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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-

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...

Els amics de la Lili

Adrien
Karima
anomenat Pony companya d’habitació de la Lili

Les Tres Quatre: Fatou, Camélia i Mélissa

Les malvades, enemigues de la Lili
Myriam-Annabelle
anomenada Mybel
germana de l’Héloïse

Héloïse

i les seves Myblettes

La família de la Lili

Samuel Truong
anomenat Buda

Cédric O’Ryan
Zina
pare de la Lili mainadera de la Lili

L’Escola Dalí

Marion Jab
directora

Sr. Carlo
professor d’art

Julia
cavallerissa

Nino Roi
gran dissenyador

Els habitants del poble

L’alcaldessa

La fornera

El pare de la
fornera

A la mateixa sèrie:
Dissenyadora sí o sí (volum 1)
Atenció, malvades a classe! (volum 2)

Capítol 1

UN NOU
REPTE

Aquest matí de tardor, no sóc l’única
a classe que està mig adormida. Davant
meu, l’Adrien mira per la finestra les fulles daurades del ginkgo1 que giravolten
en el vent. És el noi més dolç i el més
misteriós de la meva classe. Li he posat
en secret el sobrenom de Pony, pel floc
de cabells que li tapa un ull.
El senyor Carlo, el nostre professor

1. Ginkgo: arbre de fulles en forma de ventall que, a la tardor,
tenen un color groc viu.
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d’art, ens escaneja amb el làser del seu
ull blau diamant. Pregunta:
–Qui ha sentit a parlar d’ecologia en
aquesta classe?
S’alça un bosc de braços.
–Lili, que ens pots definir aquesta paraula? –demana el senyor Carlo.
Se m’activen les neurones del cervell.
Responc:
–L’ecologia és tenir cura del medi ambient on vivim. Perquè avui dia els animals salvatges ja no tenen espai per viure
i destruïm l’atmosfera amb les fàbriques
i els avions. En fi, la Terra està en perill!
–Molt bé –aprova el senyor Carlo–.
Què més?
Els alumnes parlen de l’agricultura i la
ramaderia intensives2 i de la desaparició
2. Agricultura i ramaderia intensives: explotació dels camps o
dels animals que té com a objectiu produir cada vegada més i
no permet que la terra reposi.
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dels boscos. La Karima, la meva millor
amiga, centra l’atenció en la manca d’aigua potable. Sap molt bé de què parla: és
una princesa de l’Aràbia Saudita! Allà, al
desert, l’aigua és un bé més preuat que
l’or.
Piquen tres cops a la
porta. Ens posem drets
en veure la Marion
Jab. Entra la directora de l’Escola Dalí
vestida esplèndidament amb una jaqueta verd col.
–Podeu seure –diu
ella somrient.
Quan es torna a
fer el silenci, ens diu:
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–En primer lloc, us felicito! Us heu
adaptat molt bé a l’escola en un mes. Per
això us puc proposar un repte tradicional
en aquesta època de l’any.
La Karima i jo ens intercanviem mirades intrigades.
–Per la festa de Tots Sants –continua
la directora–, la vostra classe haurà de
presentar una obra col·lectiva en públic.
I hi seran convidats els pares.
La Marion Jab ens observa en silenci
durant uns instants.
–Esteu a punt per afrontar aquest repte? –pregunta.
Tothom respon que sí amb entusiasme; no sóc l’única que adora la nostra
directora.
–Perfecte –continua–. La classe hau-
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rà de realitzar un treball artístic sobre el
tema d’enguany, que és l’ecologia.
La directora ens desitja bona feina
i bona sort. Quan ha marxat, el senyor
Carlo pregunta:
–Què podríem produir d’artístic sobre
aquest tema tots plegats? Poseu-vos en
parelles o en grups de tres per rumiar-hi.
Agafo la meva cadira i m’instal·lo al
costat de la Karima. Davant la meva sorpresa, en Pony ens demana si pot venir
amb nosaltres.
–Que tens una idea? –li pregunta la
Karima.
En Pony fa que no amb el cap. Explica en veu baixa que no sap treballar en
grup, però que li agradaria que l’acceptéssim amb nosaltres, una mica com si
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no hi fos! Parla mirant-se
les sabates.
La Karima arronsa les espatlles:
–Com vulguis.
Però no et creguis
que a mi m’apassiona
això de treballar amb
tanta gent...
I afegeix, llançant una mirada fosca
cap a la Mybel:
–No tinc gens de ganes de veure el
meu treball barrejat amb el de... certes
persones!
La Mybel és la meva enemiga a la
classe. Va intentar sabotejar-me el primer treball artístic a l’Escola Dalí. A més,
s’ho va fer venir bé perquè jo acusés la
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3. Fresc: gran pintura sobre un mur.
4. Jinn: ésser sobrenatural en el món àrab i musulmà.
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Karima en comptes d’ella Faig un gest
apaivagador:
–Qui parla de barrejar? Si féssim un
fresc3 tots junts, cadascú podria aportar
el seu dibuix personal, per exemple!
–Proposes fer un fresc?
–pregunta la Karima amb
una ganyota.
Somric, orgullosa:
–Tinc una idea més
original. Una desfilada de
moda per Halloween!
–Ai, sííí! –diu la Karima–. M’encantava Halloween quan era en un internat a
Anglaterra. M’agradaria disfressar-me
de Jinn4 del Desert amb una gran capa
lluent!
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Arrufa les celles.
–Hi ha una pega, però: la meva costurera és a l’Aràbia Saudita, a milers de
quilòmetres d’aquí! I jo no sé ni enfilar
una agulla...
–Jo sí –dic.
La Karima m’ofereix el palmell de la
mà i els piquem l’un amb l’altre:
–Perfecte! –diu–. I tu? I si et disfresses
de vampira?
Ens hem oblidat d’en Pony, que, de
sobte, aixeca la veu, com quan intervé a
classe:
–Una desfilada de moda no pot ser
ecològica –diu–. La moda és consumir i
malgastar!
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