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Introducció 

En aquest article només pretenc donar a conPixer una reflexió a l  voltant dels 

a diferents models del moviment anomenat de mediació i projectar un feix de llum 
U sobre els elements que s'hauria de tenir  e n  compte per establir correctament les S 
8 relacions i els límits entre l a  mediació i l a  psicologia, per6 també entre la  mediació 
3 i l a  justícia1 , o entre l a  mediació i e l  treball professional, e n  totes i cadascuna de 

les seves accepcions. 
5 '2 
s Fins ara, només alguns autors h a n  proposat una anal is i  ideologica i teorica sobre 
2 els fonaments filosofics de la  mediació2 ; és poc freqüent l'estudi de les relacions 

que s'estableixen entre l a  mediació i l a  psicologia3 . Allb més característic de la  l i te -  

3 - ratura especialitzada e n  mediació és l'extensió prolífica i l a  repetició de metodes i 
tecniques, (de l'estil: com redactar els acords, quantes sessions són necessaries per 
aconseguir-ho, com fer resums, com tractar l a  informació de les d i f e r e n t s  parts, 
com connectar amb elles, on fer-ho, etc.) que no incideixen particularment e n  els 

s 
Y 
S 1 M'he ocupat de donar a coneixer les diferencies entre la Iogica d'un acte judicial i la logica propia d'una media- P ció a partir de les reflexions sobre la justícia de Paul Ricoeur en un altre article titulat "La justicia y la mediación: 

2 dos figuras diversas de la actividad comunicativa". Revista: Educación Social núm. 8 generlabril de 1998, p.18- 

\c 28. Fundació Pere Tarrés, Barcelona. Número monogrific dedicat a la mediació i resolució de conflictes. 

3 2 Podem trobar un filó de reflexid filosofica sobretot en les obres de SIX, J.F: Le temps des mediateurs. París: Seuil, 

9 1990 i Dynamique de la médiation. París: Desclée de Brower 1995. 1 també en els diferents Cahiers de la 

9 Médiation que publica el Centre National de la Médiation de París. I en I'obra de BARUCH BUSCH, R.A. i FOL- 
B CER, 1.P.: La promesa de Mediación. Barcelona: Cranica, 1996. (Títol original angles: The Promise of Mediation. - Jossey-Bass Inc. Publishers, 1994.) En la quarta pari capítol 9. Unes primeres referencies poden trobar-se també 
a 
U en I'obra de BURGESS, H. i BURCESS, C.M.: Encyclopedia of Conflict Resolution. Santa Barbara: ABC-CLIO, 

S 1997, p. 178-1 94. 
3 Sobre les relacions entre teripia i psicologia I'obra de BURGESS, citada en la nota anterior, ens remet a dos arti- g cles de BRADSHAW, W.: "Mediation and Therapy" 1995 i DWORKIN, I., LYNN, 1. Y SCOTT, E.: "The Boundaries 

2 between Mediation and Therapy: Ethical Dilemas" 1991. Consultar tamb6 RUBIN, J. i BROWN, B.: The social 
.o' .5 psychology of bargaining and negotiation. New York: Academic press, 1975.; SILBEY, 5.5. i MERRY, S.: "Media- 
U tor Settlement Stariegies". Rev. Law and Policy, 1986, núm. 8, p. 7-32. En I'obra de Baruch Busch i Folger p. 
$ 100-105 i 152-1 55 on se citen els estudis de Haley, Roberts, Haynes i Forlensa (veure referencies bibliogrAfiques 
4 en I'apartat final de I'obra p. 407-416). 

4 La lllrta d'obres I autors serla lnterm~nabte Em l~mltare a mostrar qbe les dues grans col lecc40ns dedicades a 
teme? de med~acio gLe ex~stelxen en llengua espanyola, la promoguda per I'edltor~al Paldos I la de I'ed~torgal 
Granica, estan farcides d'obres d'aquest gsnere.'~na obra interessant d'aquest estil, per6 que desborda 
intel.ligentment I'enquadrament, és la de FLOYER, A.: Como utilizar la mediación para resolver conflictes en las 

( 150 organizaciones. Barcelona: Paidós, 1993. 



fonaments ideolbgics o en les bases teoriques a partir de les quals s'estructuren les 
practiques de mediació4. 

Pel que fa referencia a la relació entre psicologia i mediacio, es confonen de 
forma practicament constant els conceptes de terapia i mediació, de tal manera 
que, de fet, es justifica un Ús terapeutic de la mediació per a persones no formades 
en psicologia, o un Ús de tecniques de mediació per a psicoterapeutes' . Com a 
maxim, es manifesta la necessitat d'una distinció i d'una clarificació dels camps 
d'acció, sense entrar, no obstant aixo, en gaires consideracions demarcatives de 
quin és el camp propi de la psicologia i quin el de la mediació? 

L'opció més estesa, que descriu tecniques i metodes sense abordar els suposits 
tebrics de la mediacio, no és innocent ni neutral, i tampoc resten absentes d'ideo- 
logia certes reflexions pseudopacifistes i10 mil.lenaristes, que se li acostumen a 
sumar en una especie de totum revolutum difícil de comprendre i de digerir. 
Aquesta opció empirista pressuposa una certa posició ideologica i filosofica o, més 
ben dit, una determinada visió antropologica que és necessari clarificar i posar de 
manifest. És un desafiament per a nosaltres, doncs, arribar a mostrar quins són els 
paradigmes Últims a partir dels quals desenvolupem els models d'aplicació practi- 5 
ca de la mediació i ajudar a establir uns criteris de valoració etica per poder deci- 5 
dir d'entre ells quin és el més correcte tenint en compte les seves consequencies 
finals. Es tracta, per tant, d'ajudar a establir i delimitar els diferents models de S 
mediació existents, analitzar els seus fonaments i pressupbsits i concloure, gracies 
a aquest fet, amb tot el rigor possible, alguns criteris per orientar les nostres 's 
opcions i preferencies mediadores. Dit d'una altra manera, pretenc ajudar a pensar 2 
críticament el fenomen de la mediació que tan rapida i acriticament s'esth estenent $ 
per tot arreu. ul 

s - 
'8 

En la literatura especialitzada trobem una reflexió sobre els diversos models de 
mediació en autors com Jean-Fracois Six, que diferencia un model nord-americi de $ 
resolució de conflictes d'un altre d'europeu de mediació centrat en la gestió de les 2 
situacions de comunicaciÓ7 ; o en Baruch Busch i Folger, que distingeixen grosso 2 

2 
S Emblematicament Floyer, pel que fa a la utilització d'esquemes d'interpretació dels conflictes, aconsella la 5 

utilització de I'anMisi transaccional de E. Berne (op. cit. p. 109 i seg.) i diu que és un bon metode per ana- 
litzar la comunicació. Explica la mediació com un model de transaccions adequades: "La mediación es un 

3 
\6: 

proceso racional, reflexiva, en el cual el adulto debe hablar al adulto, evaluar la situación con calma y G 
encontrar una solución" op. cit. p. 114. Quin és el límit entre teripia i mediació? No existeix. És el cas, per 
exemple, del terapeuta Aleix Ripoll que defensa un Ús terapeutic de la mediació en els casos de I'anomena- 
da mediació familiar. RIPOLL-MILLET, A.: "La mediación transformadora. Una aproximación idónea para 

1 - 
mediar en familias en el contexto del trabajo social." Ponencia inedita sostinguda a les V jornades de Treball S 
Social, Universitat d'Alacant, mar$ de 1999. En el fons de la confusió continua la pugna pública interessada u 
a aclarir quins professionals poden exercir de mediadors i des de quines "professions" s'estara preparat per 5 
actuar correctament com a mediador. Psicolegs, advocats, treballadors socials, assistents socials, educadors 
socials i pedagogs pugnen per quedar-se amb I'exclusiva i excloure els altres a partir de criteris difícils de 

8 
2 

sostenir. .o' 
6 Aquesta és, per exemple, la posició de Baruch Busch i de Folger, que comentarem mes endavant. .S u 
7 En les obres que ja hem citat Six proposa una clau de comprens6 de les diferencies entre la resolució de 5 conflictes americana i la mediació europea a partir de la diversa mentalitat que han generat les tradicions 

culturals catolica i protestant. No he optat en aquest article per estructurar la meva reflexió a partir d'aquest 
S 

enfocament suggerent que ens duria, ber exemple, a estudiar la ideologia pacifista promoguda per alg& 
orum Drotestants. com els auiouers. Alouns autors oue tracten el tema dels conflictes i les seves alternatives 
ies'dela tradi~i6'~acifista s6n IALTUN~, 1.: Peace ebucation: Problems and Conflicts. Education for Peace. 
Science and Technology Press, 1976, i LEDERACH, J.P.: Construyendo la paz. ReconciliaciÓn sostenible en 151 ) 
sociedades divididas. Cuernika, Bakeaz, Cuernika Cogoratuz, 1998. 



modo un model directiu, la resolucio de conflictes, i un altre no directiu, anome- 
nat mediació transformadoras i, fins a cert punt, en la recent enciclopPdia dirigi- 
da per Heidi Burgess i Guy M. Burgess9 . Els altres autors que he estudiat no fan 
esment de cap distinció teorica semblant i acostumen a identificar directament la 
mediació amb un metode de resolució alternativa de  conflicte^'^ o, simplement, 
fan servir les paraules mediació i resolució de conflictes com a sinonimesI1 . 

En moltes obres, i en alguns cursos de formació d'especialistes en mediació orga- 
nitzats per les universitats, l'interes teoric és tan escas i es produeix tanta confusió 
de llenguatge i de perspectives que fins i tot és difícil mostrar la importincia de la 
reflexió que estem duent a terme. Poc a poc s'imposari la necessitat de reflexionar 
sobre els models o paradigmes de mediació i la seva prictica quotidiana, perque les 
conseqüPncies evidents de molts anys d'actuacions indiscriminades, com en el cas 
dels EUA, ja comencen a provocar agudes critiques i a aixecar veus d'alarma 
enfront d'un us precipitat de la mediació com a solució per a tot. La meva inten- 
ció és col.laborar en aquesta tasca, més de fons i a llarg termini, de clarificació i dis- 
cerniment. Amb aquest inim, i sempre entenent l'anilisi present com a provisio- 
nal i perfectible, intento mostrar el següent: 

1 r. Que hi ha diferents models de mediació. 
2n. Que aquests models impliquen en la practica quotidiana de la mediació 
objectius oposats i contradictoris. 
3r. I que tot aixo es produeix a causa d'una posició fonamentalment diferent 
que té relació amb: 

8 Aquests autors proposen a la seva obra ja esmentada I'existencia de quatre grans models, all6 que ells 
anomenen "histories de mediació": la de la satisfacció, la de la justícia, la de I'opressió i la de la transfor- 
mació. No obstant aixo, crec que és possible reduir-les a dos models, ja que el de I'opressió és, de fet, 
una crítica a la resolució de conflictes des d'bmbits diversos, com el feminisme i les minories socials, i el 
de la iustícia, que després d'anomenar-10, no torna a apareixer desenvolupat al llarg de la seva obra. 
~ ~ u e i t e s  diferenciacions inicials (veure el capítol primer) serveixen als autors per reivindicar que el movi- 
ment de la mediació no es ~ o t  identificar sense més consideracions amb la resolucio de conflictes, per- 
que es tracta d'un movimeAt molt més ric i plural des del seu origen. La seva opció és la contraposició 
del model que jo definiré com a centrat en interessos (que ells anomenen la historia de la satisfacció en 
el seu llibre identificada amb la resolució de conflictes, a la qual es refereixen també amb el terme 
mediació directiva) i un model alternatiu, que jo definiré com a centrat en la comunicació (la historia de 
la transformació o mediació no directiva). Es tracta d'una obra molt interessant, ja que estableix aquesta 
distinció dins del món anglosaxó i a partir del seu model cultural, i sense fer referencies a la manera 
europea d'entendre la mediació. Aixo demostra que des de diferents opcions i tradicions s'arriba a con- 
clusions molt semblants que corroboren I'existencia de diferents models per sobre de qüestions geogri- 
fiques i culturals. L'opció que he pres en aquest article pretén mostrar aquest fet amb un remarcable 
interes, ja que ens serveix especialment per definir el rerefons filosofic i ideologic dels models de media- 
ció que s'estan produint actualment. Baruch Busch i Folger arriben a defensar que el moviment de 
mediació es troba en una disjuntiva i que ha de tornar a la que fou la seva inspiració inicial no directiva, 
a pesar que el model directiu (resolucio de conflictes) sigui el més conegut, el més estes i el més practi- 
cat. 

