
Els diversos procediments de caracterització solen

anar lligats a l'ús d'un punt de vista determinat. La

caracterització directa, en la mesura que precisa d'una veu

relatora totpoderosa, acostuma a emparellar-se amb les

omnisciències editorial i neutral i, menys freqüentment, amb

els narradors testimoni i protagonista. La caracterització

indirecta, tot i ser compatible amb els punts de vista

citats, és més pròpia dels de caràcter escènic, aquells en

què l'absència d'una veu relatora externa impedeix les

presentacions acabades; apareix més sovint, doncs, amb les

omnisciències selectiva i múltiple, amb la convenció

dramàtica i amb la convenció objectiva. No es pot, però,

establir un paral·lelisme forçós entre les formes de

caracterització i els diversos punts de vista expositius.

Tot i que es fa dificil generalitzar, es pot dir que

els diversos recursos de caracterització inherents a la

caracterització indirecta són observables, sobretot, a la

narrativa contemporània post-vuitcentista. Al segle XX,

molts escriptors han renunciat al punt de vista omniscient

per bastir els seus. relats; la introducció de narradors

-protagonistes, testimonis o múltiples- i, per damunt de

tot, dels punts de vista escènics ha comportat sovint un ús

creixent de les múltiples formes que adopta la

caracterització indirecta. La novel.la psicológica i la

behaviorista, el nouveau roman i, en general, una part

important de les tendències novel.listiques contemporànies

renuncien a la presentació directa dels personatges; aquests

són, en canvi, caracteritzats progressivament, a poc a poc,

sovint a partir del que diuen o fan, o gràcies als
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testimoniatges parcials que en proporcionen els altres

actors del relat.

Per aquesta raó, precisament, no és possible reproduir

Un fragment breu que sintetitzi aquest mètode de

caracterització. Novel·les contemporànies com L'ètranger,

de Camus, La modification, de Butor, Tiempo de silencio, de

Martin Santos, Das Schloss (El castell), de Kafka, As I Lay

Dying, de Faulkner, o Herzog, de Bellow, presenten

personatges problemàtics, de dificil definició, individus a

la recerca de la seva pròpia identitat, mai no assolida del

tot.

En el següent fragment, extret de Tobacco Road (1932),

d'Erskine Caldwell, el narrador presenta personatges

humiliats moralment i econòmicament per la misèria,

individus alienats que no es coneixen a si mateixos i als

quals a penes és possible conèixer. Al llarg de la

novel·la, dificultosament, van sent perfilats de manera

precària -mai no acabada, satisfactòria-, a partir del que

diuen i San; cap veu externa i omniscient no els descriu

enterament:

"Molt abans de veure l'automòbil nou, els Lester
van sentir que en Dude tocava la botzina ruta del
tabac enllà i tots van córrer cap a l'extrem del barri
i àdhuc fins al joncar per contemplar l'arribada de la
parella. L'àvia també estava excitada i es quedà
darrera un cinamom per tal d'ésser de les primeres a
veure el cotxe nou de trinca.

Ja són aqui! -cridà en Jeeter-. Mireu-los!
Es veritat, és un cotxe nou... mireu com brilla
aquesta pintura negra! Déu del cel! Mireu com vénen!

En Dude avançava a unes vint milles per hora i
tenia tanta feina tocant la botzina que s'oblidava
d'alentir quan tombà cap al barri. El cotxe va fer un
salt quan travessà la cuneta, i la Bessie fou
projectada dues o tres vegades contra la capota mentre
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unes molles de la banda del darrera petaven.
Aleshores en Dude frenà i el cotxe travessà el barri i
va aturar-se al costat de la casa.

En Jeeter arribà al cotxe a l'avançada dels
altres. L'havia seguit corrent mentre en Dude frenava
i s'havia agafat al parafang del darrera per no
deixar-se distanciar. L'Ellie May i l'Ada el seguien
molt de prop. L'àvia s'hi atansà tan de pressa com va
poder.

- Mai no havia vist un cotxe tan bonic -digué en
Jeeter-. Quin goig que dóna veure una màquina tan
bonica! ?Què us sembla, Bessie, no podria pujar-hi
per fer-hi una petita volta? M'agradaria molt de
fer-hi una passejada.

La Bessie obri la porta i baixà. La primera
cosa que va fer fou arromangar-se les faldilles i
treure la pols dels parafangs del davant amb la vora.

- Em penso que un d'aquests dies us podrem dur a
fer un passeig -va dir-. Quan en Dude i jo tornem, us
hi deixarem pujar.

