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c/ Agoders, 22
Tàrrega

690 683 597
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Les coses es poden veure segons es mirin: el mateix fet, hi ha ulls que el veuen positiu, d’altres 
negatiu i també n’hi ha que no veuen res. A “casa nova”, que és com anomenem a notre mai-
son amb els meus �lls, fem molts exercicis de �loso�a per divertir-nos. S’asseuen al sofà i allà, 
davant d’ells, faig veure que sóc un professor d`història de l’art i, fent postures teatralitzades  
d’home interessant, els explico anècdotes d’artistes universals amb la �nalitat de culturitzar-nos 
una mica i, sobretot, riure els tres. He descobert que en contextos alegres s’aprèn més i la mo-
tivació pel saber augmenta. 

Un diumenge al matí assolellat de primave-
ra els dic: “avui toca aprofundir sobre què 
s’entén per bellesa.”. A la maison nouvelle, 
tant al menjador com a la cuina, tenim dos 
grans �nestrals  que ocupen tota l’amplada 
de la casa. Hi entra una llum que ressalta 
el blanc de les parets i tinc la sensació que 
entre el carrer i les estances no hi ha sepa-
ració; el balcó és el que uneix el carrer amb 
la casa i la casa amb el carrer.

Davant hi tenim el cobert de l’Armengol, un magatzem agrícola enorme on tota la paret és 
arrebossada de color gris. A ulls pragmàtics realment és un mur immens. Per a qualsevol de-
corador de la natura viatjat, que tingui Suïssa com a referent i que somiï amb vistes de rierols 
d’aigua brava, arbres �orits, moixons de colors i camps de conreu d’inspiració puntillista, seria 
una tortura visualitzar cada dia la paret grisa i gruixuda sense més ornamentació que uns cables 
de llum que la seccionen per la meitat. Si una persona de sensibilitat paisatgística clàssica fes 
estada a casa nostra una setmana, potser s’acabaria llençant balcó avall.

Davant dels meus �lls defenso que la paret del cobert de l’Armengol és la millor paret dels mons 
possibles i ho argumento a través del geni de Salvador Dalí i, més concretament, amb el seu 
quadre “Mercat d’esclaus amb aparició del bust invisible de Voltaire“, del 1940. Aquesta obra 
mestra, que segons els experts posa punt i �nal a la seva etapa més surrealista per passar al 
misticisme nuclear, és clau per explicar-los el simbolisme del missatge de la paret. Al quadre  es 
veu com la seva estimada Gala observa un grup d’esclaus, i és tan alt el grau de tècnica pic-
tòrica, que segons la distància a la que el miris apareix en l’atmosfera el rostre de Voltaire: una 
doble imatge en un sol quadre. Ell en va fer una interpretació concreta, segurament allunyada 
del pensament de la majoria de la humanitat, i qui ho visualitza té l’oportunitat de triar què és 
el que vol veure.

Tenir tota l’obra de Dalí a casa (en llibres) em permet ensenyar-los el quadre del geni emporda-
nès mentre els assenyalo la paret del cobert de l’Armengol. I en aquell petit moment d’interpre-
tació de professor erudit, tot forçant una veu raspada i d’afonia severa els dic:

- Què ens aporta la paret del cobert a les nostres vides? 

Gràcies a ella hem projectat pel·lícules i hem sentit el romanticisme insuperable del cinema al 
carrer, hem vist documentals d’animals que ens atansen a l’Àfrica estepària, hem mirat, cervesa 
en mà, concerts de grups adorables de pop electrònic alemany des de la comoditat d’una cadi-
ra al balcó. Hem viscut �nals de Champions i de Mundials amb tot el jovent del Poal menjant les 
addictives pizzes de la Teli, i, per si no fos poc, encara recordo la brillant intervenció de la Núria 
Teixidó sobre les interioritats del fons marí en una màgica nit d’agost on vam portar la biologia 
al Domènec Cardenal.

ARTICLE. LA PARET DEL COBERT DE L’ARMEGOL
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Un mur que no és per lamentar-se, que ha apor-
tat als meus �lls la coordinació corporal neces-
sària i que gràcies als milers d’hores de xuts a la 
paret ha resultat l’espai ideal per guanyar tècnica 
de copejament i capacitat de control de la pilota. 
combinat amb el treball cognitiu que representa 
estar en estat d’alerta als cotxes i tractors que 
passen.  La vivesa neix de situacions senzilles 
com aquesta o dels partits de bàsquet, on hem 
imaginat i portat a la realitat que la senyal de stop 
de la punta del carrer és una cistella. I és aquí on 
queda clar que veure una cistella en un stop té el 
mateix valor que veure la cara de Voltaire en un 
mercat d’esclaus.

