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[95]		 Per	a	l'estudi	del	comportament	dels	individus	en	tant	que	integrants	de	grups	socials,	així	com	

del	comportament	d'aquests	grups	i	de	la	seva	interacció	amb	d'altres	grups,	és	indispensable	una	

tipologia	que	ens	permeti	classificar	les	diverses	classes	de	grups	en	funció	de	les	seves	

característiques	fonamentals.	De	fet,	“tu	mateix/a	pertanys	a	diversos	grups,	molt	diferents	entre	si,	no	

només	per	les	seves	activitats	i	objectius	sinó	també	pel	número	de	persones	que	hi	pertanyen,	etc.”	

Existeixen	moltíssimes	maneres	de	classificar	els	grups,	però	no	totes	elles	són	útils.	Ens	centrarem	en	

aquelles	que	són	més	útils	a	l’hora	de	fer	una	“anàlisi	de	la	conducta	grupal”.	Vegem-ho	

	 -	Començarem	distingint	quantitativament	els	grups.	És	a	dir,	segons	la	seva	mida	o	volum.	

Després	relacionarem	aquesta	tipologia	quantitativa	amb	la	tipologia	qualitativa.	Així,	per	començar,	

distingim	entre	grups	petits	i	grans	:	
1)	Grups	petits	o	microgrups	:	són	aquells	grups	de	fins	a	15	o	com	a	màxim	30	persones.	

2)	Grups	grans	o	macrogrups	:	tots	els	grups	majors	dels	15-30	membres.		

“Com	es	veu,	entre	ambdues	classes	de	grups	hi	ha	una	zona	relativament	àmplia	de	separació	o	

traspàs	que	depèn	d’altres	característiques,	que	veurem	a	continuació,	i	que	fan	que,	per	exemple,	un	

grup	de	vint	membres	pugui	considerar-se	petit	o	gran.”	

			(1)	Dins	del	microgrups	hi	trobem	algunes	mides	típiques.	Distingim	així	entre:	

	 (1.1.)	El	parell,	parella,	diada	o	grup	de	dos.	Aquest	grup,	“malgrat	ser	el	quantitativament	més	

elemental	enclou	una	gran	complexitat	pel	que	fa	a	les	interaccions	de	les	dues	persones	que	el	

formen”;	valgui	com	a	exemple	[96]	“la	problemàtica	del	matrimoni”.	
	 (1.2.)	El	grup	de	tres,	trio	o	triada.	Aquí	“apareixen	fenòmens	completament	nous,	

especialment	la	gelosia	i	les	coalicions	internes	(que	en	la	tríada	són	de	dos	enfront	d’un).	

	 (1.3.)	“Segons	els	especialistes	una	mida	òptima	és	la	del	grup	de	set	membres	(alguns	

indiquen	cinc),	perquè	a	sobre	de	permetre	una	gran	riquesa	d’interaccions	és	encara	fàcil	de	mantenir	

la	intimitat	i	per	tant	la	unitat	grupal.”		
			(2)	Per	altra	banda,	dins	del	grans	grups	s’hi	formen	subgrups,	molts	d’ells	de	mida	petita.		

“La	importància	de	la	distinció	entre	micro-	i	macrogrups	resideix	en	el	fet	que	no	es	viuen	les	

mateixes	situacions	psicològiques	i	socials	en	uns	que	en	els	altres.”	

	

	 -	Fixem-nos	ara	en	el	caràcter	qualitatiu	dels	grups.	Segons	això	establirem	tres	parelles	de	

distincions	més.		

3)	Grup	de	contacte	directe	o	grup	cara	a	cara	(face	to	face):	les	relacions	entre	els	membres	“es	

produeixen	bàsicament	en	presència	uns	dels	altres”.	Això	no	treu	que	hi	hagi	alguns	contactes	entre	



2		

els	membres	que	siguin	mediats,	però	els	més	importants	o	normals	són	directes.	Per	exemple,	els	

grups	d’amics	són	normalment	d’aquest	tipus.	

4)	Grup	de	contacte	indirecte	:	les	relacions	entre	els	membres	“es	produeixen	bàsicament	a	través	

d’algun	agent	intermediari	que	pot	consistir	en	una	o	diverses	persones	o	en	elements	no	personals	

com	el	telèfon,	escrits,	senyals	o	codis	convinguts”.	Molts	grups	de	treball	són	d’aquest	tipus.	