- On us n'aneu?
Hem de fer el viatge de noces, com tots els

casats -explicà plena d'orgull-. A la gent, quan es
casen, els agrada de fer un viatge junts.

L'Ada i l'Ellie May, mudes d'admiració,
contemplaven el cotxe. Totes dues van aixecar-se les
faldilles i es posaren a netejar les portes i els
parafangs. Quan van haver acabat, el cotxe resplendia
com un mirall sota el sol.

En Dude saltà per damunt la porta i ordenà a la
seva mare i a la seva germana que s'allunyessin.

El fareu malbé -va dir-los-. No el toqueu i
no us hi atanseu massa."137

De vegades, la caracterització indirecta s'obté

mitjançant 1'autopresentació, tècnica pròpia de la novel·la

epistolar, el diari, l'autobiografia í, sobretot, al nostre

segle, de la novel·la psicològica, en la qual predominen el

soliloqui, el monòleg interior i el flux de consciència.

4.5.1.2.1. La presentació indirecta i mixta en el

reportatge novel·lat

7 Erskine Caldwell,
19?6, pp. 96 i 97.

La ruta del tabac, Barcelona, Edicions 62,
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Precisament per causa del seu caràcter novel·lístic,

els reportatges que examinem solen caracteritzar els

personatges indirectament, o bé combinant tots dos tipus de

caracterització. La caracterització indirecta és, ja ho hem

dit en parlar de la novel·la, particularment adequada per a

les narracions extenses i complexes, i permet un joc de

matisos que s'escau als propòsits dels

reporters-novel.listes contemporanis.

A diferència de la relativa simplicitat de la

caracterització directa, la indirecta es pot aconseguir

mijançant tècniques i recursos compositius i estilistics

molt diversos. Mentre que en la presentació directa és el

reporter omniscient qui retrata els personatges tot d'un

cop, en la indirecta la gamma de recursos a l'abast és molt

més gran: de primer, no va lligada necessàriament a les

omnisciències editorial i neutral, sinó virtualment a tots

els punts de vista; en segon lloc, ño es produeix tot d'una,

sinó progressivament, a mesura que la narració es

desenrotlla; per últim, la caracterització indirecta no es

fa únicament per mitjà del retrat extern del reporter, sinó

també de recursos tais com el diàleg, les declaracions, el

soliloqui i el monòleg interior, l'estil indirecte lliure,

els relats d'accions, l'encreuament de punts de vista o el

registre dels trets elocutius dels personatges.

Tot seguit examinarem l'ús d'aquesta tècnica en

diversos reportatges novel·lats contemporanis triats a

l'efecte.
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La furia del jefe Perkins, de Joe Eszterhas

En el reportatge La furia del jefe Perkins, sobre la

mort d'un cap de policia en un poblet d'Idaho, Joe Eszterhas

retrata Perkins i alhora els habitants de McCall emprant

dues tècniques com a recursos principals de caracterització

indirecta: d'una banda, la veu relatora correspon al

soliloqui d'un inexistent narrador-testimoni anònim, en el

qual Eszterhas ha condensat, segons les seves paraules, "lo

que podria haberse contado en un porche trasero cualquiera

de McCall"108; d'una altra, aquesta veu tipificada fa un

retrat subjectiu del cap de policia, i alhora, a través del

seu propi estil elocutiu, caracteritza els habitants de

McCall. Vejam un exemple:

"Cuando llegó a McCall, nuestro nuevo jefe de
policia, en el verano de 1973, fue en realidad como si
volviese a casa. Hacia casi treinta años que no
velamos a Jim Perkins, pero se habia criado cerca de
alii, en Council, donde su padre llevaba los billares
y, hasta hace unos años que se puso enfermo, ayudaba a
organizar todos los años, el Cuatro de Julio, el
tradicional campeonato mundial de carreras de
puercoespines.

Jim tenia cuarenta y seis años cuando vino aqui
como jefe de policia y creo que la mayoría de la gente
del pueblo se alegró mucho de verle. Era como si
fuese del pueblo, claro, y eso es importante, pero
además es que era un hombre de muy buena planta.
Parecía realmente un jefe de policia y bien sabe Dios
que casi todos los mil ochocientos cincuenta
residentes fijos del pueblo estábamos deseando ver
algo asi.