9 Aquesta enciclopedia (veure veu Mediation Models p. 190-191) diferencia cinc tipus de mediació: la 
labor-management mediation (identificada amb la negociació) d'on prové la problem-solving media- 
tion (resolució de conflictes), la transformative mediation (el model no directiu de Baruch Busch i Fol- 
ger), la therapeutic mediation (basada en les causes psicologiques i emotives dels conflictes) i una cin- 
quena anomenada supervisory mediation (una especie de mediació arbitral defensada per FOLBERC, I .  i 
TAYLOR, A. : Mediation: A Comprehensive Cuide to Resolving Conflicts without Litigation. 1984.). 
Aauesta enciclopedia, típicament analocentrica, no coneix cap altra referencia cultural. Només mencio- 
n i  una forma c;ntreamericana anomenada ~nsider-partia1 mediat:on. La confas 6 entre mediació, nego- 
ciaclo. arbitratae ; altres fiaures d'intervencló Dura I dura en el conflicte esta serv.da.10 En anales ADR 
sigles'que cor;sponen a Álternative Dispute ~esolution. 

11 És I'opció més estesa. Per citar una obra que em sembla emblematica d'aquesta posició faré referencia 
al recent manual d'Eduard Vinyamata, el primer que existeix d'aquesta mena a Espanya, que intenta 
mostrar la unicitat del moviment de mediació. VINYAMATA, E.: Manual de prevención y resolución de 
conflictos. Barcelona: Ariel, 1999. Veure el vocabulari final p. 139-1 40. 



a) Una valoració sobre el conflicte i la conflictivitat humana, positiva per uns i 
negativa pels altres. 

b) Una teoria sobre la veritat, o posició epistemolbgica, esc6ptica i pragmatica o 
alternativa a aquestes dues, de tipus antirelativista. 

c) I, finalment, els suposits antropolbgics, o sigui la visió originaria de l'home: 
liberal individualista una i relacional, dialbgica i comunitaria l'altra. 

lr ELS DIFERENTS MODELS DE MEDIACIO 

És important comencar diferenciant conceptualment dos plans o dos nivells 
diferents de significacio de la paraula mediació o, si es prefereix, entre dues mane- 
res d'entendre l'anomenat moviment de mediació, que gairebé tothom confon o 
barreja: 

a) Un us lax, de polisPmia ambigua, que és el més est&. 
b) I un us restringit que pretén cert rigor conceptual i de definició, menys utilit- 

zat, com a mínim estadísticament. 

a) Ús lax: polisemia ambigua 9 U 

Normalment prenem un primer contacte amb la paraula mediació, o amb el S 

moviment de mediació identificant-10 amb qualsevol figura alternativa a la inter- 
venció violenta, o amb la justícia; la mediació serveix per solucionar litigis. Aquest 2 
és l'us que acostuma a fer-se servir a la premsa i, per tant, és el primer amb quP ens 5 
trobem. Mediació, mediador, i rnitjangar són paraules comodins: serveixen per gai- 's 
rebé tot. Es tracta d'un us generic sense contorns ben definits; tant se val si el 3 
mediador exerceix d'arbitre, com si és un diplomatic que negocia acords interna- 2 
cionals, o si és un terapeuta; el més característic d'aquesta figura és que utilitza 2 
canals alternatius a la imposició violenta, institucional o quirúrgica per solucionar ,; 

B les situacions humanes conflictives. Es tracta de donar solucions alternatives als 
problemes personals, socials o internacionals i influir-hi d'alguna manera, a f i  de 2 
trobar-10s una sortida intel.ligent i operativa que els elimini. Si fa aquesta funció, 2 
ja és una acció mediadora. En general no es fa cap diferenciació entre figures tan X 
diferents com: la negociació, l'arbitratge, la reparació, la conciliació, el counseling, S 
l'atenció a les víctimes, els defensors (del poble" , del client, del lector, etc.) la 2 
interposició, o l'intermediari, per citar les figures més conegudes. .6: 

B 
6 

b) Ús restringit: els diferents models de mediació g - 
Existeix una altra manera de referir-se a la mediació, més restringida, que se 5 

S 
G 
2 
.o' .s U 

12 El defensor del poble és el ombudsman espanyol. A Franca le mediateur de la République. Aquesta figura 5 
és anomenada per Six mediador institucional, per diferenciar-la dels mediadors ciutadans, ja que els uns - o 
depenen d'una institució, mentre que els altres són totalment independents. Veure Dynamique de la 
médiation, op. cit., cap. l r .  



centra en distincions i perspectives teoriques, més o menys elaborades. És el cas, 
sobretot, de l'anomenada resolució de conflictes" , identificada per molts com a 
expressió sinonima de mediació, sense cap més matís. No obstant aixo, intentaré 
mostrar que la resolució de conflictes només és un model, o una manera d'enten- 
dre la mediació, i que és necessari diferenciar-la d'altres models. De fet, autors com 
J.F. Six, i el CNM" són més estrictes en el seu llenguatge i no consideren que la 
resolució de conflictes pertanyi prbpiament al moviment de mediació. Per a J.F. 
Six, "resoldre" un conflicte no és intercedir, sinó intervenir-hi per eradicar-10 i, per 
tant, no pot considerar-se, estrictament, com una forma de mediació. 

A fi de continuar amb l'exposició d'aquestes reflexions, i a pesar que estic d'a- 
cord amb J.F. Six amb el fet que seria millor no considerar la resolució de conflic- 
tes com a mediació, ara prescindiré d'aquesta discussió -la discussió sobre si la reso- 
lució de conflictes pet considerar-se com una forma de mediació o no'' -, i adop- 
taré la proposta d'una distinció conceptual, orientadora, entre: 

1. Un model de mediació centrat en la satisfacció d'interessos, que identifico des 
d'ara amb el que proposen els tebrics defensors de la resolució de conflictes. 

6 
U 2. Un altre model centrat en la comunicació humana, que identifico amb el 

2 plantejament del CNM (J.F. Six) i la mediació transformadora o no directiva 
U s 
9 de Bamch Busch i Folguerl6 . 
s 
0 

2 Analitzem ara el llenguatge i les característiques més comunes amb quil s'acos- 
'9 tumen a presentar els partidaris de cadascun d'aquests dos models. Y 
2 e 
S b.1 Model centrat en la satisfacció d'interessos: la resolució de conflictes 
% 
s Característiques amb quil s'acostuma a presentar: 

a) Suposa l'existencia necessiria d'un conflicte i actua únicament quan aquest apa- 
D 
6 reix; intervé després de l'existencia del conflicte. No té practicament en compte 

? la funció d'anticipació o preventiva de la mediació i encara menys la seva pos- 
X sible funció creadora de lla~os inexistents. És per aquest motiu que se'ls podria 
Y 
X aplicar la imatge simbolica dels bombers del conflicte: la seva funció és apagar 
o 
B els focs que es van produint aquí i alli per restablir l'harmonia que existia abans 

2 de l'incendi (el conflicte) o, si no és possible, almenys evitar-ne els efectes més 
.6: 
3 

$) 
- 

13 Per a una aproximació a la histbria i evolució d'aquest moviment es pot consultar I'enciclop&dia ja cita- 
da de Burqess i Burqess. Un dels autors de referencia obliqada és BURTON, I.: Conflict: Resolution and 
~rovent~on ~'rgini< Center for Conll~ct Analysls and ~esoiut~on, Ceorges Mason Lniversifyíihe Macmi- 
llan Press. 1990. Una altra obra d'ln'clac'6 és la oe CHRISTOPHER. M. i BANKS. M tiandbook of Con- 
flict ~esoiution. The analytical problem solving approach. Londres: Printer, 1996. A Franca la resolució 
de conflictes nord-americana es va introduir a través de I'obra de TOUZARD, H.: La Médiation et la 
Résolution des conflits. París: PUF, 1997, influenciat per les obres de Kurt Lewin. Altres autors que 
poden considerar-se d'aquesta corrent són: Fisher i Ury, Brown, Susskind i Cruikshank, o Warren Burger. 

14 Centre National de la Médiation promotor del Reseau Européen de la Médiation. 
15 Espero acabar aquest article mostrant que, s'utilitzi o no la paraula mediació per referir-se a la resolució 

de conflictes, el tipus d'actuació que defensen els dos models presentats és tan diferent que en realitat 
estem parlant de dos paradigmes contradictoris i incompatibles entre si. 

16 En aquest article consideraré ambdues teories com a afins, sense entrar en possibles distincions de 
matís, perque considero que comparteixen un mateix tipus d'inspiració centrada en la comunicació. 



devastadors. Aixb explica també la seva exteriorització pública a través de gabi- 
nets de mediadors, com ara els bufets d'advocats o de metges, que esperen 
pacientment l'arribada de clients al seu servei social. 

b) Com que la seva funció social és apagar el foc de la conflictivitat, la principal 
activitat a desenvolupar consistira a aplicar tecniques eficaces per resoldre-la. El 
mediador ha d'intervenir en el conflicte per ajudar a trobar-hi una solució. Aixo 
explica la recurrent literatura sobre tPcniques i metodes, empiricament aplica- 
bles, i l'enorme afició pel rol playing i l'estudi de casos. S'ha d'entrenar els futurs 
mediadors en les tecniques apropiades per extingir correctament un conflicte. 
És característica també la demostració de la seva competencia esgrimint titula- 
cions o mostrant el seu prestigi professional, mimeticament inspirats en altres 
professions, perque són els tPcnics de la conflictivitat humana. 

c) Comproven l'exit de la mediació basant-se en la consecució d'acords satisfacto- 
ris per a totes les parts. El centre d'atencio de tota medició sera assolir un acord, 
i la funció del mediador sera intervenir en el conflicte per aconseguir un com- 
promís escrit que el solucioni. Si aquest acord no s'assoleix, la mediació haura 
fracassat. 

d) Fa servir una lbgica guanyalguanya (jo guanyoltu guanyes)17 i la contraposa a la 
logica d'altres formes de solució imposada (no dialogada) de conflictes en quP S 
un guanya i l'altre perd, lbgica guanyalperd (jo guanyoltu perds), anomenada 2 

U 
de "suma zero", per exemple un acte judicial. Com que tota imposició compor- 3 
ta unes conseqü~ncies no desitjades, la logica jo guanyoltu perds no elimina el 2 
conflicte, sinó que el posposa, el recrua o l'empitjora. L'unica manera de sortir $ 
d'aquest cercle infernal és trobar una solució que satisfaci els interessos de totes 's 
les parts implicades. Si aixo passa, desapareix el conflicte perque tots guanyen i, 3 
teoricament, nin@ perd.ls S 

e) La manera dlaconseguir un acord satisfactori per a les pans en conflicte consir- 2 
teix a quantificar el conflicte en clau economica. El mesurador que resol con- -; 
flictes no tracta directament amb conflictes personals o emocions fortes, sinó 
que ha de desenvolupar lahabilitat de traduir-10s a v pro ble me^'^ distanciant la $ 
persona del seu conflicte. Es tracta de reinterpretar un conflicte en termes de 2 
problema prenent distancia davant d'ell, i també de quantificar el problema en 2 
termes &interessos. Traduir els conflictes a problemes i convertir-10s en interes- 2 
sos actua, davant d'una situació conflictiva, distanciant-nos d'ella i, per tant, en 2 
certa mesura despersonalitzant les situacions de conflicte. Tradui't en termes de .$ 

6 
9 
P 

17 Un dels títols característics d'aquesta Ibgica queda perfectament descrit en el llibre de CORNELiUS, H. Y 
FAIRE, Sh.: Tu ganas yo gano. Como resolver conflictes creativamente. Madrid: Gaia, 1993. S 

18 A.J.R. GROOM, en un article titulat "iSin compromisos! La resolución de problemas desde un punto de 5 
vista teórico", Revista Internacional de Ciencias Soclales núm. 127, marc de 1991, el defineix aixi: "Abor- 
dando ahora el quid de la cuestión, un conflicto de "suma cero" es aquel en el que lo que uno gana lo 

8 
2 

pierde forzosamente el otro. Evidentemente, las partes en conflicto suelen ver su relación en estos térmi- *o' 
nos, considerando la situación como "o ellos o nosotros", de modo que si "ellos" obtienen todo o parte, .5 u 
"nosotros" tendremos que contentarnos con 10s restos [...I El especialista en la resolución de problemas 5 sostiene que la naturaleza de las relaciones sociales es tal que, en teoria, o siempre de forma inmediata- 
mente evidente en la práctica, existe una gama infinita de objetivos y medios posibles entre 10s que el 

S 

agente puede elegir [...I Puesto que teóricamente hay una elección posible infinita de medios y fines, 
parece verosímil que exista una opción viable que no sea conflictiva." p. 85 



quantitat, un conflicte s'atenua i és sempre més tractable i ficil de solucionar 
gricies a una raonable transaccio que ens permet introduir la logica del guan- 
ya/guanyalY Perque tots hi guanyem hem de cedir una mica en les nostres pre- 
tensions i així convencer-nos que la solució que s'ha trobat és la millor de les 
possibles, o com a mínim la menys dolenta de totes les provables. És per aques- 
ta raó que s'acostumen a introduir tecniques de persuasió a l'estil dels jocs 
matemitics probabilístics, com el dilema del presoner de la teoria de jocs. La 
funció del mediador seria, doncs, anar manipulant el conflicte fins a distanciar- 
ne les parts, i així poder-10 convertir en una transaccio amb certs trets d'una 
operació de compra/venda. El mediador intervé decididament en el conflicte 
amb la seva tecnica de traducció a interessos per persuadir les diferents parts que 
és millor avenir-se a un pacte negociat. És exactament aixo el que s'espera d'ell: 
que intervingui en el conflicte per solucionar-10, de tal manera que si ell no exis- 
tís la solució acordada no s'hauria produi't mai, perque l'acord és fruit de la seva 
capacitat de negociació i d'efectuar propostes sensates que puguin ser accepta- 
bles i acceptades voluntariament per totes les partsz0. 

