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INTRODUCCIÓN 
 
A materia de antropoloxía no bacharelato debe introducir ao 
alumnado nos coñecementos básicos desta ciencia, nas súas 
diferentes ramas (antropoloxía biolóxica, cultural, filosófica), 
pero tamén nas súas metodoloxías de traballo. A metodoloxía 
básica da antropoloxía cultural é o traballo de campo, por iso 
propúxoselle ao alumnado da materia a realización dunha 
investigación sobre un fenómeno cultural empregando dita 
metodoloxía. O que se pretendía era que o resultado deste 
traballo non fora só o coñecemento do fenómeno a estudar e a 
proposta dunha explicación do mesmo, senón tamén a 
aprendizaxe dos métodos e as dificultades que leva consigo este 
traballo.  
 
De entre todas as temáticas abordables, o alumnado escolleu un 
tema que tivera relación coa súa experiencia inmediata e que 
tivera, tamén, algunha relación directa cos costumes e usos dos 
individuos da súa idade. Despois dunha longa discusión, 
optouse por abordar o fenómeno do botellón, ante a sospeita de 
que as opinións dos analistas sociais sobre o fenómeno 
deixaban fora as opinións e vivencias dos individuos 
directamente involucrados.  
 
Aínda que unha das técnicas básicas da antropoloxía cultural é 
a observación participante, optouse, neste caso, por manter 
unha distancia relativa co fenómeno, por mor da idade e 
situación dos participantes; a investigación limitouse á 
referencias indirectas achegadas por outros individuos 
involucrados no fenómeno, aos que os investigadores tiñan 
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alcohol, los petas y eso de fumar y después ya los rollos de 
diseño y toda esa pesca. 
P: ¿Qué consumes tu en el botellón? 
R: Drogas, con control. 
P: Se ven muchas broncas en el botellón? 
R: Buf, a saco. 
P: ¿As estado en alguna? 
R: Si en varias pero la cosa siempre es salir guay de ahí hehe. 
P: ¿Para que piensas que la gente va al botellón? 
R: Hay de todo, la gente va a pasarlo bien, después hay otra 
gente que va a pegar el palo o a buscar bulla y eso pero ba la 
malloria de la pñe a va ahí a beber y pasarlo bien. 
P ¿A que hora sueles volver a casa? 
R: Pues depende, alguna vez e vuelto a la 1 de la mañana o 
cosa asi, pero tambien e estao toda la noche sin dormir y 
pasarme dos dias de fiesta y esas movidas. 
P: ¿Porque vas de fiesta? 
R : Pues porque te lo pasas guay, estas a tu rollo, no tienes a 
nadie encima que te diga esto o lo otro, estas con tus colegas a 
tu rollo y no hay mas. 
P ¿Alguna anécdota o mal recuerdo que tengas del botellón? 
R: Pos un piñon, hay ostias a saco, y tengo visto un huevo. 
Peña por ahi tirada poteando, o alguno ya desvariando de tanto 
meter, hay muchos que no se controlan y desvarian a saco, e 
visto peña que a tenido que venir el ambulancia y to. Yo 
tampoco me monto ahí unas armadas criminales ni na, yo que 
se, e estado en broncas de peña y también me e quedao tirao de 
no saber controlarme y eso. Pero no, no tengo asi ninguna 
historia realmente sorprendente, tampoco e visto muchas por 
ahí, es solo lo tipico , ostias o alguno que a desvariao, es lo que 
suele pasar. 
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R: Pues la tipica, no hay mucha historia fantastica en el 
botellón, cogi yo, en el botellón ya, y me puse a beber como 
cualquiera. Le pegue muy rapido, me baje ahí un par del tiron, 
y en esto que te fumas unos petas y te bajas el siguiente, ya 
doblé, y me quede tirao ahí en un banco durante casi toda la 
noche. Si te sienta mal el alcohol es lo que hay, lo echas todo y 
te quedas por ahí tirao. 
 
