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La fletxa de Cupido al cor dels enamorats i
la de Tell a la poma al cap del fill
combinen amor i dolor, vida i mort.

Una ceba fletxada podria ser l’emblema d’una ciutat
escindida entre potencial i crisi.

El nostre emblema, la ceba, ja no pot anar sol,
com el cor (NY) o la poma (Apple), sinó ferida.

Com a bulb conté una insegura promesa de floració.

Una ceba fletxada
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