f) AixB ens condueix a la idea, logicament conseqüent, que la funció del mediador 
s'assembla molt a la d'un hibil negociador o a una especie d'irbitre (sense potes- 

5 tat decisbria) que efectua propostes que es compleixen voluntariament. Per tant 
2 no existeix una clara distinció entre mediació i negociacióz1. L'escola de 8 
E negociació de Harvardz" forca inspiradora de la resolució de conflictes, en rea- 
S litat el que ens proposa és una especie de negociació assistidaz3. No es confon, 

f no obstant aixb, amb la figura de l'irbitre, a qui reserven un paper molt sem- 

‘9 blant al d'un jutge, pero sense la forca de la llei i de l'aparell judicial. Per si enca- 
2 e ra no hi havia prou complicació i dificultat en la comprensió d'aquesta figura, 

19 Croom continua: "Así, pues, la solución de problemas no es una búsqueda de la victoria ni cuestión 
de ganar o perder. Todos pueden salir ganando, en el sentido de obtener el máximo provecho de la 
totalidad de sus valores y de reducir al mínimo su costo de oportunidad [...I El conflicto puede resol- 
verse en la medida en que haya unas relaciones legitimadas entre 10s agentes y que no dependan ya 
de amenazas o de algún tipo de coerción. Sin embargo, en la resolución de problemas es importante 
que todas las paries se sientan involucradas en el proceso y en un plano satisfactorio para cada una 
de ellas por separado. No s610 todas las partes han de estar implicadas, sino que además deben estar 
satisfechas para que el especialista en la resolución de problemas pueda resolver el conflicto.'' Op. cit. 
p. 88-89. 

20 L'ús del "text Únic", document de treball en que el negociador va introduint les diverses modificacions 
que proposen les parts, és un tipic element de la negociació que s'usa en la mediació directiva. 

21 Per exemple Floyed defineix així la mediació: "[ ...I utilizar a un tercero imparcial que ayude a las par- 
tes en litigi0 a hacer cosas que tal vez, sin ayuda, nunca harían. De modo que la base de la mediación 
es la negociación, y la tarea del mediador consiste en introducir algunas caracteristicas especiales para 
modificar el enfoque basado en la confrontación, que plantea la negociación como un campo de 
batalla, y orientarla hacia la solución del problema." Op. cit. p. 32 i més endavant "La mediacion es 
una negociación en la que intewiene la ayuda de un tercero." Op. cit. p. 40. En I'enciclopedia de Bur- 
gess i Burgess es defineix "Mediation is one of the primary methods of alternative dispute resolution 
(ADR). It involves the intewention of a neutral third-part mediator in the negotiation process [...I 
mediation is basically negotiation. I t  is not therapy, and i t  is not advocacy; it is just assisted negotia- 
tion." Op. cit. p. 178. 

22 Haward Proaram on Neaotiation. 
23 És parad!g&itica la utllltració que d aquesta flgura de negociador/med~ador la el manual dintroduc- 

cio a la neaoc~acio de COMEZ-POLIAR. I.: Teoria v técn8cas de neaoc~actón. Barcelona Ariel. Ca~íto l  
IV, p. 79-151. Aquest negociador cita 1;; obres de SUSSKIND, L. ~?RUIKSHANK, 1.: ~reaking the 
impasse. Basic Books, 1987 i la de FISHER, T. i URY, W.: Cetting to Yes: Negotiating Agreement Wit- 
hout Giving In. Boston: Houghton Mifflin, 1981, com a inspiradors de la concepció d'allo que ell ano- 
mena mediador. Veure també I'enciclopedia ja citada de Burgess p. 190. 



alguns autors són partidaris d'una especie de mediació arbitral2'. Un detall molt 
important a tenir en compte és la presentació que es fa de la resolució de con- 
flictes com a alternativa a d'altres maneres de resoldre'ls de forma menys nego- 
ciada o sense tenir en compte els interessos de totes les parts, com en la justícia. 
Es presenta normalment com l'alternativa al món judicial, i és per aquest camí 
que s'introdueix a partir de la mediació familiar en casos de divorci o en aspec- 
tes de litigis  judicial^^^. 

g) També és logic que el llenguatge que s'utilitza en la literatura sobre resolucio de 
conflictes sigui un llenguatge manllevat de la nomenclatura prapia de la 
negociació2'. Aquest fet arriba fins a l'extrem que alguns autors entenen la 
mediació indistintament com un element més dins de la negociació. La funció 
del mediador seria per tant la d'actuar com un element que facilita o assisteix 
una negociació; no situen la mediació i la negociació en ambits diferentsz7. Dins 
d'una negociació o fora d'ella, el mediador no actua en realitat amb una lbgica 
diferent de la d'un habil negociador. 

h) Es justifica la seva extensió social com un estalvi i segueix la logica de quantifi- 
car els conflictes per poder-hi actuar. Si observem la societat com una gran asso- 
ciació de conflictes, la resolució de conflictes hi actuara a la manera d'un estal- 
vi tant en termes economics com en termes emocionals, i de la mateixa mane- 5 
ra tant en les relacions privades com en les institucionals, tant en el terreny S 

públic com en el privat. No és estrany que aclaparats pels col.lapses i les difi- $ 
cultats de I'aparell judicial o per la necessitat d'un replantejament de l'estat del 9 

benestar, els nostres polítics siguin favorables a la introducció, per causes d'es- 2 
talvi social, de les figures mediadores directives que defensen la resolució de '2 
conflictes. 2 

e 
i) Finalment, tota aquesta trama de conceptes té la base en una concepció antro- y 

polbgica de l'home com un ser individual de satisfaccions i interessos, aspecte 2 
fonamental i fonamentador de tota la teoria que desenvoluparem després amb 

<; 

especial atenció. b a 
P 
Q 
P 

Com a resum, direm que el model de mediador o de mediació centrat en inte- 2 
ressos és un model directiu, tal com indiquen Baruch Busch i Folger, ja que la seva 2 
funció consisteix a intervenir sense dissimular en el conflicte per "resoldre'l" i eli- g 
minar-10, com assenyala Six. El mediador directiu especialista en "resolucio de con- 2 
flictes" té com a fonamental l'existencia necessaris d'un conflicte i hi actua com un .6: 

3 a 
? - 
< u 

24 De la mateixa manera que en el cas dels autors ja citats FOLBERC, 1. i TAYLOR, A.: Mediation: A Com- S 
prehensive Cuide to Resolving Conflicts without Litigation. San Francisco: (ossey-Bass, 1984. Baruch 
Busch i Folger analitzen molt bé els límits i incongruencies d'aquesta figura anomenada també med-arb. g 
Op. cit. p. 76 i seg. 2 

25 Aquesta manera reduccionista d'entendre la justícia com a simplement una acció presa des de fora d'un .o- .* 
conflicte i destinada a tallar-10, contrasta molt amb la visió comunicativa que en té Paul Ricoeur i que u 
desenvolupa en les seves obres, per exemple a RICOEUR, P.: Le juste. París: Esprit, 1995. Per a una pre- 5 
sentació de les relacions entre la justícia i la mediació enteses com a diferents actes de comunicació cal 9 
veure I'article que ja s'ha citat en la nota 1. 

26 Paraules com conflicte de "suma zero", "costos d'oportunitat", calcul de riscos: "BATNA", "text únic", 
"teoria de jocs" (dilema del presidiari) etc. són prbpies de I'argot de la negociació. 

27 A Fransa és el cas de TOUZARD, H.: La Médiation et la Résolution des conflits. París: PUF, 1997. 
157 ) 



bomber, la funció del qual consistira en extingir-10 aplicant tecniques eficaces per 
"resoldre'l". Aquestes tecniques s'encaminen a la consecució d'acords satisfactoris 
per a les parts implicades a partir de l'aplicació d'una lbgica guanyalguanya, que és 
contraria i supera la lbgica guanyalperd, tradicionalment utilitzada per resoldre els 
conflictes. Un bon mediador directiu ha de saber "dirigir" un conflicte de tal mane- 
ra que pugui quantificar-se en clau economica; ha d'ajudar les diferents parts a 
reinterpretar el seu conflicte en termes de problema, a prendre'n distancia i a tra- 
duir-10 en termes d'interessos. És gracies a la utilització d'aquesta logica que no 
existeix una clara distinció entre mediació i negociació, perque no és altra cosa que 
una extensió d'ella; aquest fet explica perfectament que s'usi un llenguatge, una 
interpretació i una logica interior manllevades de la negociació. Per Últim, last but 
not least, justifica la necessitat de l'extensió social de la mediació resolutiva com 
un estalvi social, en perfecta sintonia amb una visió ideologica de l'home com a ser 
individual de satisfaccions i d'interessos. 

b.2 Model centrat en la comunicació humana: mediació transformadora 
Característiques amb que s'acostuma a presentar: 

a) No suposa la necessiria existPncia d'un conflicte. No centra la seva atenció en 
9 
U els conflictes i en la seva resolució, sinó en la complexitat de les relacions huma- 
S 
8 nes i s'obre, sobretot, a la prevenció dels conflictes i a la creació de noves rela- 
4 
L cionsZ8. És per aquest motiu que la imatge simbblica que més la defineix és la de 
s 
m 

l'explorador. S'avanca al "conjunt de la societat" per reconeixer aquells elements 

3 especialment sensibles de les relacions humanes sobre els quals es pot proposar 

'8 una nova comunicació o simplement provoca l'aparicio de relacions noves alla 
2 e on no existeixen. El conflicte no es veu com a negatiu, o no necessariament 

2 negatiu i, per tant, la finalitat de la mediació no consistira en superar-10 o eli- 
w, 

s minar-10, sinó en gestionar-10, o sigui, a enriquir-nos amb ell. Els conflictes for- - 
'o men part de la vida, ens donen una oportunitat per al creixement i no hauríem 
D 
S de desitjar desterrar-10s sense més consideracions. Hem d'estar alertes, no obs- 
9 
I tant aixo, a fi que no s'hi introdueixi la violencia; per tant no es tractara de 
2 resoldre la conflictivitat extingint-la, sinó de gestionar les relacions humanes 
Y 
X positivizant-ne les tensions creadores2". 

b) El mediador no intervé en el conflicte per resoldre'l o solucionar-10, perque res- 

2 pecta la legitimitat o el dret al conflicte que posseeixen tots els sers humans. 
\s 
D Com que en realitat és a través del conflicte que evolucionem, seria un des- 
S proposit intervenir-hi per resoldre'l. La conseqüencia final d'aquesta pretensió 9 
2 implicaria robar a les persones la possibilitat de créixer i desposseir-les del seu 
S u 
S 
8 28 Six proposa I'exist6ncia de quatre maneres de practicar la mediació: la curativa (quan existeix el conflic- 
G 4 te), la preventiva (abans del conflicte), la renovadora (que restableix una comunicació distanciada) i la 

.d creativa (que estableix ponts de comunicació all i  on no existien anteriorment). Le temps des médiateurs. 

.k U Op. cit. p. 164. Six les cita en ordre invers, ja que la resolució de conflictes se centra gairebé exclusiva- 

p ment en la mediació curativa. 