Caminaba muy derecho, la barriga metida y el
pecho hinchado. Media dos metros y debia pesar más de
ochenta kilos de músculo y carne. Tenia el pelo

1 3 8 Joe Eszterhas, "La furia del jefe Perkins", dins Scanlon,
_._. , op. cit. , p. 39.
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plateado y lo llevaba muy corto y te miraba a los ojos
cuando hablaba. No hablaba mucho, pero cuando lo
hacia merecia la pena prestar atención a lo que
dijese. Habia sido policia militar en la Infanteria
de Marina y aún llevaba la Infanteria de Marina en su
voz áspera y en aquellos ojos como cojinetes. Jim
Perkins tenia imagen, tenia incluso un lustre de gran
ciudad aunque de tipo casero, y una autoridad que
parecia tan firme como las rodillas de una cabra...

[...]
Cuando llegó al pueblo, pareció, al principio,

que todas las murmuraciones se desvanecerían en el
aire caliente de julio. Una razón era la fuerza de la
simple presencia de Jim. Mirabas a aquel hombre firme
y juicioso y te dabas cuenta de que no se pasaba las
noches trasegando whisky. Aquél era un hombre con
control de si mismo. Recorrió el pueblo saludando a
la gente, con su zarpazo de oso al estrecharte la
mano, y aquella mano suya era como la de los buenos
montañeses.

[...]
Jim no hacia más que decir que el delito que

asolaba todo el pais era como un fuego desmandado y
que sólo un trabajo policial de lo más estricto
impediria que llegase hasta aqui arriba y nos
chamuscase. Comparaba siempre a sus hombres con los
"saltahumos" del servicio Forestal de Incendios [...].
Según Jim, los policías tenían que ser tan buenos como
esos paracaidistas, y estar siempre a. punto como
ellos, y recuerdo que, en una ocasión que desapareció
ganado fuera de nuestros limites y encontraron sangre
y restos, Jim dijo que lo que él necesitaba era un
avión.

[...]
Si tenias la mala suerte de conectar a Jim

Perkins mientras esperabas el tocino y las tortitas y
las patatas fritas y los huevos, te llegaba una voz
que sonaba como si viniese del interior hueco de una
estatua. Era la voz áspera y profunda de Jim, pero
era más que eso: era la frialdad manifiesta de su
tono y el hecho de que Jim jamás dijese nada en tono
normal, nada espontáneo, ni siquiera ligeramente
divertido."139

L'avantatge de delegar el retrat en la veu dels propis

personatges és que la caracterització és unilateral i

progressiva, de manera q-ue permet crear una atmosfera

d'intriga i fins un suspens. En la mesura que no existeix

un narrador omniscient capaç de contemplar els personatges

189 Eszterhas, dins Scanlon, op. cit., pp. 40, 51, 57, 58 i 59.
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¿e fora o de dalt estant, no és possible tampoc que el

retrat del policia que fa el ciutadà anònim de McCall sigui

conclusiu ni complet, i això revesteix Perkins d'una aura

enigmàtica; el lector disposa d'un punt de vista unilateral,

que no diu més del que suggereix. A Eszterhas se li pot

discutir la legitimitat periodística d'inventar un

personatge-testimoni anònim per a conduir el relat, però no

pas l'ús de la tècnica retratistica en si.
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Gallego, de Miguel Barnet

En ocasions, sobretot quan el reportatge novel·lat és

¿e caràcter biogràfic, l'escriptor pot caracteritzar

indirectament el protagonista del relat a través del seu

soliloqui. Es el que fa el reporter-antropòleg Miguel

Barnet a Gallego , estudi novel·lat d'un immigrat gallec que,

arribat a La Habana el 1916, relata la seva pròpia vida i

traça la seva versió de la història contemporània de Cuba.

Tot seguit reprodueixo passatges successius de l'obra en què

Manuel Ruiz perfila progressivament la semblança de si

mateix:

"Una idea fija cambia el destino de un hombre.
A veces le temo a eso, porque yo soy terco y a la
corta o a la larga me salgo con las mias. A mi nada
se me puede meter en la cabeza. No le doy tiempo a
las ideas; ellas vienen y las pongo en marcha. Asi
fue que llegué a Cuba. Ya era mucho lo que se decia.
Todo era La Habana, el puerto, las frutas, las
mujeres. Y yo, que sou correntón, me dije: qué
esperas, Manuel, el hambre mata la razón, y me fui.
En pocas horas lié mis bultos y me despedi un poco de
mis parientes, que no eran malas personas, pero se
negaban a salir de aquel atraso. Yo los entendía bien
porque mi aldea, aunque pobre, tenia cierta alegria en
tiempo de verano. Pero el frió y las brumas no habia
quien las aguantara. Y yo siempre soñé con el sol y
con las plantas coposas.

