La llista
Un relat de: sckex
Basat en fets reals, encara que els noms han estat lleugerament canviats per no afectar els sentiments de ningú.
Aquesta és la història d'un relat, ja que tot va començar per un, més concretament un poema escrit per una
participant d'aquesta pàgina. Es pot considerar realista, crític...o simplement diferent, no apte per totes les
persones (i sense referir-me a temes sexuals)
Un dia un noi que es deia Halbert i que era aficionat a escriure històries i relats va decidir entrar en una pàgina
catalana dedicada al publicament d'aquests: relats en català. Tot li va anar molt bé, ja que els seus relats van
agradar molt i es va tenir molt bones puntuacions i una bona posició a la llista dels autors més valorats.
Però al cap d'un temps va anant entrant gent nova també aficionada a escriure i ens centrarem concretament en
una noia feta dir Bolger que escrivia poemes. Alguna gent que li van semblar interessants els poemes d'aquesta
noia els va votar i a la valoració els hi va ficar un 10, cosa que la va col·locar en les primeres posicions de la llista
dels autors més valorats. Ella, juntament amb d'altres autors, van fer que Halbert deixés d'estar en la tant
apreciada Llista dels més valorats.
Això no va ser passat per alt pel nostre protagonista, ja que només assabentar-se'n el primer que va fer va ser
anar a puntuar-li baix dos dels poemes a Bolger per així poder estar ell de nou en la llista. Uns participants, com
per exemple Dracmaeija (també mal valorada per ell) que els hi va semblar malament aquesta actuació, per
venjança, van puntuar baix alguns relats de Halbert, per aconseguir baixar-li els fums a aquest.

Enveja: Desig d'allò que un altre posseeix, sentiment d'odi envers aquell que posseeix una cosa que ell no
posseeix.
Podríem dir que aquest era el sentiment del protagonista al realitzar els seus actes? Probablement si.
Venjança: Punició que hom a algú per satisfer el seu ressentiment per un dany, greuge, etc, inferit per aquest a
ell o altri.
Diuen que la venjança no és bona, però amb el evident error comès per Halbert qui no pot optar per aquest
recurs ràpid i eficaç?
Cregut/da: Persona que creu que el que fa, diu o posseeix és millor o superior al que d'altres persones fan, diuen
o posseeixen.
Adjectiu que definiria bastant bé a Halbert, ja que per fer servir els mètodes que va fer servir, s'han de tenir
bastants aires.
La pregunta és: perquè el nostre protagonista va optar per prendre la decisió de fer el que va fer? Potser mai ho
sabrem, perquè malauradament la reflexió no és una acció utilitzada per tothom, encara que....a vegades les
coses canvien, i qui sap si algun dia es donarà conte del que va fer.
***Les definicions aquí incloses estan extretes del diccionari general de la llengua catalana Pompeu Fabra.
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