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   Mœmai

Traducció d’Oriol Sánchez Vaqué

socors!



La Lili té 11 anys, 
un munt d’idees i uns dits d’or. 

Segons com li agafi, si li ve de gust, pot 
elaborar una joia preciosa, dissenyar 
una roba superfashion o redecorar tota 
la seva habitació!

La Lili acaba d’entrar a sisè a l’Escola 
Dalí com a interna. És la primera vega-
da que se separa del seu pare, un gran 
reporter. Enyora la seva estimada mai-
nadera i els plats marroquins sensacio-



nals que només ella sap cuinar. Per 
no parlar del seu millor amic, tot un 
personatge, amb qui ella sempre pot 
comptar. La Lili els necessita molt 
especialment, perquè no ha conegut 
mai la seva mare i això li crea un 
gran buit. 
Sort que té el mòbil!

Descobreix la nostra Lili, tan  
graciosa com tossuda, i segueix-la  
en les seves noves aventures...



Myriam-Annabelle,
anomenada Mybel,
germana de l’Héloïse

Les Tres Quatre: Fatou, Camélia i Mélissa

i les seves Myblettes

Héloïse

Adrien
anomenat Pony

       Karima
companya d’habitació de la Lili

Els amics de la Lili

Les malvades, enemigues de la Lili

La família de la Lili

L’Escola Dalí



Samuel Truong
anomenat Buda

Marion Jab
directora

Sr. Carlo
professor d’art

Julia
cavallerissa

Nino Roi
gran dissenyador

Cédric O’Ryan
pare de la Lili

       Zina
mainadera de la Lili

Els amics de la Lili

Les malvades, enemigues de la Lili

La família de la Lili

L’Escola Dalí



A la mateixa sèrie: 
Dissenyadora sí o sí (volum 1)
Atenció, malvades a classe! (volum 2)
Un nou repte (volum 3)
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PRIMER DIA
DE LES 

VACANCES
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Si algú m’hagués dit que m’agradaria 

passar un dia de vacances en una escola, 

jo m’hauria posat el dit a la templa com 

dient: «Estàs tocat del bolet». En canvi, 

m’acabo de despertar a l’Escola Dalí, és 

el primer dia de vacances de Tots Sants 

i em sento feliç. Repasso mentalment la 

pel·lícula dels fets meravellosos d’ahir al 

vespre, en què la meva classe va resoldre 
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amb èxit el tradicional repte del primer 

trimestre. Ens havíem proposat elaborar 

vestits per a una desfilada de Halloween 

amb criteris ecològics. Els nostres con-

vidats, és a dir, els habitants del poble, 

els alumnes i el personal de l’escola i els 

pares i les mares d’alumnes, van veure 

desfilar davant seu un Jinn del Desert, un 

Follet del Bosc, una Dona Lloba...

Van aplaudir fins a tenir les mans bal-

dades i van aclamar-nos fins a quedar 

afònics. La Zina, la meva adorada mai-

nadera, hi era com a convidada espe- 

cial. S’està a l’escola des de fa quinze dies 

perquè va venir a ajudar-nos a preparar 

la desfilada. I el meu millor amic va venir 

per sorpresa. Li diuen Buda, té 17 anys i 

és el meu veí a Fleurville, a casa meva, 

Primer dia de les vacances
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on visc quan no estic a l’internat. Només 

hi faltava el meu pare, que està a l’estran-

ger fent un reportatge. Però hi vaig par-

lar per telèfon! Em vindrà a buscar d’aquí 

una setmana i passarem la resta de les 

vacances junts.

Ahir va ser una vetllada excepcional 

per una altra raó. Vaig saber una cosa 

molt important. La resposta a la pregun-

ta que em faig des de sempre: «Qui és 

la meva mare?». La meva mare va mar-

xar de casa quan jo tenia dos anys i no 

n’he sentit a parlar mai. Sobretot per part 

del meu pare! D’ençà que estic a l’Esco-

la Dalí, he investigat... Primer, vaig des-

cobrir que la cavallerissa de l’escola, la 

Julia, havia conegut la meva mare quan 

totes dues tenien 18 anys. La Julia no sap 

C
ap

íto
l 1

11



12 13

que me n’he assabentat, perquè ho va dir 

confidencialment a la Zina. Després, vaig 

veure la foto d’una top-model pèl-roja 

que se m’assembla molt a la paret de la 

classe del senyor Carlo, el meu professor 

d’art. El senyor Carlo la va retirar sense 

donar cap explicació i em vaig preguntar: 

«Aquesta dona podria ser la meva mare? 

