
Vers el sentit pedagogic de percepcions i d'emocions. Per aquest 
de la mediació motili, alglirles de les ilztervencions del 

propi lnediador l~at irar~ d'assurnir fiin- 

Joan Josep Sarrado cions d'anhlisi i projecció vers les perso- 

Jordi Riera nes en dihleg respecte del tipus de comu- 

M. Carme ~~~~é nicació i de relació que utilitzen, per tal 
de possibilitar reflexiorzs metacornuizica- 
tives dels actors implicats. 

La mediacib, defiigint ingtizues vi- 

'O 
siorzs parrhptiqrre.~, esdevé lrrza transdisci- 
pliiln que, valid17izt inetodologies irlter- 

9 
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P 

obvi que si es pretén que la rnediació sigui 
$ educativa, tot 110 val: voler cornurzicar-se 
S implica LLIZS  deter~nilzats referents conduc- .- 
e tlials i rzo d'nltres, un desig de corlstr~rcció .?? 
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2 i d'aprenenta tge d'al tres plints de vista, 
Y 

El corzflicte ha de ser conceb~it corn 
quelcom que les parts creen i recreen e11 
tarlt que stries de coiztrib~rcions comuni- 
catives i i l terdeezdets  d'lzabilitacid i de 
comnpettrzcia. 

La seqii2ncia mediadora genera 
vivtncies de capacitació, de sentiment de 
correspo~zsnbilitat i de comprensió, així 
com virzcles relnciorlnls enlphtics. La seva 
irnplernentació en els diferents hrnbits del 
sisterna social pot contribuir a ~nodifico- 
cions c~iltlimls rellevarlts en 1111 fiihir pro- 
per: la recerca de l'eq~ritat des de la parti- 
cipació consensuadn erl els ferlblnetzs 1111- 

rnarzs i socials i en el context rnateix on 
s'halz produi't. La mediació, com a antro- 
pologia renovada i ~netodologia pedaghgi- 
ca de reflexió i coparticipació resporzsnble, 
sense ser panacea, possibilita el creixe- 
rnerzt de persones i de col-lectivitats. 



1. Exigencies i potencialitats de la mediació 

Els darrers temps han incorporat, en el teixit sociocultural i en l'ambit inter- 
nacional, significacions i signes vinculats amb més o menys rigor conceptual al 
significant "Mediació", encara que sovint entesa com una panacea que sembla re- 
soldre-ho tot amb una escassa inversió de temps i d'esforq. Doncs, ben al contra- 
ri, la reflexió i les experiencies ensenyen que no hi ha res que comporti una pan- 
solució, tot i que freqüentment els mediors que han pres part en processos de 
mediació valoren que han estat escoltats, que han pogut participar i que no s'han 
vist manipulats (Lederach, 1996: 6). Caldra actuar amb més prudencia i menys 
jactancia, amb un acurat component fronesic de l'existencia que minimitzi les 
visions suposadament panoptiques. 

Els episodis mediadors ho són d1habilitaciÓ i de responsabilitzacio, d'hones- 
tedat i de compromís en el si de sequencies de dialeg amb contingut etic, d'inter- 
pretació i de recerca de sentit. 

Diem que la mediació comporta escenaris d'interpretació i, sota aquest punt 
de vista, avui l'hern~enilutica sembla un idioma comú dins de la filosofia i de la 
cultura de la koiné de la filosofia, tot i que ara ja no es descodifica només com 
aquella disciplina que es vincula a la interpretació dels textos literaris, jurídics o '2 
teologics. El seu significat actual és forca més ampli; afecta l'educació, la medici- 
na, la sociologia, o bé, l'arquitectura. Si el pensament torna a l'hermeneutica és 
per tal de retrobar la historicitat i l'essencia dels continguts; cal assenyalar que s 

X 
aquest fet s'explica pel pes determinant que es va configurant a través de la teoria 5 
de la interpretació, de tal manera que aquesta "no es ninguna descripción por 'E 
parte de un observador 'neutral', sino un evento dialógico en el cua1 10s interlo- $ 
cutores se ponen en juego por igual y del cua1 salen modificados; se comprenden c 

f en la medida en que son comprendidos dentro de un horizonte tercero, del cua1 
no disponen, sino en el cua1 y por el cua1 son dispuestos." (Vattimo, 1991: 61- i 
62). A diferencia del pensament estructural, que defensava com a telos la clarifi- 3 
caci6 i el fet d'adonar-se per part de la consciencia observant d'ordres articulades 
d'acord amb regles; el pensament hermeneutic posa l'accent en la pertinenca 8 
d'observador i d'observat en un mateix horitzó comú, així com en la veritat com 

9 a esdeveniment que, en el si del dialeg entre ambdós interlocutors, implementa i i 
modifica, simultaniament, tal horitzó. La mediació esdevé una metodologia '; 

d'implicació constructiva i pedagbgica en escenaris comunicatius, que afavoreix 2 
la trobada i transformació de persones i conflictes des de la mateixa constel.laci6 $ 
que atorga competencia a l'ésser huma: la trobada narrativa i argumentativa amb 
l'alteritat. B 

i? 
O 

La via vinculada a la resolució de problemes i10 de conflictes opta per una fo- 9 
$ namentació ontologica i epistemologica objectual i instrumental, ja que centra - 

les intencions i l'activitat en el conflicte i en la seva resolució1 . Semblaria com si 



els conflictes fossin components de la vida que cal minimitzar o controlar amb 
certa diligencia i habilitat 2. Nosaltres, tot i respectant aquesta possibilitat, optem 
per la mediació com a dinimica subjectual, és a dir, com un procés de construc- 
ció d'entorns de comunicació humana que afavoreixen la presencia hermeneuti- 
ca, la resemantització i reconstrucció intersubjectives, on coincideixen reflexió, 
narració, escolta, solidaritat i responsabilitat. Val a dir que la resolució de proble- 
mes es troba f c ~ r ~ a  vinculada a suposits individualistes respecte de la naturalesa 
humana i de la interacció social, de tal forma que els conflictes remeten a situa- 
cions problemBtiques que han de ser afrontades per individus autbnoms que cer- 
quen la satisfacció de les seves necessitats (Folger & Baruch Bush, 1997: 38-40). 
Des d'aquesta tesi, el pretPs "mediador" (ara, errbniament entes com a influencia- 
dor o controlador del contingut) aprecia els conflictes com a obstacles per a la sa- 
tisfacció de conjunts de necessitats incompatibles i no es manté neutral ja que, 
com bé precisa el professor Jordi Giró (en premsa), només si considera que el 
conflicte "no es suyo sino de las partes (medioras) y que es a ellas a quien perte- 
nece enteramente la libertad de decidir, diremos que establece una relación neu- 
tral con relación al conflicto, pero si por el contrario entiende que su función es 
resolver o solu~rionar el conflicto, diremos que toma una posición implicada o 
que se implica en el conflicto. Y aquí consideraremos que neutral es antónimo de 
implicado." Co~n  a conseqüi.ncia, opta per jugar el rol de solucionador individual 
de problemes, pero sense regles o normes jurídiques que preservin la justícia i l'e- 
quitat amb referents Ptics i deontolbgics. Segurament per aquest motiu, alguns 
s'atribueixen el paper d'esdevenir l'alternativa a diferents vectors socials quan, 
en definitiva, niomés interposen mecanismes tradicionals de control instrumen- 
tal de les persones, i legitimen la desapropiació o bé el bloqueig cognitiu i emo- 
cional d'aquestes i la seva concreció en manca de significacions socials comparti- 
des, un baix nivell d'assertivitat i de cooperació, una pobresa comunicativa, una 
preocupació exclusiva per un mateix, la passivitat i la submissió (Boqué, 2000: 
190-191)3. 

