
  
 

EL COMPORTAMENT SOCIAL INTERPERSONAL  

 

1. RELACIONS INTERPERSONALS I CONFLICTE 

Un altre dels aspectes que estudia la psicologia social és el de les relacions que 
s’estableixen en societat entre les persones. D’entre totes les relacions interpersonals, 
les més estudiades han estat, d’una banda, les conductes agressives amb els altres, i, 
d’altra, les conductes altruistes o prosocials.  

1.1. Conductes agressives  

S’entén per conducta agressiva qualsevol conducta dirigida (conscient o 
inconscientment) a danyar o produir dolor a una altra persona. Els actes agressius 
varien des d’una mirada poc amistosa, una paraula desagradable o una bufetada, 
fins a l’extermini total d’una ciutat i dels seus habitants o els 110 milions de morts 
per crims de guerra al segle XX. Una de les formes més comunes i transversal de 
conductes agressives que s’han donat al llarg de tota la història és la violència de 
gènere. 

Sobre l’origen de les conductes agressives hi ha dues grans teories:  

o teoria de l’aprenentatge social de l’agressivitat: segons uns autors, 
com, per exemple, Albert Bandura, la conducta agressiva és apresa, 
s’adquireix i es manté igual que qualsevol altra conducta social: per 
aprenentatge observacional o vicari (repetició per part de l’infant de la 
conducta observada en el medi social) i el reforç directe (si la conducta 
agressiva obté beneficis acaba per convertir-se en un hàbit). Recordem que 
un dels experiments més coneguts d’aprenentatge social de Bandura estava 
referit justament a l’aprenentatge de la conducta agressiva:  

L’experiment Bobo Doll: En 1961, Albert Bandura va fer un experiment emblemàtic 
sobre l’aprenentatge social de les conductes agressives per imitació. Bandura va 
passar a un grup d’infants d’escola bressol una pel�lícula a la qual una persona cridava 
a un nino (un saltamartí) “Estúpid!”, li pegava agressivament i li colpejava amb un 
martell. Quan, després, el grup que havia vist la pel�lícula va trobar un nino semblant a 
la sala de jocs, li van cridar “Estúpid!”, li van pegar i colpejar amb un martell. Els 
infants d’un altre grup, que no havien vist aquesta pel�lícula van jugar amb el nino, 
però no li van cridar ni pegar ni colpejar amb el martell. D’aquesta manera va 
demostrar la gran influència dels models socials de conducta pel que fa a l’agressivitat. 

 

o teories instintivistes de l’agressivitat: segons altres autors, com, per 
exemple, el psicoanalista Sigmund Freud, o els etòlegs Konrad Lorenz i Niko 
Timbergen, més enllà dels factors culturals i apresos socialment, l’agressivitat 
té un origen essencialment innat: tothom neix amb un potencial agressiu que 
pot desenvolupar en certes circumstàncies. El fet que en totes les espècies 
animals l’agressivitat sigui freqüent, així com que es mostri al llarg de tota la 
història de la humanitat i el fet que aparegui en la primera infància i sigui un 
factor vinculat a la supervivència, els ha fet pensar que la conducta agressiva 
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és una tendència innata dels éssers humans. Així:  

� per a Sigmund Freud, l’ésser humà no només es guia per l’Eros o pulsió 
de vida, sinó que també es mou pel Thanatos, la pulsió o instint de mort, 
una tendència destructiva innata de l’ésser humà que generalment 
s’expressa en l’agressivitat o es “desplaça” en activitats acceptades 
socialment. 

� Konrad Lorenz, per la seva part, entén que l’agressivitat s’origina 
instintivament en l’organisme i és una característica de la personalitat tan 
natural i inevitable com l’alimentació o l’aparellament. Això sí, segons 
Lorenz, l’agressivitat es pot, però, canalitzar cap a activitats no 
destructives, com és el cas dels esports. 