S 29 En el cas de conflictes que han degenerat en violencia o en voluntat de destrucció de I'altre, la mediaci6 
no sera possible. per aixo que no tots els conflictes accepten "mediació", tal i com sembla que la 
resolució de conflictes defensa. Davant de la destrucció de I'altre no hem de seure a negociar o a interce- 
dir, sinó intervenir sense por. És per aquesta raó que la mediació no es presenta com a alternativa a d'al- 
tres figures d'intervenció, com la justícia. La mediació no és alternativa, treballa en un ambit en qu6 la 

( 1.58 justícia o la psicologia no hi tenen lloc i la seva utilitzaci6 pertorbaria la llibertat i els drets de les parts. 



do mes preat. És necessari respectar escrupolosament la lliure decisió de les parts 
sobre si volen solucionar els seus problemes o no, sobre si han de superar-10s o 
no, ja que els problemes o les seves relacions no són propietat del mediador, 
sinó de les parts: els pertanyen i hi tenen dret. Per aixo el mediador no intervé 
en el conflicte, sinó només en el seu procés. S'autoprohibeix immiscir-se en el 
contingut dels conflictes. El mediador és una tercera persona que actua sobre el 
procés sense cap poder sobre els continguts de la comunicació. Per tant ni sug- 
gereix, ni condueix, ni proposa solucions: només treballa amb la comunicació 
per crear un espai nou on les relacions dels altres, si ells ho desitgen lliurement, 
efectuen una transformació. La conversa en presencia d'una tercera persona, per 
exemple, introdueix una logica diferent en la relació que implica, simplement 
amb la seva presencia, un canvi de perspectiva. Pero aquest canvi no és produi't 
pel mediador, sinó per les parts, si volen. Per usar una imatge simbblica, el 
mediador ajuda a construir un escenari nou, un espai nou, i convida les parts 
implicades, els actors (mediors), a prendre el protagonisme i a actuar per elles 
mateixes30. Actua com un catalitzador i provoca amb la seva presencia una reac- 
ció de la qual no n'és el protagonista. 

c)  Com a conseqüPncia lbgica 1'Pxit de la mediació no depen de la firma d'un acord. 
La finalitat d'una mediació no és aconseguir un acord, sinó establir una comu- 
nicació diferent en la qual es pugui produir la revaloració (empowerment) i el 
reconeixement de la perspectiva de l'altre". Si les diferents parts ho desitgen, 
arribaran a un acord que la mediació haura preparat, pero potser hi sera total- 
ment innecessariJ2. 

d) Usa una logica que no té relació amb el guanyalguanya, ni amb les magnituds 
quantitatives. No quantifica el conflicte ja que és ali6 a tota lectura economi- 
cista dels litigis o de les relacions. Tampoc pretén produir una traducció distan- 
ciada que converteix habilment els conflictes en problemes i aquests en inte- 
ressos, sinó que persegueix la transformació de l'enfrontament binari (logica del 
tu contra mi) gracies a la irrupció d'un tercer element, el mediador i la seva 
absencia de poder, que introdueix una logica ternaria (tu enfront de mi i en 
presencia del mediador, sumada a tulmediador i jolmediador) que modifica, 
únicament amb la seva presencia, la comunicació entre les parts3'. Utilitza una 
logica i una etica propia de les condicions ideals de tot acte comunicatiu3'. 

30 Baruch Busch i Folger anomenen aquest procés empowerment, que els traductors han abocat al concep- 
te espanyol de revaloració. Op. cit. p. 133 i seg. Es tracta basicament del mateix concepte defensat per 
Six, al qual ell fa referencia com tornar a les parts el seu protagonisme. Six inventa el neologisme medior, 
per indicar que en la mediació les paris no són passives, no són objecte de mediació (no són mediates), 
sinó absolutament actives i protagonistes principals de la mediació. 

31 Una altra vegada, Baruch Busch i Folger anomenen a aquest procés de comunicació recognition, alguna 
cosa semblant a ser capacos de sortir de la prbpia perspectiva i obrir-se a la perspectiva de I'altre i de 
veure la situació també amb la mirada de I'altre, comprendre el seu punt de vista posant-se en el seu 
lloc. Op. cit. p. 133 i seg.. Six ens parla simplement de comunicació, concepte que inclou el reconeixe- 
ment de la perspectiva de I'altre. 

32 És molt interessant I'estudi de casos que Baruch Busch i Folger ens proposen i la seva crítica a la obsessió 
de la mediació directiva per assolir acords. 

33 Tant Six com Baruch Busch i Folger proposen que la finalitat de la mediació no directiva no és altra que 
la transformació de la comunicació des de la introducció d'una nova manera de relacionar-se en presen- 
cia d'un tercer, el mediador. 

34 Una perspectiva propera a les etiques del discurs (Habermas, Appel, Cortina) o a les Stiques dialogiques 
(Mounier, Buber, Ebner, Ricoeur, etc.). 



e) Per tant no pren distincia respecte dels conflictes, a fi de refredar-10s i manipu- 
lar-10s amb més serenitat, i decidir que i com tractarem el conflicte (tecnica- 
ment) per resoldre'l de la millor manera possible, sinó que, al contrari, pretén 
profunditzar en la comunicació humana i en aquells conflictes que sigui possi- 
ble, per comprendre'ls i resituar-10s grBcies a una nova comprensió transforma- 
dora. En comptes d'allunyar-se i refredar la relació o el conflicte despersonalit- 
zant-10, pretén acostar-se a ella o ell al maxim possible, sense por de quines 
siguin les conseqüencies d'aquest nou feix dlintel.ligibilitat que s'ha creat a tra- 
vés de la mediació, perquP confia i aposta per la llibertat i la capacitat de les 
parts (mediores) de gestionar les seves situacions de relació comunicativa. No es 
tracta de cosificar els conflictes sinó de donar-10s tota la dignitat que atresoren 
i de dedicar-10s tot el temps i l'atenció que requereixen. El mediador ha de tenir 
el tremp i la gosadia del respecte a l'alteritat i la paciencia suficient per no bana- 
litzar les situacions conflicti~es~~. 

f) Es produeix un esforc; important per desenvolupar una teoria propia que delimi- 
ti el camp específic de la mediació i els imbits d'actuació propis d'altres figures 
com la negociacio, l'arbitratge, la justícia, etc. Cada una d'elles posseeix la pr8- 
pia logica i no es consideren com a alternatives de res. El seu lema és separar 

6 
U pero amb la finalitat d'unir forces; o sigui, delimitar correctament els ambits 
S d'actuació per poder col.laborar tots entre si. Desenvolupa formes imaginatives B 
E de col.laboraciÓ mútua entre les diverses figures d'acció social. 
5 g) Estableix un llenguatge propi, no manllevat de la negociacio, i defineix ele- 
a 

5 ments que suposen una logica d'actuació especifica, com per exemple: en la teo- 

\s ria de mediació de Six destaquen els conceptes de la superació de l'enfrontament 
2 
P 

binari per una comunicació ternaria; les funcions de mediador ciutadvmedia- 

: dor institucional; la neutralitat del mediador i la no-intervenció; la seva manca 
u) 

5 de poder i la funció de catilisi3'. En la mediació transformadora de Baruch Busch - 
'2 i Folger trobem els conceptes de mediació directiva aplicada a la resolució de 
Y 

35 Jaume Bofill, filosof catali d'aquest segle, va definir molt bé en que consisteix el tremp i I'esperit que 
s'exigeixen a un mediador " [...I la honestidad y la sinceridad le impedirán evadirse en una u otra 
direccidn que, en tantos casos, determinaren nuestra opcidn: el recurso a conciliaciones eclécticas, 
puramente verbales, por desconsideración a la dificultad real de la vida, o la absolutización de uno 
de 10s valores en conflicto con una indebida postergación del otro. La honradez de actitud y con- 
cretamente la honradez intelectual exigen no escamotear las dificultades. Que no digan "todo es 
fácil", "la vida es maravillosa", etc., y dejar que el pensamiento se distraiga al compás de vivencias 
que se suceden al azar. Pero no escamotear las dificultades quiere decir tener la fuerza, la ecuanimi- 
dad, la tenacidad de ponerlas y mantenerlas sobre la mesa todo el tiempo necesario, soportando la 
tensión, diferir todo "no" o todo "sí" hasta que, conseguida una mayor madurez, la conciliación se 
obtenga por lo que un autor, el nombre del cual ahora no recuerdo, llarnaba "elevación mental"". 
BOFILL, J.: Vol de nuit. Obra de tensions irresoltes. En Obra filosbfica. Barcelona: Ariel, 1967. p. 
260-261. (La traducció al castelli és meva.) 

36 Six proposa quatre estructures per definir el rol del mediador: 1 r una tercera persona, 2n que actua 
sense cap mena de poder (un sense poder), 3r que exerceix de catalitzador (de la mateixa manera 
que en una reacció química accelera la reacció dels components perb sense formar part de la reac- 
ció produYda. Mou les parts perque reaccionin per elles mateixes), 4t  la funció del qual és incremen- 
tar, consolidar i profunditzar en la comunicació. Le temps des médiateurs. Op. cit. p. 164 i seg. 



conflictes i oposada a la mediació no directiva; se supera el fet d'haver de defi- 
nir la finalitat de la mediació segons els acords per perseguir la rehabilitació 
(empowerment) i el reconeixement (recognition), les tecniques precises de 
mapes conceptuals o l'ús de microenfocaments/macroenfocame~its~~. 

h) No es presenta com a estalvi, ni es justifica com a assistent (o competidor) d'al- 
tres figures (en especial no pretén superar la justícia, ni ser una professió en 
competencia amb les altres3". Compren que tracta amb l'element que fona- 
menta la vida humana que és la comunicacio. Exercir la mediació és una mane- 
ra activa de ser ciutadans, de practicar i participar en la política cívica, i de 
transformar la societat en un espai més ric i que ens faci més humans. Si fen1 
servir una imatge medica, veurem que no tracta les malalties homeostatica- 
ment, sinó que pretén augmentar la bona salut (personal o col4ectiva) a través 
del creixement comunicatiu. 

i) Implica una concepció antropologica de l'home com a ser dialogic o relacional, 
no com un ser de necessitats, interessos i satisfaccions. 

Com a resum de les caracteristiques d'aquest model direm que: no centra l'a- 
tenció en els conflictes ni en la seva resolució sinó en la comunicació; el mediador 
actua com explorador exposant-se sense por al conflicte i buscant oportunitats de 
comunicació; per aixo la seva finalitat no consistira en superar o eliminar un con- 
flicte, sinó en gestionar-10. El mediador és una tercera persona que actua Única- 
ment sobre el procés comunicatiu sense cap mena de poder sobre els continguts 
de la comunicacio. L'objectiu d'una mediació no és aconseguir un acord, sinó la 
transformació de l'enfrontament binari a través de la introducció d'una lbgica 
ternaria, que és la propia de la mediació. Per aquest motiu desenvolupa una teoria 
propia que delimita el camp específic de la mediació i els ambits d'actuació propis 
d'altres figures com la negociació, l'arbitratge, la justícia, etc. i estableix un llen- 
guatge propi. No es presenta com a estalvi, sinó que tracta d'augrnentar la bona 
salut a través del creixement. I, finalment, es basa en una concepció relacional i 
dialogica de l'home. 

Anem ara a mostrar en dues columnes el resum d'aquestes característiques prin- 
cipals i a reflexionar sobre les seves diferencies. 

37 Aquests autors desenvolupen una manera interessant d'explicar el rol del mediador a partir de I'analisi de 
casos, i comparen I'actuació d'un mediador directiu i la possible alternativa no directiva. En síntesi, el 
mediador directiu decideix que, com i quan és significatiu tractar un tema, exerceix de censor i conduc- 
tor del procés, analitza i dirigeix la comunicació per arribar a un acord, que en realitat és el seu i no el de 
les parts. A aquest procés I'anomenen macroenfocament. Mentre que el mediador no directiu esta atent 
als signes (oportunitats) que permeten obrir el camp de comunicació segons el criteri de valoració de les 
parts. Són les parts les que decideixen sempre quins temes tocaran, i que és significatiu o important per 
a elles; el mediador actua, escoltant atentament, seguint (estirant el fil del cabdell) el procés de comuni- 
cació que s'efectua davant d'ell, i ajuda a redefinir, resituar i obrir nous camps de significació a la comu- 
nicació. Es tracta, doncs, d'una ampliació de sentit o d'un enriauiment de la comunicació aue pretén la 
rehabilitació i el reconeixement de'les parts, a partir d'allo que anomenen microenfocament: entreveure 
~ossibles oportunitats de nova sianificació en all0 aue van descobrint les parts de si mateixes com a 
/mportant.'op. cit. p.127 i seg. - 

38 La proposta de mediador ciutada del CNM té com a base I'opció per I'associacionisme cívic que, sense 
excloure la remuneració pel temps just dedicat a la mediació, no la considera com un nou ofici o profes- 
sió. Exerceixen de mediadors ciutadans i voluntariament actuen com el que són, després d'una llarga for- 
mació especialitzada (en el IFM Institut de Formation a la Médiation), i sense abandonar el seu treball o 
ofici habitual. 

1 



Model centrat en interessos 
Resolució de conflictes 
(Mediació directiva) 

1. Centra la seva atenció en el conflicte i 
en la seva resolució. Suposa I'existPncia 
d'un conflicte previ per actuar. Bombers 
del conflicte que el volen apagar. 

2. Aplica tPcniques eficaces per resol- 
dre o eliminar els conflictes i s'implica 
en el contingut. 

3. Objectiu: assolir acords que satisfacin 
les parts. Els acords són la mesura de 
1'Pxit o del fracls de la mediació. 
Ampliar o limitar la comunicació 
només es veu com un per aconse- 
guir I'acord, no com un  objectiu. 

4. Usa una lbgica guanyalguanya que 
supera la l6gica guanyalperd. La satis- 
facció de tots elimina el conflicte. Con- 
dicions economiques d'una transacció. 

5. Es distancia del conflicte, el reinter- 
preta com un problema i el refreda en 
termes d'interessos quantificables. No 
pretén transformar e] subjecte, només 
convencer-10 de la millor solució. 