	 “La	relació	entre	aquesta	tipologia	i	l’anterior	és	que	els	grups	cara	a	cara	tendeixen	a	ser	grups	

petits,	mentre	que	els	grups	de	contacte	indirecte	tendeixen	a	ser	macrogrups.”	Evidentment	hi	

trobarem	excepcions:	“un	grup	d’amics	forjat	a	través	de	la	correspondència”	o	un	xat	o	“un	petit	equip	

de	treball	molt	jerarquitzat	i	amb	les	tasques	molt	especialitzades”.	

	

5)	Grups	afectius	:	“els	trets	de	la	personalitat	de	cada	membre	són	un	element	primordial	per	la	bona	

marxa	del	grup”.	Es	tracta	de	colles,	de	grups	d’amics,	de	grups	per	anar	de	festa,	etc.	

6)	Grups	utilitaris	o	pragmàtics:	en	aquests	l’afectivitat	és	secundària,	ja	que	“la	seva	finalitat	no	

resideix	en	el	gaudi	de	la	intimitat	o	en	la	satisfacció	de	fer	quelcom	amb	els	altres	o	simplement	en	el	

fet	d’estar	amb	els	altres”,	sinó	que	el	grup	s’orienta	a	la	consecució	d’un	resultat.		

	 Les	dues	categories,	però,	no	s’exclouen	del	tot.	Hi	ha	grups	afectius	en	què,	si	més	no	

circumstancialment,	hi	impera	un	cert	pragmatisme,	i	hi	ha	grups	utilitaris	on	la	personalitat	dels	

membres	també	és	important.	

	 [97]	Els	grups	petits	tendeixen	a	tenyir-se	d’afectivitat,	mentre	que	els	grups	grans,	amb	grans	

distàncies	entre	els	membres,	tendeixen	a	esdevenir	impersonals	i	hi	dominen	els	objectius	i	no	les	

persones	concretes.	

	

	 -	En	funció	de	com	s’origina	el	grup	parlem	de:	

7)	Grups	espontanis	:	sorgeixen	de	forma	natural,	sense	que	ningú	s’ho	hagi	proposat	de	manera	

explícita.	Acostumen	a	ser	grups	petits.	

8)	Grups	artificials	:	sorgeixen	d’una	voluntat	de	creació,	és	a	dir,	d’una	certa	planificació	en	què	els	

vincles	són,	en	cert	sentit,	“prefabricats”.	Acostumen	a	ser	grups	grans,	tot	i	que	també	n’hi	ha	de	

petits,	com	“els	grupets	que	es	formen	en	els	laboratoris	de	psicologia	amb	fins	experimentals“,	cosa	

que	no	deixa	de	condicionar	aquestes	investigacions...	

	 	

[99]		 A	més	d’aquestes	classificacions,	n’hi	ha	d’altres	d’importants.	Per	exemple	la	que	va	establir	el	

nordamericà	C.H.	Cooley	a	principis	del	s.	XX	entre:	

9)	Grups	primaris	:	són	de	contacte	directe,	afectius	i	espontanis,	i	habitualment	de	mida	petita.	Cooley	

els	definí	així:	<<Anomeno	grups	primaris	a	aquells	que	es	caracteritzen	per	una	associació	i	una	

cooperació	íntimes	i	cara	a	cara.	Són	primaris	en	diversos	sentits,	però	principalment	perquè	són	

fonamentals	en	la	formació	de	la	naturalesa	social	i	dels	ideals	de	l’individu.	Des	del	punt	de	vista	

psicològic,	el	resultat	d’aquesta	associació	íntima	és	una	certa	fusió	de	les	individualitats	en	un	tot	
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comú	,	de	tal	manera	que	la	vida	comunitària	i	l’objectiu	del	grup	es	converteixen	en	la	vida	i	en	

l’objectiu	de	cadascuna	d’elles,	com	a	mínim	per	a	molts	objectius.	Potser	la	manera	més	simple	de	

descriure	aquesta	totalitat	és	dir	que	constitueix	un	“nosaltres”,	cosa	que	implica	una	forma	de	

simpatia	i	d’identificació	mútues	l’expressió	natural	de	la	qual	és	aquest	terme.		Cadascun	d’ells	viu	

amb	el	sentiment	dels	principals	objectius	de	la	seva	voluntat	(...).	Els	grups	primaris	són	tals	en	el	

sentit	que	aporten	a	l’individu	la	primera	i	més	completa	experiència	de	la	unitat	social	i	també	en	el	

sentit	que	no	canvien	en	el	mateix	grau	en	què	ho	fan	les	relacions	més	elaborades,	sinó	que	formen	

una	font	relativament	permanent	de	la	qual	en	sorgeixen	contínuament	les	restants	relacions	(...).	