 

1.2. Conductes altruistes o prosocials 

Hi ha, també, el que es pot anomenar una conducta altruista o prosocial. Malgrat 
se’ns presenta sovint la idea que les conductes humanes tenen per naturalesa 
tendències agressives, els psicòlegs socials recorden que una gran part de les 
nostres conductes són altruistes, especialment quan no hi ha necessitats bàsiques 
per resoldre. Una conducta altruista o prosocial es defineix com aquella en la qual 
s’ajuda els altres sense esperar res a canvi. L’altruisme té força relació amb 
l’empatia, la facultat de comprendre les emocions i els sentiments del grup o 
l’individu amb qual hom es relaciona. Són moltes les teories que intenten explicar les 
conductes altruistes. Algunes d’elles són les següents:  

o teoria humanista de Maslow: l’altruisme pot explicar-se com una 
tendència natural humana que es desplega quan les nostres necessitats més 
elementals no estan frustrades (base de l’agressivitat). Les persones que han 
resolt les seves necessitats deficitàries o de mancança i que estan en un 
procés d’autorealització són generalment altruistes i empàtiques de forma 
espontània, segons Maslow.  

o teoria de l’intercanvi social: alguns psicòlegs socials pensen que les 
conductes altruistes es poden explicar per la utilitat personal i social que 
reporten de forma indirecta i desplaçada: donar socialment quan podem fer-
ho construeix una societat en la qual podem rebre quan ho necessitem.  

Donar sang, per exemple, és una acció en la qual els “beneficis” (a més dels purament 
personals, com ara el reconeixement social, el benestar personal per l’acció, la 
desaparició d’un possible sentiment de culpabilitat, es pot parlar d’un benefici per a 
l’intercanvi social: fer una cosa pels demès que potser algun dia necessitarem per 
nosaltres) poden pesar més que no pas les “despeses” personals (temps, incomoditat, 
certa ansietat per la extracció). 

 

o teoria de les normes sociomorals: altres psicòlegs socials ens remeten a 
l’existència de normes socials, morals o religioses, integrades en la 
personalitat mitjançant el procés de socialització o bé generades 
personalment, que porten a ajudar aquells que ho necessiten per mera 
responsabilitat social, independentment que ens hagin ajudat prèviament a 
nosaltres o ens resulti beneficiós a llarg termini, o, fins i tot, quan pot ser 
perjudicial als nostres interessos.  
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Un dels casos que il�lustra aquesta teoria és el 
d’Irena Sendler, la infermera germano-polaca que 
va salvar, posant en perill quotidianament la seva 
vida, 2.500 nens i nenes jueves del Gueto de 
Varsòvia durant l’ocupació nazi. Quan se li va 
demanar què li havia fet arriscar tant la seva vida per 
salvar persones desconegudes va dir: “La raó per 
qual vaig rescatar els infants té el seu origen en la 
meva llar, en la meva infància. Vaig ser educada en 
la creença que una persona necessitada ha de ser 
ajudada de tot cor, sense mirar la seva religió o nacionalitat”.  

 

o teoria sociobiològica: segons la sociobiologia (teoria que aplica els 
conceptes evolutius als sistemes socials) les accions altruistes encaixen dins 
la teoria evolucionista de la selecció natural, de forma que es podrien explicar 
pel fet que les els gens que promouen actituds d’ajuda als altres acaben per 
imposar-se als que no per la seva utilitat en la supervivència de l’espècie (des 
dels insectes socials fins als éssers humans). 

 

1.3.  La teoria de les habilitats socials i de l’as sertivitat 

Tenint present que l’ésser humà està en continua interrelació amb els seus 
semblants, des de la psicologia s’han estudiat les habilitats socials, és a dir, els 
elements que permeten que la intercomunicació social superi la conflictivitat. Segons 
Vicente Caballo, aquestes habilitats socials no són innates, sinó que cal aprendre-les, ja 
sigui per instrucció o per  experiència directa. 

Segons la teoria de les habilitats socials, la forma més adient d’intercomunicació 
social és l’anomenada comunicació assertiva. En aquest sentit, es pot diferenciar 
entre: 

a) la comunicació passiva, que correspon a persones que no expressen els seus 
pensaments ni sentiments, ni defensen els seus propis drets legítims en cas de 
conflicte, o ho fan amb poca confiança o de forma derrotista. Acostuma a ser una 
forma frustrant d’interrelació, perquè la resolució dels conflictes interelacionats es 
porta a terme cedint els seus drets.  

