d’altres. El fet de créixer en un entorn 
natural l’ha impulsat a idear l’última col·lecció, que es basa en una tipologia d’escultures que 
té molt present la natura. 

La col·lecció s’anomena Unitat, perquè busca un vincle entre la natura i l’ésser humà. “L’arbre 
és considerat un element natural i perfecte. És un desafiament a la gravetat, és l’únic element 
natural que està en continu moviment cap al cel, que creix sense cap pressa cap a la llum que 
nodreix el seu fullatge”.

En aquesta col·lecció es pot veure una relació d’equilibri, amb la qual es vol remarcar la 
importància de la natura conjuntament amb els éssers humans. Unitat és el conjunt, natura 
i ésser humà. 

s’inicia amb un primer apropament a la figura humana i es va desenvolupant fins a arribar a 
un punt en què el mateix arbre forma el rostre humà. Per tant, estan completament lligats, 
fusionats, complementats i l’un sense l’altre no tenen sentit. 

Algunes peces es basen en la forma real d’un arbre anomenat savina, que es troba a 
Canàries sobretot en zones amb molt de vent. Es caracteritza per tenir formes recargolades 
pràcticament impossibles, fins i tot algunes vegades les branques arriben a tocar a terra.

La força interior

Cristina Montero



CrisTinA MonTEro
ArTisTA i ArquiTECTA

 grau i màster d’Arquitectura a la Universitat de girona.
El febrer del 2018 presenta la col·lecció Reality, sense, emotions en la 
qual treballava des del 2015. són escultures d’alabastre de diversos 
fragments del cos humà en què es demostren diferents aspectes de 
la realitat que són presents en el món en què vivim i que representen 
el que som i com som.
L’octubre del 2019 presenta la col·lecció Unitat per prendre 
consciència de la importància de la natura conjuntament amb l’ésser 
humà. La necessitat d’una relació d’equilibri per actuar pel bé comú.

EXPosiCions
Exposició a Art Karlsruhe rheinstetten. Alemanya. Febrer del 2018
Exposició a París. França. Juliol del 2018
Escultura Turc i May exposada al museu Can Prunera. mallorca. Des 
del juny del 2019
Exposició col·lectiva Interpoètica a l’Àmbit sant Lluc. olot. Juliol i 
agost del 2019
Exposició a l’espai Hvngari. Andorra. Del desembre al febrer del 2020
Exposició a món d’Harmonia. Barcelona. Des del gener del 2020
Exposició col·lectiva a l’Àmbit sant Lluc. olot. Juliol i agost del 2020

La primera col·lecció, l’anterior a Unitat, anomenada reality, sense, emotions tracta sobre 
les emocions del cos humà, a través de diferents fragments del cos. A partir d’aquesta, en 
la col·lecció Unitat, es reforça la idea de l’ésser humà però conjuntament amb la natura, per 
buscar una relació d’equilibri. L’ésser humà neix a la terra i torna a la terra igual que l’arbre. 
Estem en un mateix espai on tots junts hem de conviure pel bé comú.
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