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Crec que afirmar que la mediació ha estat històricament el procés de resolució de conflictes 
que amb més transcendència s’ha oposat als processos per adjudicació i, molt especialment, 
al procés judicial és una afirmació que seria fàcilment reconeguda per la majoria dels 
especialistes que treballem en aquests temes. Probablement, el gran debat es plantejaria a 
l’hora de considerar, d’una banda, quines són les raons que li han permès d’ocupar aquest 
lloc davant d’altres mètodes i, d’altra banda, si en aquest punt del recorregut es pot asseverar 
que aquesta oposició ha tingut un caràcter reeixit. En qualsevol cas aquest protagonisme, 
pres com un fet, ha generat, segons la meva opinió, aspectes positius i negatius pel que 
fa a la consolidació del discurs dels mètodes per a la resolució de conflictes en les nostres 
societats.

Potser els dos aspectes positius més destacables d’aquest paper protagonista són: a) que hi 
ha vida més enllà del procés judicial i b) que encara en l’ègida del procés judicial la mediació 
segueix sent profitosa. En primer lloc, aquesta visualització de la figura de la mediació ha 
permès que molta gent reconegui que un discurs entorn de la solució dels conflictes delimitat 
al pla del procés judicial és una caricaturització excessiva; seria un error ignorar la gran 
diversitat d’accions que quotidianament encaren els ciutadans i les institucions amb vista 
a la construcció de solucions per als seus conflictes més quotidians. I en segon lloc, encara 
quan es posin els focus en el procés judicial, la mediació és un mètode que pot aportar 
aspectes enriquidors per a la solució del conflicte.

Ara bé, també crec que aquest protagonisme ha tingut aspectes negatius, entre els quals en 
destacaria també dos: a) que no hi ha vida més enllà de la mediació i b) que s’ha perdut la 
referència a l’entorn de la multiplicitat d’accions que són exigides per la tasca de conformar 
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societats i relacions interpersonals que s’encarrilin en el camí de la solució dels conflictes. La 
combinació d’aquests dos aspectes ha produït el que en un altre lloc vaig anomenar l’efecte 
martell, partint d’una vella expressió anglosaxona que diu “si tot el que tens és un martell, tot 
el que veuràs seran claus”. En posar al centre de l’escena la mediació i assumir que qualsevol 
proposta o projecte vinculat al conflicte ha d’incloure ineludiblement la paraula mediació 
per tal de ser escoltat, s’ha procedit a generar una profunda foscor sobre altres plans 
d’intervenció i altres mètodes que també tenen una entitat pròpia que cal defensar. Aquesta 
colonització ha estat, segons la meva opinió, tan profunda que, de forma inadvertida, s’ha 
anat identificant el discurs de la resolució de conflictes amb el de la mediació.

L’objectiu de l’article és, precisament, posar una mica de llum pel que fa a la multiplicitat 
de processos d’intervenció, que considero que transcendeixen el discurs de la mediació. 
D’alguna manera, el que pretenc és contextualitzar el rol d’aquest mètode i mostrar que 
l’univers de la intervenció en situacions de conflictes transcendeix el paper, important sense 
cap mena de dubte, que pot tenir una d’aquestes eines: la mediació.

Per fer-ho, procediré inicialment a explicitar tres qüestions que considero que són necessàries 
per comprendre l’abast de la meva proposta. En primer lloc, em centraré en la noció de 
conflicte que utilitzaré en aquest article. Crec que el focus de la mediació també ha tendit a 
generar certa opacitat en el debat sobre el conflicte. En segon lloc, analitzaré els denominats 
plans d’intervenció; això és, el conjunt d’intervencions agrupades a l’entorn de les diferents 
respostes que poden donar-se davant de la pregunta Per a què s’intervé en un conflicte? En 
tercer lloc, presentaré una caracterització dels models de mediació que han estat defensats 
durant el periple que ha conduït cap al protagonisme d’aquest mètode. D’alguna manera 
estic persuadit que cada nou model ha estat proposat com un intent de portar a la mediació 
nous plans d’intervenció. Finalment, exposaré i defensaré la idea que hi ha espais vinculats 
al tema del conflicte que no poden ser captats per la mediació sota pena de transformar 
aquesta institució en uns moments en què ja resulta difícil identificar-la. Són tantes les 
característiques que s’han afegit al martell que ja no resulta clar quin és l’objecte i, encara 
pitjor, per a què serveix..

la noció del conflicte

D’ara endavant consideraré el conflicte com:

  
Una relació d’interdependència entre dos o més actors, cada un dels quals o percep 
que els seus objectius són incompatibles amb els dels altres actors (conflicte percebut) 
o, no percebent-ho, els fets constitueixen aquesta incompatibilitat (conflicte real) (1)

Aquesta definició identifica el conflicte com un fenomen amb tres característiques:

1. El conflicte és un tipus de relació entre dos o més actors. Aquesta primera 
característica exclou la possibilitat de predicar l’ús de la relació de conflicte d’un sol 
actor. Ordinàriament se solen enunciar frases del tipus tinc un conflicte amb mi mateix. 
Tanmateix, per a la definició que aquí utilitzaré aquest tipus d’enunciats s’han de 
considerar com a metafòrics.

2. Cada un d’aquests actors té una relació d’interdependència amb els altres respecte 
a la consecució dels seus objectius. La interdependència suposa que la satisfacció dels 
objectius d’un dels actors està relacionada amb el comportament de l’altre actor. Si la 
consecució de l’objectiu X de l’actor A és independent d’allò que faci l’actor B, no hi haurà 
interdependència entre ells i, per definició, no serà possible predicar aquesta noció de 
conflicte de la seva relació. Alguns autors han reconstruït la noció d’interdependència a 
partir d’una altra noció més complexa, la de relació social. (2)

1.  Un intent de desenvolupar una noció universal del conflicte és el que Entelman va fer. El professor Entelman 
proposa una definició de conflicte basada en la idea de relació social que estaria integrada dins del grup 
de Teories dels processos d’interacció. Discuteix els que han estat, al seu entendre, els errors fonamentals 
en la definició de conflicte: a) considerar el conflicte com una espècie i no com un gènere, b) partir d’una 
visió exclusivament internacional del conflicte, c) vincular-lo necessàriament amb la violència i d) vincular-lo 
necessàriament amb els aspectes normatius (vegeu entelman, 2002). 

2. Per a una anàlisi més detallada de la noció de relació social, vegeu Wever, Max. Economía y sociedad. Mèxic: 
Fondo de Cultura Económica, 1992. 
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3. Finalment, els actors d’aquesta relació d’interdependència perceben, o els fets ho 
corroboren, que els seus objectius són totalment o parcialment incompatibles. 
Aquesta última característica té, al seu torn, dos elements: el tema de la incompatibilitat 
i el de la percepció.

3.1. La incompatibilitat posa de manifest que l’existència d’un conflicte està vinculada 
amb la impossibilitat de satisfer, de manera conjunta i total, els objectius de 
cada actor. En un món on cadascú pogués aconseguir allò que desitja, pretén o 
necessita de forma compatible amb la satisfacció dels objectius dels altres no hi 
hauria situacions de conflicte. Així plantejades, les relacions d’interdependència 
entre dos o més actors poden ser de dos tipus: a) relacions cooperatives, quan 
la satisfacció total dels objectius per part dels actors és compatible entre si o b) 
relacions conflictives, quan la satisfacció total dels objectius per part dels actors 
no és compatible (de manera total o parcial) entre si.

3.2.  Ara bé, de què depèn aquesta incompatibilitat? En l’àmbit dels estudis relacionats 
amb el conflicte s’ha plantejat un important debat sobre si el vincle conflictiu està 
supeditat a la realitat i als fets o si, al contrari, el punt fonamental és la percepció 
que tenen els actors de l’esmentada realitat. Bàsicament existeixen tres formes 
de contestar a aquest interrogant: les teories realistes del conflicte, les teories 
antirealistes del conflicte i les teories mixtes. Vegem-les succintament:

Teories realistes del conflicte. Per a alguns especialistes, el conflicte està en la realitat, 
entenent com a tal un conjunt de fets susceptibles de veritat o falsedat que es poden 
identificar a partir de la qüestió Com són? D’aquesta manera el conflicte és resultat d’una 
específica combinació d’aquests fets. En aquesta concepció, més enllà de reconèixer que 
tot conflicte en la realitat requereix una percepció en els actors, allò que es defensa és que 
l’esmentada percepció no diu res sobre l’existència del conflicte quan la segona no capta 
adequadament la primera. 