Llorenç Bonet
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immobles
ES LLOGA PIS AMOBLAT DE 45 M al centre de Tàrrega (c/
Castell) per una o dos persones sense mascotes. Im-
prescindible nòmina. Abstenir-se intermediaris. Raó. 
679 947 519.

SE VENDE PISO CÉNTRICO EN TÀRREGA, se encuentra a 
5 minutos andando del centro, al lado del ambulato-
rio, colegios y supermercados, el piso es muy soleado, 
consta de 2 habitaciones, 1 baño completo, comedor 
cocina, finca con ascensor. Precio 52.500 € No dude en 
visitarlo!!! Tel 649 46 48 68 

ES VEN FINCA DE REG DE 3,14 JORNALS situada davant 
l’Autovia A2 al terme municipal d’Anglesola. Per a més 
informació trucar al tel. 608 452 411.

ES LLOGA APARTAMENT A CAMBRILS al Port i a 1ª línea de 
platja, 1 habitació, els mesos de juliol, agost i setem-
bre, per setmanes. Tel. 636 92 12 00.

ES COMPRA GRANJA DE VEDELLS entre Anglesola i La 
Fuliola. Tel. 616077258.

OPORTUNITAT!! SOLAR EN VENDA PORP DEL “PATI” DE TÀR-
REGA.- De 718 m2.- Dóna a 2 carrers (PB+4PP a un 
carrer i PB+2PP a l’altre carrer).- Façana de 12 m.  x  
58 m. de fondària. PREU:  280.000€    T. 650 31 78 08.

PIS EN VENDA A TÀRREGA.- REF.: PV-3266.- De 3 dormi-
toris, cuina, menjador, bany i balcó.- Primer pis sense 
ascensor. PREU:  60.000€     T. 973 67 30 45.

CASA A CASTELLSERÀ.- REF.: CP-1419.- Garatge, rebost, 
lavabo i petit jardí a la planta baixa.- Dues plantes-
pis amb 5 habitacions, bany, cuina, menjador, galeria 
i terrassa. Planta golfa amb teulada en perfecte estat 
i aïllada.- Calefacció de gas natural. Molt ben situada. 
PREU:  135.000€     T.  650.31.78.08

LOCAL EN VENDA A TÀRREGA.- Al centre de Tàrrega, ca-
rrer Alonso Martínez.- Superfície 120 m2 de local tan-
cat + pati al darrera. PREU:  90.000€  T. 650 31 78 08

LLOGUEM LOCAL AL C. SANTA ANNA DE TÀRREGA – REF.: 
LL-6216.- Molt comercial!!.- De 45 m2 de planta baixa + 
25 m2 d’altell. Lavabo i alarma. Preu: 650 €/mes.-   T.  
973 67 30 45.

SOLAR EN VENDA A TÀRREGA.- Al carrer Mestre Güell. 
Superfície 156m2.- De 6 metres de façana. Amb avant-
projecte per una casa. PREU: 65.000€ T. 650 31 78 08

CASA EN VENDA A LA FULIOLA.- REF.: CP-3266.- Sup. 
const.: 207 m2.- P.B.: garatge per 2 cotxes + traster.-  
Planta-pis: 69 m2 amb 2 hab., menjador, cuina indivi-
dual , bany, galeria i balcó.- Planta golfa diàfana amb 
teulada en bon estat.- Aire condicionat i calefacció 
elèctrica. PREU:  56.000€     T. 973 67 30 45.

BUSQUEM FINCA AGRÀRIA per iniciar un projecte rama-
der d’oví a la comarca de la Segarra o Solsonès Tel. 
655 069 859.

COMPRO FINCA DE REGADIU a l´Urgell o Plà d´Urgell. Tel.  
616 077 258.

ES VEN O ES LLOGA LOCAL COMERCIAL al C/Sió, al centre 
d’Agramunt de 30m2 aproximadament, local perfecte 
per a botiga o com a oficina. Preu A Convenir. Trucar al 
telefon 656-973781.

ES VEN LOCAL COMERCIAL AL CENTRE DE TÀRREGA, 117 
m2 de baixos i  96 m2 altell, arreglat, preu 160.000 €. 
Tel. 609 96 33 05.

LOCAL COMERCIAL PER LLOGAR A AGRAMUNT, molt cèn-
tric, de 165 m2, amb servei de WC i lavabo. Molt bona 
disponibilitat per aparcar. Mòbil 630 45 10 59.

ES VEN ÀTIC A PORT DEL COMTE de 60 m2. Àtic de 2 ha-
bitacions triples, cuina independent, menjador-sala 
d’estar ampli i un bany complet, calefacció amb foc de 
llenya o carbó, molt assoleiat i lluminós, amb vistes 
espectaculars de l’estació d’esquí. Preu: 75.000 €. Mò-
bil: 630 45 10 59.

