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Traducció d’Oriol Sánchez Vaqué

Christelle Abgrall
Pierre Alran
Mœmai
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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!

Lili

La
acaba d’entrar a sisè a l’Escola
Dalí com a interna. És la primera vegada que se separa del seu pare, un gran
reporter. Enyora la seva estimada mainadera i els plats marroquins sensacio-
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nals que només ella sap cuinar. Per
no parlar del seu millor amic, tot un
personatge, amb qui ella sempre pot
comptar. La
els necessita molt
especialment, perquè no ha conegut
mai la seva mare i això li crea un
gran buit.
Sort que té el mòbil!

Lili

Lili

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

amiga i
companya
d’habitació
de la Lili

Adrien,
anomenat Pony,
amic de la Lili

Les Tres
Quatre

amigues de la
Lili

Fatou

Camélia

Mélissa

Héloïse

malvada,
enemiga de
la Lili

MyriamAnnabelle,
anomenada
Mybel,

éloïse,
germana de l’H
a
malvada i enemig
de la Lili
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Samuel Truonga,,
anomenat Bud Lili

el millor amic de

la

Zina

mainadera
de la Lili

Cédric
O’Ryan

pare de la Lili

Nino Roi

gran dissenyador

Marion Jab
directora de
l’Escola Dalí

Sr. Carlo

professor d’art
a l’Escola Dalí

Julia

cavallerissa
a l’Escola Dalí
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A la mateixa sèrie:
Dissenyadora sí o sí (volum 1)
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Capítol 1

DIA
R
E
M
I
PR
OLA
A L’ESC
DALÍ!

Obro els ulls i no reconec res. La finestra no és al seu lloc, el sostre és més alt!
Recupero la memòria. Sóc a l’Escola Dalí
–una escola que posa l’accent en les matèries artístiques–, a la meva habitació de
l’internat. És dilluns i començo sisè!
El meu mòbil vibra a la tauleta de nit.
–Bon dia, reina del meu cor, estàs bé,
benti?
És la Zina, la meva estimada maina-
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Primer dia a l’Escola Dalí!

dera. Ella m’ha fet de mare
des que era petita, perquè no vaig conèixer
la meva veritable
mare. És la primera
vegada que ens separem.
La tranquil·litzo, he
dormit molt bé: les habitacions donen al parc!
–Jo no he pogut aclucar l’ull en tota
la nit! –diu la Zina–. Estic amoïnada per
tu. Tens prou aigua calenta per rentar-te?
Menges bé? És simpàtica la teva companya d’habitació?
Responc a la Zina que m’agrada tot.
La meva companya d’habitació encara
no hi és, però ha d’arribar aviat. Tinc un
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Capítol 1

nus a la gola quan penjo, m’hauria agradat abraçar ben fort la Zina...

En acabat d’esmorzar, em trobo amb la
meva classe de sisè al vestíbul, davant
la Marion Jab, la directora de l’escola. La
Marion Jab està més maca que mai. La seva jaqueta verd fulla nova se li reflecteix als ulls.
–Benvinguts a sisè –diu amablement–.
L’escola es complau d’acollir-vos a tots
i cadascun de vosaltres. Deixeu-me presentar-vos algú.
La Marion Jab assenyala el retrat d’un
home amb bigotis en punxa.
–Aquest és l’artista català Salvador

11

Lili2-tripa-cat.indd 11

23/01/14 11:36

Lili2-tripa-cat.indd 12

23/01/14 11:36

Lili2-tripa-cat.indd 13

23/01/14 11:36

Primer dia a l’Escola Dalí!

Dalí. Era pintor, però també feia escultura i cinema. En la vida real, es feia el
boig i muntava numerets. Però, un cop a
la feina, s’estava hores i hores per a cada
detall.
Impressionats, observem el retrat, en
què en Dalí subjecta una estrella de mar
davant de l’ull esquerre. Només alguns
nois abaixen el cap, retenint-se un atac
de riure. Arronso les espatlles. Més víctimes de l’edat difícil! Però no ho són pas
tots: un alumne físicament petit se n’està
al marge, molt concentrat. Igual que en
Dalí, amaga un ull, però ell ho fa amb un
dels flocs de la seva cabellera de color
castany clar. Em recorda un cavallet tot
bufó. Mentalment, de seguida li poso el
sobrenom de Pony.
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La Marion Jab continua:
–Quan era estudiant d’art, en Dalí va
posar en qüestió els coneixements dels
seus professors. Es mostrava insolent
i rebel. Finalment, el van expulsar de
l’acadèmia.
Pregunta:
–Pot semblar estrany que la nostra escola porti el seu nom. Per què creieu que
és així?
Impera un silenci esporuguit. Em deixo anar:
–Perquè siguem rebels?
La Marion Jab somriu:
–En efecte, Lili. Sou aquí per aprendre, és clar. Però us convidem a donar el
vostre parer, a fer propostes. Teniu el poder de canviar l’escola, com els adults.
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Primer dia a l’Escola Dalí!

La Marion Jab ens porta cap a un dels
extrems de la sala. Hi ha uns objectes
exposats en una vitrina: braçalets, diademes, collarets, cinturons, sota una placa
que diu: «Concurs Joves artistes. Tema:
els complements de la núvia».
–L’Escola Dalí també desitja obrir-se
a l’exterior –explica la Marion Jab–. Per
això se’m va acudir fer un concurs obert a
tots els joves artistes de la regió de París.
Es va celebrar per primera vegada l’estiu
passat. Aquí podeu admirar les propostes
més reeixides dels que hi van participar.
Estiro el coll per veure si hi ha alguna
de les meves peces. I és que jo també hi
vaig participar. De fet, és gràcies al concurs que sóc a l’Escola Dalí!
El grup d’alumnes de sisè s’amunte-
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Capítol 1

ga davant de la vitrina, excepte en Pony.
Quan veig el meu braçalet «flor», sento
com una noia se’n riu davant meu:
–Això no és un braçalet, és un plat de
postres! Sembla xantillí1 amb una maduixa al mig!
Les seves veïnes riuen.
La Marion Jab pica de mans per captar la nostra atenció:
–Bé, que tingueu un bon dia! Us deixo amb l’Héloïse, una alumna de quart
d’ESO. S’ha ofert voluntària per fer-vos
la visita.

1. Xantillí (del francès crème de Chantilly): nata amb sucre, vainilla i fruita confitada.
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Primer dia a l’Escola Dalí!

I allà, al costat de la Marion Jab, qui
veig amb un somriure embafador a la
cara? La noia que em va denunciar al jurat de «Joves artistes» perquè jo no tenia
l’edat reglamentària per concursar-hi. Davant meu, la que acaba de tractar el meu
braçalet de plat de postres, clava el colze
a les seves amigues:
–L’Héloïse és la meva germana –diu
en un to fatxenda.
Sí que comença bé el dia...
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