ENTREVISTA Nº 20 
 
SEXO: masculino 
IDADE: 20 
ENTREVISTADOR: NIKOS MONSEIN 
 
P: ¿Vas al botellón? 
R: Si 
P ¿Por qué? 
R: Por lo que vamos todos, a pasarlo bien con los colegas, 
tomando drogas, el alcohol tambien es una droga 
P ¿Cada cuanto vas? 
R: Eu que sei, yo no tengo ahí un calendario apl botellón tio, ni 
na, si vas todos estes yo me apunto. 
P: ¿Qué haceis antes del botellón? 
R: Cada cual que haga lo que vea, yo, por ejemplo, quedo con 
mis colegas y cogemos la botella, o las birras o lo que nos pete 
pa la noche, quedamos y eso pa ir al sitio y toda la historia. 
P: ¿Qué haceis al llegar ahí? 
R: Te buscas un sitio, y te pones ahí con tu peña, nosotros 
cogemos un sitio guapo pa sentarse unos cuantos, y emepiezas 
a beber. 
P: ¿Qué se consume en el botellón? 
R: Drogas, de todo, alcohol, petas, cocaina, extasis, yo que 
se… ketamina, jaja, ahí son todo drogas, la gente piensa que el 
alcohol no lo es pero tambien, y las drogas pues son esas, el 
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acceso por razóns de familiaridade, amizade... Así xurdiu o 
título do traballo: Historias de Botellón. Nel preténdese dar 
unha visión do fenómeno a través das historias que narran 
individuos que acoden regularmente a este evento.  
 
A recompilación de anécdotas, historias de vida e sucesos 
relevantes que suceden no entorno do botellón, narrados polo 
seus protagonistas, pretenden ser o punto de partida. Así, 
podemos comprender desde dentro o fenómeno do botellón 
como unha manifestación socio-cultural do segmento xuvenil 
da poboación; a través deste se poñen de manifesto valores, 
sentimentos estéticos, xerarquías sociais e, en xeral, se 
producen significados que sitúan ao individuo no seu entorno 
social e nas relacións con outros segmentos de poboación, tal e 
como se reflicte nalgúns estudios antropolóxicos do problema 
(Carnavalización e botellón. Unha etnografía estadística del 
ocio juvenil en la provincia de Alicante. A. Miguel Nogués 
Pedregal y otros en Turismo, ocio y deporte. Pp. 141-158 
Universidade da Coruña). 
 
As anécdotas, no canto de ser unha experiencia irrelevante, por 
ser pouco repetitivas, poden achegarnos algúns dos elementos 
relevantes que os individuos non comunican, en ocasións, nas 
súas respostas máis elaboradas e pensadas. Na anécdota e a súa 
relevancia podemos atopar, moitas veces, o sentido máis 
orixinario, como diría o filósofo francés, Michel Onfray "a 
anécdota é a vía  que conduce ao epicentro dun pensamento" 
(Contra historia da Filosofía, edit. Ariel). 
 
Na nosa presentación de resultados, non se teñen en conta só as 
conclusións, senón que se considera tan importante como elas o 
propio proceso de realización do traballo, pois o que é se 
pretende é a iniciación á investigación e a aprendizaxe da 
metodoloxía propia dun traballo de campo. A presentación do 
traballo farase a través dos seguintes capítulos. 
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No capítulo I preséntanse os obxectivos básicos do traballo, tal 
e como foron concibidos inicialmente, así como unha análise 
abreviada do estado da cuestión na investigación deste tipo de 
fenómenos.  
 
No capítulo II descríbese a planificación dos procesos de 
traballo, a temporalización e tamén as dificultades atopadas 
durante o proceso de investigación.  
 
O capítulo III está dedicado á Metodoloxía de traballo e á 
reflexión sobre a propia práctica levada a cabo durante a 
recompilación da información. 
 
O capítulo IV presenta os procesos de análises do material 
recompilado durante a primeira fase da investigación, xunto cos 
resultados dos debates do grupo de traballo e a revisión das 
hipóteses iniciais.  
 
No capítulo V propóñense as conclusións e as novas liñas de 
investigación que xorden das análises do material.  
 
Apéndices: O material recompilado mediante entrevistas, 
documentos de análise, fotografías.... 
 
