
 Eth diari ecologic de Luisa 

 Òla!  Sò  Luisa  F.  Cabeza  Fabra,  m’agrade  molt  escríuer  e  sò  fòrça  intelligenta.  Quan 

 anaua  tà  2au  de  primària  èra  fòrça  avançada  tà  èster  aquiu,  mès  es  professors 

 parlèren damb jo e me passèren tà 5au de primària e tot comencèc aquiu. 

 Un  dia  èrem  toti  en  classe  de  sciéncies  comencèrem  a  decidir  quin  trebalh  haríem 

 sus  era  ecologia  e  eth  desvolopament  sostenible,  a  jo  m’interessèc  fòrça  aguest 

 tèma!  Mès  es  mèns  companhs  non  èren  d’acòrd  damb  era  mèstra  e  decidiren 

 cambiar  eth  trebalh.  Volien  hèr  eth  mon  dera  tecnologia!  Quin  engüeg!  Acabada  era 

 ora  ère  temps  d'anar  tà  casa,  tornè  fòrça  disgustada  mès…  Trapè  un  libre  fòrça 

 curiós  tirat  en  tèrra,  m’interessèc  fòrça  e  lo  daurí.  Ena  prumèra  pagina  metie  ́́ DIARI 

 DE”  e  un  lòc  tà  méter  eth  nòm.  En  un  principi  pense  qu’ère  ua  pegueria  mès  non! 

 Pensè  que  me  lo  poiria  quedar  e  hèr  eth  trabalh  que  volia  en  aguest  diari  e  dempús 

 que  lo  veiguesse  era  mèstra!  Londeman  ja  qu’ère  dissabte,  auia  anat  tà  un  bòsc 

 fòrça  polit  en  que  jamès  arrés  auie  anat,  ère  tranquil  e  i  auie  molti  animaus.  Comecè 

 a  investigar  e  trapè  moltes  causes  e  comencè  a  apuntà’c  tot  en  men  diari.  Se 

 comencèc  a  hèr  de  net  e  tornè  tà  casa  fòrça  satisfèta.  En  casa  anè  tara  mia  cramba 

 e  çò  qu’auia  apuntat  en  lord  se  m’ocorric  escriué’c  en  polit  en  un  fòli  de  color  blanc. 

 Comencè  a  escríuer  e  eth  mèn  frair  m’interrompic  e  entrèc  ena  mia  cramba  e  se’n 

 comencèc  a  arrir  de  jo!  Me  didie  que  non  servia  tadarren!  Parèc  e  jo  m’estranhè,  e 

 s’apropèc  ta  jo  e  agarrèc  eth  mèn  diari  e  lo  trinquèc!  Dempús  de  trincar-lo,  lo  lancèc 

 pera  hièstra!  Se  n’anèc  dera  mia  cramba  e  jo  comencè  a  plorar  de  tristesa.  Anè 

 dirigida  tà  mama  e  li  expliquè  çò  qu’auie  passat  e  s’enfadèc  fòrça  e  anèc  dirigida 



 tath  mèn  frair.  Jo  anè  tara  mia  cramba  e  seguia  plorant,  mès  pensè  que  non  auia  de 

 plorar  ja  que  podia  tornar  tath  bòsc  damb  ua  huelha.  Tornè  tath  bòsc  e  tornè  a 

 apuntar  tot  des  deth  començament.  Tàs  5:00  dera  tarde  ja  èra  en  casa,  alavetz 

 rapidament  anè  tara  mi  cramba  a  escríuer.  Piquèren  ena  mia  pòrta  e  eth  mèn  frair 

 entrèc  e  me  regalèc  un  nau  diari  damb  eth  mèn  nòm.  Lo  daurí  e  çò  qu’apuntè  en 

 antic  diari  ère  aquiu  madeish!  Me  didec  qu’ac  sentie  molt  e  que  m’ac  volie 

 recompensar.  Me  diguec  qu’auie  liejut  eth  mèn  antic  diari  e  qu’era  mia  investigacion 

 sus  era  ecologia  ère  fòrça  interessanta  tà  ua  mainada  de  8  ans.  Tota  feliça  tornè  tath 

 mèn  escritòri  e  comecè  eth  mèn  pròpri  trabalh  damb  molt  de  suenh.  Cada 

 dimenjada  anaua  tath  bòsc  tà  descorbir  naues  causes  deth  mèn  entorn,  ei  era 

 manèra  mès  polida  de  trebalhar!  Vedent  animaus,  plantes,  eth  solei,  es  arbes…  Jo, 

 fòrça  orgulhosa  de  jo  madeisha,  cada  dia  anaua  auançant  eth  trebalh  pòc  a  pòc 

 pensant  qu’era  mia  mèstra  serie  fòrça  orgulhosa  de  jo  ja  qu’ada  era  li  agrade  molt 

 eth  tèma  deth  desvolopament  sostenible,  eth  mon  ecologic  ei  coma  era  sua  casa,  e 

 ath  passar  eth  temps  me  semble  que  tanben  serà  eth  mèn  nau  larèr  era  mi  casa! 

 Mès  ja  dèishi  de  parlar  de  jo  e  me’n  vau  a  dormir  enquia  deman  que  segur  qu’ara 

 mia  mèstra  li  encantarà  eth  trebalh  qu’è  hèt  en  casa  jo  soleta.  Londeman  me 

 desvelhè  fòrça  emocionada  e  anè  tara  escòla  damb  era  mia  mair  en  sòn  coche.  Eth 

 trebalh  ère  enes  sètis  de  darrèr  e  en  arribar  ena  escòla  agarrè  eth  mèn  trebalh  e  anè 

 corrent  tara  mia  mèstra  de  sciéncies.  Era  ère  fòrça  susprenuda  e  me  demanèc 

 qu’ère  çò  que  portaua  ena  man  e  l’ac  expliquè  tot.  Ère  fòrça  orgulhosa  e  me  didec 

 que  li  encantaue  e  anaue  a  parlar  damb  eth  director  tà  penjar-lo  ena  paret  

dera  entrada dera esòla. Fòrça contenta me n’anè.
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