1 La lin a de resolució de conflictes apareix prou documentada des de les aportaclons de dlfermts discipll. 
nes d?l saber. I'amblt del dret (Fisher & UN. 1981: Menkel-Meadow. 1984): de la comt.nlcaciÓ (Putnam ....- ~ 

& Poole, 1987; Borisoff & ~ictor ,  1989; ~ o í i e r  et al., 1993); de remiresa d'de la gerencia empresarial 
(Ruble & Thomas, 1976; Pruitt & Lewis, 1977; entre d'altres); de la psicologia (Likert & Likert, 1976; 
Pruitt,, 1983; Pruitt & Rubin, 1986; Stewart, 1987). Recollint aquesta tradici6, fonamentalment treballada 
en el context nord-americi, E. Vinyamata (1999) defensa la resolució de conflictes com la ciencia del 
conflicte. Des d'aquesta consideració, entenem certament necessari discernir entre Resolució de proble- 
mes CI de conflictes i Mediació, en tant que dues metodologies que incorporen components diferents i 
que esgrimeixen fonamentacions antropologiques divergents. El primer comporta una s6r;e d'estrat6gies 
i d'elc!ments instrumentals orientats a minimitzar els efectes dels conflictes, mentre que el segon centra 
I'interes en la transformació de I'esser huma des de les relacions interpersonals. 

2 La professora Adela Cortina (1997: 55) apunta que "si tomamos las técnicas de resolucidn de conflictos 
únicalnente como consejos de habilidad, entonces estamos invitando a las personas atenazadas por el 
confli:to a que, si es tan relevante para sus vidas como creen, 10 analicen y examinen las causas que lo 
originan, a que imaginen alternativas y las valoren según sus consecuencias. [...I Si el criteri0 de valora- 
ción r ! ~  el beneficio individual, entonces el habilidoso puede ser verdaderamente perverso o psíquicamen- 
te débil o cobarde." 

3 M. C w n e  Boqué I Torremorell, en el treball de recerca lntitblat Estudl descr~ptiu dels est-Is de comporta- 
ment dels ,nfants davant del conflicte Aval~acló d~aanostlca i orientac.ons per la I'acci6 oedaaoaica', 
defensat a la Facultat de Psicologia i Ct6ncies de l'~d;cació Blanquerna, proposa ~ e c t u r e s ' ~ e d á ~ ~ ~ i ~ u e s  a 
I'accki mediadora. 



La vocació pedagogica convida a entendre que les disputes que sorgeixen de 
les preocupacions, les angoixes, les insatisfaccions, les tensions interpersonals i 
les relacions substantives de les persones són més aviat excel-lents oportunitats 
per al creixement i per a la transformació humana, Fem explícita referencia al 
creixement en l'adquisició de competencia per tal de convertir-nos en persones 
resilients i critiques, pero també i alhora subjectes preocupats pels altres, oberts i 
sol.lícits. Davant de la logica "guanyar-guanyar", resulta molt profitós incorporar 
un altre aprenentatge relacional: la lbgica "perdre-perdre", que pot suposar un gir 
significatiu en la mateixa idea d'exit social hedonista i un contrapunt rellevant a 
la prepotirncia i a l'escarni. No reconeixer que tota persona disposa de capacitat 
potencial de relacionar-se amb l'experiencia dels altres, advertint la comuna hu- 
manitat de tots, suposa un sentiment de perdua d'oportunitat d'accedir a un ni- 
vell superior de consciencia i d'existencia. L'orientació transformadora defensa 
que cada conflicte representa una autentica oportunitat d'arribar a un desenvolu- 
pament més ple de les capacitats intrínseques i latents d'autoconsciilncia i d'au- 
totranscendencia, que s'apropia de la interacció social des d'una perspectiva 
dialirctica que facilita la transformació evolutiva en el si de "les relacions consti- 
tutives i interactives" (Basseches, 1981: 46). 

L'hermenirutica, situada a les antípodes de la pretensió de neutralitat positi- 
vista i estructuralista, "reivindica la pertenencia del 'sujeto' al juego de la com- 
prensión y al evento de la verdad, pero en vez de encuadrar este evento, como 
ocurriria con Hegel, en un proceso regido por el telos de la autotransparencia, 
considera la pertenencia, el jugar siendo jugado, como una fase definitiva que no 
es superable en un momento final de apropiación y de consumación de 10 pro- 
puesto, por parte del sujeto." (Vattimo, 1991: 63). 

En el sentit que planteja el connotat professor de la Universitat de Tori, no és 
en el món de les maquines i dels motors on la persona i l'ésser poden perdre les 
determinacions de subjecte i objecte, sinó en el món de la comunicació generalit- 
zada, en el qual l'ens es difumina en les imatges distribui'des pels mitjans d'infor- 
mació, en l'abstracció dels objectes científics o en els productes tecnics; mentre 
que el subjecte cada cop és menys centre de fenomens d'autoconsciencia i de de- 
cisió, i apareix sovint redu'it a simple portador de múltiples rols socials o bé a au- 
tor d'opcions estadísticament previstes (1991: 220-221). 

La Mediació facilita espais i escenaris de trobada interpersonal a partir de la 
revalorització i del reconeixement de l'altre i d'un mateix amb l'altre". De fet, 
va forca més enlli de la millora de les relacions entre les persones, d'analitzsr 
conflictes o bé d'establir acords; pot transformar la vida de les persones, ja que 
són elles mateixes qui, apropiant-se de les seves realitats situacionals i dels seus 
sentiments i conviccions, prenen consciencia de les propies potencialitats i feble- 

4 En llengua anglesa es coneix amb el terme empowerment, que suposa la idea &enfortiment i de revalo 
ritzacib. La mediaci6 s'albira com el procés comunicacional en que I'altre i el jo tracten de construir un 
'nosaltres' solidari, implicat i responsable. 
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ses mitjancant el diileg i la construcció de nous continguts prou significatius 
amb l'alteritat, deixant que l'altre ens afecti, ens enriqueixi, ens impressioni. Per 
aixb, cada sessiB de mediació incorpora conviccions de fons: opció per a les per- 
sones, estimacio i reconeixement, així com viure i protagonitzar l'escenari comu- 
nicatiu amb referents axiolbgics clars. En el si de les societats actuals, excessiva- 
ment vinculades a l'hedonisme, a la futilitat moral i a la manca d'esforc; la me- 
diació ens proposa un renovat plantejament relacional que promou el creixe- 
ment moral i que es concreta en el fet de revaloritzar i revaloritzar-nos o reconei- 
xer-se i reconeixer-nos des de la gratultat i del valor de la sinceritat i de la troba- 
da per si matei:ues. Adquirir coneixements i implementar actituds prbpiament 
mediadores proporciona uns elements nuclears i substancials que possibiliten 
l'educació. No podem oblidar que educar-nos, ensenyar i aprendre, suposa in- 
fluir en l'ambierit immediat a cadascú i ser crítics amb algunes contribucions so- 
cioculturals que comporten desapropiació, alienació o violencia. En aquest sen- 
tit, val la pena recordar que l'educació no pot ser improvisada i que, sobretot, cal 
incidir en la reducció progressiva dels llindars de violencia (sovint magnificada si 
se'ls compara anlb els esdeveniments de la vida quotidiana) i en la necessaria as- 
sumpció de responsabilitat per part de subjectes i col.lectivitats (Popper, 1998: 
48-52), evitant la prevalenca de determinats comportaments com a efecte de mo- 
des estereotipades i alienes a la introspecció i a la recerca del sentit intersubjectiu 
de l'existencia humana. Avui, més que mai, "l'educació sembla que té el paper es- 
sencial de conferir a tots els humans la llibertat de pensament, de criteri, de sen- 
timent i d'imaginació que necessiten per a desenvolupar els seus talents i contro- 
lar tant com puguin el seu destí. Aquest imperatiu no és simplement de naturale- 
sa individualista: l'experiencia recent demostra que el que podria semblar sim- 
plement un mitj'i de defensa de l'individu envers un sistema alienant o percebut 
com a hostil també pot ser la millor oportunitat de progrés de les societats. La di- 
versitat de les personalitats, l'autonomia i l'esperit d'iniciativa, fins i tot el gust 
per la provocaci6, són garanties de creativitat i d'innovació." (Delors, Al Mufti, 
Amagi, Carneiro, et al.: 1996: 84). 