Aquests	grups	són,	doncs,	font	de	vida	no	solament	per	a	l’individu	sinó	també	per	a	les	institucions	

socials.	Estan	modelats	només	en	part	per	les	tradicions	específiques;	en	gran	mesura,	són	expressió	

d’una	naturalesa	universal.>>	Com	suposo	que	haureu	endevinat,	la	família	seria	el	cas	més	típic	

d’aquesta	mena	de	grups.		Però	també	ho	són	els	grups	d’amistat	o	grups	d’iguals...	
10)	Grups	secundaris	:	són	tots	aquells	grups	que	no	són	primaris,	[100]	és	a	dir,	artificials,	de	contacte	

indirecte	i	utilitaris.	

	

	 -	Si	ens	fixem	en	la	seva	forma	d’organització,	veiem	que	els	grups	poden	establir-se	de	manera	

formal	o	informal.	Així	distingim	també	entre:	

11)	Grups	formals	:	tenen	“unes	regles	i	una	jerarquia	explícites	i	reconegudes	pels	seus	membres”,	

com	seria	un	grup	d’empresa.	

12)	Grups	informals	:	“estan	estructurats	segons	uns	rols	i	una	jerarquia	d’estatus	de	caràcter	difús	i	

amb	unes	regles	a	les	quals	es	conformen	els	membre’s	sense	adonar-se’n”,	com	amb	els	grups	d’amics.	
	

	 Transcendència	de	la	mida	del	grup	

[101]	Vet	aquí	les	relacions	existents	entre	les	diverses	tipologies	exposades:	

CRITERIS	 TENDÈNCIES	 TENDÈNCIES	

Quantitatiu	 Microgrups	(1)	 Macrogrups	(2)	

Qualitatius	 Contacte	directe	(3)	 Contacte	indirecte	(4)	

Afectius	(5)	 Utilitaris	(6)	

Espontanis	(7)	 Artificials	(8)	

Relacions	primàries	(9)	 Relacions	secundàries	(10)	

Organització	informal	(11)	 Organització	formal	(12)	

	

Cal	observar	què	passa	quan	s’augmenta	la	mida	d’un	grup,	ja	que	“quan	un	grup	petit	augmenta	va	

adquirint	progressivament	les	característiques	típiques	d’un	macrogrup”.	Per	això	ben	sovint	“els	

membres	de	molts	microgrups	que	es	transformen	en	grans	grups	es	desil·lusionen	del	caràcter	que	el	

seu	grup	va	adquirint,	atès	que	es	perd	el	calor	humà	inicial,	els	rols	es	funcionalitzen,	l’estatus	passa	a	

dependre	menys	dels	valors	personals	i	més	de	la	“productivitat”	individual	i	cadascú	es	troba	
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despersonalitzat	i	dependent	d’una	estructura	grupal	cada	cop	més	rígida	i	que	se’ls	hi	escapa	de	les	

mans.”	Un	exemple	d’això	seria	el	típic	grup	d’amics	que	juguen	a	futbol	i	acaben	fundant	un	club	

esportiu,	o	el	grup	familiar	que	munta	un	petit	negoci	que	esdevé	una	gran	empresa.		Encara	que	no	ho	

sembli,	s’acaba	produint	un	canvi	essencial	en	el	grup,	ja	que	“amb	el	pas	d’un	microgrup	a	un	

macrogrup	el	que	passa	és	que	ha	sorgit	un	nou	grup”	que,	“en	definitiva,	psicològicament	i	social,	és	

un	grup	oposat	a	l’original”.	Podem	parlar	de	canvi	grupal	produït	pel	simple	fet	de	l’augment	del	

nombre	de	membres.	“Sovint,	els	vells	membres	es	resisteixen	en	va	a	aquest	canvi,	percebut	a	mitges	

com	a	tal,	i	procuren	trobar	en	els	diversos	subgrups	del	macrogrup	les	característiques	perdudes.	