ES VEN CASA A CIUTADILLA c/ Sant Isidre, dona a dos 
carrers, amb pati interior, preu a convenir. Tel. 681 14 
49 33.
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ES VEN CASA PER REFORMAR de dues plantes a sarral 
(conca de barbera ) per 45.000 € negociables Tel 641 
353 070. Xavi.
COMPRO O ARRENDO FINCA de regadiu entre La Fuliola i 
Anglesola. Tel. 616 077 258.
VENC NAU AGRÍCOLA de 1.000m2 i 2 jornals de terra a 
Castellnou de Seana, 120.000€. Tel.616 897 593. 
Es busca terra d’ametllers i olivers per arrendar en la 
zona d’Arbeca, Belianes i Maldà. Tel. 636 13 54 10.
FINCA DE REGADIU. Es compren finques de regadiu pel 
Canal d´Urgell a les zones de Bellpuig, Barbens , An-
glesola i la Fuliola. Tel. 616 077 258.
SOLAR EN VENDA A TÀRREGA.- Al carrer Frederica 
Montseny (cantonada).- Superfície 225 m2.- De 12 me-
tres x 19 metres aprox. PREU:  68.000€ T. 690 70 21 20.
COMPRO MASÍA O CASA DE CAMPO lo más habitable posi-
ble con terreno. Al contado T. 93 430 35 67
URGE COMPRAR MASIA con terreno para vivir o tener 
animales (perros, caballos, etc…) T. 93 410 99 59
VOL VENDRE LA SEVA PROPIETAT, TRUQUI’NS 
l’assessorarem i l’hi vendrem en MENYS DE 60 DIES!!! 
RÚSTIC LLEIDA/LLARS LLEIDA Tel. 973 50 24 77 www.
rusticlleida.es i www.llarslleida.com.
DEGUT A LA FORTA DEMANDA dels nostres clients , i per 
poder satisfer la GRAN CARTERA DE COMPRADORS de 
que disposem, cerquem cases de camp, terrenys rús-
tics, cases de poble, masies, ..........etc. RÚSTIC LLEIDA 
/ LLARS LLEIDA Tel.973 502477  www.rusticlleida.
es iwww.llarslleida.com.
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demandes de treball

BUSQUEM ARQUITECTE, ARQUITECTE TÈCNIC I DELINE-
ANT per despatx d’arquitectura; 

interessats enviar  currículum  a albertde@coac.net 
www.buit.eu

ES BUSCA TREBALLADOR per montatge de càmares fri-
gorífiques a Vila-sana. Tel. 973 60 14 35.

BUSQUEM OFICIAL/ TÈCNIC de finestres. Tel 973 24 11 18.

ES NECESSITA PROFESSOR/A per acadèmia a Tàrrega. 
Interessats enviar curriculum amontsesarda.acade-
mia@gmail.com

ES BUSCA CAMBRER/A I CUINER/A per restaurant de So-
livella. Tel 977 89 21 89/ 629 84 95 46.

ES BUSCA PERSONAL per restaurant a Cervera. Tel. 973 
530 402

BUSQUEM OPERARI I OFICIAL DE 1RA de ferro i inox enviar 
currículum artferro@artferro.es o pasar per oficines.

EMPRESA UBICADA A LA SEGARRA necessita incorporar 
treballador entre 30 i 45 anys per la realització de di-
ferents tasques, es valorarà carnet de 1ª o de camió.
Tel. 639 33 83 14.

ES BUSCA CAMBRER/A PER CAP DE SETMANA per restau-
rant al Tarròs enviar CV per what a: 647 80 18 45.

ofertes de treball

COMPTABLE A HORES. Ex empleada de banca, m’ofereixo 
a portar la comptabilitat a hores convingudes i a pre-
parar els vostres impostos. Molts anys d’experiència. 
Zona de Tarrega i rodalies. Tel. 658 978 104.

SENYORA DE MITJANA EDAT amb títol d’auxiliar 
d’infermeria i curs d’especialització en la malaltia de 
l’alzheimer, s’ofereix per fer companyia durant el dia 
a persona gran, anar a passejar, fer encàrrecs, anar 
a comprar, ajudar a les taxes d’higiene... Tel. 676 62 
34 60.

CONSTRUCCIONS Y REFORMES JOSEP, Es fan tota classe 
de reformes d’ interiors Telèfon. 674 534 321.

SE OFRECE SEÑORA ESLOVAKA con experiencia en cui-
dado de personas mayores interna o externa yoli.. Tel. 
631 70 80 44..