[...]
Yo quiero a Cuba como si fuera mi tierra. Con

todo y que he pasado aqui unas cuantas tormentas.
Pero a Galiciano se le olvida. Yo siempre quise
regresar y lo hice cuando tuve mis huevos de oro bien
alineados en el escaparate.

Pero volvi, porque el diablo son las cosas y me
dio otra vez la idea fija de Cuba y Cuba, y cuando
vine a ver estaba de nuevo viendo palmas reales. Digo
esto porque uno puede ser orgulloso de su patria y
querer a otra, como yo quiero a esta. Yo estoy muy
orgulloso de ser gallego. Colón mismo era gallego.

[...]
Lo malo que tiene el gallego es que se achanta a

veces. Gana dinero, trabaja como un mulo, pero se
achanta. Y en eso yo no soy tan gallego.
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Pues esa es Galicia. Todo es al oido ajeno y
bajito. Y después huye, porque te han echado
maldiciones, y si te paras es por un milagro de Dios,
Es el cotorreo de la aldea. En Cuba pasa también,
pero es más descubierto y se evapora en dias. El
gallego es para adentro. El cubano no; el cubano es
un andaluz con sombrero de pajilla. No puede guardar,
todo lo suelta a la corta o a la larga. Y si tiene
que decir algo, te lo dice en tu cara, a tono de
chiste, o bien encabronado. Aqui vida privada casi no
existe. ?No iba yo acaso en mi tranvia y subia
alguien con un problema y me lo zumbaba a quemarropa?

Para arreglar el mundo hacen falta muchas
cabezas despejadas, porque la verdad es que el mundo
es muy complicado. Cuando uno se cree que está al
derecho es que está al revés, y cuando uno cree que
está al revés está al derecho. Ese es el origen de
las sorpresas, de los sustos que uno se lleva. Sé
poco, pero he vivido mucho. Dicen que el diablo sabe
por viejo, pero eso es un cuento de camino. Todavía
no puedo decir que lo sé todo. Cada dia aprendo algo
nuevo. Es lo bonito de la vida."160

Com que ja hem parlat dels procediments amb què Barnet

construeix els soliloquis dels seus personatges -mitjançant

entrevistes exhaustives que més tard ordena i arranja-,

només ens resta notar que perquè una caracterització

indirecta d'aquest tipus es completi cal que l'autor sàpiga

suscitar les respostes de l'entrevistat i, desprès,

ordenar-les i donaries cohesió.

En una caracterització indirecta com la de Barnet, la

qualitat del retrat depèn tant de la informació que el

reporter ha sabut seleccionar i disposar al llarg del relat

com de si ha estat o no capaç de respectar l'estil elocutiu

del personatge. No n'hi ha prou amb què l'autobiografia

sigui completa; cal, a més, que la rememoració en primera

persona sigui eloqüent: que el lector escolti la veu, el

0 Miguel Barnet, Gallego, Madrid, Alianza Editorial, 1987, pp.
9' 61, 63, 136 i 137.
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registre i l'idolecte del protagonista del reportatge.
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Un uomo, d'Oriana Fallaci

A Un uomo, la novel.la-reportatge d'Oriana Fallaci

sobre l'anarquista grec Àlekos Panagulis, la caracterització

indirecta recolza sobretot en el punt de vista que domina

1'extens relat: el narrador-testimoni amb què Fallaci

perfila, laboriosament, la personalitat del protagonista.

La técnica compositiva d'Un uomo, ja ho he dit, és

anàloga a la que emprà Mankiewickz a la pel·lícula The

Barefoot Contessa, amb la diferència que aqui el narrador

participa tant en la història que acaba per esdevenir-ne

part. La novel.la-reportatge de Fallaci, alhora biogràfica

i autobiogràgica, és un exercici extrem de periodisme

personal, un veritable viatge de descobriment de 1'altre i

de redescobriment propi. I, doncs, la caracterització de

tots dos personatges, Panagulis i Fallaci, ha de ser

forçossament indirecta, temptativa, incerta. Vejam alguns
i

exemples:

"Este era el hombre al que, finalmente, conocí
al dia siguiente, para chocar contra él con violencia,
como un tren que discurre en dirección contraria por
la misma via.

[...]
Me preguntabas, lamentándote: "?Por qué no nos

conocimos antes? ?Dónde estabas cuando conectaba las
minas f cuando me torturaban, me procesaban, me
condenaban a muerte y me encerraban en aquella tumba?"
Con remordimientos, yo te respondía que en Saigón,
Hanoi, Pnom Penh, Ciudad de México, Sao Paulo, Rio de
Janeiro, Hong Kong, La Paz, Cochabamba, Ammán, Dacca,
Calcuta, Colombo, Nueva York, otra vez Sao Paulo, otra
vez Saigón, otra vez Pnom Penh [...]. Nunca te
respondí que estaba donde el destino exigia que
estuviera, porque el destino habla determinado que nos
conociéramos aquel dia y a aquella hora, no antes.