Bibliografia 

 

1. OBXECTIVOS E ÁMBITO DO TRABALLO 

A pretensión do traballo non é a de propor conclusións 
definitivas respecto ao fenómeno social do botellón, sobre todo 
porque se debe ter en conta o limitado acceso ao fenómeno, o 
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P: ¿Cuándo fuiste pro primera vez? 
R: Llevaria un año o asi en el instituto. 
P: ¿Te parece bien que la gente valla al botellón? 
R: ¿Como si me parece bien? Ahí la gente va a beber, que le 
voy a hacer yo, yo voy tambien cuando me apetece, hay gente 
buena y gente mala, pero la gente sigue yendo. 
P: ¿Cuánto gastas en el botellón? 
R: Depende, tengo salido con dos pavos na mas pa coger el 
bus, y tambien tengo salido con 40 o asi, pero lo que gastas ya 
lo ves tu según transcurre la noche, yo que se, coges al 
principio pillas un botella y ya te van 4 pavos o asi, y si 
compras mas movidas vas a gastar mas, depende de cada uno. 
P: ¿Te parece que al botellón van demasiados jóvenes que no 
tienen control? 
R: Pues seguro que si, por ahí hay mucho que se apunta porque 
van los colegas y luego acaba todo chungo por ahí, pero eso es 
cosa suya, a pasao muchas veces. 
P: ¿Te gusta ir al botellón? 
R: Hombre, gustar, yo que se, me gusta pasarlo bien, con los 
colegas, emborracharse y eso te lo pasas guay, yo no soy de 
cogerme ahí la borrachera tremenda ni na, cojo con mis colegas 
y lo pasamos guay, nos da igual que haya botellón o lo que sea. 
P: ¿Te parece que hay muchas broncas en los botellones? 
R: Si, claro que las hay, en todos los laos en donde se junte 
gente joven hay bullas y historias asi. 
P: ¿Qué dirias del botellón? 
R: No esta mal, yo me lo paso bien, voy y cojo la borrachera, 
como hacen todos, después hay gente que no se controla, o que 
no se sabe comportar, como en todos laos, y eso causa mal 
entendidos y esas tipicas broncas que, que te voy decir, a mi no 
me mola ese rollo, pero pasa siempre y es un asco, eso es la 
peña que no sabe donde meterse y que no tienen infancia, no 
saben ser personas, pero esto no solo pasa en el botellón. 
P: Cuentanos ahí alguna historia que te haya pasado en el 
botellón: 
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Entrevistado: Home..eu creo que os gitanos. Que sempre che 
veñen por alí a buscar bulla. 
Natalia: E…sólese ligar máis cando se sale, cando se consume 
alcohol? 
Entrevistado: Home si, porque o alcohol súbeche a cabeza e 
claro..jaja. 
Natalia: Ti cres que hai xente que vai ao botellón pero que non 
consume alcohol? 
Entrevistado: Haber hai, pero moi pouca, case ningunha. 
Natalia: Quen sole beber máis, os homes ou as mulleres? 
Entrevistado: Pode ser que os homes. 
Natalia: E sabes dalgunha anécdota que che pasara ou que lle 
pasara a algún amigo teu no botellón? 
Entrevistado: Pois si. Unha vez que un amigo meu subeu a un 
muro, e ao chegar arriba  quíxose poñer en pé e caeu do muro 
abaixo. 
Natalia: Vale, moitas gracias. 
Entrevistado: De nada muller. 
 
ENTREVISTA Nº 19 
 
SEXO: masculino 
IDADE: 17 
ENTREVISTADOR: NIKOS MONSEIN 
 
Pregunta: ¿Cada cuanto vas al botellón? 
Respuesta: Cada cuanto no se, voy cuando van los colegas y 
hay plan pa ir, normalmente vamos un par de veces al mes. 
P: ¿Qué haces en el botellón? 
R: Pues que voy hacer, ahí va la gente con sus botellas o lo que 
sea que emborrache y se ponen a beber en la calle, yo llevo mis 
hitorias tambien, yo que se, una botella o algo asi. 
Coges te pones ahí y empiezas a beber con tus colegas, si 
quieres claro. Hay otros que consumen otro tipo de drogas, pero 
en resumen ahí estan los jóvenes de fiesta y eso. 
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reducido número de entrevistas, e a capacidade dos 
entrevistadores.  