6. Actua com un habil negociador 
sense delimitar un lmbit d'actuació 
propi. Mediació 6s igual a negociació 
assistida i aixb es nota en el seu Ilen- 
guatge, que és una perllongació del que 
s'usa en la negociació. 

7. Justifica la seva extensió social com 
un estalvi (econbmic o emocional), una 
alternativa menys costosa que altres 
formes de solució de conflictes. Conse- 
qüencia necesslria de la lbgica quanti- 
ficadora. 

8. El ser huma es veu com un ser indi- 
vidual de satisfaccions i interessos. 

Model centrat en la comunicació 
Mediació ( med. transformadora) 
(Mediació no directiva) 

- 

1. NO centra la seva atenció Únicament 
en els conflictes sinó en la comunica- 
ció. Exploradors que gestionen lmbits 
nous de relació. 

2. Actua només en el procés sense cap 
poder sobre els continguts que pertan- 
yen a les parts mediores. 

3. Objectiu: no és l'acord, sinó provocar 
una nova comunicació i una compren- 
sió diferent de la situació. Revalorar les 
parts i acollir el reconeixement mutu 
pot transformar la relació. El mediador 
només facilita aquest horitzó. 

4. Usa una Ibgica ternlria tulmedia- 
dorljo que transforma I'enfrontament 
binari tu/contra/mi. Condicions ideals 
de I'acte comunicatiu. 

5. S'acosta a la comunicació (també al 
conflicte) sense por; s'hi introdueix 
vigorosament per provocar una nova 
inteLligibilitat transformadora del sub- 
jecte. 

6. Busca una teoria i un llenguatge 
propi que sigui específic de la mediació 
i que no es confongui amb I'lmbit 
d'actuació d'altres figures com la nego- 
ciació, I'arbitratge, etc. 

7. Justifica la seva extensió com una 
manera d'enriquir la vida social i com 
un projecte que humanitza. Es tracta 
d'una acció política i ciutadana, no 
d'un estalvi en termes quantificables. 

8. El ser huma es veu com un ser dialo- 
gic i relacional. 



Gracies a la comparació d'aquestes vuit característiques crec que queda bastant 
clara la diferencia d'objectius i de metodologia que utilitzen ambdós models, i per 
tant, suficientment justificada la distinció de dos tipus totalment diferents, o 
models, d'entendre que es la mediació i quina es la seva funció. 

2n LIEXISTENCIA DE DOS MODELS DIFERENTS IMPLICA OBJETIUS OPO- 
SATS I CONTRADICTORIS EN LA P R ~ T I C A  QUOTIDIANA DE LA MEDIACIO 

M'he estes a precisar les raons que demostren l'existencia de diferents models 
per la senzilla raó que per a molts autors aquesta distinció no es adequada i sim- 
plement la desconeixen. Crec que he justificat suficientement l'existencia de dos 
models, amb la qual cosa la suposada unicitat del moviment de mediació se'ns 
revela com a insostenible i per aixo hem de considerar les conseqüencies practi- 
ques que es desprenen d'un coneixement d'aquesta mena. 

Per comprendre la gran distancia que separa el model de mediació centrat en 
interessos (resolució de conflictes) del model de mediació centrat en la comunica- 
ció humana (mediació transformadora) i desenvolupar-ne les conseqüencies prac- 
tiques, és necessari reflexionar sobre el sentit que es dóna a la paraula mediació des 
d'aquesta nova perspectiva. Per profunditzar en el significat que donara a la parau- s 
la mediació el model centrat en la comunicació es necessari que fem, previament, 2 
una immersió etimolbgica en dos conceptes íntimament relacionats amb la 
mediació: l'equidistancia i l'espai. S 

m 
3 

Si deixem jugar a les paraules per elles mateixes, comprovarem que mediació, 'Q 
mitjangar i mediador provenen de la paraula mig, (medium) i que hi ressonen, 2 
almenys en espanyol, dos conceptes afins: el d'equidistancia i el d'espai. El mig, en 4 
principi, és el punt equidistant entre dos extrems. El punt mig diem, o l'interme- 2 
di, quan fem referencia a una obra de teatre o a un programa de televisió. Alesho- 

\; 

res mitjanqar sera posar-se "enmig" de dues o més persones o grups, sense prendre 2 partit ni amb uns ni amb els altres, ni a favor d'uns ni a favor dels altres, amb la 2 
funció activa de fer de pont entre ells. És la característica que més tard definirem 2 
com a imparcialitat. Perb també utilitzem la paraula mig quan volem evocar un 3 
espai dins del qual succeeix o es produeix alguna cosa. Estic pensant, per exemple, 2 
en una paraula que esta també de moda que es el medi ambient. I així el medi, el 2 
nostre medi, és el lloc o espai que ens permet desenvolupar-nos -viure- si té deter- 
minades característiques que afavoreixin la vida. $ - 

Una primeríssima aproximació al fenomen de la mediació, tal com l'entén la S 
mediació centrada en la comunicació, la podríem extreure intui'tivament de l'en- 2 
creuament dels significats d'aquestes dues accepcions de la paraula mig. Mitjancar 3 
seria posar-se en el mig, com un tercer element, o tercera persona, per produir un :e 
espai comunicatiu, un escenari, capaq per si mateix de generar una novetat, que no 2 e 
es produiria sense la presencia d'aquest tercer element que anomenem mediador. 2 

Aixo no obstant, pot ser mes senzilla aquesta altra definició: mitjanlar és posar-se 



enmig de les parts que estan en conflicte sense prendre partit, amb la funcio acti- 
va de fer de pont entre elles. Si se'm permet el joc de paraules es tracta de posar-se 
"enmig" per ser el "mig" que permeti un desbloqueig de la situació. 

Crec que amb aquesta primera definició hi estaria d'acord tothom, tambe la reso- 
lució de conflictes. No obstant aixo, i aqui hi ha la diferencia fonamental, al10 que 
ja no és tan clar ni compartit per tots els autors ni les diverses corrents és en que 
hauria de consistir exactament la funció activa del mediador. O sigui, com intervé i 
fins on, o si no hauria d'intervenir de cap de les maneres en el contingut de la 
mediació, en el conflicte, i només en el procediment i com és possible aixo Últim. 

Per entendre-ho millor farem una altra diferenciació entre els conceptes d'im- 
parcialitat i neutralitat. Seguint el fil de les reflexions anteriors direm que la impar- 
cialitat té relació amb l'equidistancia, mentre que la neutralitat té relació amb l'ac- 
titud presa envers el conflicte. Ser imparcial significa no prendre partit per cap de 
les parts que participen en una mediació. Un mediador ha de ser imparcial; no ha 
de decantar-se ni per uns ni pels altres, mantenint-se en el just mig i sense decan- 
tar la balanga a favor de ningú. No se'ns fari difícil reconeixer que la imparcialitat 
és una qualitat exigible tambe a un jutge o a un arbitre, pero no a un negociador 
o a un advocat3'. I així considerarem que la paraula imparcial seri l'antonim de par- 
cial. Pel que fa referhcia a la neutralitat, entendré per una relació d'aquesta mena 
la que el mediador estableix amb el conflicteJ0. D'aquesta manera si la seva posició 
no pretén solucionar o eliminar el conflicte, perque considera que no és "seu" sinó 
de les parts (mediores) i que és a elles a qui pertany completament la llibertat de 
decidir, direm que estableix una relació neutral amb el conflicte, pero que si, al 
contrari, pretén o entén que la seva funció és resoldre o solucionar un conflicte, 
direm que pren una posició compromesa o que s'implica en el conflicte. I aqui con- 
siderarem que neutral és antonim d'implicar-se. 

En utilitzar aquest parell de conceptes per ilhminar la principal diferencia prac- 
tica en relació amb l'actuació del mediador directiu (resolució de conflictes) i amb 
la del no directiu, establirem que: 

1. El mediador no directiu és imparcial, pero no centra l'atenció en aquest fet 
precisament perque, sobretot, es manté neutral pel que fa al conflicte, o sigui que 
se'l suposa imparcial, com el valor al soldat, pero la seva actitud més característi- 
ca és la neutralitat; 

2. mentre que el mediador directiu ha de ser imparcial, com un jutge o un arbi- 
tre, perque no és neutral pel que fa al conflicte. Tant el jutge com l'arbitre i el 

39 Normalment, i a I'inrevés del que hem dit anteriorment, un advocat i un negociador, que representen 
els interessos de les parts en un litigi, han de ser "descaradament" parcials, perque per aixo se'ls paga. 
Aquesta és una de les raons que fan difícil que un advocat o un negociador puguin exercir de media- 
dors. 

40 No utilitzo aquí la paraula neutralitat de la mateixa manera que Moore. Ell li dóna el significat següent: 
"Neutrality refers to the relationship between the mediator and the disputants. Ideally, the mediator has 
not had a previous relationship with any of the parties, nor should he o she expecta future relationship 
to result from de mediation process." Referit en I'enciclopedia ja esmentada de Burgess i Burgess, p. 192. 
No li veig la diferencia amb la noció d'imparcialitat que ell mateix defineix com a "mast not favor one 
side over the oder, but must value and treat each equally." Crec que el que defineix com a neutralitat ja 
és implícit en la imparcialitat i no aporta cap novetat significativa a la figura. 



mediador que resol conflictes pretenen una mateixa cosa, és a dir: resoldre o eli- 
minar un conflicte, gracies a la seva imparcialitat competent necessariament 
implicada en el conflicte. El jutge compta amb la forca de l'aparell judicial, l'irbi- 
tre amb la forca de l'acceptació previa de les parts, que li atorguen l'autoritat de 
decidir per elles, i el mediador directiu amb la "forca de persuasió" de la seva reco- 
neguda imparcialitat tecnica, que li permet ajudar les parts convencent-les de 
quina és la millor solució, voluntiriament acceptada, per al seu problema. 

O sigui, que la principal diferencia practica consisteix que el mediador directiu 
esta implicat mentre que el no directiu és neutral. En realitat, el mediador que 
resol conflictes, en implicar-se en la seva solució imposa subtilment "la seva" i 
invalida la pretensió inicial que l'acord subscrit satisfaci plenament les parts, ja que 
en la teoria aquest acord hauria de sortir d'elles. ¿Com podria satisfer plenament 
les parts en conflicte un acord que no ha estat fruit de la seva lliure actuació, sinó 
d'una transacció suggerida, condui'da i establerta com a ideal, per algú exterior a 
ella? Quina sera la forca d'un acord ~emblant?~' 

Suggereixo que, en certa mesura, la confusió que existeix entre diverses figures 
d'intervenció social i la dificultat a establir els límits d'actuacio entre elles proce- 
deix de la coincidencia o diferencia en la presa de posició pel que fa a aquests dos 
conceptes: imparcialitat i neutralitat. Vegem el següent quadre: 

41 Baruch Busch i Folger analitzen molt agudament la incongruencia interna d'aquesta pretensió p. 11 3-123 
i conclouen molt encertadament que "[ ...I el problema no est& en 10s mediadores sino en el método. Los 
efectos descritos son la consecuencia involuntaria, pero aunque parezca irónico, inevitable, de basar la 
intewención de un tercer0 en un enfoque del conflicto que depende de la resolución de problemas. En 
la prlctica, este enfoque evidencia una contradicción intrínseca. Cuando 10s mediadores se comportan 



Si llegim horitzontalment el quadre ens apareixen les següents coincidPncies: 
1. Excepte el negociador i el terapeuta (2) que defensen els interessos d'una part, 

totes les altres figures són imparcials. 
2. Només el mediador no directiu i el terapeuta (1) són neutrals; totes les altres 

figures estan implicades en la resolució del conflicte: negociador, arbitre, jutge, 
terapeuta (2)  i mediador directiu. 

3. Només el mediador no directiu i el terapeuta (1) consideren que la importancia 
de la informació aportada ha de dependre de les parts i per tant no decideixen 
quina informació és significativa. Les altres figures condueixen el procés mit- 
jancant la intervenció en la comunicació, seleccionant i decidint que és adequat 
i que no per solucionar el conflicte. 

Les coincidencies d'imparcialitat, implicació en la resolució de conflictes i trac- 
tament directiu de la informació suggereixen que és faci1 d'identificar o de con- 
fondre, i per tant de mostrar com a alternatives, les funcions dels arbitres, jutges, 
negociadors i terapeutes (2) amb la d'un mediador directiu, perque comparteixen 
una logica semblant. Mentre que, per altra banda, només trobem una coincidencia 
semblant entre el mediador no directiu i el terapeuta (1) pel que fa a la neutralitat 
i al tractament de la informació, ja que són les parts les que decideixen sobre la 

2 seva importancia i significacib. 
Y 
2 
s 
a 

En resum: les diferencies practiques pel que fa als models de mediació prenen 
com a punt d'origen el concepte de la neutralitat del mediador. 

