
LA TENDRESA  
 
La tendresa és un sentiment, és com una experiència en el cor i també un 
poder que ens humanitza. 
La tendresa és una excel·lència del caràcter, una manera d’interacció entre els 
éssers humans que afavoreix la mútua comprensió. 
 
Com podem saber si una persona actua amb tendresa? 
 Amb el gest, la mirada, amb una expressió,  la manera com es comunica una 
mala noticia, a traves d’una carícia...... 
 
La tendresa està mal vista?  
 És un signe de debilitat principalment en els homes?  
 
La tendresa està molt lligada a la Innocència, la cara dels nens a la nit de reis, 
la mirada de la mare i el fill.....  
La innocència del infant ens captiva i, alhora ens entendreix  de la mateixa 
manera que ens passa amb un avi, l’ancianitat és com un retorn a la infantesa. 
 
La tendresa és la simplicitat, l’autenticitat .. si la reps de petit, de gran madures  
amb tendresa, et fas més gran,més autèntic, més sensible......... la tendresa és 
un acte de grandesa i de saviesa, ben el contrari de la fredor i de la debilitat. 
  
És fa necessari expressar tendresa en un moment de guerra, de  conflicte, un 
exemple de tendresa el podem observar a la pel·lícula de  la vida es bella 
 
Dostoievski afirma, poèticament que la bellesa salvarà el mon. 
 
Necessitem de tendresa quan ens trobem vivint situacions de fragilitat, quan 
hem perdut el control sobre nosaltres mateixos i el dolor fa acte de presencia 
en les nostres vides. 
 
 Jose Ortega y Gaset confessa que no vivim en el millor dels mons possibles i 
que la persona que atresori aquestes qualitats ho passarà malament, perquè en 
aquest mon abunda la hipocresia, la impuresa, l’escepticisme... 
 
Sigmund Freud diu que l’estat de desemparament produeix situacions de perill i 
crea la necessitat de ser estimat. 
 
Roseau diu: l’home que no coneix el dolor no coneix la tendresa de la 
humanitat.  
 
La feblesa genera tendresa, hi ha feblesa intel·lectual, feblesa social, feblesa 
cultural......  
 
La tendresa és l’únic que pot salvar el mon de la seva desfeta  