Teories antirealistes del conflicte. En segon lloc, hi ha aquelles propostes que observen 
el conflicte com un element vinculat al pla perceptual. En aquesta segona concepció podem 
trobar des d’aquells que ubiquen el conflicte en la percepció en tant que neguen l’existència 
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la meva opinió, l’existència d’un criteri extern que permeti comparar i avaluar les diferents 
percepcions. I, al meu parer, aquesta funció la compleix la realitat. (4)

Plans d’intervenció

En línies generals considero que la intervenció en un conflicte es pot efectuar en tres plans 
diferents: intervenir per prevenir, per gestionar o per solucionar conflictes.

intervenir Per Prevenir

La distinció entre el pla de la prevenció i els altres dos plans és clara; en el primer, el conflicte 
encara no ha estat percebut (conflicte percebut) o no estan constituïts els fets que poden 
conformar-lo (conflicte real). Per la seva banda, en els altres dos plans el conflicte ja és 
percebut pels actors o ja són vertaders els fets sobre la incompatibilitat dels objectius.

intervenir Per gestionar

La intervenció per a la gestió suposa que el conflicte ja ha sorgit, això és, existeix la percepció 
o han succeït els fets que fonamenten la incompatibilitat d’objectius. Però, el que passa és 
que hi ha certs elements que obstaculitzen qualsevol possible avenç cap a la solució. Dos 
exemples paradigmàtics del treball de gestió de conflictes són el tema de la immaduresa i el 
de la intractabilitat.

4. Al meu entendre, aquest criteri el conforma la realitat. Sens dubte, si a algun lector li resulta més fàcil 
entendre la realitat en te mes de la percepció de l’interventor i, a més, li atribueix més qualitat pel fet que 
aquest no està implicat en la dinàmica conflictiva de la mateixa manera que els altres subjectes, no hi ha 
inconvenient perquè en la meva anàlisi consideri la noció de conflicte real en termes de conflicte percebut 
per un subjecte que no està colonitzat pel conflicte.

de la realitat, fins a aquells que, sense discutir-ne l’existència, assumeixen que el que 
determinarà el comportament conflictiu és, en última instància, la percepció, i només la 
percepció. Per tant, no són els fets allò que constitueixen els conflictes, sinó com aquests 
fets han estat percebuts. 

Teories mixtes del conflicte. Finalment, hi ha les teories que defensen que els conflictes 
poden situar-se tant en el pla de la realitat (conflicte real) com en el de la percepció (conflicte 
percebut). En aquest sentit, es poden trobar dos tipus d’escenaris: aquells en els quals la 
percepció reflecteix adequadament la realitat (hi ha un conflicte percebut perquè hi ha un 
conflicte real) o aquells en els quals la percepció desfigura la realitat (ja sigui perquè hi ha un 
conflicte percebut, però no hi ha un conflicte real o bé perquè no hi ha un conflicte percebut, 
però sí que hi ha un conflicte real). (3)

Segons el meu parer, la reconstrucció més adequada de la noció de conflicte és la presentada 
per les teories mixtes. I això és així per dues raons que apuntaré de manera molt succinta. 
En primer lloc, si s’assumeix que els fets o la realitat s’incorporen a les decisions de manera 
tamisada per les percepcions, la idea de situar el conflicte exclusivament en el pla de la 
realitat implica no poder explicar comportaments idèntics als que se solen denominar 
conflictius, tot i tenir la particularitat de desenvolupar-se en escenaris d’absència d’una 
incompatibilitat real. I, en segon lloc, si s’assumeix que tot és una qüestió de percepció, 
sorgeix el problema de com es podrien comparar les diferents percepcions que conformen 
un conflicte. Això seria com reconèixer una torre de babel en la qual no hi ha dos subjectes 
que parlin la mateixa llengua, tampoc hi ha un mediador que les parli totes dues, i la qüestió 
és com podran interactuar sense l’existència d’un mínim comú que permeti la interacció. 
Per tant, la idea d’algú que intervé en un conflicte sense ser-ne subjecte requereix, segons 

3. Un autor que ha proposat una línia d’anàlisi relacionada amb aquesta qüestió ha estat Louis Kriesberg. 
Aquest autor planteja un quadre de situació de casos possibles a partir de la combinació de dos criteris: 
a) l’existència en la realitat d’una situació conflictiva i b) la percepció que tenen les parts de l’esmentada 
situació. Ara bé, l’interès de Kriesberg rau en el fet de determinar sota quines condicions algú que està 
intervenint en un conflicte hauria de posar de manifest el desajust entre realitat i percepció. Per tot, vegeu 
Kriesberg, Louis. Sociología de los conflictos sociales. Mèxic: Trillas, 1975. En el mateix sentit, també es pot 
veure la proposta de Deutsch, Morton. The resolution of conflict. Constructive and destructive processes. New 
Haven: Yale University Press, 1977, p. 11 a 17.
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n La immaduresa fa referència a la incapacitat dels subjectes de donar sentit a la 
idea de resolució del conflicte. Aquesta incomprensió està relacionada amb alguns 
elements estructurals del conflicte; un conflicte és immadur quan, per la seva 
específica configuració, hi ha elements que obstaculitzen la possibilitat d’iniciar una 
intervenció per buscar solucions. Per exemple, un dels actors no reconeix l’altre com 
a actor del conflicte, de manera que es nega a asseure’s amb ell per resoldre’l (falta 
de consciència). En un altre exemple, ambdós consideren que el que està en joc és 
una qüestió de principis o valors que no pot ser resolta (intangibilitat dels objectius). 
O, finalment, el cas en què el conflicte ha escalat fins a tal punt que els subjectes ho 
consideren com a punt de no retorn (escalada destructiva). En aquest sentit, la gestió 
suposa una intervenció per conduir certs aspectes del conflicte cap a un nivell en el 
qual sigui possible iniciar la intervenció en termes de solució. (5)

n Pel que fa a la intractabilitat, la qüestió és una mica més complexa. En principi 
aquesta característica dels conflictes se sol considerar en termes d’actors; això és, 
una llista més o menys extensa d’elements la concurrència dels quals determinaria la 
caracterització del conflicte com a no tractable. En general, els autors que treballen el 
tema de la intractabilitat solen definir-la en termes de desenvolupament del conflicte. 
En aquest sentit, hi ha tres elements primordials que se solen esmentar a l’hora de 
parlar-ne: són conflictes multifacètics, enquistats i on resulta difícil la intervenció amb 
les metodologies més clàssiques de resolució. El mateix passa amb altres aspectes 
que també han estat atribuïts als conflictes intractables. Així, per exemple, se solen 
incloure les nocions de polarització del conflicte, alts costos per a les parts o el seu 
caràcter destructiu.

5. La teoria de la maduresa (theory of ripeness) va ser desenvolupada inicialment per W. Zartman. Per a més 
informació, vegeu Zartman, W. Ripe for resolution. Conflict and intevention in Africa. Oxford: Oxford University 
Press, 1989. També pot trobar-se una explicació d’aquestes consideracions a Zartman, W. “Explaining Oslo”. 
A: International Negotiation 2. Netherland: Editorial Kluwer, 1997, p. 195-215. Finalment, per a una anàlisi 
més completa d’aquestes qüestions vegeu Pruitt, Dean. “Whither Ripeness Theory?”. A: Institute for Conflict 
Analysis and Resolution. Working Paper. Arlington: George Mason University, 2005. 
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intervenir Per solUcionar

Probablement, l’àmbit que més dificultats ha plantejat respecte a la seva definició és el que 
fa referència a la qüestió de la solució d’un conflicte. El punt fonamental d’aquest debat és 
determinar quan es pot considerar que un conflicte ha conclòs o ha estat solucionat. La 
història de les relacions, tant internacionals com personals, és plena de casos en els quals 
un conflicte sorgit en un temps present està directament relacionat amb algun conflicte de 
temps passats. Aquesta vinculació es genera amb independència de l’amplitud del lapse que 
existeix entre aquests dos moments. Per exemple, és una dada coneguda que la firma del 
tractat de rendició de França davant dels alemanys durant la II Guerra Mundial es va fer al 
mateix vagó de tren, expressament transportat fins a París, en el qual els francesos havien 
fet firmar als alemanys la rendició en la I Guerra Mundial. I no es tractava d’una qüestió 
merament estètica. Fins a quin punt es pot afirmar que en casos com aquest estem davant 
del mateix conflicte, és una qüestió que no té una resposta senzilla.

Segons la meva opinió, i per coherència amb la definició anteriorment presentada, 
l’acabament d’un conflicte només és possible en dos supòsits: a) quan desapareix la percepció 
d’incompatibilitat dels objectius i els fets de la realitat no la sustenten o b) quan els actors 
poden aconseguir els seus objectius amb independència d’altres persones i així és com ho 
perceben. Tanmateix, aquestes dues situacions es poden produir de dues maneres diverses: 
bé per la dissolució del conflicte, bé per la seva resolució.

En el cas de l’acabament per dissolució es produeix la desaparició o modificació d’algun 
dels elements que conformaven aquest conflicte i indirectament dels objectius. Per exemple, 
si durant la compravenda d’un immoble on interactuen dos actors, un d’ells mor d’un atac de 
cor o per un terratrèmol desapareix el bé objecte del conflicte, llavors direm que el conflicte 
s’ha dissolt.