' a) Si el mediador es comporta en un acte de mediació com una figura implicada 
s 
u CC en la resolució del conflicte (extinció o eliminació) tindra tendencia a confon- 

2 dre facilment les seves expectatives, sobre quin tipus d'acord és satisfactori per 
ul 

s a les parts, amb les vertaderes necessitats de les parts que s'acullen a la mediació. - 
'8 Introduira subtilment "la seva solució" i intentara convPncer que aquesta és la 

s millor de totes les possibles, a través de la selecció dels temes significatius que cal 
8 
I tractar i com han de ser tractats, i controlara no només el procés de comunica- 
% cio sinó el seu contingut per assolir un felic "sobresei'ment" del seu "judici" alter- 
3 s natiu. 

b) Si el mediador es comporta com una figura neutral en la seva relació amb el 

2 conflicte, centra la seva atenció a obrir nous espais a la comunicació (revalora- 
'O 
D 

cio i reconeixement) i es despreocupa del resultat final d'un possible acord, no 
S imposara subtilment "les seves solucions" i facilitara únicament la irrupció de la 
9 
I 

como individuos que resuelven problemas, se sienten profundamente inclinados a orientar a las par- 
tes hacia el arreglo (acuerdo) per se, y hacia condiciones específicas de arreglo (acuerdo). Sin embar- 
go, cuando sucede tal cosa 10s problemas y las necesidades de las partes se desplazan o se desdibu- 
jan de tal modo que con frecuencia el arreglo (acuerdo) es insatisfactorio u opresivo. Los que relatan 
la Historia de la satisfacción tienen que reconocer y aceptar que las directiva5 del mediador, paradóji- 
camente, contravienen 10s valores de la propia Historia de la satisfacción." p. 123. 

42 Consideraré aquí dos tipus generics diferents de terapia; la (1) és imparcial, neutral i les parts o la 
part decideix que és significatiu en la inlormació emprada; mentre que la (2) és parcial, implicada i 
és el terapeuta qui decideix quina informació s'ha tractar, com i quan, per solucionar el problema del 
pacient. Podem parlar doncs de dos tipus generics de teripia: aquella que no dirigeix el conflicte del 
pacient (terapeuta no directiu) i aquella que dirigeix el problema del pacient (terapeuta directiu). 



llibertat de les parts mediates d'arribar, per elles mateixes, i només si així ho 
desitgen, a un acord. En cas que es produeixi, aquest acord comptara amb la 
decisió vertaderament voluntaria de les parts, que és l'unica garantia del seu 
compliment i durada. 

Per si no ni havia prou, les diferencies no es reconeixen només a partir de les 
tPcniques utilitzades per tractar la comunicació entre les parts, ja que tant en la 
mediació directiva com en la no directiva s'utilitzen unes tecniques semblants 
(escolta activa, resums, sumaris, preguntes obertes, reformulació d'enunciats, pluja 
d'idees, etc.), sinó en la finalitat d'un acte de mediació i en la utilització de les tec- 
niques en funcio d'un objectiu o altred3. La principal diferPncia esta en pretendre 
solucionar els conflictes a través d'acords o pretendre enriquir la co~nunicació 
transformant l'escenari de relació entre les parts gracies a la presencia del media- 
dor (logica ternaria). Aquesta principal diferencia practica entre la resolució de 
conflictes i la mediació les fa incompatibles i contradictories. No és possible ser a 
la vegada neutral i estar implicat en la resolució dels conflictes. Si el media- 
dor no es considera neutral en la seva relació amb la solució del conflicte, inter- 
vindrh decididament en el contingut de la comunicacio: en prendre part a favor 
de la superació del conflicte es convertira, inevitable i inadvertidament, en "una 5 
part més del conflicte". Aixo vol dir que si optem per un model directiu o per un 5 

S model no directiu estructurarem les mediacions en funcio de resoldre conflictes o 2 
d'enriquir la comunicacio, i que no és possible perseguir ambdós objectius a la 3 

vegadaAA. f 
Relacions entre mediació i terepia 3 

s 
Anem a tractar ara en aquest incís les relacions que es poden establir entre la s 

teripia i la mediació per aclarir el significat que, en el quadre anterior, he donat - 
'O 

a les figures del terapeuta (1) i terapeuta (2) .  Segons el que ja he explicat a la nota U 

13, i a pesar de la controv6rsia que duu el tema de l'estudi de les diferents escoles $ 
terapeutiquesAs , consideraré dos tipus generics diferents de terapia (o millor enca- 8 
ra terapies): 2 8 
a) La terapiales (1) és imparcial, neutral i les parts o la part decideixen que és sig- 

nificatiu en la informació emprada; 3 
b) mentre que lales (2) és parcial, implicada i és el terapeuta qui decideix quina .6: 

D 
informació ha de ser tractada, com i quan, per solucionar el problema del s 
pacient. 8 - 

s u 
43 Aquesta és una de les raons per les quals en els llibres de I.F. Six no hi ha ni una sola línia dedicada a 3 

proposar i explicar tecniques del tractament de la informació, com les anteriorment descrites. 
44 Alguns mediadors pretenen establir una posició intermedia, i intenten una pirueta que desconegui les 

S 
2 

diferencies de criteri i que construeixi un pont entre la resolució de conflictes i la mediació. Tant Baruch .o' 
Busch i Folger com Six són rotunds en aquesta qüestib: són incompatibles i persegueixen fins oposats. Si .k u 
no es veu clarament així, és perque no s'han comprks suficientement les Últimes conseqüencies filosofi- $ ques i ideologiques de les dues posicions i a causa d'una pretesa opció falsament "científica", de tipus 
empirista, aferrada exclusivament a I'administració de tecniques i procediments d'analisi. 

9 

45 "Cada uno de nosotros tiene una noción implícita o explícita de lo que es la psicoterapia, aunque si1 
definición precisa se nos escape. Parte de la dificultad de dar una respuesta simple a la pregunta iqué es 
la psicoterapia? Reside en la naturaleza compleja y caótica del campo mismo. El dominio de la psicotera- 
pia, encierra un panorama de técnicas terapéuticas y modelos teoricos. Hoy en dia, existen una multitud 16; ) 



Podem parlar per tant de dos tipus generics de teripia o terapies: aquella que no 
dirigeix el conflicte del pacient (terapeuta no directiu) i aquella que dirigeix el pro- 
blema del pacient (terapeuta directiu). És faci1 de veure que la teripia (1) té molts 
punts de coincidencia amb la mediació no directiva4" que la terapia (2) els té amb 
el mediador directiuA7 . 

Estic d'acord amb Baruch Busch i Folguer quan assenyalen que hem de distin- 
gir els objectius terapcutics dels objectius de la mediació, i crec que és una bona 
idea mostrar que, a pesar de les semblances, les diferencies són importants i no 
poden identificar-se els rols d'un psicoleg i els d'un mediador. No obstant aixo ells 
opten per no donar-li més importhncia a l'assumpte sense aclarir-ne degudament 
les raons48. Una possible distinció consistiria, tal com ells mateixos assenyalen, que 
la terapia no pretén el reconeixement, sinó només revalorar el client, i per tant, en 
cert sentit, esta dirigida al servei del pacient i no al servei de la comunicació. Mal- 
grat aixo, tampoc aquesta distinció em sembla massa clara. Crec que l'ambigiiitat 
de Baruch Busch i Folger és deguda al fet que només tenen en compte les sem- 
blances d'aplicació en les tecniques i els objectius, i obliden una diferencia extre- 
madament important com és l'estatus del terapeuta i el del mediador. La relació 
que s'estableix entre el psicoterapeuta i el seu pacient no és assimilable a la relació 

S entre el mediador i els qui es beneficien de la mediació. El psicoterapeuta actua 
amb ltautoritat i el poder que li dóna la seva posició a fi dtefectuar un diagnbstic; 
el mediador actua sense cap autoritat ni poder. El psicoterapeuta, tant si utilitza un 

0 

tipus de teripia directiva (teripia 2) com si usa un tipus de teripia no directiva (tera- 
pia I), el pacient el percep com un especialista que no es troba al mateix nivell que 
ell. És lbgic doncs defensar que el terapeuta se situa, o el pacient el situa -si es pre- 

c= 

fereix així-, en una actitud binaria davant del problema o conflicte que cal tractar. 
El pacient acudeix, per tant, al psicoterapeuta i espera que l'ajudi amb el seu saber i 

,; la seva preparació científica, que és superior a la del pacient, a fi de trobar una solu- 
ii 

de psicoterapias modernas que difieren en cuanto a 10s objetivos, las asunciones subyacentes, 10s 
focos de tratamiento y 10s métodos para alcanzar y medir 10s resultados deseados. Las estimaciones 
del número de sistemas psicoterapéuticos diferentes varían: Parloff (1 976) ha identificada más de 
130 enfoques, Corsini (1 981) cuenta casi 250 y CHAMPUS (Civilian Health and Medical Program of 
the Uniformed Services) autoriza 43 procesos de tratamiento diferentes (Levy, 1984)". JAY, S i CARS- 
KE. I.P. (dir.): Psicotera~ias contem~oráneas. Modelos v métodos. Bilbao: Desclée de Brower, 1988, . .  . . 
p. 19. 

46 Aquests terapeutes "[ ...I concentran la atención mis en el proceso de aprender el modo de afrontar 
que soporta el cliente, 10s cuales pueden provenir del pasado o corresponder al presente, como forta- 
lecimiento del individuo. Hay cierta semejanza entre el objetivo de este tipo de terapia y la revaloriza- 
ción, y el termino se utiliza a veces en la literatura psicoanalítica en un sentido similar." Baruch Busch 
i Folger. Op. cit. p. 153. També Burgess i Burgess consideren aquesta relació "Many mediators (espe- 
cially family mediators) are trained therapists as well as mediators, and their syle of mediation likely 
reflects this training. Many engage in therapeutic or transformative mediation, which is relatyvely 
nondirective and empowering (hence similar to therappy)". Op. cit. p. 189. 

47 "El propósito de algunos psicólogos es que su paciente resuelva o elabore sus sentimientos conflicti- 
vos, para lo cual adoptan una actitud sumamente directiva y se despreocupan relativamente de la 
posibilidad de que 10s pacientes reconozcan a 10s miembros de la familia o a otros, excepto en la 
rnedida en que ell0 pueda colaborar en la rnejoría de su estado psíquica. Este tipo de terapia es una 
forma de resolución de problemas, en este caso de 10s emocionales [...I No le interesa la revaloriza- 
ción o el reconocimiento [...I" Baruch Busch i Folger. Op. cit. p. 153. 

48 "[ ...I esta relación entre la mediación y algunas formas de terapia no debe ser considerada como 
ala0 problemático I...] muchos mediadores saaaces han percibido 10s nexos entre ambas disciplinas - .  
[...I En este punto se han mostrado hipersensi61es y trathon de preservar las divisiones rigurosas 
entre 10s orocesos mediativos v tera~éuticos trazando líneas divisorias aue a veces fueron transaredi- , , 
das en la práctica [...I." Op. cit. p. 154. 



ció o a reelaborar la seva situació psicologica. Espera que el psicoleg actui' de forma 
binaria. No tindria gaire sentit dir que el pacient ha de decidir, si vol, com actuara 
en un procés terapeutic: des del moment en que es posa a les mans del terapeuta ha 
decidit deixar-se conduir. En canvi la relació que s'estableix entre el mediador i les 
parts mediates és d'un nivell diferent. El mediador no és un especialista ni un cien- 
tífic, sinó una persona com ell, entrenat en la comunicació, pero al cap i a la fi un 
mes, sense distinció de grau, que introdueix una relectura ternaria a una situació de 
comunicació nomes si les parts el volen, i per a la qual els subjectes mediats estan 
completament capacitats i preparats o, almenys, tan ben preparats com el media- 
dor. És molt important per aclarir els límits d'aquestes figures comprendre com som 
percebuts pels usuaris o clients i que s'espera de cada figura. 

