ALDERRAY

Alderray:
“Pertsonaien ehiztaria naiz. Eta istorio
kontalaria. Eta eskale erraria naizela uste
baduzu ez zara oso oker ibiliko ere. Nire
ofizioa maite dut eta bere arauak
errespetatzen ditut. Nik ez dut pertsonaiarik
asmatzen, kontatzen dudan guztia benetan
gertatu da, hiri honetan eta gaur egun. Ez
naiz fikziozalea. Milaka pertsonaia ehizatu
ditut, baina bat falta zaidala sentitzen dut.
Azkena, behin betirakoa. Harrapatu arte ez
dut atsedenik izango.”

Morroia:
“Txikitatik entzun ditut Alderrayren
narrazioak. Istorio horiek sakonki hunkitu
ninduten. Nire bizitzaren jabe izateko adina
bete nuenean, haren bila abiatu nintzen,
ofizioa bere ondoan ikasteko. Orain
Alderrayk zauria dauka ariman, eta nik
badakit zergatik. Ez da zamurra izango,
baina gau honetan torturatzen duen
pertsonaia hura aurkitzen lagunduko diot.
Kontuak garbitzeko ordua da.”

(Pertsonaien ehiztaria)

Antzezlan hau narrazioen narrazio bat bezala egituratuta
dago.
Ekintza aurrera doa kontakizun itxuraz independienteen bidez.
Hasieran, kontakizun hauek ez daukate zerikusirik
protagonistekin, haien bizitzatik urrun dauden pertsonaiei
buruzkoak dira. Itxuraz. Baina ekintza aurrera doan heinean,
narrazioak gero eta inplikazio gehiago daukate Alderray eta
Morroiaren barneko munduarekin, halako moldez non,
amaieran haien bizitzaren alderik esanguratsuena ezagutu eta
haien minaren zergatiak ulertuko ditugun.

:
ALDERRAY pertsonaien ehiztaria eta istorio kontalaria da. Horretan aritu
da bizitza osoan, kalerik kale pertsonaia berezien bila ibiltzen. Sena du,
giza fauna ugarian, kontatzea merezi duten istorioak antzemateko.
Gero, edozein kale kantoi edo plazatan, istorio horiek kontatzen dizkie
entzun nahi dutenei, borondatearen truke.
Alderray errari bizi izan da beti, askatasun osoan, nahita aukeraturiko
bakardadean. Baina gaztaroa aspaldi joan zen eta orduko kemena
galdua dauka. Orain askatasuna eta bakardade erabatekoa zama bihurtu
zaizkio.

Une honetantxe agertu da bere bizitzan neska gazte bat, Alderrayren
lanaren mireslea, bere ondoan ofizioa ikasi nahi duena. Bizitzak
misantropo garratz eta asozial bihurtu du ehiztari zaharra, baina hala ere
bere ondoan onartuko du, MORROI gisa.
Ustegabeko etorrera honek zerbait hautsi du Alderrayren barrenean.
Pertsonaia batekin obsesionatzen hasi da. Ez daki nor den, baina gertu
dagoela somatzen du, oso gertu. Pertsonaia hau ametsetan agertzen
zaio, loa geldiaraziz, eta egunez ere ez dio bakerik ematen. Alderrayk
galdu du beste pertsonaiarik harrapatzeko gogoa, bere arima torturatzen
duen hura aurkitu, besterik ez du nahi.
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