D’altra banda, el cas de l’acabament per resolució apunta a la idea de la consecució d’una 
solució de la incompatibilitat dels objectius o de la interdependència sense que es produeixi 
la modificació dels elements del conflicte. Això pot sorgir de la conformació d’un acord entre 
les parts o de la imposició d’una solució per part d’un tercer que resulti acatada pels subjectes 
del conflicte. Per exemple, el comprador i el venedor arriben a un acord sobre el preu de 

venda de la casa; o a través d’un procés judicial, el jutge que coneix la causa, els imposa 
tant al comprador com al venedor les condicions de venda i –aquest és un element crucial– 
ambdós les accepten de manera que es modifiquen les seves percepcions d’incompatibilitat.

els Problemes Per a la resolUció dels conflictes

Ara bé, de manera general, em sembla que podem identificar tres grans àmbits de problemes 
que poden obstaculitzar el procés de recerca d’una solució del conflicte: a) els problemes 
vinculats a la comunicació entre els actors; b) els problemes vinculats a la percepció que 
cada un d’ells té respecte dels fets del conflicte i de la possible solució, i c) els problemes 
vinculats a la relació que tenen entre ells una vegada han ingressat en el conflicte. Òbviament, 
aquestes tres categories no són totalment independents; una mala comunicació pot afectar 
la percepció que es té del conflicte que, al seu torn, pot condicionar la forma en la qual les 
parts conceben la seva relació. Però crec que, d’una banda, és possible identificar casos on 
el problema està referit a una específica problemàtica. I, d’altra banda, cada una d’aquestes 
qüestions problemàtiques poden generar-se de manera independent en relacions no 
conflictives. Per exemple, un individu pot tenir un problema de comunicació amb un altre 
sense que això impliqui que existeixi un conflicte entre ells. O pot ser que algú tingui una 
percepció incorrecta sense que això digui gaire res sobre si està o no en una situació de 
conflicte. És més, hi pot haver una mala relació entre dues persones (no m’agrada, és immoral, 
és un farsant) sense que per això es pugui afirmar que hi ha un conflicte en el sentit descrit 
en l’apartat anterior. Segons la meva opinió, si s’accepta això, llavors la concurrència d’un 
o alguns dels problemes no defineixen per se l’existència d’una situació de conflicte ja que 
aquests inconvenients poden donar-se sense que hi hagi conflicte i hi pot haver conflictes 
en els quals no apareguin aquests problemes. Aclarit aquest punt vegem alguns d’aquests 
inconvenients segons cada una d’aquestes categories:

Problemes en la comUnicació

Fonamentalment, els problemes de comunicació que aquí vull assenyalar estan relacionats 
amb quatre elements: el que escolto, el que dic, com interpreto el que fa l’altre i com interpreto 
el que l’altre diu quan estem en una situació de conflicte. En aquest sentit, m’interessa fer 
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aquí dos breus aclariments. En primer lloc, incloc com a problema comunicacional aquells 
aspectes interpretatius del dir i del fer perquè considero que el procés de descodificació d’un 
missatge és part de la comunicació. I en segon lloc, incloc en aquesta tipologia els problemes 
referits a la interpretació del fer perquè assumeixo que hi ha comunicació no solament 
quan dic, sinó també quan faig (comunicació no verbal). A tall d’exemple es pot assenyalar el 
següent tipus de conflicte: “El que va dir va ser... ” (6). 

Els actors implicats en el conflicte tendeixen a significar els termes usats per l’altra part de 
manera negativa; si fora d’una situació de conflicte un determinat enunciat pot ser considerat 
amb una significació positiva o, en altres casos, pot generar una genuïna curiositat pel sentit 
en el qual l’està usant l’altra persona, quan les persones estan dins d’un conflicte el mateix 
terme se sol significar directament de manera negativa. Per exemple, imaginem-nos que 
he pres la decisió d’asseure’m a escriure aquest article i que la meva esposa i el meu fill 
tenen altres plans per aquesta tarda de cap de setmana. Si en el conflicte sobre amb què 
ocupo el meu temps jo digués “És que és molt important que acabi l’article” no seria estrany 
que aquest enunciat fos significat dins del conflicte com “Li importa més el seu article que 
nosaltres!” O, al revés, una afirmació com “No pots fer-ho més tard?” probablement sigui 
significada per mi, dins del conflicte, com “Clar! Aquí tothom organitza el meu temps”. Aquest 
procés de significació negativa pròpia de la dinàmica del conflicte tendeix a obstaculitzar la 
possibilitat d’una solució.

6. Per cert, crec que en aquest punt hi ha dues confusions molt característiques. En primer lloc se sol 
confondre la idea que tot conflicte afecta la comunicació amb l’afirmació que tot conflicte és un problema 
de comunicació. En aquest cas, l’ordre dels factors altera el producte. Segons la meva opinió, cap d’aquestes 
afirmacions no és verdadera. I, en segon lloc, es confon l’asseveració segons la qual sempre hi ha problemes 
de comunicació amb l’afirmació que s’usa la comunicació per resoldre els problemes que puguin sorgir en el 
conflicte. En aquest segon cas, si bé em sembla que la comunicació és una eina perquè el mediador treballi, 
això no autoritza a negar que hi ha una categoria de problemes en el conflicte vinculat amb la comunicació. 
Especialment en aquest últim cas, vegeu-ne la confusió a DíeZ, Francisco; taPia, Gachi. Herramientas para 
trabajar en mediación. Barcelona: Paidós, 2000.
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quan el conflicte versa sobre el règim de visites els actors perceben que allò que conforma 
el conflicte és la distribució del temps. Sens dubte tot això depèn de la categoria conceptual 
que constitueix la percepció. Imaginem-nos un conflicte entre dos germans per unes terres. 
Si ells pensen el conflicte en termes de repartició de la terra això és distribuïble. Però, si la 
categoria conceptual que usen els actors no és la de repartir la terra, sinó la de la propietat 
de la terra, llavors resulta que el mateix objecte percebut ja no és distribuïble; la titularitat 
del bé immoble no és divisible, encara que pot ser compartida (copropietaris). Una vegada 
s’ha conformat la percepció de la repartició pot entrar en joc una segona percepció; la de la 
tinença. Per exemple, en el cas del règim de visites, els cònjuges perceben que allò que es 
distribuirà és una cosa que sempre va ser seva; “jo he tingut, fins ara, la disponibilitat de tot el 
temps amb els meus fills”. I, novament, apareixen els elements mediats que conformaran el 
pensament; “tenir dret a...”, “ser part de...”, “ser propietat de...”, etcètera. Quan aquestes dues 
percepcions es configuren en aquests pensaments, els actors veuen el procés de resolució 
com una suma de petites renúncies i exigències. De manera que el pensament de suma zero 
colonitza el procés de resolució (7). Igual com en el cas dels problemes de comunicació, en el 
supòsit del pensament de suma zero el que acaba afectant-se és la possibilitat de construir 
opcions que siguin percebudes pels actors del conflicte com a guanys conjunts.

Problemes en la relació

De vegades, l’inconvenient més important que es planteja respecte de la possibilitat de trobar 
una solució per al conflicte és el tipus o les característiques de la relació que tenen els actors 
entre ells. Ara bé, és important no confondre aquí, igual com en el cas anterior, la qüestió de 
la relació conflictiva (“necessito que ell faci X perquè jo aconsegueixi el que vull, encara que 
això suposi que ell no ho aconsegueixi”) amb el tema dels problemes que, afectant la relació 
entre les parts, poden danyar seriosament la possibilitat de trobar una solució al conflicte 

7. Segons el meu parer, molts autors no han pres consciència que la percepció d’allò que es pot distribuir, 
sense més ni més, no genera el pensament de suma zero. Es necessita quelcom més perquè això sigui 
possible: la percepció de la tinença. D’aquesta manera, i en contra d’una llarga tradició al món de la resolució 
de conflictes liderada especialment pel model harvardià, crec que la concepció de guanyar-perdre de la 
qual ens parlen aquests autors no està relacionada amb la percepció de la distribució.

Problemes en la PercePció

El tipus de problemes que categoritzo com a problemes en la percepció són aquells vinculats 
a la connexió entre els fets (conflicte real) i la percepció (conflicte percebut). En aquest 
sentit, estic pensant en els problemes que planteja la percepció de cada un dels actors en 
relació amb la situació de conflicte en què es troba. Els problemes de percepció són els que 
sorgeixen vinculats a la pregunta genèrica “De què es tracta aquest conflicte?”. Ara bé, crec 
que és important no confondre els supòsits de percepció d’incompatibilitat d’objectius (“crec 
que el que ell vol és incompatible amb el que jo vull”) que són un dels supòsits constitutius 
del conflicte (conflicte percebut) d’aquells problemes de percepció que obstaculitzen la 
recerca d’una solució al conflicte (“crec que això no pot resoldre’s perquè considero que 
qualsevol solució implicarà una renúncia per part meva”). La diferència fonamental és 
que els primers conformen el conflicte mentre que els segons apareixen una vegada la 
incompatibilitat percebuda d’objectius ja està present. Per tant, no sempre que hi ha una 
percepció d’incompatibilitat d’objectius es presenta també una percepció d’impossibilitat de 
solució.