Davant d’algú que no respecta, per exemple, la cua per comprar l’entrada al 
cinema i es cola per davant, la persona amb conducta passiva, per tal d’evitar 
el conflicte, no li fa notar que ella estava esperant primer. D’aquesta manera 
no expressa els seus sentiments i ni demana respecte als seus drets. Com a 
conseqüència de l’evitació del conflicte, la persona amb un estil de 
comunicació i de conducta passiva, acaba sentint-se frustrada. 

 

 

b) la comunicació agressiva correspon a persones que defensen els seus 
interessos, pensaments i sentiments, sense tenir en compte als altres i amb força 
física o emocional, si cal. Aquesta forma d’interrelació no empàtica ni assertiva 
acostuma a ser generadora de conflictes en no respectar els drets dels altres.  

Davant d’algú que no respecta, per exemple, la cua per comprar l’entrada al cinema i es 
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cola per davant, la persona amb conducta agressiva, pot manifestar 
alterada i mitjançant insults que no li deixarà colar-se de cap de les 
maneres. D’aquesta manera defensa els seus interessos, però li falta al 
respecte a l’altra persona (que potser, simplement, no havia vist la 
cua). Com a conseqüència d’aquesta conducta, la persona amb un estil 
de comunicació i de conducta agressiva, s’envolta de relacions socials 
tenses, causa certa por als altres i, sovint, queda personalment 
trasbalsada internament. 

 

 

c) la comunicació assertiva correspon a persones que expressen les seves 
necessitats, drets i opinions sense atacar els altres. L’assertivitat implica 
respecte, no servilisme, ja que, encara que la comunicació és respectuosa, no per 
això la persona assertiva deixa d’expressar de forma clara i directa els seus 
sentiments ni de defensar els seus interessos. Aquesta forma d’interrelació 
empàtica i assertiva acostuma a reportar beneficis a qui ho fa (no cedeix els seus 
drets, com a la conducta passiva) i a qui ho rep (no danya l’altre i li dóna 
l’oportunitat de rectificar). D’aquí que les conductes assertives siguin la base de 
les habilitats socials.  

Davant d’algú que no respecta, per exemple, la cua per comprar 
l’entrada al cinema i es cola per davant, la persona amb conducta 
assertiva, es dirigirà a l’altra persona per recordar-li que haurà de fer 
cua perquè hi havia persones que estaven esperant, tot dient-lo amb to 
respectuós. D’aquesta manera defensa els seus interessos, respectant 
l’altra persona (sense faltar-li al respecte). Com a conseqüència 
d’aquesta conducta, la persona amb un estil de comunicació i de 
conducta assertiu, defensa el seu interès, no queda personalment 
trasbalsada internament, ha generat un clima civilitzat i ha afavorit la resolució del 
conflicte.  

 

2. LA INFLUÈNCIA SOCIAL 

 

L’objecte de la Psicologia social és, com s’ha dit, estudiar la influència del grup en el 
comportament en l’individu, des del punt de vista cognitiu (creences), emotiu 
(sentiments) i conductual (comportaments). Per influència social entenem la capacitat 
del grup d’afectar les creences, les actituds o les conductes d’un individu. Aquest és un 
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dels temes que ha estat més estudiat en laboratori per part dels psicòlegs socials. 

2.1. Manifestacions de la influència social 

Les principals manifestacions d’influència social són la conformitat i l’obediència.  

a) la conformitat amb el grup (influència de la majoria). Per conformitat amb el 
grup entenem l’adaptació de la conducta o les creences dels individus a les 
normes d’un grup, com a resultat de la pressió social, de forma que l’individu 
acaba per comportar-se de diferent manera que quan està sol.  

Com a resultat de la conformitat amb la majoria es produeix el conformisme, 
l’actitud per la qual les persones accepten incondicionalment una norma 
dominant socialment.  