Si seguim el fil d'aquesta distinció d'estatus entre professional i client, veurem 
que les persones que van al psicoleg ho fan en qualitat de pacients, i aixo vol dir 
que acudeixen a la consulta psicoterap&utica perque pateixen una disfunció o pato- 
logia psicologica. Per tant se suposa que aquesta disfunció, mes o menys greu, 
necessita ser tractada específicament com una "malaltia" i que no li és possible al 
client, per les seves propies forces i capacitats, de sortir per si mateix i sense ajuda, 
de la situació de desequilibri en que es troba immers. Després sera possible que el 5 
tipus de teripia utilitzat opti per una forma més o menys directiva, que coincidei- 2 

U 
xi amb les tecniques comunicatives usades en mediació, pero en Últim terme, no es 3 

5 tracta d'una comunicació establerta al mateix nivell ni amb les mateixes armes, sinó 
d'una conducció, mes o menys dirigida, pero conducció al cap i a la fi. 5 

'2 
No hauríem de caure en la trampa de situar la mediació en competencia amb la 2 

psicologia o la terapia ocupant un mateix espai, ates que es dirigeix a persones amb 2 
situacions totalment diferents: aquells que van a una mediació són persones per- " 

5 
fectament capaces de gestionar i dirigir la seva situació de comunicació o els seus 

%; 

conflictes de forma autonoma, mentre que els que acudeixen a la consulta psicote- $ 
Q rapeutica són pacients. Crec que la distinció terminologica entre pacient i medior 2 

(la persona que participa activament en la mediacio) és fructífera i aclaridora. Aixo 2 
hauria de ser tan clar que quan una persona o una família amb trastorns de con- B 
ducta demanés una mediació, el mediador expert els explicaria que el seu cas no 
pertany al terreny de la mediació i els suggeriria un adequat tractament psicologic, 2 
i a l'inrevés, quan una situació pogués tractar-se des de l'enfocament de la media- <6: 

3 
ció, fos el psicoleg qui suggens l'opció de la mediació als clients potencials no dese- s 
quilibrats. - 9 

s 
U 

L'article de l'enciclopedia de Burgess i Burgess el qual trobem a Mediation and 9 
Therapy confon més que no pas ajuda a establir criteris clan pel que fa a les rela- 
cions entre psicologia i mediacio. No obstant aixb addueix dos diferencies d'enfo- :e 
cament de les situacions que no em semblen menyspreables: la primera el tracta- u 

3 
ment de la historia remota i els detalls Últims del cas d'un pacient i la segona el - 
temps utilitzatA9. 

49 "Another diference in that therapy requires the developement of a detailed history of the client and 
the problem, whereas mediation does not. Althout mediation may examine the past somewhat, it 169 ) 



3r VALOR DEL CONIFLICTE, TEORIA SOBRE LA VERITAT I PRESSUPOSITS 
ANTROPOLOGICS SUBJACENTS ALS DOS MODELS 

Anem a tractar, per acabar, el significat Últim de les diferPncies practiques entre 
els dos models que hem definit, perque no és casual ni capriciosa. Respon a una 
manera ideolbgicament diferent d'entendre l'home i la seva vida de relació huma- 
na, tant en la dimensió personal i intima tuljo, com en la dimensió social. 

3.1 Valor del conflicte 
En Últim terme al10 que més separa el model centrat en interessos del model 

centrat en la comunicació és una opció de valor enfront del conflicte. Per al model 
centrat en interessos (resolucio de conflictes) qualsevol conflicte és una espPcie de 
malaltia o de desequilibri que s'ha de corregir, eliminar o resoldre, per assolir la 
pau, íntima o social. En un principi hi havia l'ordre i només la degradació d'aquest 
ordre i de la pau que implicava expliquen l'existcncia del conflicte. Per tant, la fun- 
ció de la resolucio de conflictes sera tornar a un equilibri en que el conflicte deixi 
d'existir i es dissolguiso. Aix6 explica també la seva especialització, practicament 
exclusiva, pels conflictes: la resolució de conflictes s'entén a si mateixa com una 
eina alternativa -la millor o l'única que realment els resol- en cas de conflicte. 

2 
P 
2 En canvi per al model centrat en la comunicació els conflictes no són malalties 
5 o desequilibris que cal extingir intel.ligentment, sinó la manifestació d'un aspecte 

especialment important i sensible de la persona o de la societat que s'ha de reconPi- 
xer, atendre i gestionar adequadament. Les crisis, els desequilibris, les tensions i els 
conflictes són el fonament de l'evolució personal i social, i per tant s'hi manifesta 

P 

3 un senyal o una oportunitat de creixement i evolució; les crisis són símptoma que 

2 la vida s'esta renovant i enriquint. En un principi no hi havia ordre, tal com diu la 
resolucio de conflictes, sinó que l'ordre és un horitzó cap al qual avancem a través 

G s de conhoversies, conflictes i tensions; o, dit d'una altra manera, l'ordre és en cons- 
9 tant generació, diale~ticarnent~~ , en el cor del conflicte. No hi ha per tant cap enyo- 

ranca de paradisos perduts ates que el paradís el construim amb l'esforc quotidii. 
2 
Üi D 
O 
S És veritat que qui es renova ho fa mogut per un cert sofriment o tensió, perquP 

esta canviant de pell o esta "donant a llum" i aixo fa mal, pero una clara com- 

$ prensió que la incomoditat i el malestar que crea un conflicte són el preu inevita- 
ble que hem de pagar per créixer, ens proporciona una visió diferent sobre les seves 

9 
S - 
s emphasizes looking forward toward solutions and new relationships. Also, mediation is usually short 
u term, focusing on one problem that needs to be solved. Therapy is often longer term and focuses on 
2 individual behaviors that need to be changed." Op. cit. p. 189. Es pot comprovar perfectament la pre- 

8 ferencia per una n~ediació del tipus resolució de conflictes, per6 no obstant aix6, les apreciacions de 

2 temps i de tractament de la informació no semblen menyspreables. 

.o' 
50 Six interpreta aquesta posició com a biniria: el mediador que resol conflictes se situa davant del conflicte 

.5 com un especialista que el tracta com I'enemic a eliminar (mediador/conflicte). Pretén eliminar-lo i dissol- 
U dre'l a través d'un acord que satisfaci les parts. 

51 La dialectica és un tipus de filosofia que pretén captar precisament la importancia del conflicte per a la - comprensió dinernica de la realitat; autors com Heraclit i els seus aforismes (la guerra com a pare de 
totes les coses), Hegel i la seva autorealització del ser envers I'absolut, Marx i la seva lluita de classes o el 
mateix Nietzsche, en podrien ser alguns dels millors exponents. En el cristianisme aquesta idea queda 
recollida en la tensid implícita en la predicació de I'adveniment del Regne de Déu, que ja és present, 
per6 no encara completament, és un ja per6 no del tot, que a pesar de la seva realització metahistorica 

( 170 necessita ser preparat en la historia per nosaltres. 



causes i conseqü~ncies. Una visió esperancada i positiva. De fet, la mediació cen- 
trada en la comunicació intenta contagiar el respecte i la importancia pels proces- 
sos de creixement que es generen en la vida humana, i aposta fort per introduir-se 
en el cor de l'huraca a fi de promoure una transformació des de dins. Cal estar 
atents a aquesta realitat quotidiana que és el coilflicte o la prevenció del conflicte 
per promoure el canvi, i aprofitar totes les oportunitats que ens ofereix. El media- 
dor no directiu escolta atentament i amb la seva presencia introdueix una nove- 
tat en el conflicte o en la relació; fet que permet iniciar el carni que separa l'en- 
frontament binari de la comprensió ternaria". 

Aquells que centren la mediació en els interessos tenen una concep- 
ció fixa o conservadora de la vida, de fet estan intervenint constant- 
ment, reequilibrant si es vol, en la vida per no canviar-hi res: es tracta de 
negociar, mostrant simplement que tota situació conflictiva es pot tra- 
duir en termes de problema i quantitat. Es tracta de superar el conflicte 
objectivant-10 i distanciant-se d'ell. En canvi, aquells que centren la 
mediació en la comunicació desenvolupen una concepció dinarnica de 
la vida, pretenen aprofitar al maxim l'oportunitat que ens ofereix el con- 
flicte com a lloc privilegiat en el qual apareix i es desenvolupa la nostra 
transformació interior, a traves de la revaloració i el reconeixement que 
provoca la irrupció de la tercera persona. No es tracta de superar res i 
encara menys de refredar una situació per manipular-la millor, sinó d'a- 
costar-se tant com es pugui a la situació per comprendre-la des d'una 
altra perspectiva que ens dóna l'oportunitat de transformar-la. 

4 u e 

És per aquesta raó que anomeno al mediador directiu bomber mentre que al no s 
directiu explorador. Un extingeix refredant, dissolent per tornar a la situació pre- 
via a l'incendi; l'altre s'exposa al conflicte i busca sense por al10 que no és evident, - 

8 
i així provoca que aflori al10 que esta ocult per mostrar-ho amb mes claredat i pro- 
piciar així una transformació. 

X 
Si busquem en l'origen d'aquestes dues maneres de valorar els conflictes hi 2 

podem reconeixer dues posicions psicologiques també diferents: S 
Ln 

4 W 

a) Darrere del model de resolució de conflictes reconeixem la influencia de la psi- ~2 
cologia funcionalista de James, Dewey, o Angell, que considera els processos s 

9 mentals com a recursos per adaptar-se al medi ambient i satisfer d'aquesta 5 
manera les seves necessitats; l'escola behaviorista de Watson, que estudia des 5 
d'un prisma determinista la conducta humana i la relaciona amb un esquema S 
del tipus estímullresposta, i pretén establir que per aconseguir la conducta desit- 

-0' .s u 
p 
9 

52 Si el mediador que resol conflictes se situa davant del conflicte biniriament, el mediador no directiu s'hi 
situa de forma ternaria. Com que és neutral (no pretén eliminar el conflicte) i respecta la importancia del 
procés de creixement que es manifesta en un conflicte, la seva funció es introduir un feix d'intel.ligibilitat 
diferent d'aquest procés a través de la seva acció mediadora. 
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jada només és necessari tenir com a punt d'origen l'estímul adequat; o les varia- 
cions neobehavioristes d'aquesta mateixa concepció de Hull, Tolman i Skinners'. 

b) Darrere de la mediació no directiva reconeixem altres escoles psicolbgiques dife- 
rents de les anteriors com per exemple la psicoanalisi de Freud, per a qui la per- 
sonalitat és el resultat d'un conflicte entre el que ell anomena id, ego i supere- 
go; o la psicologia humanista de Rogers, Alport o Maslow que centra la seva 
atenció en el desenvolupament de la persona i no tant en la solució de les seves 
dificultatsS4. 

També podríem estendre'ns sobre una inspiració de tipus sociologic enfront del 
conflicte en el si de la societat: les teories del consens i les teories del conflicte. Les 
primeres veuen en el conflicte una pertorbació de l'ordre social que cal eradicar, 
at@s que la societat és un ordre establert, mentre que les segones, com el marxisme, 
reconeixen en els conflictes el motor de la vida social. 

3.2 Teoria sobre la veritat 

Estretament vinculada a la valoració que sobre el conflicte desenvolupen la reso- 
lució de conflictes i la mediació transformadora, ens trobem amb una forma total- 

S ment diferent de situar-se davant de la veritat. g 
P 

s 
m 

La resolució de conflictes adopta una posició relativista i pragmatica, és a dir, 
defensa que no existeix la veritat, perque només hauríem de parlar de processos 

' que es mesuren per la seva eficacia instrumental i en funció dels seus resultats. Pel 
que fa als postulats de la lbgica guanyalguanya es valora com a millor que la lbgi- 

e 
ca guanyalperd exclusivament perque les solucions que es basen en acords d'inte- 

% 
s ressos impliquen unes conseqü6ncies més satisfactories que les conseqü6ncies d'a- 

plicar les solucions imposades. La idea és la següent: com que no podem saber del '8 
cert la veritat, o sigui, com que no podem jutjar qui té la culpa d'un conflicte i aixb 
ens duria a discussions interminables, és millor que ens asseiem a negociar quina 
seri la manera més satisfactbria possible de comptabilitzar els nostres interessos. La 

2 veritat no és altra cosa que el fruit d'una ardua i convincent negociació. 
o - 
2 La conseqüPncia última d'aplicar indiscriminadament aquest m@tode episte- 

mologic a totes les situacions conflictives sense distinció -cal recordar que tots els 

$ conflictes serien en teoria resolubles- és que com que no volem jutjar les situa- 

- cions de conflicte, perque no podrem establir culpables i víctimes, jutgem tots els 

2 conflictes de la mateixa manera: si es produeix un conflicte és perque les culpes 

2 
Y 

53 En un article en que ). LI. Camino investiga les arrels filosofiques de la psicologia humanista, ens diu que 
"[ ...I la dominancia del positivismo científic0 del tipo conductista en psicologia y educaci6n no s610 con- 
sigue eliminar de su campo de estudio la consciencia, sino también toda ideologia filosófica. La pedago- 
gia del positivismo cabalga en la base de un determinismo psíquico y configura un método excesivamen- 
te rígido y constrictivo, que contempla al hombre como un ser utilitario en el seno de una sociedad 
pragmática". CAMINO, ).LI.: "El pensamiento humanístico en la educación." A Revista de Psiquiatria y 
Psicologia Humanista., núm. 13, 1985. MonogrBfic titulat: "Educación y psicologia humanista", p. 11-12. 

54 La inspiració filosbfica de la psicologia humanística i les seves relacions amb la psicoanalisi estan molt 
ben analitzades en I'article de j .  LI. Camino citat en la nota anterior. 



estan repartides uniformement. I a més a més, si poguéssim establir exacta i verí- 
dicament qui és el culpable i qui és la víctima, no ens serviria de res, ates que la 
conseqüPncia d'un judici semblant ens obligaria moralment a intervenir des de 
fora en el conflicte per compensar la víctima injustament damnificada. Com que 
ja sabem pritviament que les conseqiiencies practiques d'aplicar la justícia o la 
violencia institucional són que no es resol el conflicte, i que més aviat al contrari 
el recruen o l'amplien, el millor és que canviem d'estrategia: ja no hi haura ni cul- 
pables ni víctimes. És més Útil i practic analitzar totes les perspectives, sigui quina 
sigui l'actuació que tenen en un conflicte, per donar-10s una sortida satisfactoria. 