  
 Tot el que ell aconsegueixi, jo ho hauré perdut”

Un altre procés comú a les situacions de conflictes és la generació dels denominats 
pensaments de suma zero. Un actor assumeix un pensament de suma zero en un conflicte 
quan considera que qualsevol aspecte que impliqui una consecució de l’objectiu per l’altra 
part suposarà indefectiblement una pèrdua per a ell i viceversa. Dit en altres paraules, si un 
actor assumeix que tot el que ell aconsegueixi en aquest conflicte serà perquè ho ha perdut 
l’altre i que tot el que l’altre aconsegueixi serà perquè ell no ho ha aconseguit, està sostenint 
un pensament de suma zero.

Segons la meva opinió, el pensament de suma zero és deutor de la conjunció de dues 
percepcions que anomenaré la percepció de la repartició i la percepció de la tinença. La 
percepció de la repartició està relacionada amb el fet que l’objecte del conflicte és distribuïble; 
pot ser dividit en parts sense que això impliqui una minva del valor de l’objecte. Per exemple, 
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(“no podem resoldre els nostres conflictes perquè sempre ens hem relacionat d’una manera 
negativa”). També en aquest cas la distinció arrela en el següent punt; si bé un conflicte, 
en última instància, és una relació, no en tots els casos sorgeixen problemes o no en tots 
els casos sorgeixen els mateixos problemes en la relació que poden condicionar la recerca 
d’una solució. Per exemple, tot conflicte implica una relació, però no tot conflicte implica un 
problema de desconfiança en la relació. Vegem aquest exemple.

  
 No és confiable...”

La confiança és un dels elements que ha adquirit, en els últims anys, una especial 
transcendència pel que fa al tema del conflicte i al de la seva resolució. Ara bé, no s’ha d’oblidar 
que els debats vinculats a aquest concepte han estat realment importants. En aquest sentit, 
i igual com passa amb els temes de la realitat o de les percepcions, la mera referència a la 
noció de confiança implica una sèrie de qüestions prèvies que són difícils de traçar aquí. En 
qualsevol cas, respecte a aquest article partiré d’un concepte de confiança que, més enllà 
de considerar-lo un dels més interessants, em permetrà palesar, d’una manera més clara, el 
problema que es planteja per trobar solucions dins d’un conflicte. (8)

La noció de confiança que assumiré en aquest article sosté que l’asseveració “Jo confio en 
tu respecte al tema X” és una afirmació sobre com es vinculen els meus interessos i els teus 
en el tema X. En aquest sentit, el que afirma tenir confiança sosté la creença que els seus 
interessos estan encapsulats (incorporats sense perdre la seva identitat) entre els interessos 
de la persona en qui es confia. La noció d’encapsular pretén fer ressaltar aquí dos aspectes 
constitutius de la confiança: a) afirmar que tinc confiança implica afirmar que tu has receptat 
els meus interessos al costat dels teus, i b) afirmar que tinc confiança implica sostenir que 
els meus interessos estan entre els teus, però que no són els teus; això és, que no has 
confós els meus interessos amb els teus. Per exemple, si jo afirmo que “Confio que el meu fill 

8. Aquest concepte és el que ha estat presentat i defensat per Rusell Hurdin. Vegeu hurDin, Rusell. Trust & 
Trustworthiness. Nova York: Russell Sage Foundation, 2002.
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aprovarà l’assignatura X” el que estic sostenint és que ell sap com n’és, d’important, per a mi 
que aprovi aquesta assignatura, i que ha assumit aquest interès meu com una cosa valuosa 
amb independència de si per a ell és important o no aprovar l’assignatura esmentada. La 
confiança és llavors una descripció de la manera en què la persona que confia creu que 
estan conformats els interessos de la persona en la que es confia. Aquesta noció té, segons 
la meva opinió, dos punts que necessiten un aclariment més detallat.

Un primer punt important d’aquesta manera d’entendre la confiança és que no diu res sobre 
com ha de ser el meu comportament en aquesta relació. Seguint amb l’exemple, del fet que 
jo afirmi que confio en el meu fill per aprovar l’assignatura no es deriva res respecte de les 
coses que jo faré perquè aconsegueixi aprovar-la. Per exemple, simultàniament puc fer-li 
promeses o amenaces respecte del fet d’aprovar l’assignatura. I cap d’aquestes coses no 
negaria que tinc confiança en ell; això és, que sé que ell valora com d’important n’és, per a mi, 
que superi l’assignatura. Probablement, aquest és un dels punts més complexos d’aquesta 
noció. Però, segons la meva opinió, és fàcil de veure si s’entén que una cosa és reconèixer 
que ell valora els meus desitjos i una altra ben diferent és la qüestió de si l’aprovarà o no. 
De fet crec que moltes vegades quan un fill ens pregunta “És que no confies en mi?” perquè 
l’hem amenaçat si suspèn l’assignatura i nosaltres contestem “Sí, confio en tu però..”, el que 
passa és que estem usant dues nocions diferents de confiança; per a ell confiar significa 
assumir que ho aconseguirà i, per tant, l’amenaça no té sentit. Mentre que per a nosaltres 
parlar de confiança és reconèixer que ell sap com n’és, d’important, per a mi, però que això 
encara no diu res sobre si aprovarà o no aquesta assignatura. En el mateix sentit, quan ha 
suspès l’assignatura i afirmem “Jo havia confiat en tu!”, llavors som nosaltres els que ens 
oblidem de la noció de confiança que estàvem usant.

El segon punt important és que per a aquesta noció cal distingir entre el concepte de confiança 
i el de confiabilitat. Quan s’afirma que algú és confiable (“el meu fill és una persona confiable 
i aprovarà l’assignatura X”), a diferència del cas de la confiança, sí que diu alguna cosa sobre 
el comportament que s’espera de l’altre. Si jo crec que el meu fill és confiable, el que estic 
sostenint és que no només ha encapsulat els meus interessos entre els seus sinó que, a més, 
a) té les habilitats i competències per aprovar l’assignatura, b) és una persona que compleix 
els seus compromisos i que, per tant, farà tot el que estigui a les seves mans per superar-la 
de manera que satisfarà, alhora, els meus interessos i c) actuarà així per evitar que la nostra 
relació es deteriori.

Doncs bé, si es pensa d’aquesta manera em sembla que és fàcil de veure per què una relació 
construïda des de la desconfiança i la desconfiabilitat dificulta la possibilitat de solucionar el 
conflicte; això és, de superar la percepció d’incompatibilitat d’objectius. Si un actor percep 
que els seus objectius són incompatibles amb els d’una altra persona a la qual necessita per 
realitzar-los (relació conflictiva) i, a més, assevera que no confia en l’altra persona (no tindrà 
en compte els meus interessos) o que l’altre actor no és confiable (no realitzarà les accions 
necessàries per protegir els meus interessos), llavors les possibilitats de trobar una solució 
al conflicte es fan realment més complexes. L’afectació de la confiança i la confiabilitat d’una 
relació sobre la possibilitat de trobar una solució pot produir-se de dues maneres diferents: 
a) perquè un actor no té clar si l’altre encapsularà els seus interessos o realitzarà les accions 
pertinents per a la satisfacció dels interessos (mancada de confiança) o b) perquè un actor 
assevera que l’altre farà tot el possible per desarticular els meus interessos (desconfiança).

El problema d’aquest tipus de situacions és que la constitució d’una relació de falta de 
confiança o de desconfiança obliga a conformar una bastida de garanties que fa que la 
solució del conflicte sigui més costosa. Per exemple, si un creditor no creu que el deutor sigui 
capaç d’encapsular els seus interessos, llavors no pot veure’l com a confiable. En no poder-lo 
veure com a confiable, això fa que qualsevol proposta, oferta o promesa que es posi sobre 
la taula serà rebutjada sempre que no n’asseguri o en garanteixi el compliment per altres 
vies (“acceptaré l’oferta de pagament del deutor si ell la garanteix amb el seu patrimoni 
personal”). Però llavors una possible solució del conflicte en un escenari de relacions entre 
persones que no són considerades per l’altre confiables és més costosa que un acord entre 
persones que es reconeixen mútuament confiables. I, automàticament, això fa que un 
conflicte en aquestes condicions sigui més difícil de resoldre. (9)

Fins aquí he tractat el tema de la noció de conflicte, la qüestió dels plans d’intervenció i les 
diverses problemàtiques que poden condicionar el procés de recerca d’una solució en un 
conflicte. Arriba ara el moment de la pregunta clau d’aquest article: la mediació, pot ser 
presentada com a mètode d’intervenció per als conflictes en qualsevol dels plans assenyalats 

