
A la moda de París 

 
 
 
En Pierrot era un xicot molt i molt espavilat. Segons en Pierrot no hi havia a 
París una modista més maca, eixerida i simpàtica que la Colombina, tant, 
que n’estava profundament enamorat. El millor del cas és que la 
Colombina també estimava de tot cor en Pierrot, perquè considerava que 
no hi havia en tota la ciutat ningú més llest, simpàtic i divertit que ell. 

Aquella parella s’hauria casat avui mateix si no fos que no tenien ni una 
trista moneda per poder viure plegats. Eren estupends, però pobres com 
rates, perquè ni l’un ni l’altra tenien feina ni sou. 
 
 
- Caram, Colombina -li està dient en Pierrot- quina brusa tan maca que 
portes avui! Només tu ets més rebonica que la brusa... 
 
-    Sí, ves... Me l’he feta amb un retall de cortina que m’ha donat la 
veïna. 
 
- Tinc una gran idea! Amb un retall de la teva brusa, fes-me una corbata 
ben original, Colombina, si us plau! 
 
- Però, què dius? On he d’anar, jo, sense brusa? 
 
- Enlloc! Tu t’has de quedar a les golfes i fer corbates com la meva amb el 
que queda de la teva brusa! Creu-me, carinyet, que aquest és el principi de 
la nostra fortuna. 
 
A base de petonets, la bona Colombina se’l va creure. Va sacrificar la seva 
preciosa brusa de seda, la va retallar ben bé com cal, i en va fer una 
corbata espatarrant per a en Pierrot. Del que en quedava de la brusa, 
encara en va poder fer unes poques corbates més... i un vestidet petit i 
bufó per al mico de peluix que tenia en un racó i que era el confident de les 
seves penes i alegries. Ai!, sospirava... 
 
 
 



Aquell mateix vespre, quan s’encenien els fanals de la ciutat,  en Pierrot, 
que un cop va tenir la corbata ben nuada, se’n va anar a rumbejar per 
París. I a fe que aquella corbata feia goig! 
 
Tothom qui el veia li deia: 
 
- Caram, Pierrot! Portes una corbata espectacular, però t’has oblidat de 
posar-te la camisa... D’on l’has tret, aquesta corbata tan maca? 
 
Llavors, en Pierrot, responia com aquell que explica un secret secretíssim: 
 
- Aquesta corbata me l’ha fet la millor i més original modista de París, i si 
en vols una d’igual, només has d’anar al carrer tal número tal, i comprar-
te’n una per tants i tants calerons dels bons. Però no has de dir a ningú on 
l’has comprat ni quant t’ha costat, perquè això és un secret i ella només 
cus per a gent molt i molt especial, com jo mateix... 
 
Quan en Pierrot, després de passejar i rumbejar per tot París, va tornar al 
costat de la seva estimada Colombina, aquesta li va dir: 
 
- Pierrot, no sé com t’ho has fet... Però durant tot el dia, una colla de 
senyors han pujat a aquestes golfes per comprar corbates vermelles. I 
n’han pagat una picossada! Mira quin feix de bitllets! Més corbates hagués 
fet, més n’hauria venut! 
 
- No pateixis, Colombina, que això només és el començament... Als 
parisencs els agrada tant anar a la moda, que per tal de lluir una peça de 
vestir única i original, pagarien el que fos. Això dels secrets i de ser especial 
és una cosa molt atractiva! Les teves corbates faran furor! 
 
Certament. Aquell mateix vespre, pels carrers de París passejaven cinc 
homes amb una corbata igual, igualíssima que la d’en Pierrot, tots mudats 
i tots cofois, com si els hagués tocat la rifa… 
 
Amb els diners que els havien donat per les corbates, en Pierrot i la 
Colombina van comprar les teles més acolorides i llampants que van poder 
trobar, tant si eren de seda, com de vellut, com de cotó o de llana... Unes 
teles tan alegres i virolades, que fins el mico de peluix somreia per sota el 
nas. 
 
Amb aquells teixits, la Colombina va confeccionar uns bonics pantalons 
grocs amb brodats verds, i una americana de color catxumbo que hi feia 
joc, i, la veritat és que, vestit així, en Pierrot semblava l’home més feliç i 
mudat d’aquest món. 
 
 
 
 



Quan en Pierrot va sortir a passejar fent el fatxenda com un autèntic figurí, 
feia molta, moltíssima patxoca! Tothom es tombava per mirar-lo i admirar-
lo i la gent es preguntava: 
 
- Qui és aquest dandi que va tant a la moda? En quin establiment s’ho deu 
haver comprat, això? Jo vull un vestit igual d’elegant i original! Ep, si pot 
ser! 
 
I, ara l’un, ara l’altre, tots van acabar pujant a les golfes on vivia la 
Colombina i encarregant-li, a preu d’or, pantalons, jaquetes, armilles, 
americanes o barrets ben bonics, ben vistosos i ben cosits, per poder fer el 
maco pels carrers. 
 
Allò va acabar de la millor de les maneres possibles: en Pierrot i la 
Colombina es van poder casar vestits de vint-i-un botons.... i van posar una 
sastreria al carrer més cèntric de París. Amb un aparador insòlit, on dia 
rere dia s’hi tanca en Pierrot, tot mudat i tustant els vidres per atreure la 
clientela amb les seves monades i les que li fa fer a aquell petit mico de 
peluix que va tan mudat com ell... 
 
Tot un èxit sortit del no res! O, més ben dit, sorgit dels dits feiners de la 
Colombina i de les enginyoses dots publicitàries del seu marit... 
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