










La sinestèsia és una experiència sensorial en la qual un sentit (gust, oïda, olfacte, 
tacte o vista) és associat directament a un altre sentit. D’aquesta manera, tots 
tenim la facultat de percebre els colors i les formes com a tons musicals, paraules, 
sabors o olfactes, i viceversa. 

Al segle XX la sinestèsia ha estat emprada per psicòlegs, 
músics i artistes com W.Kandinsky o P. Mondrian, els 
quals van tractar de donar plasticitat a músiques tan 
diverses com el jazz o el dodecatonisme.

W. Kandinsky. Impressió 11 (Concert)





La resistència política és la oposició a les forces invasores d’una potència estrangera 
o bé al poder establert en el propi país, quan aquest esdevé totalitari i injust. Molts 
són els “resistents” de la història que han quedat en l’anonimat, sense els quals 
la transició vers la democràcia no hagués estat possible. El Pont de la Llibertat vol 
retre homenatge a aquestes persones, homes i dones de l’Hospitalet que varen 
lluitar per les llibertats democràtiques durant la dictadura franquista. La figura 
del pont esdevé així un símbol de la transició entre la censura i la llibertat, entre 
la dictadura i la democràcia.





Bar-Cel-Ona és un logo mític i paradigmàtic dins la història del disseny. Creat per 
Mariscal, va canviar la “cara” de Barcelona en un moment clau, les Olimpíades del 
1992, definint-la de nou i per sempre. BAR, ciutat d’oci, CEL, ciutat de sol, i ONA, 
ciutat de mar. Mariscal va saber trobar els elements definitoris de la nostra vil·la, 
inspirant-se en el seu propi nom.

L’escultura de la Llibertat, patrimoni universal de la UNESCO, reflexa el paper de 
Nova York com a ciutat “acollidora” dels immigrants europeus durant els difícil 
segle XX. Fugitius de les dictadures feixistes, de la situació bèl·lica o de la fam, molts 
van ser els que van abandonar el seu poble a la recerca d’un “nou món”. Resulta 
molt interessant comparar aquesta escultura amb L’Acollidora de L’Hospitalet. 