9. La negació de la confiança és asimètrica en el sentit que hi ha dues opcions: a) no saber si encapso o no els 
meus interessos o b) saber que actuarà contra els meus interessos. Aquesta és la mateixa distinció que hi 
ha entre la condició d’agnòstic (no afirma o nega que déu existeix) i ateu (afirma que déu no existeix).
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i per a qualsevol de les problemàtiques esmentades? I, curiosament, si ens deixem portar 
pel que ha estat la caracterització de la mediació en els últims anys la resposta sembla ser 
positiva; s’ha parlat de la mediació preventiva, de la mediació en la gestió del conflicte i de 
la mediació com a mètode de resolució de conflictes. També s’ha defensat la mediació com 
a metodologia reeixida tant per als problemes de comunicació, com per als de percepció i 
els de relació. I així, successivament, s’ha anat formant un embolic a l’entorn de la mediació 
que poc a poc ha colonitzat qualsevol pla o aspecte relacionat amb el conflicte. Per poder 
mostrar o, almenys, intentar aportar una mica de llum sobre tot allò que envolta la mediació 
i que no queda, segons la meva opinió, sota el seu influx, potser és necessari començar 
per fer algunes consideracions entorn dels models de mediació que s’han presentat al llarg 
d’aquesta història.

els models de mediació

Sóc de l’opinió que si es preguntés als mediadors què és la mediació probablement es 
destacarien, juntament amb algun o altre conflicte, diferents models com a resposta a 
aquest plantejament. Crec que les referències dels interlocutors apuntarien a les següents 
propostes: la mediació basada en acords, la mediació transformativa, la mediació circular 
narrativa i la mediació sistèmica. Però potser n’hi hauria una altra que podria aparèixer en 
aquesta competició de models ja que conforma, d’alguna manera, l’última proposta vinculada 
a la noció de mediació: la mediació dels diàlegs apreciatius. En endavant presentaré cada un 
d’aquests models.

la mediació basada en acords

Des del punt de vista d’una exegesi històrica crec que el primer model que va obtenir l’atenció 
dels mediadors va ser el model basat en l’acord. D’alguna manera, la idea de resolució de 
conflictes en relació amb la idea de consecució d’un acord (un conflicte es resol perquè les 
parts prenen un acord) va posar aquest model com el nucli de referència de les propostes de 
la mediació. Fonamentalment, el que la mediació basada en acords defensa és que l’objectiu 
primordial del mediador és ajudar les parts en la consecució d’un acord que impliqui la 
superació de la situació de conflicte. Les discussions a nivell intern d’aquest model han girat 
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la mediació circUlar narrativa

La proposta del model circular narratiu sorgeix, al meu entendre, a partir de la següent 
pregunta: on és el conflicte? Segons la resposta a aquest interrogant es podrien identificar 
dos submodels. Per al primer, el conflicte es troba en la narrativa de les parts. En aquest 
sentit, aquestes propostes tenen una forta influència dels moviments filosòfics antirealistes 
i constructivistes que neguen l’existència de la realitat: no hi ha conflictes en la realitat 
perquè aquesta no existeix; el conflicte es troba en la narrativa de les parts i són elles qui 
el construeixen (11). Per la seva part, hi ha una versió més feble d’aquest model, en el sentit 
que no implica assumir la inexistència de la realitat. Per a aquesta segona proposta la idea 
és que, més enllà d’una afirmació ontològica sobre la realitat, el més important és que el 
conflicte es manifesta en les narratives. En aquest sentit, la manera com les parts veuen el 
conflicte es posa de manifest en la seva manera de narrar-ho. Així les coses, sigui per una 
raó o una altra, la clau d’aquesta proposta és que la intervenció del mediador se situa en 
aquesta narrativa; es tracta que el mediador ajudi les parts a generar una narrativa nova que 
apunti a la resolució del conflicte, més que a la seva pervivència.

la mediació sistèmica

El quart model de mediació beu d’una concepció específica de les relacions humanes: la 
proposta sistèmica. No és senzill identificar en poques línies aquesta complexa concepció 
de la interacció i de l’ésser. Però potser amb els riscos que imposa tota generalització, 
podria dir-se que la proposta sistèmica implica una forma d’entendre com es relacionen les 
persones i com es construeix el seu ser a partir d’aquesta específica forma de relacionar-se. 
La interacció ha de ser observada entorn de la idea de sistema; una pluralitat d’elements 
que es relacionen en diferents nivells. En aquest sentit, crec que la proposta sistèmica no 
només recepta la inclusió d’un conjunt d’elements més o menys ampli, sinó que observa, 
d’una banda, la transcendència dels diferents nivells dins d’aquesta relació entre els diversos 

11. Un llibre que proposa aquesta manera d’entendre el model circular narratiu és WinslaDe, J.; monK, g. Narrative 
mediation. A new approach to conflict resolution. San Francisco: Joseey-Bass, 2000.

de manera general entorn de dues grans qüestions: quines característiques es pot exigir a 
l’acord perquè pugui ser considerat com a producte reeixit de la mediació, i quins són els 
límits que té el mediador en la seva intervenció?

la mediació transformativa

La mediació transformativa sorgeix a partir de les critiques presentades contra el model 
basat en l’acord (10). En línies molt generals, aquestes crítiques es poden resumir en dues. 

La primera crítica estableix que posar com a objectiu de la intervenció del mediador la 
consecució d’un acord entre les parts no diu res sobre l’objecte fonamental sobre el qual 
descansa el conflicte, la relació entre elles. En aquest sentit, aconseguir un pacte no implica 
una modificació de la relació conflictiva que les parts sostenen. Per a aquest model les 
dues qüestions clau de la resolució de conflictes són: Han superat les parts la conflictivitat 
de la seva relació? I han aprehès a relacionar-se d’una manera no conflictiva en el futur? 
Conseqüentment, per als transformativistes, els models de mediació basats en l’acord 
s’equivoquen en l’aspecte central de la resolució de conflictes. 

Per la seva part, la segona de les crítiques podria ser plantejada de la manera següent: 
encara que l’acord fos un element substancial per a la idea de resolució, hi ha certs conflictes 
que requereixen d’un procés previ de caràcter transformatiu que permeti generar aquests 
consensos. Els models basats en l’acord semblen pressuposar, segons els transformativistes, 
que en el conflicte es donen totes les condicions necessàries per identificar aquest pacte, i 
el que fa el mediador és ajudar a plasmar-lo. Però per al model transformatiu això és fals; hi 
ha conflictes en els quals per diverses raons les parts no poden entreveure quin podria ser 
un acord que permetés resoldre la situació. En aquest sentit, que el mediador treballi en la 
consecució d’un acord sense intervenir prèviament en un pla superior, aquell que defineix la 
concurrència de les condicions que els subjectes puguin comprendre i visualitzar un possible 
acord, és un greu error.

10. Sense cap mena de dubte, el llibre que serveix com a referència d’aquestes crítiques és baruch bush, r. a.; 
Folger, J. P. The promise of mediation. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1994. 
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components del sistema (l’acció d’A es vincula amb la reacció de B però, al seu torn, la reacció 
de B condiciona les noves reaccions d’A) i, a més, desenvolupa la qüestió de com una relació 
entre dos components incideix en la caracterització de les relacions entre altres elements 
del sistema (la relació entre els elements A i B afecta la relació entre els elements C i D). Amb 
tot, per als sistèmics, per a la comprensió d’un conflicte importa la comprensió del sistema 
i no simplement l’anàlisi de la relació entre dos o més elements d’aquest sistema. Per tant, 
el que defensa la versió sistèmica de la mediació és una ampliació de l’abast de l’actuació 
del mediadors. En aquest sentit, l’operador ha de transcendir la referència de les persones 
del conflicte per posar-se com a objectiu de la seva intervenció el sistema en el qual es 
relacionen les esmentades persones.

Fins aquí tenim el que han estat, segons la meva opinió, les concepcions més conegudes de 
la mediació. Tanmateix, hi ha una altra proposta que val la pena presentar encara que sigui 
de manera succinta: els diàlegs apreciatius. Ara bé, si presentar propostes amb cert nivell 
de consolidació pot resultar problemàtic, parlar d’una nova perspectiva és, sense cap dubte, 
encara més complex. Segons la meva opinió, això és així perquè quan s’encara l’explicació 
d’una proposta nova sorgeix el condicionant que moltes de les seves asseveracions encara 
no estan assentades: identificar allò que encara està en procés de conformació no és un 
problema menor. Però, en qualsevol cas, ja que l’objecte d’aquest treball no és desenvolupar 
de manera detallada les propostes, crec que serà possible presentar un conjunt mínim de 
consideracions que permetin al lector fer-se una idea dels seus elements fonamentals. 

la mediació dels diàlegs aPreciatiUs

Potser les tres idees predominants en la proposta dels diàlegs apreciatius són el 
constructivisme, el valor de la reflexió conjunta i el paper de les experiències i imatges 
positives en el disseny del futur. Per als defensors dels diàlegs apreciatius, el punt de partida, 
com passaria amb una part dels partidaris del model circular narratiu, és que la realitat està 
construïda pels actors. En aquest sentit, treballar en el conflicte és interactuar en el nivell 
de les construccions mentals dels subjectes. En segon lloc, els diàlegs apreciatius conceben 
la reflexió com a centre d’aquest actuar; és a través dels processos de reflexió que les parts 
poden entreveure els seus conflictes tal com ells els porten a la mediació. I, finalment, aquest 
procés de reflexió pren un sentit diferent quan el mediador propugna la recerca d’imatges 
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positives amb la intenció de fer ressaltar allò que sí que va funcionar o funciona entre les 
parts. És a partir d’aquests moments positius o apreciatius que el mediador destaca el que 
podria ser un primer pas cap a la resolució; si van poder col·laborar llavors, poden col·laborar 
ara per sortir del conflicte.

