
DIVAGACIONS.SOBRELES PIPES per,Jordi! -,.,-..,.,.'0.;;

que vaig tenir .-mela van regalar' •. Semp 'V(fJt tIt:lI\tlicmo!ÍP@ .lona
rusió ten:fr ~a pipa, malgrat no' ésser,fumador empedernit. iJ?~!mP~~~

16 'o 17' anyé i el flbnar 'len pipa m' cbs eaa'í onava , podeu imaginar 'per tant qu'í.n.s
'bots' vaig fer quan,aque11 r~ada1, en' destapar els pa querra deLs regals vaig
V'eur~ que en un 11i hav:La una pipa. La primera intenció fou omplir-la tot se-
gu~t i. estr~nar-la, pero hav í.a senti t d í r que era necessari una preparaci6
previa a base de' cr.emar-la amb a1cQhoJ:,copyac o rOIDi, és oLar-, no vaig vo-

"" 'dE?SqUid~~'ca~ j~~all.k.vaig.dem~ITar á la IDar~'~a mica d' alcohol i des-
pres de treure ,~~~, valg tlrar-ne un raJet a la ca~oleta. En encen-
dre-la, cOIDque rro vaig pensar en tapa'r el iorat, on s ' endolla ~ 4> o 1 ~ ,
va' comen,g'ar'a, cremar per. tot" arreu. Lá 'Va'g deixar caur e aterra, tot e'sto-
rat, i vet aqui,que va Cluedar-me la pipa sense vernís i amb un aspecte de

" . ~.

:¡g::ri!r;ooalitx incendiada que 1'eia pena, de,veuré.'. ~
Bé, ja ha o'r-emat pr®u, vaig pensar. -'
Així. que 'vaXg qjnplir-la de-picádura i molt' cer-imorrí.oaamerrt .va í g apropa,r-hi

~'~lumí i 'vaig aspirar amb tota l' anima. Les pr-í.me r-es cg.l.cpad es de f~ no, '
feren mi~ que éntrfl,r á la boc'a i sortir rap'idainen~; se~blava l' escape d4una
moto. Quan va estar ben -enc eea vaig :prepar'ar-me a gaud ír- de} ple:er de fumar
en pipa;.. ,- . ,

'y..To·, rro vaíg mar-e jar--me, pera em queda, una boca tan escaldada que fins i tot
la B ..enguase;'m degué im:flamar. Dur-an+ dos ° tres dies no vaig, tro-
al menjar. Sols veia la pipa,' jase m'im:flamava la boca. Coma con-

secu~ncia-- 1~ pipa aná a parar al calaix de la tauleta' de ni t, on hi va repq-
sar una pila de t emps, fins'que •••

" 'L' home po" escarmenta. Tampoc.cz-e.c.que els ,:errors l' alligo1?-in. Sigui peL que
S'igul 'el .oas és que vaig 're'incidir i ••• m'hi va.í.g aco s tumar-,

, "

Aquella,plpa es.va trencar i me'n va.ig compra;p una altra. Encara la tind.
PeI" re&. del món no' l-a canvt ar-í.a,
La pipa és una araí.ga que et fa companyí.a quan et trabes sol,. Esta amb tu ca-

llada, aiLencdo.aa, no interrumpeix el teu penaamerrt i t "e ecoLt a, Per aixo les
:pipes'tene:n queloom del seu am.o.::(¡í s er-veri el.s secreta.Hi ha una gran d.ife3!!'~
.rencia entre una pipa .,n.ova, 'exp'os~da; en un aparador,i aquella que ha estat
u'sadaJ. :Danova, és f r-eda, sense ear-act er ni .per-eona.li tato Sense historia, oom:

. ~. - .un. 11i br-e en bLano , En canv.í , aquella qU,8ha tigut' amo, quan aquest ha mort;
ens parla del seu caI"act,er, del seu +ar-anna , ens I"ecordaaq ell gest carac-
teI"í~tlc en treure~se-la d,e l~, boca, ,La punáa del 'bro~_ esta marca{jl,
av:egades foradJ,:t;;', per la ~ressi6 de les de~ts. 'L4escaHo~ dél tabac cr-emarrt
a aintI"e i el ~e la'ma, han f~t desaparelxer el vernlS de la ca~oleta.
Aquesta ~s' una pipa,amb historia, una pipa que ha estat estimada i que ha
hut les atencions i l~s caricies del seu amo i, ara, ella fidel i a~raida el
recompensara servant per ~empre més les confidencies que li va fer.