Cap esforc o intenció resulta balder a l'hora d'optimitzar la nostra com- 
petencia comunicativa. En aquesta línia, "no oblidem mai que, posats en una 
ocasió de la vida social qualsevol, no podem no comunicar i, ben sovint, se'ns 
exigiri que expliquem de forma senzilla una operació complexa. Una societat 
com la nostra, definida fonamentalment per la complexitat de les relacions i de 
les interaccions, clemana una bona dosi de competencia comunicativa." Tota per- 
sona que ha anat adquirint tal competencia endevina "el rerefons dels signes no 
verbals i reconeix els toquets especials de la veu, la forca de la mirada o la con- 
tundencia d'un contacte i sap que una bona part de 1'Pxit rau en el domini del di- 
ficil art d'escoltar ... (i també) ... en el no menys difícil art de fer preguntes ... No 
oblidem mai que la mesura de l'exit, de la satisfacció i de la felicitat ha de venir 
graduada en l'escala de la comunicació." (Serrano, 1999: 9-11). De fet, la presen- 
cia, la mirada, el sostre de l'altre esdevenen espais i escenaris ideals per a la inte- 



racció i la mediació, una vegada hem considerat "que la natura ens hauria prepa- 
rat, preprogramat, per interactuar cara a cara, per mirar-nos a la cara, cosa que 
ajudaria a explicar el fet que el processament de tota la informació vinculada als 
signes facials rebés un tracte tan especial en el si de la nostra maquinaria cere- 
bral", tot i que la resta del cos també expressi o ajudi a fornir signes diversos (Se- 
rrano, 1999: 83-84). Val a dir que els escenaris de mediació esdevenen llocs i es- 
pais on emergeixen sistemes de signes diversos, on té lloc la comunicació simbb- 
lica, per6 també on es desenvolupen processos de complexitat creixent de ritua- 
lització, en el benentes que la dinimica ritual es un dels grans components en 
l'educació simbolica, que facilita el transit progressiu del pensament concret a 
l'abstracte amb signes clarament perceptibles i interpretables, unívocs i rigorosa- 
ment codificats. Per aquest motiu, el professor Sebastia Serranos ens insinua 
aportacions significatives pel que fa a la mediacio, en tant que escenari comuni- 
catiu i educacional. Cada trobada mediadora suposa un episodi on es detecta una 
interacció de signes verbals i no verbals, i esdevé un "espai semibtic ideal ... (i) 
plataforma adequada que duria a la comunicació simbblica. Vocalitzacions, sig- 
nes verbals, gestos, postures, usos específics dels espais ... adquiriran valor de per- 
tinenca, indicatius de formar part del grup, de reconeixement, per fer veure a 
l'interactuant que tenim en compte la seva presencia i acceptem de bon grat aeo 
no2  de mantenir relacions amb ell, i ho manifestem amb somriures, vocalitza- 
cions, salutacions, contactes corporals diversos, de mans, bracos, cara, petons, ..., 'o G 
d'obertura o de clausura de la comunicació, o de bona recepció del missatge, sig- s 

nes de deferencia, de consideració ... manifestats a través de vocalitzacions, ges- 
tos, canvis de postura, inclinacions, aixecar-se, manteniment de la distancia ..." s 

X 
(1999: 206). La comunicació analbgica o no verbal, doncs, disposa d'entitat sig- 
nificativa en tota dinamica mediadora. La preparació de l'espai físic i la forma 'O, 
com les persones són rebudes per part del mediador (l'acollida) a l'inici del pro- $ 
cés són components substantius i pedagbgics de la mateixa mediacio, ja que ex- I- 

f pliciten conviccions antropolbgiques. El to, la inflexió de la veu, el ritme, les 3 
pauses o la cadPncia en el parlar han de transmetre certa calidesa, així com serio- 5 
sitat i competencia. Amb el seu estil de relació, el mediador transmet una esteti- 5 
ca, pero també una Ptica, una personalitat i un context afectiu. No pretenem en '$ 
cap moment estereotipar la manera o la forma d'actuació del mediador (Linck, 00 U 

1996: 138); ans defensem que la receptivitat, el respecte, l'acollida, la flexibilitat, 5 
J la cordialitat, l'equidistancia, el rigor i l'autoexigencia d'imparcialitat han d'es- s 

devenir components necessaris en les diferents seqüencies mediadores. Com és 'G 
de suposar, ni l'escenari ni el paper del mediador poden suggerir abúlia, sinó que 2 

3 la naturalitat, la suavitat en el tracte, la sensació de relaxació, l'absencia de rigi- 
desa i de virulencia han de resultar constants. La serenor i l'afectivitat ajuden a $ 

k 
S -. 

5 El Dr. Sebastia Serrano, catedratic de Lingüística General del Departament de Filologia Romanica de la % 
Facultat de Filologia, de la Universitat de Barcelona, assenyala amb notori encert, en el capítol intitulat 3 
"La forca del ritual o el poder de la desautomatitzacio (1999: 205-223), que les vocalitzacions, el cos 7 

sencer, la proxemia, el moviment, les expressions i els paisatges corporals, ... incorporen un significatiu 6 
9 

suplement informatiu, orientant résser vers la "turbulkncia simbolica generadora del nou ordre comuni- 
catiu, I'ordre simbblic." La funció del ritual, segons assereix I'autor, és la de facilitar I'atansament i la inte- 
racció amb el mínim de riscos per a la imatge dels interactuants. Així, doncs, I'accés, la reparació, els ofe- 
riments, les súpliques, els encarrecs, els serveis, les invitacions, els comiats, els compromisos, I'obertura i 
el tancament de la comunicació són tots ells, en definitiva, moments ritualitzats. 95 ) 



disminuir les resistencies, recolzant l'esperanca dels mediors i la disposició posi- 
tiva vers la comunicació. 

L'intercanvi i el manteniment dels principis de reciprocitat i cooperació faci- 
liten un teixit tl'equilibri en el si de les relacions socials i poden contribuir al 
manteniment de la pau social, pero el que sembla forca evident és que la comu- 
nicació mediadora comporta unes regles i un codi deontolbgic, ja que no es trac- 
ta de creure en situacions comunicatives que sorgeixen espontaniament i in@- 
nuament. Ben al contrari, la trobada es prepara, és a dir, ens disposem a ser-hi 
amb d'altres que també hi han de ser, bo i preservant la interdependencia i la in- 
tersubjectivitat, el compromís de reflexió i de respecte interpersonal, aixi com 
potencialitats de responsabilitat, d'autonomia, d'apropiació i d'honestedat, és a 
dir, un escenari $tic que afecta totes les persones implicades. Defensem la media- 
ció no directiva com a dinamica comunicacional oberta, plural, cívica, assertiva, 
convivencial i integradora; un renovat escenari que integra i sinergitza raona- 
ment i emotivitat. Simultaniament, la comunicació verbal ha de ser comprensi- 
ble per a les persones, de tal forma que el codi lingüístic usat pel mediador sigui 
adequat a les circumstiincies socials i culturals de les persones que colideren la se- 
qüencia mediadora. El mediador ha de considerar, en les seves intervencions, 
l'ambigiiitat que es pot generar per la inequivalencia dels llenguatges verbal i 
anal6gic, aixi com detectar missatges que s'oposen o bé es contradiuen (discurs 
"vs" gest). Com assenyala Delfina Linck, "el lenguaje verbal cuenta con una sinta- 
xis lógica sumannente compleja y poderosa, pero carece de una semántica ade- 
cuada en el campo de la relación, mientras que el lenguaje analógico posee la se- 
mintica, pero no una sintaxis adecuada para la definicion inequívoca de la natu- 
raleza de las relaciones." (1996: 139-140). 