Aquestes són, de manera molt succinta, les cinc propostes (12) que en algun moment, amb 
més èxit o menys, s’han presentat com a models de mediació. Ara bé, crec que n’hi ha prou 
amb reflexionar somerament sobre el que he expressat aquí per adonar-se en un mateix 
nivell del discurs que no tots aquests candidats operen. Per mostrar el que vull assenyalar 
començaré presentant la següent taula comparativa:

12. Tot i que pugui semblar sorprenent, encara hi ha una proposta més: la mediació del compromís. Totes les 
propostes anteriors assumeixen una idea bàsica: la mediació propugna un canvi. En aquest sentit, crec 
que cada un dels anteriors desenvolupaments assumirien la idea que, en darrera instància, el mediador és 
un agent de canvi. Doncs bé, la mediació del compromís apunta, en part, a sostenir una ruptura d’aquest 
supòsit. Intervenir no és sempre buscar el canvi sinó que, de vegades, es tracta d’acompanyar les parts en el 
seu pas pel conflicte. En aquest sentit, la mediació del compromís, tal com l’entenc, reclama tres objectius: 
aconseguir una proposta de mediador versàtil capaç d’adaptar la seva intervenció a la gran diversitat i 
complexitat dels conflictes (de vegades buscar acords és l’objectiu i d’altres es tracta de transformar), 
reconèixer la necessitat d’un mediador capaç d’incorporar-se al sistema conflictiu sense haver de renunciar 
a les seves pròpies idees o valors (la neutralitat és una quimera o, tot i ser possible, és poc útil) i, finalment, 
endinsar-se en la convicció que moltes vegades la gran tasca del mediador no és aconseguir que el conflicte 
canviï sinó presentar un escenari on els subjectes puguin dir amb veu autèntica allò que volen i/o consideren. 
En aquest sentit, el model del compromís no busca un mediador que prengui com a referència la idea de 
canvi, sinó més aviat que encari el que es considera com a problema primigeni de tota situació de conflicte; 
això és, construir un espai en què les persones puguin dir, expressar i debatre allò que pensen, però 
sense necessitat de tenir una veu impostada. No hi ha, per tant, per a aquest model un reclam perquè 
les parts canviïn en les seves expressions per aconseguir un canvi superador del conflicte (no hi ha una 
història alternativa o una experiència positiva pretèrita que hagi de ser portada pel mediador). Vegeu els 
fonaments d’aquesta proposta a mayer, b. Beyond neutrality. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 2004. 
Tanmateix, segons la meva opinió, aquesta proposta planteja dos problemes; en primer lloc, cal especificar 
molt per comprendre l’abast del que s’està sostenint i, en segon lloc, deforma de manera tan radical la idea 
d’un mediador que és realment complex veure-s’hi reflectit. Per aquesta raó no m’ocuparé aquí d’aquesta 
proposta.

Proposta
Què s’ha de buscar 

en la mediació 
davant el conflicte?

Com ha de 
buscar-ho 

el mediador?

Per a què 
ha de buscar-ho 

el mediador?

Basat en l’acord Un acord
entre les parts ¿? Acordar per canviar

el conflicte

Transformatiu
La transformació 

de la relació 
entre les parts

¿? Transformar per 
canviar el conflicte

Circular narrativa ¿?
Amb la construcció 

d’una història 
alternativa que 

proposen les parts

Acordar o 
transformar per 

canviar el conflicte

Sistèmica ¿?
A partir de la idea 
que el conflicte és 
part d’un sistema

Acordar o 
transformar per 

canviar el conflicte

Diàlegs apreciatius ¿?
Reflexionant sobre 
imatges positives o 

apreciatives

Acordar o 
transformar per 

canviar el conflicte

 

La idea que pretenc defensar amb la taula anterior és que, segons la meva opinió, les 
propostes responen a qüestions diverses. I això es posa de manifest quan se’ls pregunta 
a les diferents concepcions què ha de buscar el mediador i per a què ho ha de buscar. En 
aquest sentit, només hi ha tres propostes que defensen un objectiu assignat a la mediació: 
aconseguir un acord, aconseguir la transformació de la relació i establir un escenari perquè 
les parts puguin debatre i discutir sobre les seves idees. Al contrari, les altres tres proposicions 
es construeixen entorn d’una pregunta de tall tècnic: com s’ha de buscar allò que és rellevant 
per resoldre el conflicte? Vegem-ho amb una mica més de detall.
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Per a una proposta circular narrativa el punt és que, a partir de la coconstrucció d’una història 
alternativa, serà possible aconseguir l’objectiu de la mediació. Ara bé, aquesta proposta no 
implica prendre partit per una específica resposta a la qüestió de quin és aquest objectiu. Per 
aquesta raó, la intervenció circular narrativa pot efectuar-se tant en el cas que el mediador 
busqui aconseguir un acord com en el cas que aquest pretengui concretar una transformació 
de la relació entre les parts. Conseqüentment, el model circular narratiu expressa una tècnica 
de treball per al mediador que té com a fi immediat generar una història alternativa. Però 
aquest objectiu intermedi pot conjugar-se amb una pluralitat d’objectius ulteriors: acordar 
o transformar.

Igual que en el cas anterior la proposta sistèmica apunta a definir el marc i l’abast de 
l’actuació del mediador. Però tampoc no propugna la consecució d’un objectiu ulterior que 
sigui diferent a les concepcions basades en l’acord i en la transformació. El model sistèmic, 
consegüentment, funciona en termes d’una tècnica de l’actuació del mediador; tant si es 
busca un acord o una transformació s’ha de pressuposar el caràcter sistèmic de les relacions 
que conformen el conflicte.

Finalment, també la proposta dels diàlegs apreciatius centra la seva atenció en la qüestió de 
què cal fer, i per aquesta raó encaixa perfectament tant en la variant de l’acord com en la de la 
transformació: aconseguir imatges positives amb vista a aconseguir un acord o aconseguir-les 
per transformar la relació. En resum, segons la meva opinió, de les sis propostes enunciades 
només dues propugnen la defensa d’un model de mediació; la mediació basada en acords i 
la mediació transformativa.

de la mediació a l’oPerador

Una vegada presentats els tres models i els tres plans d’intervenció és possible combinar-los 
amb els models per veure l’abast de cada una d’aquestes propostes.

Supòsits Basat en l’acord Transformatiu

Prevenir A B

Gestionar C D

a. bUscant acords evitant conflictes

Segons la meva opinió, sostenir des d’un model de mediació basat en l’acord que aquest 
mètode té efectes preventius, pot ser entès de tres maneres: a) en aconseguir un acord 
es va acabar el conflicte, b) la consecució d’un acord implica evitar tots aquells conflictes 
que podrien haver sorgit a partir del conflicte originari i c) en aconseguir un acord les parts 
evitaran tenir en el futur altres conflictes. La primera de les interpretacions, per dir-ho 
d’una manera ràpida, sembla afirmar que del fet que hi hagi sastres se segueix que no hi 
ha descosits. La noció de prevenció no pot ser predicada del mateix conflicte que és objecte 
d’una mediació. Bàsicament s’està confonent la idea de resolució amb la idea de prevenció. 
Per la seva part, la segona de les interpretacions és, segons la meva opinió, trivial i, en aquest 
sentit, poc interessant. Això seria el mateix que afirmar que la intervenció d’un metge és 
preventiva simplement perquè en curar malalties evita qualsevol seqüela que hagués sorgit 
si la malaltia hagués subsistit. Quan es parla de prevenció es requereixen dos elements; a) 
que no hagi sorgit el conflicte que es preveu i b) que es treballi sobre aspectes associats 
a l’aparició del conflicte i no en el conflicte pròpiament dit. Precisament, l’última de les 
possibilitats, en respectar aquestes dues condicions, sembla la més interessant de les tres. 
Ara bé, el problema fonamental és que no arribo a veure amb claredat en quina mesura 
l’acord aconseguit avui per dues persones en una mediació evita que aquestes tinguin, ja 
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sigui entre si o amb altres persones, nous conflictes. Potser podria sostenir-se que, per 
exemple, en la mesura que les parts han aconseguit un acord que resol el seu conflicte, això 
farà que els conflictes futurs sorgeixin d’una manera diferent (per exemple, sense violència, 
amb empatia, etcètera). Però llavors, el que prevé la mediació, en el millor dels casos, no és el 
conflicte sinó la violència, la falta d’empatia, etcètera. Per exemple, promoure una campanya 
educativa entorn de la transcendència de compartir els recursos és, al meu entendre, una 
mesura preventiva del conflicte (si els nois aprenen a compartir, aprendran a no construir els 
seus objectius com a incompatibles). O en un altre cas, desenvolupar activitats relacionades 
amb la millor comprensió d’aquelles persones que són d’una cultura o raça diferent té una 
funció preventiva en termes de l’aparició de conflictes racials. Però crec que qualsevol pot 
entendre que no s’ha de confondre la realització d’una campanya per evitar els accidents de 
la llar amb generar un projecte en un hospital per respondre ràpidament davant d’aquest 
tipus d’urgència. És cert que el mateix metge pot representar dos papers (rols) diferents 
durant la seva consulta; curar la ferida i explicar com evitar que es tornin a ferir. Tanmateix, 
ningú no diria que l’acció de curar la ferida és preventiva. En el mateix sentit, el fet que un 
mediador aconsegueixi un acord entre les parts no se segueix que això provoqui l’absència 
de conflictes per a aquestes persones en un futur.

