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“Sentir odi i desig de venjança és com
prendre’s un verí i esperar

que l’altre es mori”.
William Shakespeare

“Sense perdó ni reconciliació
no hi ha futur.”

Desmond Tutu





Exemples de reconciliació
anys 60-70 del s. XX



Exemples de reconciliació
anys 80-90 del s. XX



Exemples de reconciliacions
anys 10-20 del s. XXI



El recorregut de la reconciliació
entre Religions d’arreu del món



Què és el Perdonar?

 Perdonar és el procés de reconèixer els errors i 
recuperar els sentiments de llibertat i de pau amb un 
mateix, necessaris per a viure en plenitud.

 Perdonar és aprendre a oblidar les ofenses i els temors;
és aprendre que els records traumàtics de les ofenses
rebudes no ens impedeixin viure en plenitud.

 Perdonar és restituir el mal provocat.

 Perdonar és superar els sentiments de culpa, odi i 
ressentiment, alliberar-se d’ells i sentir-se capaç de tornar 
a conviure.



Diferències entre Perdó i Reconciliació



Alertes sobre l’acte de Perdonar

1. No és automàtic ni instintiu, mai.

2. No es pot forçar mai a demanar perdó o a perdonar, i menys als
infants.

3. No és gens fácil quan s’han rebut ofenses greus (morts, tortures, 
danys materials i morals importants…), però és molt
recomanable per a la recuperació psicológica i la dignitat.

4. El perdó requereix el respecte profund envers l’altre (sobretot la 
víctima però també el victimari) i total envers el factor temps, 
tant per a qui perdona com per a qui accepta el perdó.

5. Pot acabar essent unilateral i no requereix de la Reconciliació
per a tenir sentit.





Definició técnica de PERDÓ

“El perdó no és mai una casualitat, tampoc una 
necessitat de la natura, ni una fatalitat
histórica; és, en qualsevol cas, un acte humà, 
una expressió de la més profunda llibertat; una 
manifestació de creativitat. Mai esdevé d’una
manera mecánica i és la conseqüència d’un
esforç, d’un acte decidit i reiterat de la voluntat
que ha estat capaç de superar l’orgull ferit. No 
és pas fácil perdonar, però és sempre possible.”

(Francesc Torralba)



Les condicions de Perdó

- No sempre es pot sol·licitar el perdón, i no sempre es 
pot concedir; cal unes CONDICIONS sobretot d’ESPAI i de 
TEMPS.

1. TEMPS
• Temps mínim per assimilar el mal patit o el mal provocat.

• Deixar pasar un mínim temps és prudencial però deixar-ne
passar massa és imprudent.

2. ESPAI
• El lloc ha de respectar la privacitat i el respecte a la intimitat

compartida.

• Ningú pot entrar en aquest espai de reconstrucció del vincle
més enllà dels previs com la mediació.



Els límits del Perdó

- El creixement de l’ésser humà és, en el fons, 
ampliar el món físic, emocional, Intel·lectual, 
estètoc o espiritual, i també l’ètic.

- TOT ÉS PERDONABLE PERÒ NO TOT ÉS 
RECONCILIABLE. De fet no tothom pot perdonar 
tot…

- Hi ha drames i tragèdies que bloquegen la persona 
i no poden mai més rehabilitar-la. Existeix la 
destrucció insalvable del mal. 



I si no existís el Perdó?

 Estaríem CONDEMNATS al 
ressentiment, a la tristor, al 
desamor, a no aixecar-nos més, a 
no encertar mai, a no créixer, a no 
viure…



Les recompenses del Perdó

1. Perdonar pacifica

2. Perdonar alegra

3. Perdonar eixampla

4. Perdonar eleva

5. Perdonar apropa

6. Perdonar impulsa

7. Perdonar allibera



Les possibilitats del Perdó

Tres històries ÚNIQUES (com tantes) de perdó…

1. Kim Phuc i el pilot d’avió de l’exèrcit
nordamericà (Vietnam)

2. La vídua i Van der Broek (Sudàfrica)

3. El fill assassinat de la Teresa (Colòmbia)
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