Aquest plantejament pot semblar, a primera vista, coherent i molt atractiu, per- 
que promet que seran resolubles tots els conflictes, sense cap distinció. Qui no 
s'hauria de sentir atret per una promesa de redempció de tots els mals? La resolu- 
ció de conflictes no ens demana que siguem herois ni martirs, sinó que utilitzem 
amb intel.ligencia el nostre egoisme, que refinem els nostres interessos i la nostra 
capacitat de calcul, per treure'n el maxim profit possible en favor de la pau i el 
benestar de tots els homes. A més a més, com que es presenta com un calcul, té l'a- 
tractiu empíric de semblar no ideologica i molt científica. 

2 u 

Aixo no obstant, aquest plantejament pot ser tremendament injust si es plante- 2 
8 

ja strictu sensu amb qualsevol conflicte i sense cap altra limitació que les conse- 2 
qüilncies que puguin derivar-se dels acords negociats. Pot arribar a convertir-se en 3 

0 

un aliat inestimable per als poderosos. De fet és la gran crítica que se li esta dirigint 5 
des de posicions feministes i pels defensors dels drets de les minories als EUAS5. Six 's 
cita una coneguda frase de Budy Allen, parafrasejant la Bíblia en relació amb la pro- 2 
mesa mesianica d'lsai'es en que el lleó i el xai pasturen junts; diu Allen que "iAques- s 
ta nit el xai no dormira tranquil!" ¿Algú s'imagina els nazis dels camps d'extermini 

S 
discutint educadament amb les seves víctimes jueves les seves diferencies i nego- - 's 
ciant un acord? I les víctimes de Kosovo? Per que hauria de ser sempre cert que no s 
podem jutjar? No és tremendament injusta aquesta opcio abstencionista? A vega- 2 
des és necessari jutjar, és una obligació moral incomoda. 0, si es prefereix així, a s 
l'inrevés, és una immoralitat no atrevir-se a jutjar adduint que no estem segurs de 2 
qui és el culpable, amagant una mandra inconfessable per intervenir davant de 
situacions de profunda injustícia. 3 

\6 
D 

En l'esperit de la mediació no directiva, el qual no esta influ'it pel model tecnic s 
empirista, neopositivista i pragmitic, no té tanta importincia el relativisme 8 
enfront de la veritat com la persuasió que és necessari fer sempre un judici de valor 5 
davant de les diverses situacions de comunicació humana. En el rerefons de la 2 
mediació no hi ha una inspiració escepfica davant de la capacitat de jutjar, sinó $ 
una opcio clara a favor de jutjar de manera diferent i afinada els diversos conflic- x o '  .= 
tes existents. Aquells conflictes que és necessari tractar des de la justícia o des de la 

4 

55 Amb el nom d3Historia de I'opressió, Bruch Busch i Folger ens relaten les agudes critiques que desperta la 
utilització i I'extensi6 indiscriminada de la resolució de conflictes en casos de divorci o en plets comuni- 
taris que afecten les capes més debils de la societat. Op. cit., p. 50 i seg. 
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psicologia, perqutt la seva gravetat i problemitica, o simplement la seva violencia 
ho imposen, no poden ser tractats "alternativament" per cap forma de resolució de 
conflictes o de mediació. 

La teoria de la veritat que té com a punt d'origen la mediació no directiva és 
antirelativista. La mediació no implica no atrevir-se a jutjar les situacions de rela- 
ció humana, per por de les conseqü~ncies del nostre judici, sinó dirimir quan i 
com hem de jutjar les actuacions conflictives. Per aixb és absolutament imprescin- 
dible un procés de clarificació i discerniment, per delimitar en quines situacions és 
possible efectuar una mediació. 

Darrere dels dos models, podem reconttixer també una certa inspiració de tipus 
filosbfic: 
a) En el rerefons de la teoria de la veritat de la resolució de conflictes hi trobem la 

influttncia empirista de l'utilitarisme anglosaxó de Bentham, Smith, la del neo- 
positivisme del Cercle de Viena i molt especialment la del pragmatisme nord- 
americi de Peirce, James i Dewey. El pragmatisme ha traslladat al model direc- 
tiu la seva preocupació per un concepte de veritat unit al resultat conseqüent de 

3 les decisions: "bien est6 10 que bien acaba". 
b) En el rerefons de la teoria de la veritat de la mediació no directiva trobem una 8 

2 posició antirelativista, que podríem identificar amb la maicutica socritica 
3 
u 

enfrontada a la sofistica: donar a llum a la veritat a través de la discussió dialo- 

2 gada i en la contraposició de raons. 
'2 
CI 

3.3 Pressuphsits antropolhgics subjacents 
P 

2 
u) 

3 Tornem ara, per finalitzar, als noms que he utilitzat per distingir els dos models: 

,; centrat en interessos i centrat en la comunicació per mostrar, sumariament, els " paradigmes antropolbgics que té com a punt d'origen cadascun d'ellss6. 

$ Si prenem com a punt d'inici la idea que un ser humi és un ser individual que 
ha de satisfer els seus interessos, aquest fet implica una visió de tipus liberal basa- 

3 da en el constructe tebric del contracte socials7. Segons aquest constructe tebric els 
sers humans neixen lliures i iguals entre si, i han de ser considerats com a indivi- 
dus independents i amb uns drets previs i anteriors a la vida social. La societat i les 

'O 

56 Baruch Busch i Folger han intuyt molt correctament que es tracta de dos inspiracions antropolbgiques 
diferents que estan darrere del model de resolució de conflictes i de la mediació transformadora, no obs- 
tant aixb la seva anaiisi filosofica és reduccionista; distingeixen tres concepcions: una concepció indivi- 
dualista, una concepció organica i una altra de referencial. El model de resolució de conflictes es basa- 
ria en valors de satisfacció individualista, mentre que el de la mediació transformadora es basaria en el 
valor de transformació de la concepció referencial. En realitat ells identifiquen un model comunitarista 
(citen a Cilligan, Sandel, Mac Intyre, R.Bellah, A. Etzioni, etc.), que inspiraria la mediació no directiva, 
enfront d'un altre de liberal (Hobbes, Locke, Rawls, Nozick, Dworkin) que inspiraria la resolució de con- 
flictes directiva, i que desconeix cap altra referkncia. Op. cit. cap. 9, p. 333-372. 

57 Existeixen diverses versions d'aquest mateix contracte o pacte social, les més conegudes són les de Hob- 
bes, Rousseau, Locke i Kant. En totes i a pesar de les profundes diferencies, es postula que I'home és un 
ser aue en estat de naturalesa no conviu amb altres sers humans en el si d'una societat, sinó que és un 
ser lndlvldual que esdebé roc'a~ per acord art;f;cial i com a res~ltat duna transacció raclona1 interessada 
Una de les Últ~mes verstons es la que just~lica la teorla de la lustic~a com a imparcialitat (Justice as fairness) 
de Iohn Rawls. 
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relacions amb els altres sers humans no són per a aquesta visio res més que un 
marc en el qual poden desenvolupar els seus interessos i els seus desitjos. Dins d'a- 
questa concepció de l'origen de la societat queda implícita la idea que a fi de pre- 
servar millor el fet de disfrutar dels drets i desitjos fa falta renunciar a una part 
d'ells per aconseguir de fer-10s compatibles amb els desitjos dels altres. Al10 que 
presideix l'intercanvi social no és altra cosa que un cilcul: cedir una mica en els 
desitjos propis per fer possible la pau social. Aquesta concepció casa perfectament 
amb la influencia del pragmatisme nord-america, al qual hem fet referencia ante- 
riorment. Aquesta filosofia defensa que no existeix la veritat sinó només una vali- 
dació dels nostres actes segons les seves conseqiiencies practiques; de tot aixo es 
dedueix que els conflictes són el resultat d'una manera incorrecta de comportar- 
se, i que la millor manera, l'unica valida, seria aquella que com a conseqüPncia eli- 
minés la conflictivitat. 

L'altre model és un model centrat en l'home com un ser de relacions, dialbgic i 
relacional. El fonamental en l'home no són els interessos ni un correcte cilcul per 
trobar la millor situació, o la menys perjudicial, que permeti un maxim de raona- 
ble satisfacció als nostres desitjos i necessitats, sinó la comprensió central de la 
dimensió relacional i social de l'home. Es tracta d'una visio compartida per diver- 5 
ses teories filosbfiques, la primera formulació de la qual es remunta al pensament 5 
polític dtArist6til. Aristbtil proposa una visió del ser humd que anomenem teoria 
de la sociabilitat natural. Per al filosof grec aiib que defineix el ser huma, la seva 2 
essencia, consisteix en ser un animal que té paraula, i a través d'ella es comunica 5 
amb altres sers humans en el si de la societat. És per aquesta raó que dira que el 's 
ser huma és un animal políticS8. L'home és un ser per a la comunicació o un ser 2 
per al dikleg. Aquesta posició sera reelaborada pel pensament escolastic medieval y 
i més tard exerciri una influencia decisiva en el pensament personalista i dialbgic s - de Mounier, Buber i Ebner, i en les anomenades etiques del discurs de Habermas, %o 
Appel i Cortina. 3 s 

s a 
Per als personalistes abans de parlar d'un jo o un tu, i de possibles interessos, és 2 

necessari adonar-se que entre el jo i el tu existeix previament la relació que s'esta- 3 s 
o bleix entre els dos, i que és aquesta relació el que origina i fonamenta el nostre ser. 

Aixb vol dir que per adonar-nos que som un jo o un tu, és necessari que ens dife- 2 
renciem, que obtinguem identitat a partir d'una relació previa amb els altres sers 

%$ 

humans. Les etiques del discurs afirmen que en tot acte comunicatiu existeixen s 
9 unes condicions ideals de parla que compartim tots els sers humans com a sers lin- 5 

giiistics, i que a través del reconeixement del llenguatge com a element caracteris- 5 
tic del ser huma podem establir uns principis Ptics que poden esdevenir universals. 2 

2 
58 Diu Aristotil: "La razón por la cua1 el hombre es un ser social, más que cualquier abeja y que cual- 2 

quier animal gregario, es evidente: la naturaleza, como decimos, no hace nada en vano, y el hom- .o' .k 
bre es el Único animal que tiene palabra. Pues la voz es signo del dolor y del placer, y por eso la U 

poseen también 10s demes animales, porque su naturaleza llega hasta tener sensación de dolor y F de placer e indicársela unos a otros. Pero la palabra es para manifestar lo conveniente y lo perjudi- - 
cial, así como lo justo y lo injusto. Y esto es lo propio del hombre frente a 10s demás animaler: 
poseer, él sólo, el sentido del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, y de 10s demás valores, y la 
participación comunitaria de estas cosas constituye la casa y la ciudad." ARISTOTIL: La política. Lli- 
bre 1, 1523a 10-12. 

175 ) 



Si la visió antropologica liberal individualista de l'home com a ser de necessitats 
i d'interessos postula que en un principi existia el meu egoisme racional i il.lustrat, 
la visió antropologica comunitaria i relacional de l'home defensa que en l'origen hi 
havia la paraula i que amb ella no només comuniquem coses i interessos sinó que 
ens comuniquem nosaltres mateixos i ens realitzem plenament com a sers 
humans. Aquesta és la diferPncia de criteri i la distancia que separa, en Últim terme, 
la resolució de conflictes de la mediacio. 

Ara que ja hem establert les diferPncies entre els dos models de mediació i les 
seves conseqiiPncies practiques, directives o no directives, i hem analitzat els pres- 
suposits filosofics que els serveixen de rerefons ideologic, conclourem dient que 
des del punt de vista de la resolució de conflictes, la mediació no és res més que 
una eina alternativa, entre d'altres o al costat d'altres, a la solució de conflictes, i 
per tant no té un estatus propi i independent. En realitat no és una bona eina de 
resolució alternativa de conflictes, ja que simplement amb la intervenció directi- 
va en les mediacions s'aconsegueix el f i  perseguit d'eradicar-10s. En canvi des de la 
perspectiva de la mediacio, o d'aquells que ens dediquem exclusivament a ella, no 
és purament una eina entre altres, sinó una concepció autonoma de les relacions 
de comunicació humana que té la propia lbgica i el propi camp d'acció específic. ~ 
És per aixi, que, des de la perspectiva del model de mediació centrat en la comu- 
nicació, el model centrat en interessos és insuficient o contradictori amb els pos- 
tulats i els objectius de la mediació. Tal com assenyala Six, com que "mediación 
no rima con resolución", a pesar de les aparences, haurem d'optar per un model o 
altre sent plenament conscients de les seves diferPncies i finalitats. 