En resum, quan es parla de l’aspecte preventiu de la consecució d’un acord entre les parts 
(“l’acord d’avui evita altres conflictes de demà, entre les mateixes persones o d’elles amb 
d’altres”) això sembla estar vinculat amb alguna intervenció del mediador que, precisament, 
transcendeix la seva relació amb la consecució d’un consens entre les parts. I en tot cas el que 
sembla evitar, i això caldria provar-ho, no és pròpiament l’aparició de conflictes sinó l’aparició 
de conflictes amb determinades característiques (violència, falta d’empatia, deslegitimació, 
etcètera). Per tant, no crec que un model de mediació basat en l’acord pugui presentar-se 
com una eina preventiva o, almenys, no en un sentit determinant.

b. transformar Per evitar conflictes

D’alguna manera, com analitzaré també en els altres epígrafs d’aquesta anàlisi, el model 
transformatiu pot ser vist com una superació del model basat en l’acord. Aquest aspecte 
superador està vinculat amb el fet que en transcendir la recerca de l’acord, amb vista a 
transformar la relació, la fortalesa de la intervenció cap al futur és més clara. L’afirmació del 

model transformatiu és, en algun sentit, intuïtivament més acceptable; s’ha passat d’afirmar 
que l’acord d’avui evita conflictes demà a asseverar que la transformació de la relació d’avui 
evita conflictes demà. Ara bé, aquí sorgeixen dos tipus de problemes. El primer problema és 
que, com ja he esmentat quan he presentat aquest model, per a alguns, la transformació no 
és el fi (13). Dit en altres termes, la transformació és funcional a la consecució d’un acord entre 
les parts que superi la relació conflictiva. Denominaré a això model transformatiu mixt. Al 
contrari, per a d’altres la transformació és un fi en si mateix; és a dir, l’objectiu és transformar 
i això no diu res sobre l’acord entre les parts. Denominaré aquest model transformatiu 
pur (14). En aquest sentit, si es parteix d’un model transformatiu mixt penso que d’alguna 
manera els problemes anteriorment presentats en relació amb el model basat en l’acord 
apareixen novament en relació amb el model transformatiu; continua sorgint el dubte 
entorn de quina mesura un consens avui evita conflictes demà. I això encara quan la relació 
entre les persones ha canviat per aconseguir l’esmentat acord. Sens dubte, una altra vegada, 
l’abast d’aquesta asseveració pot ser delimitat; el consens d’avui evita un tipus de distensió 
demà. Però, crec que això no és pròpiament, tal com ja he mostrat, una intervenció a nivell 
preventiu. El segon problema està relacionat amb l’aspecte transformatiu tant del model 
mixt com del pur. La qüestió que aquí sorgeix és que la transformació pretén operar sobre 
una específica relació entre les parts. I, si això és així, caldria mostrar en quina mesura 
a l’hora de canviar la meva relació amb una persona estic canviant la meva relació amb 
qualsevol altra persona. Dit en altres paraules, perquè la transformació generada per un 
model pur de mediació pugui tenir efectes preventius és imprescindible mostrar com el 
canvi de la relació entre dues persones implica un canvi de la relació d’aquestes amb altres 
persones. I això, tinc la sensació que requereix indefectiblement assumir una afirmació 
molt més complexa: la mediació no solament canvia la relació entre les persones, sinó 
que directament les transforma (15). Les implicacions que sorgeixen d’aquesta afirmació 

13. Per veure un exemple d’aquest tipus de propostes podeu consultar DíeZ, F.; taPia, g. op. cit.

14. Per veure un exemple del model transformatiu pur podeu consultar baruch bush, r. a.; Folger, J. P. op. cit.

15. De fet, crec que, precisament, és això el que Bush i Folger pensen. Encara que també és veritat que ells fan 
un pas més; la mediació implica un canvi pel que fa a la moral de la societat en el seu conjunt. No analitzaré 
aquí les implicacions que té aquesta afirmació però només n’assenyalaré una: converteix, això, el mediador 
en una autoritat moral capaç de comprendre i ensenyar les parts com ens hem de transformar com a 
persones?
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són moltes i, al meu entendre, molt interessants. Però, des del punt de vista del problema 
de prevenció, el problema subsisteix: el canvi en les persones està referit a evitar futurs 
conflictes o a incorporar una manera diferent d’encarar-los?

Per tant, una vegada més, considero que en el pla de la mediació la perspectiva preventiva 
està més aviat vinculada, si és que s’accepta com provat el que se sol afirmar, a la idea del 
tipus de conflictes que sorgiran en el futur. Consegüentment, crec que hauríem de prendre 
consciència que el pla de la prevenció de conflictes reclama actuacions particulars l’absència 
de les quals no pot ser reparada per la mediació.

c. acordar des de la gestió

Tampoc no ha faltat l’oportunitat que la mediació reclami un lloc dins del pla de la gestió 
de conflictes. Potser l’exemple més clar d’aquest avenç és en els títols que solen atribuir-se 
a l’extensa oferta de cursos de postgrau vinculats a aquests temes. És molt comú que en 
aquest àmbit hi hagi propostes que apunten a la idea que la gestió inclou la intervenció del 
mediador (Màster en gestió de conflictes: la mediació) o supòsits en els quals, encara quan 
semblen considerar una proposta més àmplia respecte de la intervenció, el programa s’acosta 
indefectiblement a la formació de mediadors (Màster en gestió integral de conflictes). Segons 
la meva opinió, aquesta torna a ser una confusió problemàtica que té com a efecte més 
perniciós la incorporació d’especialistes formats exclusivament com a mediadors perquè 
intervinguin en conflictes que van més enllà del que és la seva pròpia capacitació. Vegem 
aquesta qüestió.

Com ja he esmentat anteriorment, quan es fa referència al tema de la gestió d’un conflicte 
s’està pensant en una sèrie de supòsits que, per diferents raons, obsten la possibilitat de 
ser resolts. En aquest casos he citat els dos exemples paradigmàtics que, segons la meva 
opinió, reclamen una intervenció a nivell de gestió: la immaduresa i la intractabilitat. En 
aquests casos el que està en joc no és la qüestió del conjunt de mesures necessàries per 
treballar en la seva resolució. Tornant al símil de la medicina; una cosa és fer una intervenció 
quirúrgica i una altra ben diferent disposar el conjunt de preparatius necessaris per poder-
la desenvolupar. En aquest sentit, és important destacar dues qüestions. En primer lloc, 
no tot conflicte requereix una intervenció a nivell de gestió; hi ha conflictes que per la seva 
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estructura específica ja estan en condicions d’iniciar una intervenció a nivell de resolució. I 
en segon lloc, la gestió de determinats conflictes és condició necessària però no suficient 
per aconseguir la seva resolució; es pot haver intervingut per aconseguir que un conflicte 
esdevingui madur, però no aconseguir que finalment es resolgui.

Si es té en compte els dos elements anteriorment assenyalats, no s’ha d’inferir del fet que en 
la mediació s’hagi aconseguit un acord, el reconeixement del paper d’aquest mediador en 
el pla de la gestió. Crec que el que passa és una mica diferent. D’una banda, penso que les 
mediacions que finalitzen en acord són precisament aquelles mediacions en les quals no hi 
havia un conflicte immadur o intractable. I, d’altra banda, potser la qüestió més interessant 
és com està conformat el conjunt de mediacions que van finalitzar sense acord. Segons la 
meva opinió, és en aquest segon grup on han anat a parar, per a un usuari del model de 
l’acord, els casos que requerien una intervenció en el pla de la gestió. Sens dubte, no estic 
sostenint que tots els casos de no-acord estiguin vinculats a aquestes problemàtiques ja 
que hi ha altres raons que poden fer que no s’aconsegueixi un acord entre les parts. El que 
sostinc és que quan un mediador que treballa des del model basat en l’acord té davant un 
conflicte immadur o intractable hi ha dos efectes que se solen presentar:

n Tindrà problemes per reconèixer-ho. Tal com opera la mediació en aquest model, 
tenint exclusivament com a referència la constitució de l’acord, és molt difícil identificar 
els aspectes immadurs o intractables. Normalment els mediadors formats en aquesta 
concepció tendeixen a atribuir aquesta problemàtica a la inexistència d’un acord 
possible. Però el problema és més profund; quan el conflicte és immadur és irrellevant 
si hi ha o no un acord possible per a les parts. Per exemple, una cosa és que els actors 
assumeixin que les úniques alternatives per a l’acord proposades són impossibles 
d’acceptar per a l’altra part i una altra ben diferent és que els subjectes es neguin a 
avaluar l’acceptabilitat d’una proposta perquè la persona que ha fet l’oferta no és una 
interlocutora vàlida a la taula.

n L’ús de les eines. Si l’objectiu com a mediador és la constitució d’un acord, les eines 
d’intervenció tindran, precisament, com a única referència la conformació d’aquest 
consens. Però, una vegada més, el problema no és l’acord; un mediador pot usar totes 
les seves eines per ajudar les parts a construir una solució i sentir-se absolutament 
frustrat perquè els actors no són capaços de reconèixer l’alternativa que tenen davant 
dels seus ulls.