Els mediadors són harmonitzadors de l'espai educatiu, autentics animadors 
que adopten papers socritics6 , en suggerir o convidar a trobar camins d'accés al 
coneixement i al desenvolupament de la creativitat, de tal guisa que cadascú, in- 
dividualment i solidaria, construeixi i reconstrueixi la seva esfera personal d'e- 
mocions i de coneixements. Jean-Francois Six arriba al moll de 1'0s quan escriu 
"le vrai médiateuz respecte intensément la liberté de chacun des participants a la 
médiation, ceux qu'il considere comme les premiers acteurs de la médiation. En 
m@me temps, i1 rend libre chacun, i1 rend libre spécialement les plus faibles a qui 
i1 reconnait une place égale 5 celle qu'occupe le plus fort; i1 donne a chacun un 
statut: son identité, sa dignité; ceci d'autant plus que chacun des médiateurs voit 
que le statut de ce médiateur n'est pas la toute-puissance mais une simple pr6- 
sence." (1999: 18). 

6 Val a dir que quan fem referencia a la maieutica socritica pretenem que el mediador proposi qüestions, 
pero senCie saber-ne a priori les respostes. No es tracta, doncs, de conduir les persones a les proposicions 
del mediador, sin6 a les de les parts, a les dels mediors. El procediment socrhtic és valu6s sempre que el 
mediador no incideixi en els continguts que corresponen a les parts en exclusivitat. Així ho aconsella ].F. 
Six (19951: 21). 



Ningú ni res ha de substituir el lideratge de cadascú; per contra, les persones 
hem de viure intensament la propia vida i les expericncies que se'n derivin, tot i 
mantenint-nos obertes a l'alteritat, al diileg i al fet que els altres ens marquin, 
ens importin. Justament en la trobada solidaria i edificant (que també incorpora 
frustracions; ara, perb, concebudes com a instincies de creixement) rau la irre- 
ductibilitat de la llibertat de cada ésser huma i la seva inalienable dignitat. 

El concepte de mediació fou utilitzat per diferents filosofs antics quan es van 
trobar en la necessitat d'esbrinar un mode de relació entre dos elements dife- 
rents, entenent-se en aquest cas com l'activitat propia d'un agent mediador que 
adoptava un paper d'intermediari.' Les hipcistasis (substincia, subjecte, persona) 
també poden ser enteses com a mediadores en els sistemes neoplatbnics. 

Diríem que la noció de mediació desenvolupa un paper significatiu en la 10- 
gica aristotelica. Així, per exemple, el "terme mitji" en el sil.logisme exerceix una 
funció mediadora en el raonament mateix, ja que fa possible la conclusió a partir 
de la premissa. Des d'aquesta perspectiva, la mediació en un raonament és al10 
que fa possible tal raonament: en un procés discursiu (sigui deductiu o inductiu); 
cal fer Ús de termes, de judicis o de conceptes que actui'n amb funció nítidament 
mediadora entre el punt de partida i la conclusió. 

La mediació, transdisciplina que considera les aportacions teoriques i pricti- 
ques d'altres disciplines (pedagogia, psicologia, antropologia, dret, filosofia, filo- 
logia,...), possibilita escenaris comunicatius estructuradors i responsabilitzadors, 
reflexius i compromesos amb els esdeveniments de la peripecia humana, convi- 
dant a la transformació de persones i de problemes des de codis etics que preser- 
ven la dignitat i la llibertat humana. En suma, canvia "l'emphase de la culpabilité 
qui privilégie les liaisons inconscientes avec la logique binaire, en responsabilité 
qui privilégie les liaisons conscientes avec une logique ternaire." (Arruda, Riberti i 
Groeninga, 1998: 10). 

L'aspecte relacional de la mediació conforma una metacognició i una meta- 
comunicació amb conseqüencies molt significatives, ja que la comunicació prete- 
sa pot ser acceptada o rebutjada no sols pel seu contingut, sinó sobretot pels tipus 
de relacions i de comportaments que suggereix. Quan el mediador proposa les re- 
gles de comportament i de funcionament en el discurs inicial de la mediació ma- 
teixa, esta configurant els límits de l'escenari. Si s'identifica manipulació, menti- 
da o violencia, el mediador ha de donar per finalitzat el procés. El mediadors i la 
mediació, espai possibilitador tercer, mostra amb codis analogics tipus positius 
de comportament i de comunicació, pero també, i de manera explícita i verbal fi- 
xa, la necessitat ineludible que cada persona ha de considerar amb pulcritud l'al- 

7 Com assenyala José Ferrater Mora, en el seu Diccionari de Filosofia (1982). és el cas del demiürg platonic, 
que assumia el paper d'ordenador del món a partir de la materia primig&nia, caotica i eterna. 

8 Quan fem referencia a la figura del mediador, no pretenem establir diferencies de genere. Mediador i 
mediadora participen per igual en les sessions de mediació. Nosaltres, pero, entenem que la mediació no 
directiva i transformativa és la que millor respon a les necessitats pedagogiques actuals. 



tre, adequant el to de veu, els torns de parla, la selecció de les paraules. Resulta 
evident que si es pretén que la mediació sigui educativa, tot no val: voler comu- 
nicar-se implica uns determinats referents conductuals i no d'altres, un desig de 
construcció, de revalorització i d'aprenentatge d'altres punts de vista, percep- 
cions i emocions. Algunes de les intervencions del propi mediador hauran d'as- 
sumir funcions d'anilisi i projecció vers les persones en diileg respecte del tipus 
de comunicació i de relació que utilitzen per tal de possibilitar reflexions metaco- 
municatives dels actors implicats. El simple fet que qui percebut com a imparcial, 
neutral i un no-poder (el mediador) sintetitzi cada cert temps les aportacions de 
cada part amb un discurs desvestit d'agressivitat o d'apassionament, facilita que a 
cadascuna de 1e:j persones participants els resulti més ficil escoltar all6 que l'altra 
part ha de dir, evitant una escalada simetrica dicotbmica d'agressió-provocació (o 
a l'inrevés). Sovint, el mateix estil del mediador facilita eines o suscita reflexions 
i, ulteriorment, conviccions a les persones en procés de construcció dialbgica i de 
responsabilització. L'autoritat del mediador, en tot cas, ha de ser reconeguda pels 
mediors, pero mai imposada, ja que en cap moment la funció mediadora s'assi- 
mila a l'arbitratge o a la judicatura (Duran, 1998)." Es tracta, com ja hem dit, de 
generar un espai en el qual les parts aprenguin i utilitzin les seves capacitats per 
educar-se, incorporant l'altre, aprofitant les seves aportacions, acceptant la criti- 
ca constructiva; en definitiva, enriquint-nos plegats (Ury, 1997)'' , tot i que la 

' trobada comunicativa esdevingui d'un conflicte inicial. Aprofitar-10, perb, supo- 

$ sa acceptar-10 com un element més de la vida i molt necessari per al creixement i 
per al canvi, per a l'evitació de la xenofbbia i per tal de contribuir a un món mi- 
llor. Així ho expressa M. A. Dugan (1996: 18): "Dealing with structural conflicts 
as described abowe generates the opportunity of creating not just beacons of 

' light to warm us in the darkness of racism but, in fact, models of what we intend 
our society to become. We may not be able to choose today to rid our society of 
its many "isms", but we can create within our communities and institutions oa- 
ses in which such "isms" are not operative. We can use conflict-resolution pro- 