La meva mare era una model?». I ahir al 

vespre vaig obtenir-ne la resposta! Un avi 

del poble em va confessar que havia vist 

una top-model desfilant aquí, quan van 

inaugurar l’escola. El seu nom artístic 

era Marisa, però el seu nom autèntic era  

Liliana... com la meva mare! Aquesta re-

velació em va deixar aclaparada. Tinc 

ganes de parlar-ne amb el meu pare 

quan em vingui a buscar, però tinc por 

Primer dia de les vacances
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que s’ho prengui malament. Em fa tanta 

il·lusió tornar-lo a abraçar!

Aquest matí, els altres pares i mares 

han marxat amb la majoria d’alumnes. 

Les meves enemigues, l’Héloïse i la My-

bel, germanes i malvades de renom, ja 

són lluny d’aquí. La Karima, la meva mi-

llor amiga, agafarà l’avió demà per anar 

a Londres, on l’esperen els seus nobles 

pares. La Zina tornarà a Fleurville avui 

mateix i demà volarà cap al Marroc per 

veure la família.

La directora ha organitzat un bere-

nar de comiat per a la Zina com a agraï-

ment de la seva col·laboració. A més 

de la Zina, la Karima i jo, també hi és la 

Julia, la cavallerissa. La Zina i ella s’han 

fet amigues! Jo també hi volia convidar 
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l’Adrien, un altre alumne de la meva clas-

se, a qui he posat secretament el sobre-

nom de Pony pel floc de cabells que li 

tapa l’ull. En Pony era el meu company 

d’equip a la desfilada. Però és com si no 

ho hagués sigut, perquè detesta treballar 

en equip! Això no treu que sigui un dels 

que més talent té de la classe. Així que 

el vaig veure, el vaig trobar interessant. 

Però no el  localitzo per enlloc. Per tant, 

en un ambient exclusivament femení, de-

gustem un deliciós brioix de praliné rosa 

sucre, elaborat pel cuiner de l’escola, 

que adora la Zina. La meva mainadera, 

que està de molt bon humor, es posa a 

imitar el seu nét Saïd cantant rap mar-

roquí. Tot seguit, la Karima imita la seva 

germana quan rondina i pica de peus. Jo, 

Primer dia de les vacances
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com que no sé imitar ningú, explico com 

vaig entrar a l’Escola Dalí. Vaig partici-

par en un concurs de disseny de moda 

fent veure que era més gran! M’estava 

morta d’angoixa a la sala d’espera amb 

una noia anomenada Héloïse, que havia 

d’entrar a la sala del jurat abans que jo. 
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Em va estirar la llengua per saber la meva 

edat i em va amenaçar de denunciar-me! 

El dia que entrava a l’Escola Dalí, al cap 

d’unes setmanes, em va caure el món  

al damunt quan vaig descobrir que l’Hé-

loïse era alumna de 3r d’ESO.

La Julia s’aixeca rient i fa dos petons 

a la Zina. S’ha d’ocupar dels cavalls. La 

Karima em deixa anar, per burxar-me:

–Quina sort que tens, tindràs quinze 

dies el senyor Carlo per a tu soleta, ara 

que tothom marxa!

Li faig pessigolles per venjar-me. El 

nostre professor d’art assumeix aquests 

dies la direcció de l’escola, perquè la Ma-

rion Jab, la nostra directora, estarà fora 

de vacances. La Karima es cargola de 

riure. Li crido:

Primer dia de les vacances
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–Tu també pensaràs en ell cada dia 

recollint el que ens ha demanat. Però, 

sobretot, recorda de portar-me un regal 

de Londres!

–Para, para! –xiscla la Karima.

La Zina li pregunta què ha de recol-

lectar.

–Ghalti1 –li diu la Karima–, no descan-

sen mai en aquesta escola!

Adopta el posat seriós del senyor Car-

lo i l’imita:

–Joves, us desitjo no pas unes bones 

vacances, sinó un bon canvi d’aires. Els 

artistes no fan mai vacances. En tot mo-

ment tenen la ment desperta, a l’aguait 

del que és bonic, estrany i interessant per 

allà on passen. Així, doncs, porteu-me el 

que, segons vosaltres, correspongui a 
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1. Ghalti (en àrab): ‘la meva tieta’. És una manera afectuosa 
d’adreçar-se a una dona gran.
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aquests criteris: tiquets, etiquetes de frui-

tes i d’aigua mineral, tapets de paper... 

serviran per elaborar un quadern de va-

cances quan torneu.

La Karima adopta la veu de princesa 

consentida:

–Donaré instruccions a la minyona 

de la meva mare, a Londres. És ella qui 

s’ocuparà de fer-me el quadern de va-

cances!

La Zina deixa anar un «oh» 

per renyar-la. Com a repre-

sàlia, torno a fer pessigo-

lles a la Karima, la meva 

estimada esnob.

Primer dia de les vacances