PROJECTES DE DECORACIÓ PER A COMERÇOS O HABITAT-
GES. Pressupost sense compromís .Més informació: 
kitoulet@gmail.com .Tel 630 08 46 43

ES FAN MOBLES A MIDA Menjadors, habitacions juvenils 
i de matrimoni, matalassos, salons, cuines etc. Preus 
econòmics, demani pressupost sense compromís: ki-
toulet@gmail.comTel. 630 08 46 43

REPAREM TOT TIPUS D’ORDINADORS I PORTÀTILS. Rapide-
sa, garantía i bon preu.  Pressupost sense compromís,  
Tel 650 115 784.
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motor

SOLCAR CENTRE MULTIMARCA DE TÀRREGA, tenim la més 
àmplia exposició de vehicles seminous, turismes, SUV 
i vehicles industrials, totalmente revisats, nets i des-
infectats. I si vols, te´l portem gratuïtament a casa, 
complint amb les més estrictes mesures de Seguretat.  
Pots consultar tot l´estoc a www.solcar.net o trucant al 
659 152 557- 973 314 900.

ES VEN FURGONETA VOLKSWAGEN CADDY LIFE tdi 105 
cavalls 4?4 cuidada i en molt bon estat. Preu 9000€. 
Telèfon de contacte 665 117 886.

SOLCAR TÀRREGA COMPREM EL TEU COTXE, FURGONETA 
O TOT TERRENY AL COMPTAT. Màxima taxació .Tel. 659 
152 557.

SI VOLS VENDRE EL TEU VEHICLE O FURGONETA fi ns a 12 
anys a TEAUTO S.A. de Tàrrega tel comprem, paga-
ment al comptat. Tel. 973 311 969- Tel. 649 09 11 23 
(horari d’ofi cina).

COMPRO TRACTORS I MAQUINÀRIA AGRÍCOLA de totes les 
marques i mòdels: remolcs, fresas, toro elevador, pala, 
cuchara, segadora… Tambè compro motos antigues. 
Tel 973 61 00 87.

diversos

SEMPRE SATIFÀ TENIR L’OBRA D’UN MESTRE. Un Mestre 
de casa nostra. El Mestre Antonioti. Quadres de dife-
rents formats. Tel. 669 52 27 56.

ES VEN CUBA TÀNDEM marca Agudo galvanitzada de 
10000 L en molt bon estat. Preu 5.750€. Tel. 665 11 
78 86.

PER ANUNCIAR-TE EN LA SECCIÓ D’ANUNCIS 
BREUS 

TRUCA AL 630 352 672 
O ENVIA UN CORREU A: info@publiponent.com

IDEAL PER PERSONES GRANS AMB MINUSVALÍA i / o mobi-
litat reduïda, es ven SCOOTER de 4 rodes en bon estat. 
Tel. 646 210 113

VENC IMAC OSX EL CAPITÁN versió 10.11.6, 21.5-inch, 
late 2015, 2,8 GHZ, Intel core i5 per 800€.  Tel. 669 761 
702.

SI VOLS DEIXAR EL TEU COTXE COM A NOU, i desinfectat, 
a SOLCAR de TARREGA també fem rentats integrals de 
vehicles. Per a demanar hora Tel. 659 152557

OFERTA COCINA. De 2,40 largo x 2,30 alto, encimera 
incluida desde 1.390 €, puertas con canto pvc color a 
elegir de nuestro catálogo, kitoulet@gmail.com Tel 630 
08 46 43, presupuesto sin compromiso.

OFERTA EN ARMARIS ES FAN A MIDA. Porta corredera o 
practicable per 450€ m-l alçada 2,40. Per a  més in-
formació: kitoulet@gmail.com Tel 630 08 46 43 - 973 
55 63 99.

RESOL.LUCIÓ DE PATRONS REPETITIUS per que agafi s el 
control de la teva Vida. Facilito Constel.lacions Fami-
liars, Astrologia i Reiki Usui. Tel.whatsapp 618.78.74.70.

amistats
NOI DE 49 ANYS BUSCA NOIA per fer parella estable. Tel. 
679 07 71 19.

SENYOR NOMÉS BUSCA COMPANYA de 55 a 60 anys amb 
situació similar. Trucar a 635 71 05 29  Roger

HOMBRE DE 67 AÑOS quiere conocer mujer con fi nes se-
rios. Tel. 669 793 415.
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www.nstarrega.com -         973 31 11 43 -         609622324 -      Tàrrega

Anglès 2022 - 23

Inscripcions obertes!

 *Excepte el programa Dots

Matrícula Gratuïta

Per menys de 7€/hora*.

 -   Inici 5 de setembre

Pàrquing per alumnes