4 

cesses and approaches to help us in this quest. [...I When structural conflicts are 
P 

thus approached as opportunities, however painful, for growth and develop- 

' ment, we hare t l ~ e  opportunity for building minimodels of what a better world 
8 might look like." 
E 
B 
U 

i El conflicte ha de ser concebut com quelcom que les parts creen i recreen en - tant que series de contribucions comunicatives interdependents. L'existencia de p 
p 
3 9 Marti Duran i Mateu (1998: 352-353) analitza les diferencies entre el concepte d'irbitre (S~aiqrqlc) i el de 

3. mediador o conciliador (bahho lqx .  pexiqx) en el món grec i hel.lenístic. Es poden establir tres estadis 
en la resolució de conflictes, pero atenent preferentment al grau d'intervenció i de llibertat de les parts: la 
conciliaci6 o mediació, I'arbitratge i el judici. La diferencia entre la conciliació o la mediació i I'arbitratge 

u) consisteix en el fet que, en les dues primeres, el tercer que intervé es limita a aproximar les parts i facilitar- 
% ne I'arranlament, pero no dicta la solució, que depen exclusivament de la voluntat de les paris; ben al 

contrari, I'brbitre dicta una resolució que aquestes han d'acatar obligatariament. la els grecs coneixien la 
6 diferencia entre els tres conceptes i, en aquest sentit, cal assenyalar que la llengua grega disposava d'un 
2 vocable per designar aquests tres graus en I'actuació dels jutges (diélucan > conciliació; diaítacan > arbi 

tratge; écrinan >judici ). El text epigrific procedent de Calimna per a iutges de lasos (databte del segle IV 
a. C.: epoca que va veure florir la institució arbitral a Atenes) n'és un bon exemple. 

10 Fins i tot autors com Ury o Fisher, seguidors de I'Escola de Harvard i, per tant, molt vinculats a la linia de 
resolució de conflictes o a la de resolució de problemes, destaquen els components pedagogics dels pro- 

( 98 cessos dificils de negociació, encara que només estudiin aspectes de cooperació o d'educaci6 estrategica. 



mediadors o de serveis de mediació incideix notoriament en el clima d'una orga- 
nització o bé d'una comunitat. Folger, Poole i Stutman (1997: XV, 154), ho as- 
senyalen aixi: "Increasingly, conflict is seen not as something parties enter into, 
but as something they create -as a series of independent communicative contri- 
butions. [...I Implicit in any climate is an attitude toward conflict and how it 
should be handled. Climate constrains and channels conflict behavior; it lends a 
definite tenor to interchanges that can accelerate destructive cycles or preserve a 
productive approach." Els autors esmentats defensen que la tendencia dels con- 
flictes a perpetuar-se esdevé una raó significativa per a la introducció d'una terce- 
ra part." 

El mediador haura d'ocupar-se de corroborar la modificació de les relacions 
mitjancant intervencions orientades a la clarificació, a la reformulacio, a recollir 
les idees i opcions generades, pero sempre només a partir dels continguts explici- 
tats per les persones. Val a dir, en aquest sentit, que la percepció de neutralitat 
del mediador no comporta indiferencia o manca d'energia, sinó que intervé acti- 
vament per tal de suggerir tipus de relació que maximitzin la dignitat i la privaci- 
tat de totes les persones implicades, tot i que l'opció de l'estil relacional de les 
parts els correspon en exclusivitat, així com els continguts que volen comunicar- 
se. 

Amb la mediació, la pau es manté sense que sigui necessari l'exercici del po- 
der, de tal manera que "la convivencia se alimenta de una relación lograda sin el 
desnivel de la autoridad. ... el orden no es impuesto, sino consensuado." (Gott- 
heil, 1996: 225). Es tracta de generar vivencies de capacitació, sentiment de co- 
rresponsabilitat i de comprensió, aixi com vincles relacionals empatics. El desen- 
volupament de la mediació en els diferents nivells del sistema social pot contri- 
buir a modificacions culturals rellevants en un futur proper: la recerca de l'equi- 
tat des de la participació consensuada en els fenomens humans i socials i en el 
context mateix on s'han produi't. 

2. Apunts antropologics per a una cultura de mediació 

Hem de creure que l'ésser huma és capac de reaccionar i de substituir els seus 
estils de vida per d'altres de nous o renovats, a fi d'operar canvis en la manera 
d'estar en el món i en la propia intimitat. Així, doncs, cap teoria relativa a la 
transformació política i social del món pot arribar a commoure "si no parte de 
una comprensión del hombre y de la mujer en cuanto seres hacedores de la His- 
toria y por ella hechos seres de decisión, de ruptura, de opción." (Freire, 1997: 
144-145). 

El futur de l'ésser humi, si més no en el món occidental, sembla que estara 
marcat pel signe de la genetica i del progrés científic i tecnologic. L'experimenta- 
ció ha aconseguit, ja hores d'ara, resultats esperancadors i ha contribui't a resol- 

11 I. P. Folger, M. S. Poole i R. K. Stutman (1997: 267) ho escriuen de la següent manera: "The self-perpe- 
tuating nature of conflict interaction is often a rationale for bringing a third-pariy into a conflict." 



dre problemes nnedics, perb, simultiniament, s'obre un espectre d'inquietud i de 
dubte: l'intercanvi d'ADN o la recombinació genZttica afecta la dignitat humana i 
la imatge que l'ésser huma va adquirint de si mateix. L'ésser huma ha d'esdevenir 
persona mitjan!;ant l'educació, l'obertura a l'alteritat i al món, un subjecte en 
formació i en constant esdevenir, espontaneltat, autorealització, amb aspiració a 
la consecució de valors. La persona, en definitiva, s'edifica des de la capacitat de 
confluencia en  reciproca i enriquidora presencia. Volem dir que fer-se persones 
comporta neces!;iriament relacions amb els altres, amb els que compartim valors, 
idees i emocions; per aixo resulta imprescindible l'obertura axiologica i volitiva 
de cada singularitat, perb també des del vessant noiltic: els tres tipus d'obertura, 
conjuntament considerats, possibiliten l'educació (Bouché, 1998: 51-57). Educar 
i educar-se implica esforc, intencionalitat, cert grau de patiment, reflexió, trans- 
formació, vivencia, frustració, solitud, exigencia etica, insatisfacció, humilitat, 
testimoniatge, compromís amb persones i situacions; "inconclusión del ser que 
se sabe inconcluso", diri Pau10 Freire (1997: 55). Qui s'arrisca a aquesta aventura 
accedeix a nous reptes i aprenentatges que enriqueixen les propies cosmovisions, 
és a dir, a ésser constructor de la prbpia vida i a interpel.lar solidariament l'en- 
torn. Precisament, la tolerancia activa és l'actitud deliberada que volem promo- 
cionar, ja que ens permet "apoyar el pleno derecho que todos tenemos a expresar 
y predicar nuestras opiniones, fe y creencias, así como a practicar nuestras cos- 
tumbres y discrepar de cuantas nos parezca. En su mis acabada expresión, esta 
tolerancia incluye el animar a cada cua1 a discrepar de nosotros, si tiene buenas 
razones para ello." (Giner, 1998: 122). Avui segurament cal orientar-se al desco- 
briment de l'altre, de tal manera que la diferencia pot contenir l'esperan~a de tro- 
bar nous referents i significacions. La professora Julieta Piastro (1998: 152) preci- 
sa al respecte: "mirar, conocer y aprender a nombrar la diferencia es un reto del 
hombre modernto y una exigencia de las minorias acalladas a 10 largo de la histo- 
ria. Para aprender a vivir en la diversidad no basta con educar en la tolerancia. 
Educar en la pluralidad significa algo mis que una simple concesion paternalista, 
implica algo má!; que ceder entre iguales un pequeño espacio a la diferencia. Se 
trata de cambiar nuestra relación con el mundo, con la historia, con el discurso 
cientifico." 