[...]
¡Tuviste tantos rostros y tantos nombres en

aquellos años! En Vietnam te llamabas Huyn Thi An, y
eras una muchacha vietcong con las mejillas, el mentón
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y la frente cubiertos de cicatrices. Te habia
estallado en casa la carga de dinamita con la que
querias matar a un tirano llamado Van Thieu, y te
cogieron.

[...]
El Bolivia te llamabas Chato Peredo, y eras el

último de los hermanos Peredo, el primero muerto con
Che Guevara y el segundo, en un enf rentamiento con la
policia .

[...]
Luego te llamaste Tito de Alencar Lima, un

fraile dominico del que no conocia el rostro ni la
edad. Te convertiste en el padre Tito de Alencar Lima
el 17 de febrero de 1970, cuando el capitán Mauricio
fue a detenerte con su escuadra y te llevó a la
central de la ESA, que en Sao Paulo llevaba el nombre
de Operaciones Bandeirantes , y te dijo: "Ahora
conocerás la sucursal del infierno".

[...]
A continuación, puse las rosas en un banquillo,

el magnetófono en una mesita, me senté, te pedi por
favor que hicieras otro tanto frente a mi, bien, asi,
en seguida empezamos, y me puse a interrogarte:
profesional, fria. [...] Habia algo en ti, me decia,
que al mismo tiempo atraía y repella, conmovía y
aterrorizaba. [...]

?Que?. Tal vez el rostro. Pero no, el rostro
era cualquier cosa menos excepcional. De hermoso no
tenia más que la frente: alta, tan despejada, de una
pureza sublime. Sólo resultaban interesantes los ojos
porque no eran iguales, ni en forma ni en tamaño
[...]. El resto apenas impresionaba. Los párpados
eran dos cucharillas informes de carne, la nariz era
carnosa y un poco desviada, apenas imperiosa en los
orificios, la barbilla era breve y caprichosa, y las
mejillas demasiado redondas.

,

Com passa amb tots els retratistes de talent, en

traçar la semblança de Panagulis la periodista es retrata a

si mateixa: Un uomo és tant la història dels últims anys de

l'opositor a la Dictadura dels Coronels com la de la pròpia

autora, la vida de la qual canvia quan coneix el

personatge. No hi ha només • un subjecte que mira un objecte,

sinó un subjecte que en mirar 1' altre s'hi veu a si mateix i

161 Oriana Fallaci, Un hombre, op. cit., 1979, pp. 133, 137, 138,
140, 144 i 145.
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reflexiona,
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Joe Louis: The King as a Middle-Aged Man i Peter

O'Toóle on the Quid Sod, de Gay Tálese

El registre total del diàleg sol ser un útil

procediment de caracterització indirecta dels personatges.

Per a aquest propòsit, tant com l'anotació fidel de les

paraules textuals dels interlocutors, importa la captació

dels seus trets elocutius lèxics, morfològics, sintàctics i

fonètics.

En ocasions, el reporter pot iniciar el relat in media

res, triant una escena que considera representativa o

emblemàtica; és el cas de la peça de Gay Tálese Joe Louis;

The King as a Middle-Aged Man, en què l'antic campió de

boxa, ara quadragenari i feliçment casat, és presentat al

lector des de la primera línia a través de la conversa que

manté amb la seva esposa en arribar a 1'aeroport després

d'un viatge de negocis:

"Hi, sweetheart 1" Joe Louis called to his wife,
spotting her waiting for him at the Los Angeles
airport.

She smiled, walked toward him, and was about to
stretch up on her toes and kiss him -but suddenly
stopped

"Joe,", she said, "where's your tie?"
"Aw, sweetie," he said, shrugging, "I stayed out

all night in New York and didn't have time-"
"All night/" she cut in. "When you're out here

all you do is sleep, sleep, sleep."
"Sweetie," Joe Louis said, with a tired grin,

"I'm an old man."
"Yes," she agreed, "but when you go to New York

you try to be young again."
They walked slowly through the airport lobby

toward their car, being followed by a redcap with
Joe's luggage. Mrs. Louis, the third wife of the
forty-eight-year-old former fighter, always meets him
at the airport when he is returning from a business
trip to New York, where he is vice-president of a
Negro public relations firm. She is an alert,
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