La conformitat amb el grup per influència de la majoria es dóna principalment de 
dues formes:  

o la submissió, que consisteix en mostrar conformitat públicament, per la 
pressió social, a una norma o a l’opinió del grup majoritari, encara que 
internament no s’està d’acord.  

o l’acceptació, que consisteix en mostrar conformitat pública perquè s’està 
internament d’acord. 

Solomon Asch és, potser, el psicòleg que va dur a terme una de les 

investigacions més rellevants de la psicologia social sobre conformitat. Al 

1952 va fer un experiment simple,  però crucial, per entendre la 
influència del grup en la percepció i el comportament individual, és a dir, 

per entendre la conformitat social.  

 

 

 

 

 

 

 

L’experiment d’Asch. Solomon Asch va partir d’un grup de set estudiants. Sis estudiants 
eren “còmplices” de l’experimentador i el setè no sabia res de l’experiment. Es van col�locar 
dues targes grans sobre una taula: en una hi havia una única línia vertical i, en l’altra, tres 
línies verticals (A, B, C) de longituds diferents. S’havia d’escollir la línia de la segona tarja 
que coincidís amb la primera. Era evident, a ull nu, que la línia de la primera tarja era igual 
que la línia C, és a dir, que tenien la mateixa longitud. Però el sis estudiants còmplices, 
cadascun al seu torn, van dir que la que era igual era la B, fins al punt que el setè estudiant 
va acabar afirmant realment el mateix que els altres.  
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Davant del dilema que s’estableix entre la unanimitat del grup de sis estudiants i l’evidència 
dels propis ulls, una gran part dels estudiants (33% aproximadament) van donar la 
conformitat al grup. Curiosament, quan Asch va fer la mateixa prova en solitari, sense la 
pressió del grup, només un 1% va cometre error. 

 

b)  l’obediència a l’autoritat. Un altre dels mecanismes d’influència social té a 
veure amb el respecte a l’autoritat que pressuposen les normes socials. Els 
individus que viuen en societat han estats socialitzats de forma que habitualment 
respecten l’autoritat i obeeixen els seus requeriments.  

Stanley Milgram va ser un professor de la Universitat de Yale 
que al 1974 va fer un dels experiments de psicologia social més 
controvertits de tots els temps. Arran del judici a Adolf 
Eichmann, en el qual va quedar palès que una persona que no 
semblava especialment sàdica va participar en la tortura i 
l’assassinat massiu de jueus en l’època nazi, Milgram va voler 
experimentar en laboratori quins eren els límits de l’obediència 
cega a l’autoritat: podrien persones normals arribar a torturar un 

innocent només per obeir l’autoritat, que els hi mana? Els resultats del seu 
experiment van ser tan esfereïdors que va commoure la societat i, d’altra banda, 
part dels seus participants van necessitar posteriorment teràpia psicològica. 

L’experiment de Milgram. Stanley Milgram va reclutar, mitjançant el diari, persones 
d’edats i condicions social diferents, a les quals pagava 4 dòlars. L’investigador, Milgram, 
actuava no només com a instructor de l’experiment, sinó 
com a autoritat que donava ordres a obeir pels 
participants. Dos subjectes eren els participants en cada 
sessió. Un dels individus (escollit aparentment a l’atzar) 
feia el paper de professor i l’altre, el d’alumne (còmplice 
de Milgram). En començar se’ls va informar que 
l’objectiu de l’estudi era la influència del càstig sobre 
l’aprenentatge (però era mentida: s’estudiava el grau 
d’obediència a l’autoritat). El paper del que feia de 
professor era el de dir una llista de paraules que 
l’alumne havia de memoritzar mentre estava lligat a una cadira electrificada en una 
habitació separada. Després, qui feia de professor repetia una de les paraules i l’alumne 
havia de dir a quina altra estava associada. Si l’alumne la deia malament (la qual cosa feia 
de tant en tant per ordre de Milgram), el professor havia d’aplicar-li, com a càstig, 
descàrregues elèctriques cada cop més intenses (en progressió de 15 volts). La descàrrega 
elèctrica anava des dels 15 volts fins als 450 volts –la màxima-. A partir dels 315 volts 
l’aparell assenyalava el perill greu que comportaven aquestes descàrregues.   