L'ésser humil disposa d'una gran capacitat d'educació, de generar cultura, de 
transformar l'entorn en el qual viu. Mentre la resta dlespPcies biolbgiques només 
poden adaptar-se a les circumstincies contextuals, la persona pot crear i crea la 
cultura, pero per tal de fer-ho amb referents etics cal nodrir-se d'una educació 
que s'orienti ver!; el coneixement dels components genulnament humans i uni- 
versalitzables, sense deixar d'accedir a al10 singular, personal o biografic, és a dir, 
a la vivencia del compromís concret de cadascú. Amb la cultura o esfera simbbli- 
ca, l'ésser humi visiona el món i hi pren posició ideologicament i moralment, 
mentre que amb la tecnica el modifica i amb les institucions socials s'hi instal.la 
col.lectivament. Encara avui només hem arribat a situacions iniciatiques pel que 
fa al llarg camí de la comprensió i de la tolerancia, del respecte a la identitat dife- 



rencial de grups i de persones, així com a la vivencia d'organitzacions humanes 
que siguin autentiques estimuladores de la diversitat. La recerca pedagogica et- 
nografica haura de contribuir a la delimitació d'un renovat o bé innovador ordre 
educatiu en el qual cada persona i grup social trobi possibilitats efectives de rea- 
lització, alhora que es magnifiqui la tolerancia i la convivencia pacífica. Val a dir 
que, des de la nostra consideració, no tots els problemes humans tenen solució 
ni, necessariament, han de tenir-la. Molts d'aquests no demanden lectures biolo- 
giques, psicoMgiques, socials o polítiques, sinó certs llindars de transcendencia 
ontologica i etica" , ja que la racionalitat instrumental no pot ser contemplada 
com l'únic paradigma que regula tot el saber objectiu i universal. Com a conse- 
quencia, si no volem perpetuar-nos en fal.lacies, cal defugir l'imperialisme de la 
unicitat metodica i la pretesa neutralitat moral de la recerca científica i de les se- 
ves aplicacions. Ens cal la maxima implicació de cadascú, a fi d'evitar dependen- 
cies o innecessaries desapropiacions. 

No desenvolupar les propies possibilitats és una altra forma refinada de 
violencia. Quan en una mediació la potencialitat de les persones és molt superior 
a les seves possibilitats de realització efectiva, podem estar davant d'una forma 
més o menys subtil de violencia o bé d'ocasions desaprofitades (Galtung, 1985: 
31) per a la construcció i l'aprenentatge personal i social. Ans al contrari, aportar 
valors i idees, refer, refer-se, dir el que pensen de manera elaborada, entendre la '2 
posició de l'altre i els seus sentiments, és una elecció que interpel~la cada part i $ ambdues alhora, cosa que possibilita l'acceptació positiva de l'error i el fet d'a- 
prendre d'aquest sense retrets. 

s 
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Seguint les aportacions de la professora Adela Cortina (1997) i tractant de su- '2 

perar els límits de la racionalitat estrategica (que pot incorporar dosis d'egoisme $ 
momentani, de perversitat o simple debilitat), volem impulsar l'horitzó de la ra- 
cionalitat comunicativa, de forma tal que els subjectes, molt abans o en el mo- $ 

4 ment de saber-se en confrontació, ens reconeixem mútuament com a éssers hu- U 

2 mans que aspirem a una vida plena i digna, gestionant la comunicació i els pro- 2 
blemes col.laterals, que no necessariament resolent-10s. Pel que fa a la gestió de '$ 
les situacions conflictives, Lourdes Munduate i José M. Martinez (1998: 69-71) 5 
parlen de cinc estils diferents d'afrontar el conflicte: l'integratiu (elevat interes 1 u 
propi i alt interes per l'altra part), el 'servilista' (baix interes propi i alt interes per 
l'altra part), el dominant (elevat interes propi i baix interes per l'altra part), el F 

.$ 
d'evitació (baix interes propi i per l'altra part) i, finalment, el que mostra tenden- 
cia al compromís (interes intermedi propi i per l'altra part). Cap d'aquests resulta 5 
més valid, sinó que I'estil més apropiat dependri de cada situació comunicativa i $ 
de les circumstancies d'aquesta. 

b, !i 
8 

12 Quan parlem de la capacitat de transcendencia de la persona, entenem que I'home i la dona són Essers 
temporals, Únics, conscients de la seva biografia personal per tal d'assumir el passat i afrontar el futur. O 

L'ésser huma, com a posseidor de llibertat, és capa5 de transcendir les forces de la naturalesa per obrir-se 2 
al m6n. Pero també la persona ha de transcendir la seva propia individualitat, ja que ha de mantenir-se 
oberta a d'altres realitats personals, amb que es relaciona i estableix intercanvi de respecte i reconeixe- 
ment de la seva dignitat. Aixo comporta "apercebre's" de tot alto que cadascú fa, referint-se directament 
a la propia consciencia i responsabilitat (Bouché, 1998: 146-147). 
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El valor més significatiu i pedagogic de la mediació rau en la consideració de 
la persona com a totalitat i unicitat. Cada ésser humi és Únic i irrepetible, posse- 
eix els seus trets propis de personalitat, d'estil cognitiu, de taxonomia axiolhgica, 
i és a partir de La constatació de diferencies des d'on cadascú ha de pretendre de- 
senvolupar les seves capacitats i el desig de creativitat, de forma tal que es garan- 
teixi que cada subjecte sigui motiu d'atenció particular i comunicativa, que po- 
tencii l'autonomia (com a meta i com a procés d'autoconscienciació), la llibertat, 
l'activitat o la rt:alitzaciÓ vital (interna i externa) i la socialització o galaxia d'in- 
teraccions que, sense apaivagar el subjecte, possibilita l'intercanvi en reciprocitat 
(Martinez, 1994: 30-33). La riquesa humana assoleix el punt culminant en la re- 
cerca del "nosaltres essencial" (Buber, 1969), en l'elaboració d'un 'nosaltres' que 
converteix cada persona en fenomen de la consciencia de l'altre. En aquesta li- 
nia, "no cabe excesiva duda que si la escucha prudente, la discreción y el deseo 
de encontrar y aprender de 10s otros fueran constantes de nuestro quehacer, el 
ser humano mej~oraria sustancialmente, reduciendo 10s intereses manipuladores 
e incentivando la competencia de cada ser humano a la hora de leer e interpretar 
imágenes y de construir ideas." (Riera i Sarrado, en premsa). 

Com ens recorda Fernando Savater (1997: 31-32), "la vida humana consiste 
en habitar un mimdo en el que las cosas no so10 son 10 que son sino que también 
significan; pero !(o mas humano de todo es comprender que, si bien 10 que sea la 

a realidad no depende de nosotros, 10 que la realidad significa si resulta competen- 
cia, problema y en cierta medida opción nuertra. i' por "significado" no hay que 

S 
entender una cualidad misteriosa de las cosas en si mismas sino la forma mental 
que les damos 10s humanos para relacionarnos unos con otros por medio de 

,o 
U ellas. [...I la llave para entrar en el jardin simbólico de 10s significados siempre te- 

$ nemos que pedirsela a nuestros semejantes." Trobar un locus o espai social per a 
la confluencia,  li^ veritat, l'acceptació, la justícia i la pau s'erigeix en condició in- 
dispensable per 211 desenvolupament humi, en tant que trobada de reconciliació 

4 

tf; i recerca incansable de renovades maneres de relació (Lederach, 1998: 58-60). 
CC 

L 
.J 
w En una cultura de mediació, all6 substancial és reconsixer-se, dir-se, apro- 

$ piar-se, cercar la identitat i el sentit conjuntament; en definitiva, estimar-se i es- 
$ timar des de la gratuitat, esdevenint subjectes singulars que ens comprometem i 
U 

ens trobem basant-nos en el no-domini i en la imprevisibilitat del que se'n pot 2. 
derivar (Meirieu, 1998). Tal com d6iem en un altre lloc, "nuestras sociedades, in- g 
tensamente vinculadas a un hedonismo situacional, quizá han olvidado expresa- p 

9 mente que el pensamiento conduce al compromiso personal e intersubjetivo, a 
0' a la crisis, a la duda, al deber ético aecasi épicoae, al servicio desinteresado a la alte- 

s ridad, a la conformación de complicidades y resemantizaciones, a la dinámica de 
3 transformación personal y colectiva, a la gratuidad y generosidad en las redes re- * lacionales, al notorio esfuerzo que conlleva hacerse y hacer, al goce estético. Éste 6 - es el autentico ná'dulo socioeducativo de civismo, tolerancia y cultura de paz que 

nos interpela por opción antropológica, convicción y profesion." (Riera i Sarra- 



do, en premsa). L'educació es troba plena de dificultats i, sovint, de calamitats 
perque és una aventura imprevisible en la qual cada persona es construeix des de 
l'acceptació de la diferencia, pero aquesta només es modela des de la interacció 
irenologica i solidaria. 

