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A la consulta m’hi trobo sovint 
amb pares que traslladen als fills 
els conflictes i les queixes o de-
pendències que han viscut amb 
els seus propis pares, repetint 
“programes” o rols que venen de 
generacions anteriors.

Ho creiem o no, el tipus de vincle 
que tenim o hem tingut amb els 
nostres pares guarda una relació 
molt estreta amb la forma com 
ens relacionem amb els nostres 
propis fills. Perquè els comporta-
ments i les actituds tendeixen a 
autoreplicar-se de generació en 
generació. Quantes vegades no 
ens hem vist a nosaltres mateixos 
repetint paraules o conductes 
del nostre pare o la nostra mare, 
malgrat haver-nos promès no 
repetir-los?

De vegades, les experiències 
viscudes insatisfactòriament 
respecte als nostre pares fa que 
ens allunyem d’ells. Però ja Murray 
Bowen, psiquiatra nord-americà 
mort l’any 1990, deia: “Quan més 
definit segui el tall amb els pares, 
més previsible és que es repeteixi 
el mateix model en relacions 
futures”.

Honrar als pares no vol dir 
seguir-los fidelment o estar-hi 
sempre d’acord. Honrar-los vol dir: 
respectar el seu destí, acceptar 
que van fer el que van saber –com 
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nosaltres mateixos fem– i que, 
encara que siguem adults, sovint 
ens continuaran veien com els nens 
que van veure néixer. També vol 
dir acceptar que potser mai no ens 
acabaran d’entendre, probablement 
perquè la seva mentalitat pertany 
a un altre època o a un sistema 
de creences que no compartim. 
Honrar als pares implica assumir 
la responsabilitat de la nostra vida, 
sense responsabilitzar-los a ells de 
les nostres penes, de la mateixa 
manera que tampoc acceptem 
la càrrega de ser nosaltres els 
responsables de la seva felicitat. 
En poques paraules, honrar no és 
justificar ni jutjar, sinó simplement 
acceptar.

Quan honrem als nostres pares, 
guanyem força; cosa que ens 
ajuda a obrir-nos camí a la vida 

i crear la nostra pròpia família. 
Tanmateix ens dona seguretat i 
serenitat davant els fills.

Flexibilitzar-nos en relació als 
nostres pares, flexibilitza també la 
relació que tenim amb els nostres 
fills, perquè ja no projectem en 
ells la necessitat de comprensió 
o de suport que vam trobar a 
faltar en el passat. Per a saber 
posicionar-nos correctament 
com a pare o mare, abans cal 
haver après a ocupar el lloc de 
fill dins el sistema familiar. Si ens 
posicionem com als gran davant 
els nostres pares, els nostres fills 
tampoc sabran ocupar ell lloc que 
els correspon.

Des de l’acceptació, el respecte 
i l’agraïment –sempre hi ha coses 
a agrair–, l’amor creix i la vida es 
desplega.
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