Aquest	mecanisme	de	compensació	pot	posar	en	perill	l’èxit	i	la	vida	del	nou	gran	grup	al	qual,	en	

principi,	tots	havien	aspirat.”	
Per	altra	banda,	les	relacions	establertes	en	el	quadre	no	són	pas	fixes,	sinó	merament	probables	o	

tendencials.	I	per	acabar,	“hi	ha	grups	que	presenten	característiques	creuades”,	com	pot	ser	“una	

banda	de	gangsters	que,	com	a	microgrup	que	acostuma	a	ser,	és	de	contacte	directe,	malgrat	a	

diferència	de	[102]	la	majoria	d’aquests	és	utilitari	i	artificial,	per	la	qual	cosa	les	interaccions	entre	els	

seus	membres	tendeixen	més	a	ser	unes	relacions	secundàries	que	primàries,	i	la	seva	organització	és	

clarament	formal.”	

	

Altres	classes	de	grups	

13)	Grups	voluntaris	i	14)	grups	de	pertinença	forçosa	(com	el	dels	presoners).	

15)	Grups	oberts	i	16)	grups	tancats,	en	funció	de	la	facilitat	o	dificultat	d’accedir-hi.	Normalment	

“els	grups	petits	tendeixen	a	ser	més	tancats	que	els	grans”,	tot	i	que	hi	ha	“importants	excepcions,	

com	és	el	cas	dels	grups	sectaris,	com	el	Ku-Klux-kan,	(...)	que	són	grans	i	tancats.”	

També	trobem	en	funció	de	la	seva	duració	i	la	força	del	vincle	grupal	la	distinció	entre	

17)	grups	estables		i	18)	grups	inestables,	en	els	quals	hi	trobem	els	grups	efímers	o	paragrups	(per	

exemple,	“els	microgrups	que	formen	els	nens	de	les	guarderies	que,	encara	no	suficientment	

sociabilitzats	són	incapaços	de	mantenir		uns	vincles	fixes	de	manera	que	juguen	ara	uns	amb	aquests,	

ara	aquests	amb	aquells,	agrupant-se	de	manera	no	duradora	per	la	manca	de	cohesió”).	
	

Anàlisi	tipològica	de	grups	

[103]	“L’anàlisi	tipològica	dels	grups	permet	la	seva	classificació,	requisit	previ	per	a	qualsevol	

anàlisi	més	profunda	i	detallada	del	comportament	grupal”.	Cal,	per	tant,	saber	precisar	quines	

característiques	fan	que	un	grup	sigui	socialment	d’un	tipus	o	un	altre.	De	cara	a	assolir	aquest	fi	

proposo	l’exercici	4	a	sota.	Només	exercitant	el	vostre	“ull	clínic”	podreu	veure,	a	partir	d’ara,	els	grups	

socials	d’una	nova	manera	a	com	els	havíeu	viscut	fins	a	dia	d’avui.	
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EXERCICIS:	

1) Busqueu un exemple original de cada tipus de grup.	

2) Poseu un exemple d’un grup que sigui a la vegada:  	

• Voluntari i tancat	

• Espontani i utilitari	

• Informal i artificial	

• Formal, macrogrup i de pertinença forçosa	

• Primari i inestable	

3) Relateu una experiència de canvi grupal que hagueu tingut. 

4) 4.1. Analitzeu tipològicament els grups següents i després compareu-los entre ells: la 

 tripulació d’un vol d’avió, una penya futbolista i una comunitat religiosa.	

 4.2. De quina mena de grup social es tracta el nostre grup de classe ?	

 4.3. Quins altres grups socials trobeu al vostre entorn? Classifiqueu-los segons tipus. 

 4.4. Tria un dels grups anteriors (4.3.) i analitza quin és el seu sistema de rols (qui exerceix 

  cada rol, com i amb quin contingut conductual, etc.), el seu sistema d’estatus (quina 

  imatge social i quin grau de prestigi ostenta cada membre), el seu sistema de pautes 

  pròpies i com controla el compliment de les mateixes, com es sancionen les  

  desviacions, quins són els seus objectius explícits o implícits, etc.		

5) Si voleu fer una reflexió final sobre el text i les activitats, aquest és el moment. 

 

	