Segons una enquesta feta prèviament a 40 psiquiatres, aquests pensaven que no més d’un 
4% seguirien torturant a la víctima més enllà dels 300 volts i només un 1% arribaria als 
450. Els resultats de l’experiment, però, van desfer aquestes prediccions.  
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Quan la descàrrega (que era fictícia, encara que qui feia de professor pensava que era 
autèntica) arribava a 150 volts, qui feia 
d’alumne demanava (tot representat un 
paper “teatral”) d’abandonar 
l’experiment, als 180 donava cops a la 
paret dient que no suportava més el 
dolor, als 270 els crits eren d’agonia i als 
300 ja deixava de respondre. 
L’experimentador li reiterava al 
professor: “És absolutament essencial 
que continuï”.  

Milgram va descobrir que fins a un 63% 
dels centenars de persones que van fer 
el paper de professors van mostrar una 
obediència total i van aplicar la 
descàrrega màxima de 450, tot i que 
assenyalava “perill sever”. Els resultats 
va resultar colpidors, perquè es tractava 
de persones normals que, tot i que ho 
van passar malament (suaven, 
tremolaven, reien nerviosament i es 
mossegaven els llavis), van arribar a 
torturar (no sabien que era teatre) a 
altres semblants només pel fet d’obeir 
l’autoritat amb la qual tenien un 
contracte.  

 

 

En la història de la humanitat s’han comès moltes més barbaritats i atrocitats en ares de 
l’obediència que en ares de la rebel�lió” (Philip Zimbardo, company de Milgram -1971-) 
 
 
 

2.2. Els límits de la influència social 

Malgrat els experiments d’Asch i de Milgram deixen patent la gran influència que el 
grup pot tenir sobre el comportament individual, cal observar que tant els individus com 
les minories tenen un gran poder. De fet, queda clar que el 67% dels individus amb els 
quals va experimentar Asch, no van cedir a la influència del grup i que un 37% dels 
“professors” de Milgram van desobeir l’autoritat. No oblidem la gran quantitat de 
persones que van patir persecució, i fins i tot van ser torturats i assassinats, però que no 
van cedir a la pressió grupal o de l’autoritat en l’època nazi o feixista. 

• El poder dels individus. Hi ha persones compromeses que, malgrat la força 
de la influència social, són capaces de mantenir les seves posicions. De fet, la 
història de certs progressos socials rau en persones que han estat capaces de 
desafiar el grup dominant i han aconseguit reafirmar el seu sentit de la 
llibertat.  

El cas de Rosa Parks, la dona negra que al 1955 als Estats Units es va negar a 
obeir la norma de segregació als autobusos, negant-se a cedir el seient a un 
blanc i a moure’s a la part del darrera de l’autobús. Com a conseqüència d’això 
va ser empresonada, però va iniciar també amb la seva actitud el Moviment 
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pels Drets Civils als Estats Units que va acabar per impulsar lleis que van prohibir la 
segregació racial i va arribar a aconseguir mesures de discriminació positives encara 
vigents.  

 

És també el cas de Mahatma Gandhi, la persona de físic feble que va 
aconseguir amb la seva acció i les seves iniciatives liderar, en contra de tot 
l’aparell institucional i de l’autoritat militar de l’Imperi britànic, la 
independència de la India en 1947, mitjançant el dejú i les convocatòries 
d’accions no violentes. Aquest desafiament li va comportar, però, maltractes, 
vexacions i l’empresonament. 

 

 

 

• La influència de les minories. A diferència de les majories o grups de 
població numèricament majoritaris, les minories fan referència a grups de 
població minoritaris, però amb trets comuns. L’experiència històrica del 
cristianisme i el comunisme, provinents de minories perseguides per 
l’autoritat i els aparells de poder, ens aporta llum sobre la capacitat 
d’influència social que pot arribar a tenir un grup minoritari, especialment 
quan expressa les seves opinions de forma coherent, sobre el conjunt de la 
societat. 

 

 

 
 