Els processos de mediacio, pel sol fet de posar cadascú davant d'ell mateix i 
dels altres, revolucionen sobtadament l'ordre cultural vigent a l'abast de les no- 
ves generacions, sovint desconeixedores i allunyades d'alternatives a l'anomena- 
da cultura informacional; conviden les persones que hi participen aeinclos ellla 
mediadorlaz a pensar i a sentir per elles mateixes, descobrint-se portadores de 
valors i d'iniciatives legitimes i valuoses que els permeten participar activament 
en la construcció i la renovació de la propia cosmovisió. Bastir espais de comuni- 
cació colze a colze o, encara millor, cara a cara, inverteix les vies de generació i 
transmissió dels patrons culturals de les civilitzacions del tercer mil.lenni. 

3. A tall d'epileg: té sentit la mediacio? 

Com a síntesi, val a dir que "le veritable médiateur est un createur" (Six, 
1990: 255)' alhora que la mediació és una metodologia amb ascendencia pedago- 
gica i artística. El mateix autor defineix la sequencia des del moment que facilita 
"se rencontrer des personnes ou des groupes qui s'ignorent pour les amener a se 's 
connaitre et P dialoguer; ou c'est faire se retrouver des personnes ou des groupes 3 
en opposition ou en conflit pour les amener d s'accorder et i coopérer. L i  o i  i1 y s 

s 
avait du 'rient, que ce soit du néant zl'absence de liensz, ou du négatif zla des- 2 
truction des liensz, le médiateur fait advenir quelque chose, la confrontation de s 
deux visages et leur reconnaissance mutuelle." El mediador, sense més autoritat 'O U 

que la que li reconeixen els mediors, ha de permetre la trobada fecunda dels pro- $ 
tagonistes. La mediació esdevé pedagogica en tant que és considerada l'art i la 
ciencia de la relació, de la recerca incessant de l'alteritat. f 

d 
U 

Diríem, en suma, que les principals aportacions de la mediació venen dona- L 
des pels trets que seguidament explicitem, els quals, tot i que d'arrelament inter- '$ 
disciplinari i interprofessional, poden també convidar a reflexionar-hi des de la 5 
disciplina pedagogica13: 5 

U 

Nodreix una cultura dialectica que utilitza metodologies orientades a fomentar el i .- 
creixement emocional i cognoscitiu de les persones. .!i 

Posseeix capacitat d'anticipació o preventiva en el teixit complex de les relacions 
humanes. S 

d 
Habilita les persones per a la comunicació i per a la responsabilitat solidsria. 2 
Facilita que tingui lloc el 'nosaltres', des de la possibilitat de resemantització i de 2 

compromís intersubjectiu. O 
B 
t 
S 

13 El grup de recerca en Pedagogia Social, adscrit a la Facultat de Filosofia i Ciencies de I'EducaciÓ Blanquer- 
na, pretén continuar investigant per tal d'intentar argumentar a fons les implicacions pedagbgiques d'al- 
guns dels trets treballats, així com de concretar-10s en els diferents imbits d'acció socioeducativa. 
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Activa les capa.citats i potencialitats de les persones a cercar un nou horitzó de sen- 
tit, per6 també les vies i els processos necessaris per esdevenir líders de les seqü6ncies 
vitals prbpies i alienes. 

Genera espais i; temps destinats a les persones, al seu enfortiment i revalorització. 
Analitza racio.nalment situacions o problemes, pero no en cerca vies de solució 

necesslriament estereotipades. 
Genera seqüPncies comunicatives equitatives. 
Vetlla pel contingut $tic del comportament de les parts. Si es detecta manipulació, 

violencia o bé ús abusiu del poder, la dinamica mediadora s'atura. 
Fomenta la lliure expressió, preservant la confidencialitat i el secret respecte de con- 

tinguts, emocions i comportaments, expressats tant per llenguatges analogies com 
digitals. 

Aglutina únicament els interessos i expectatives de les parts. 
Estimula la generació de teixit associatiu i la conflu&ncia de finalitats comunes entre 

les persones. 
Estimula que ?'intercanvi i el consens de significats es realitzi basant-se en el 

coneixement i el consentiment explícitament informat de les conseqü~ncies de 
qualsevol decisi6 que els mediors prenguin. 

Considera la divergencia cultural i els trets diferencials de l'entorn on té lloc la 
seqüPncia mediadora. 

9 Apaivaga les hostilitats inicials entre les parts, a diferPncia dels procediments adver- 
sarials i litigiosos. 

Exercita aprenentatges que sorgeixen de situacions a priori no previsibles. 
2 Suscita una Iogica ternlria, atorgant igual valor a cadascuna de les tres instlncies o 
u 
'2 dels grups participants. 

Potencia I'escolta activa i I'apropiació de situacions viscudes. 
C Facilita una racionalitat inductiva i ideogrAfica. 
2 
% Convida a la transformació i al canvi dels referents de les persones, creant noves o 
4 "4 

renovades opcionr al llarg del procés. 
e 

* Proporciona, des del debat i la participació creativa, més que reducció de conflictes, 
SJ 

competencia cooperativa per idear alternatives de més qualitat als problemes. 
O 

Afavoreix estils diferents d'aprenentatge relacional, que enriqueixen el teixit inte- 
ractiu, especialment en el cas de persones o grups que, per necessitat, es relacionen 

i .- contínuament. 

. Confia en les capacitats i competencies de les persones, generant expectatives posi- 
P: 

tives d'un mateix, de I'altre, del procés i, si s'escau, també dels resultats. 
Reconstrueix entorns socials degradats o en construeix d'inexistents, afavorint I'es- 

tabliment de noves relacions i lligams interpersonals. 
2 



A la faula de La Fontaine, els fills del llaurador es disposen a l'aprenentatge i, 
mentre aprenen, descobreixen valors i riqueses que n o  havien imaginat mai 
abans. Assoleixen nous objectius amb tasques diverses, posant en  solfa algunes 
competencies de les quals ja disposaven, per6 també aei sobretot= adquirint-ne 
de noves. 