Per tant, reclamar d’una proposta de mediació basada en l’acord la incorporació del pla de 
la gestió de conflictes és com demanar al cirurgià que s’ocupi del tema de l’anestèsia del 
pacient; encara que alguna cosa en sap, no està preparat per intervenir amb solvència en 
un nivell diferent. A més, és obvi que precisament en aquest model basat en l’acord el xoc 
entre el pla de gestió i el de resolució és molt més radical. No en va, com he indicat abans, 
l’aparició del model transformatiu pretenia fer ressaltar aquest tipus de problemàtiques. 
Així que potser sigui en el model transformatiu on es produeixi la confluència d’ambdós 
plans d’intervenció.

d. transformar des de la gestió

Com en el cas del pla de la prevenció, els models transformatius han suposat un avenç 
que els ha aproximat al pla de la gestió. D’alguna manera, la idea de transformar la relació 
sembla augmentar les possibilitats d’èxit del mediador respecte dels conflictes immadurs o 
intractables. Tanmateix, crec que això encara no és suficient com per unificar els dos plans 
de la intervenció. Per mostrar on considero que hi ha el problema crec que cal tornar a 
analitzar separadament el model mixt i el model pur.

En el model mixt la referència de l’acord planteja algunes consideracions importants. No 
s’ha d’oblidar que la proposta consisteix a transformar per aconseguir l’acord. En aquest 
sentit, tornant al cas esmentat anteriorment, el mediador, a diferència del que passa en el 
model de l’acord, pot detectar la problemàtica vinculada a la negativa dels actors respecte 
de l’acceptabilitat d’una proposta perquè la persona que l’ha feta no és una interlocutora 
vàlida a la taula de mediació. La idea de treballar des del reconeixement i l’empoderament 
adquireixen en aquest àmbit un lloc preponderant que s’apropa al pla de la gestió del 
conflicte. Però malgrat això, crec que hi ha diferents problemàtiques que subsisteixen i que 
considero que aconsellen mantenir aquests dos plans diferenciats. Entre aquestes, potser la 
més clara és la que està relacionada amb l’abast de la transformació. Si es pren seriosament 
el model mixt, la transformació no pot ser efectuada en qualsevol sentit i per a qualsevol 
àmbit. Hi ha un límit concret en la intervenció del mediador: l’acord en aquest conflicte. Per 
aquesta raó, les intervencions transformatives han d’estar encarrilades ineludiblement cap 
a l’objectiu final de la història; això és, aconseguir el consens entre les parts. Per exemple, 
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quan en un conflicte apareix un problema comunicacional, si es pren com a referència 
l’acord, la idea d’intervenir per esquivar aquest obstacle queda emmarcada; el que el 
mediador transformatiu mixt busca és que les parts es comuniquin per resoldre el conflicte 
que tenen. Ara bé, què passa quan el problema de la comunicació transcendeix la interacció 
comunicacional entre les parts? L’inconvenient no és que els actors replantegin en termes 
negatius perquè estan en el conflicte, sinó que, directament, la comunicació és impossible. 
Què passa quan no és factible identificar una de les parts com en el cas d’un conflicte en el 
qual estan implicats uns conjunts d’actors individuals que no conformen un actor col·lectiu 
i que no tenen un lideratge, formal o informal, definit? En aquests casos l’etapa de gestió 
requereix una intervenció exclusivament relacionada amb el grup i l’actuació del col·lectiu. 
Només en la mesura en què el treball de gestió aconsegueixi conformar un interlocutor, sigui 
com a grup o com a individus, serà possible avançar cap a l’etapa de solució del conflicte. 
Però es pot tornar a assenyalar que la constitució d’aquesta part no està relacionada amb 
la constitució d’un acord, sinó amb la possibilitat de començar a treballar per aconseguir-lo.

És cert que en alguns casos el mediador mateix pot realitzar una intervenció en el pla de la 
gestió del conflicte. Però, més enllà dels problemes que pot plantejar aquesta transmutació, 
dels quals no me n’ocuparé aquí, el tema clau és que aquest doble paper obliga el mediador, 
perquè la intervenció sigui reeixida, a treure’s del cap la perspectiva de la recerca d’una 
solució: és necessari que reconegui la vàlua de l’acció en el context preparatori per a la recerca 
de l’acord. A més, ha d’identificar les eines pertinents que moltes vegades no són pròpies 
de la formació d’un mediador. Sens dubte, també hi ha casos en què aquest doble paper no 
és possible o vulnera clarament la idea del mediador. Per exemple, en un procés d’escalada 
del conflicte té sentit l’ús de la força per aconseguir separar els contendents. Tanmateix, 
aquesta actuació, que des del punt de vista de la gestió és perfectament assumible, en el 
context de la mediació seria difícil d’incorporar; els cascos blaus gestionen el conflicte de 
manera que una vegada estabilitzat sigui possible la intervenció d’un mediador. Però jo no 
diria que els cascos blaus siguin mediadors.

Si el problema de l’abast en el cas del model mixt és identificable a partir del reconeixement 
que la transformació busca l’acord, en el cas del model pur aquesta contenció desapareix; 
la transformació de la relació és un fi en si mateix. Això provoca, com ja he assenyalat 
anteriorment, que el model transformatiu pur aposti per un abast més gran que el del model 
mixt. Ara bé, encara que la contenció de l’acord desapareix, em sembla que subsisteix el 
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límit vinculat al context conflictiu: transformar la relació conflictiva. Per exemple, la idea de 
reconeixement i la idea d’empoderament queda delimitada a la contrapart o contraparts 
que estan en el conflicte. No es tracta que el mediador del model transformatiu mixt 
aconsegueixi que aquest actor tingui una actitud de reconeixement respecte de qualsevol 
persona i qualsevol altre context de la seva vida. Sens dubte, aquí torna a sorgir la qüestió 
que he apuntat anteriorment sobre si la transformació reclama un canvi delimitat a la 
relació o un canvi de les persones que transcendeixi el conflicte específic sobre el qual s’està 
intervenint. Segons la meva opinió, no reconèixer aquest límit és portar la mediació cap 
a altres àmbits professionals per als quals no hem estat capacitats com a mediadors i, el 
més important, no hem estat autoritzats o legitimats per les parts per intervenir en aquest 
nivell, per exemple, com en el cas de les intervencions terapèutiques. Per tant, encara que 
s’accepti que el mediador transforma la relació conflictiva, de vegades, la gestió de la situació 
de conflicte requereix una intervenció més profunda que transcendeix aquesta relació per a 
aquest conflicte. Per exemple, un divorci en un cas de violència de gènere pot requerir una 
intervenció a nivell de gestió relacionada amb la personalitat violenta d’una de les parts. 
Aquest tipus de conflictes immadurs no pot ser encarat des de la perspectiva de la tècnica 
de l’empoderament o del reconeixement perquè hi ha una cosa prèvia que està en joc. 
Tanmateix, i crec que això cal assenyalar-ho d’una manera insistent, això no diu res sobre la 
possibilitat que una vegada s’ha gestionat el conflicte tingui sentit conformar una intervenció 
en l’àmbit de mediació. El fet que la mediació sàpiga trobar i defensar el seu espai permetrà 
que a partir de la intervenció de gestió la participació d’un mediador pugui tenir sentit ple. 
Curiosament, allò que per al model mixt sembla ser ara un element constitutiu de la seva 
fortalesa i raó de ser, buscar un acord en el model pur desapareix. Continuant amb l’exemple, 
jo defensaria emfàticament que té sentit una intervenció d’un mediador en la seva versió del 
model mixt per treballar en la construcció d’un acord entorn del règim específic d’aliments 
d’aquests cònjuges una vegada esquivada l’etapa de gestió. Però això no és possible en el 
model pur.

Resumint, en comptes d’intentar portar la mediació més enllà del seu abast fent ingerència 
en altres àmbits, potser el que convindria és reconèixer que, d’una banda, el mediador ha 
d’intervenir un cop esquivades les dificultats que reclama un treball en el pla de la gestió. 
I, d’altra banda, cal no oblidar que del fet que un conflicte sigui immadur no se segueix 
que no s’ha de pensar en un disseny estratègic d’intervenció que impliqui, entre altres, la 
participació d’un mediador en el moment apropiat, amb l’abast adequat.




