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Elogi de l’antipatia 

 

 Com que avui dia, a la societat occidental, qui més qui menys, tothom té alguna cosa 

per vendre, és comprensible que s’hagi adoptat de manera generalitzada l’estratègia dels 

comerciants de desplegar sempre la màxima simpatia amb els clients. El cas extrem d’aquesta 

actitud el vaig viure una vegada en una vetlla funerària, on un individu dotat d’una loquacitat 

exactament contrària a les circumstàncies es va posar a mostrar orgullós fotografies dels seus 

fills i nebots als afligits familiars del difunt. No es pensi el lector que es limitava a ensenyar 

les fotos que duia a la bitlletera, no; l’home havia vingut de casa amb un àlbum sota el braç. 

És a dir, que no li podem concedir ni tan sols l’atenuant de l’arravatament momentani. Com es 

comprendrà, els pobres familiars no estaven en aquell moment ni per concedir a l’intrús la 

mirada breu i desinteressada que normalment concedim a les fotos de nens que no ens 

desperten la més mínima curiositat. L’intrús va insistir una mica, fins que es va donar per 

vençut. Llavors, en un apart, em va dirigir la veu a la manera d’un metge de capçalera:  

 —Se’ls ha de mirar de distreure. 

 Aquell individu venia el seu prestigi d’home que sap com prestar ajuda psicològica en 

els moments crítics, però comprovant que aquest producte no tenia l’acollida que preveuen els 

professionals del ram, aviat es va decidir a plegar veles.  

Més difícil resulta treure’s de sobre els venedors a domicili de coses més materials, 

com ara una enciclopèdia o una col·lecció de CD roms, perquè saben per experiència que els 

possibles clients —acabin o no comprant el que se’ls ofereix— solen prestar atenció a totes 

les gràcies del venedor. Si col·loquen el producte, tindran motius per sentir-se feliços, però si 

no el col·loquen tampoc hauran perdut el temps del tot; s’hauran exercitat en l’art de la 

simpatia comercial minuciosament treballat en unes jornades de psicologia de vendes. Aquest 

art ensenya a contestar amb un “correcte” instintiu a qualsevol objecció del presumpte client 

per tornar-li a llançar inopinadament a la cara la mateixa massa d’arguments irrisoris, gestos 

ridículs i acudits irritants que el presumpte client acabava de rebre. És lògic i normal que la 

gent s’hagi de guanyar la vida amb un ofici o altre, i res no pot inspirar més respecte, però el 

problema no és l’ofici, sinó la manera “simpàtica” de concebre’l.      

 Com deia al principi, la simpatia comercial s’ha anat estenent de manera progressiva a 

àmplies capes de la població. També apuntava al principi que aquest fenomen deu haver estat 

motivat per l’increment de la condició de venedor que han aportat les successives revolucions 
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polítiques, econòmiques i socials dels últims segles. Hi ha qui ven tecnologia, hi ha qui ven 

roba de confecció, hi ha qui ven ideologies i hi ha qui, a falta d’una altra cosa, es dedica a 

vendre la seva pròpia imatge. Això ha portat a superar de manera insensata les dosis màximes 

de simpatia que pot suportar la convivència social, ja que fins i tot els que no han arribat ni tan 

sols a poder vendre la seva pròpia imatge, com que aspiren a fer-ho en un futur immediat, 

s’entrenen conscienciosament en la pràctica del simpatisme. Models no els en falten; el món 

en què vivim, el món dels grans comunicadors que creen escola, ofereix a tothom una àmplia 

gamma de possibilitats mediàtiques: des de la veu robòtica que recita per l’auricular les 

ofertes d’un pla familiar de telefonia amb uns altibaixos tonals més pròxims a les efusions 

acústiques de la tecnologia que a les modulacions humanes tradicionals, fins al polític que 

acudeix a un programa de televisió perquè entrevistin la seva cara més amable, i que és 

generalment una cara que riu per sota el nas, inclina el coll i abaixa els ulls amb orgullosa 

modèstia per integrar-se al corrent general de simpatia, acollint una broma innocent sobre la 

seva humil persona o revelant un detall “entranyable” de la seva vida privada.  

 Sí senyors, el simpatisme és el moviment ecumènic, en el sentit d’universal, més 

important del nostre temps. S’hi emparen totes les ideologies, tots els credos, totes les 

estètiques i totes les professions. El que no sap ser simpàtic, que es dediqui a una altra cosa; és 

a dir, a res. Ara bé, l’inconvenient és que només es pot ser sempre simpàtic a costa de ser molt 

sovint mal educat. La bona educació inclina a donar a cadascú el tracte que vol rebre i, de 

vegades, això implica abstenir-se de comentaris o renunciar fins i tot a qualsevol tipus de 

tracte. Els sociòlegs, els psicòlegs, els autors de llibres d’autoajuda i altres experts en 

agrupaments humans no em donen la raó en aquest punt; en canvi, Rafael Sánchez Ferlosio, al 

seu admirable llibre Vendrán más años malos y nos harán mas ciegos, renega enèrgicament 

de la simpatia i fa un elogi de l’antipatia com a “resistencia y repugnancia a simular y 

escenificar —abyectamente— un mundo que no existe.”           

 

       (Avui, 2001) 