I-Ii· ha persones que en tene1;l.va'ries de pí.pea i em
moros. '8, coro 9i ·tingU'e$s~in var~s bdon~ Un~

bla un harem. A ui en ve i em una d . ;~ r-éc t
Ic'i'"o . «',.., -.una amb ' ..corva i ca~.)'leta recta, aquesta 19.RRx:x!Qnm:lm±xxamb la

, . -
E'a(§~üe·ta que representa un 'cap de gos, aqu.ella que aemb.Laiun cap d '~ome, una
de llarga itma altra de curta ••• i no parlem de les diferents qualitats de
la fústa ••• !

La pipa s ernpr-e sol donar 1L11 aire seriós a la persona que la usa •. s que
la pipa ajuda a meditar i per aixQ sembla absent el pesca.7tlor que, assef,ut
damL~t '1.¿.P rotlle de corda, cont emji'l.a el mar tot fumant, o el pastor guai-

'tant -Le a 'ovel.Lee , Si més no} ajuda a no pensar i quan hom no pensa r ea , sol

re'carden -els
co.lecció de
amb ca~leta

mormoE..s·1l[i
pipes sem-
rodona, .all8.

Per aa:.t:r.apart;'la :\?ipaés un objecte·.molt útil. A les persones no angle-
" -. , .... .

que.vQlen parlar angles, aguant~~ una pipa entre les dents, els serveix
a párlar' amb acc errt angle's ~ a í.xó diuern, com t.ambé d.í.uen que és molt pos-

que no se les ent enguI , 'A 11 hivern la pipa serveix per a escalfar les
Pela' que fumen ,al llit els va bé, perque.així no' cremen els llen90ls,

" i e's9alfen l'ha:bi tació·.,
.Lespipes s 'han de netejar s ovLrrt , o"hom s ~exposa a que la gent f.ugi del
oos t.at comosi tingués e.L tifus.

1 no us parlaré .més -de, pipes us comencea 'a "empipar".
-f



I-Ii· ha persones que en tene1;l.va'ries de pí.pea i ero re'carden -el T ',1l[ i
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moros. '8, coro 9i ·tingU'e$s~in var~s bdon~ Un~ co, ecclqm5ltijteBtJ.Ji>fi§m~mrs
bla un harem. A ui en ve i em una d . ;~ r-éc t amb ca~leta rodana, ,alla

Ic'i"o . «',.., -,
una amb " ,corva i ca~.)'leta recta, aquesta 19.RRx:x!Qnm:lm±xxamb la

, ' -
E'a(§~üe'ta que representa un 'cap de gas, aqu.ella que sembla 'un cap d '~ome, una
de llarga itma altra de curta ••• i no parlem de les diferents qualitats de
la fústa ••• !

La pipa s ernpr-e sol donar 1L11 aire seriós a la persona que la usa. ,s que
la pipa ajuda a meditar i per aixQ sembla absent el pesca.7tlor que, assef,ut
dam'L~t '1.¿.P rot11e de corda, cont emji'l.a el mar tot fumant, o el pastor guai-

'tant "les 'ove.l.Lee , Si roés no} ajuda a no pensar i quan hom no pensa r ea , sol

Per aa:.t:r.apart; 'la :\?ipaés un objecte ..roolt útil. A les persones no angle-
" -. , .... .

que,vQlen parlar angles, aguant~~ una pipa entre les dents, els serveix
a párlar' amb acc errt angle's ~ a í.xó diuern, coro t.ambé d.í.uen que és molt pos-

que no se les ent enguI , 'A 11 hi.vern la pipa serveix per a escalfar les
Pela' que fumen ,al llit els va bé, perque,així no' cremen els 11en901s,

" i e's9a1fen l'ha:bi tació,.,
.Les pipes s 'han de netejar s ovLrrt , o"horo s ~exposa a que la gent f.ugi del
oos t.at comosi tingués e.L tifus.
1 no us parlaré .més -de, pipes us comencea 'a "empipar".

-f


