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FORMACIO DE CAPS 

Seminari de Formadors 

,'j EL GANG DEL CARRER NORTON 

Possible exercici pràctic per a la FO.CA. 

Extret de R. Muchielli, "La dinamyque des gro\).pes 11
, Editions ESF, 

París. 1968. 

Llegireu tot seguit una descripció (basada en el llibre de Whyts 
"Street Corner Society") de l'existència d'una banda, el 11gang del 
carrer Norton 11 • 

L'exercici consisteix: 

ler. Deduir d'aquestes observacions, un mapa de les relacions d'in 
fluències a V interior del grup, és a dir: 

quí és el lÍder? quí-- són els seus lloctinents? 
_. cóm s'organitzen jeràrquicament els altres membres els uns 

en relació als altres i en relació al subgrup de comanament? 

2on. Definir les característiques del lideratge en aquesta forma pa~ 
ticular d'autoritat que és la d'un cap de banda. 

El gang del carrer Norton, anomenat així perquè els seús mE¡!m
bres es trobaven en una cantonada d 1aquest carrer, Estava cOmpost 
per 13 joves: Alec> Angelo~ Carl, Danny, Doc, Frank, Fred, Joe, 
Long Jonh, Lou, Mike, Nutsy i Tommy, De petits havien visCut al ma
_teix barri i havien anat junts a l 1 escola. Molts d'entre ells ha
vien estat membres d'una banda d'adolescents. Els més grans: Doc, 
Nutsy i Mike tenien 29 anys; Tommy, el més .. jove, en tenia 20. Només 
dos d'entre ells tenien f-eina: Carl i Tommy (obrers en una manufac
tura); els altres eren ~n atur habitual o ocasional. Danny i Mike 
tenien una sala de jocs prop de la cantonada del carrer. 

Docj aturat, vingué el primer al carrer Norton. Nutsy, Frank, 
Joe, Alec, Carl i Tom.my, vells companys, varen reunir-se amb ell. 
Angelo, Fred i Lou vingueren ~ot seguit. Danny i Mi~e varen arribar 
a causa de la seva comú amistat amb Doc, i a causa de l'emplaçament 
del seu local. Long Jonh seguí Danny i Mike, i a través d'ells s'a
propà a Doc. 

En el moment de la seva plena constitució, el grup havia creat 
la seva pròpia organització. En primer lloc hi havia els hàbits, les 
reunions tenien lloc al carrer Norton. A la cafeteria, sempre la ma
teixa, cadascú tenia la seva taula i el seu lloc. Els dissabtes al 
vespre jugaven tots a boles (bitlles). Quan Doc presentia necessitat 
d'actuar entre els altres membres del grup, parlava primer amb Mike 
i Danny, i algunes vegades amb Long Jonh. Si la decissió venia de 
Long Jonh, ningú no la seguia, no tenia influència sobre el grup. 
Si venia de Mike i de Danny, passava a Nutsy i, mitjançant aquest, 
embarcava Frank, Joe, Alec així com Carl i Tommy que anaven plegats. 
Si la decissió venia de Danny, podia passar a An~elo i arrossegar 
aleshores Fred i Lou. Però Doc tenia també influencia directament 
sobre Nutsy i sobre Angelo. Per descomptat, si ~ommy tenia una idea 
per una acció a emprendre, aquesta idea podia arribar a Doc passant 
per Carl i Nutsy. 
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Reflexió sobre les dades de l'exercici 

1er. Organització interna del gang del carrer Norton l canals d'in
fluència interpersonal (segons Whyte). 
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CARL I I FRANK 
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Observacions: 

Nutsy té una posició privilegiada. Podria asp~ar al lideratge. Té 
29 unys i una autoritat sobre la majoria dels comparses. La ruptu
ra amb el subgrup d'Angelo és neta. l'absència de relacions direc
tes entre Angelo i Mike (mentre que n'hi ha entre Danny i Nutsy) 
reforça la posició de Nutsy en les decissions. Es només el seu con
flicte amb el grup d'Angelo que imp.ideix que sigui elevat al lloc 
de 3er lloc-tinent (ja que això comportaria la secessió del grup 
d t Angelo). 

2ón. Característiques del líder en el gang (segons Mucchielli). 

A. Té un·ascendent personal i una 11 presència" específica. 
Encarna valors generals reconeguts pel grup (habilitat 
intel.ligència •.. ) • 

B. El seu estil és autocràtic i feudal. 

C. Encarna les normes del grup, és a dir els valors pro
pis emanats pel grup: s'identifica amb el carrer, és 
el guardià dels hàbits que prenen categoria de ritual. 