La mediació, com a antropologia renovada i metodologia pedagogica de re- 
flexió, coparticipació i responsabilització, sense ser panacea, possibilita el creixe- 
ment de persones i col.lectivitats. Aquest és el repte!: esdevenir éssers humans 
amb capacitat intercultural de conformació amb els altres i des de la gratu'itat. La 
maxima expressió de la condició humana és el lliurament a l'altre sense contra- 
partides i absent de cofoismes; aquest i n o  u n  altre és llautentic regal que l'ésser 
huma pot fer al proi'sme. 
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ABSTRACT 

Utla vez sliperadas deterrninadas visiones panópticas irzgerzuas, la Mediació11 deviene 
iirza tmrudisciplirza que, al validar rnetodologias irzterslibjetivas de irnplicación Izennerzéii- 
tica y pedagógica en escerrarios comiinicativos, favorece la tmnsfonnnciórz de persorzas y 
de si~iaciones problemdticas desde la rnisina constelncióri qiie otorgn cottzpeteticia al ser 
lnirnano: el etzciierztro tzarrativo y argtimentativo de recoizociiniento, revalorización y cre- 
cirnierzto de la alteririlld y de trno tnisrno con el otro a partir de la grahiidad, la sirzceridad, 
la reflexión, la coparticipacióti y la asunción de resporzsabilidad. Resulta obvio que, si se 
preterzde que la mediociórz sen educativa, todo no vale: querer cotnurzicarse implica lirzos 
detennirzados referetztes de conducta y tzo de otro tipo, lirz deseo de cotzstri~cción y de 
apreizdizaje de otros piirrtos de vista, percepciotzes y ernociorzes. Por este rnotivo, algiirzas 
de las itzterverdones del propio mediador habrdir de aslitnir fiirzciorzes de or~n'lisis y pro- 
yecciórz relativas a las personas, establecer liiz diálogo virzciilado al tip0 de comutzicación y 
de relación que iitilizarz y, a la vez, posibilitar las reflexiotles rnetacorniirzicativas de 10s 
actores itnplicados. 

EI cotiflicto ha de ser corzcebido corno algo que las partes crear1 y recrear1 en tatzto qiie 

series de corztribziciorzes comunicativas irzterdeperzdierztes de Izabilitación y cortzpetetzcia. 
'O 
3 La seciierzcia inediadora genera viverzcias de capacitación, seritirnierzto de correspoiz- 

sabilidad y de cotnprensión, asi cotno vírzculos etpn'ticos de relaciórz. Sii irnplernentaciórz $ 
erz 10s diferentes rziveles del sisterna social pliede corztribirir a rnodificaciotzes ciilhirales re- s 

X levarztes en iiir fiitiiro próximo: la blisqlierilz de la eqiiirlnd desde la participaciórz cotzserz- , 
suada erz 10s ferzótner~os lziitnanos y sociales y en el cotrtexto rnisino donde se harz prodlici- .g 

U 
do. La Mediaciórz, corno antropologia rerzovada y ~netodologia pedagógica de reflexióiz y 3 
coparticipación responsable, si11 serpanacea, posibilita el crecitniet~to de persotzas y colec- 
tividades. f 

% 
d 

. . .e 2 
L 
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Mediatiorz, avoiding naii/e parzoptic vims, becornes a tmrzsdisciplirze tl~at, by valida- $ 
tirzg irztersubjective rnethods of /zenneneutic arzd peciagogical iinplicatiorz in corniniinicati- s 
ve settirzgs, enhances tlze transfon-nation ofpeople atzdprobletnatic sitilntiorrs frorn tlre sa- U 

I: me constellation thatgives colnpetetzce to tlze hlirnarz beitzg: tlze narrative arzd argumerzta- 
tive rneetirzg of recognitiorz, revaliiatiorz nrzd growtlz of otlzenzess arzd otzeself witlz tlze ot- 2 
1zer frorn gratuity, hotzesty, reflection, co-participatiorz ar~d respoizsibility. It is obviotrs - 
tlzat, i fwe  warzt tnediatiorz to be educational, arzytlzitzg does rlotgo: irztetzditzg to cotnmu- 
nicate irnplies certaiiz belzavio~ir referents, atzd rzot otlzers, a wislz for b~iilditrg arzd lear- e 

2 ning otlrer viewpoirzts, perceptiorzs arrd einotions. Tlzerefore, sorne of tlze irzteweiztiorzs of a 
mediator lzave to assurne a fiitzction of arzalysis atzd projectiorz towards tlze people irz dia- $ 
logiie witlz respect to t/ze kirzd of cotnrnuttication and relatiorzship tlrey are iisitzg, erzablirzg 8 
metacotnmurricative reflectiotzs ili tlze itzvolved actors. 



Cotzflict llas to be coizceived as sornetlziizg tlzat tlze parties create aizd recreate as series 
of irzterdepeizdeizt coinmurzicative coiztrib~itiorzs of abilitatiotz arzd cotizpeteizce. 

Tlze tnediatirzg seqlrerzce generates capacitation experieizces, feelirzg of joitzt respoizsi- 
bility arzd coitzprt~heiisiorz, aizd etnpatlzic relational liizks. Zts iinpletneiztatioiz in tlze diffe- 
rent levels of tlze social systein tnny contribute to significant cliltliral rnodifications in tlze 
near fiihire: tlie searclz for equity froin tlze agreed participatiotz irz lz~imaiz aizd social phe- 
izorneiza aizd irz tlze corztext wlzere tlzey have takeiz place. Mediatioiz, as a reizewed aiztlzro- 
pology arzd peda;logical ~netlzod of reflectioiz arzd respoizsible co-participatioiz, tvitlzout 
beitzg a panacea, facilitates tlze growtlz in people aizd collectivities. 

La inédiatioi,~, en évitant d'iizgétn~es visiorzs panoptiques, devieizt lirze trntzsdiscipliize 
qui, validant des rnétlzodologies itzterslibjectives d'irnplication hermétze~itique et pédagogi- 
que dans des rnilieux coinin~~izicatifs, favorise la trnizsfortnation des persontres et des si- 
tiiatio17s problétnci'tiq~ies. Tolit en comrneiz~aiztpar la corzstellatiotz qui nttriblie de la coin- 
pétetzce h 1'Ctre hlcmaiii: la rerzcontre narrative et arg~rinerztative de la recoizizaissaizce, la 
revalorisatioiz et ln croissaizce de l'altérité et de soi-mCme envers les autres 2 partir de la 
gratuité, la siizcérité/ la réflexioiz, la coparticipatioiz et la respoiuabilisation. I1 est évideizt 
que si 1'011 préteizo' que la rnédiatioiz soit éducative, tolit iz'estpas valable: vo~iloir se cotn- 
in~iiziquer iinplique des référeizts coizd~ict~iels détertniizés et izoiz pas d'airtres, llit désir de 
construction et d'(1pprentissage de différet~ts poirzts de vvue, de perceytioizs et  d'éinotioiu. 
Polir ce tnotif, certniizes des irztewetztioizs du rnédiateur devroizt assutner des fotzctioizs d'a- 
nalyse et de projectiotz eizvers les persorzizes en dialoglie par rapport au geizre de cotnmuizi- 
catioiz et de relatioiz qu'elles utilisent, afirz de faciliter des réflexioia inétacoininuizicatives 
des acteurs itnpliqriés. 

Le conflit doit Ctre conpi cornrne quelque clzose que les différeiztes parts créetzt en taizt 
que séries de coiztrib~itioizs cotnm~rrzicatives interdpezdatztes d'lzabilitation et de cotnpé- 
teiice. 

La séqueizce i~tédiatrice gétztre des expérieizces de capacitation, de seiztimeizt de corres- 
potzsabilité et de cc~inprélieizsioiz, aitzsi que des liens relationnels d'etnpatlzie. Sa réalisa- 
tion, datzs les difirerzts lnilie~ix dir systkrize social, peut cotztribtier h des inodifications 
c~iltlirelles rernarquables dalls un fiihirproche: la reclzerclze de l'éqliité h partir de la parti- 
cipatiorz coiiseizsuelle dons les phétzotntnes lzuinaiizs et sociauix et dalls le cotztexte oir ils 
se sorzt produits. Lcr tnédktiotz, corn?ne urze mzthropologie rei101rvelée et lrne métlzodologie 
pédagogique de réflexioiz et de coparticipation respoizsable, sans Ctre la patzacée, reizd pos- 
sible la croissaizce des persorzizes et des collectivités. 