O traballo pretende conseguir unha definición do fenómeno do 
botellón que se axuste ás experiencias dos participantes no 
mesmo. Ademais, e xirando ao redor desas definicións, 
quérense atopar as diferencias entre as xustificacións que os 
individuos dan da súa asistencia a estas reunións e as 
contradiccións que existen entre esas xustificacións e os feitos 
narrados polos entrevistados.  

Será precisamente a busca e explicación das contradicións 
aparentes nas entrevistas entre o que se di e o que se fai, o que 
dará pé nas análises a explicitación dos valores e significados 
que sustentan esta práctica. Esta busca implica deixar de centrar 
a atención no evidente para ocuparse de propor interrogantes 
que nos permitan xerar novas perspectivas do fenómeno. 

Por outra banda, deberemos ter en conta que a totalidade dos 
entrevistados pertencen á zona de Santiago de Compostela, 
polo que as conclusións, xerais ou non, non poden ser 
aplicadas, máis que de xeito analóxico, a os mesmos 
fenómenos en outros ámbitos xeográficos e culturais. 

Na actualidade, dada a problemática social que se suscita por 
causa do fenómeno e os ámbitos nos que se realiza, xurdiron 
diferentes análises do mesmo que tentan propoñer solucións á 
problemática e novas alternativas de ocio xuvenil. Algúns 
destes análises abordan o fenómeno na prensa cun carácter 
periodístico, ao que non anima ningún rigor metodolóxico, 
senón máis ben a creación dun estado de opinión.  

Outros estudios pretenden unha análise sociolóxica do 
fenómeno, para situalo nas súas coordenadas sociais (ámbitos 
de idade, clase social, hábitos de consumo, consecuencias do 
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fenómeno...). Estas análises pretenden fundamentalmente 
explicitar os conflictos sociais que leva aparellado esta forma 
de ocio xuvenil e dar con solucións a ese problema.  

Por fin, tamén a Antropoloxía se está a ocupar do fenómeno 
desde a perspectiva que lle é propia. Neste campo destacan 
estudios como os de Nogués Pedregal na Universidade de 
Elche ou o de María Jesús Sánchez Hernández da Universidade 
Complutense. Neles téntase ofrecer unha mirada  obxectiva do 
fenómeno que inclúa todas as perspectivas, mesmo a do propio 
investigador como participante no proxecto. 

É, dende esta derradeira perspectiva, onde se pretende comezar 
este traballo. A construcción do obxecto mesmo de 
investigación: crear unha definición do fenómeno do botellón 
dende as anécdotas que os entrevistados narran e que, por iso 
mesmo, son relevantes para eles.  

Baixo unha perspectiva antropolóxica existen varias hipóteses 
que nos permiten abordar o fenómeno do botellón, algunhas 
delas propostas en diferentes traballos de campo ou traballos de 
investigación:  

Algúns autores preséntannos o botellón como un novo rito de 
paso para unha xuventude que carece dos referentes 
tradicionais1. Este enfoque, propio dos estudios antropolóxicos 
tradicionais, esquece que as novas realidades sociais non 
responden aos modelos tradicionais que coñecemos.  

Outros autores prefiren abordar a cuestión do ocio xuvenil e o 
consumo de alcohol como unha forma de protesta xuvenil, 
xerada pola falta de expectativas dunha sociedade que non 
                                                 
1Carnavalización e botellón. Unha etnografía estadística del ocio juvenil en 
la provincia de Alicante. A. Miguel Nogués Pedregal y otros en Turismo, 
ocio y deporte. Pax 141-158 Universidade da Coruña 
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ENTREVISTA Nº18 
 
NOME: anónimo 
IDADE: 17 
SEXO: masculino 
NIVEL DE ESTUDIOS: bacharelato 
CLASE SOCIAL APROXIMADA: media 
LUGAR DE RESIDENCIA: Brión 
DURACIÓN DA ENTREVISTA: 20 minutos 
aproximadamente 
ENTREVISTADORA: NATALIA MANEIRO 
 
Natalia: Bueno, vou a facerche unha entrevista  sobre o 
botellón, pero vai ser anónima vale? 
Entrevistado: Vale vale, jaja. 
Natalia: Haber..habitúas ir a menudo ao botellón? 
Entrevistado: Bueno, si. Cada dúas semanas máis ou menos. 
Natalia: E porque vas? 
Entrevistado: Porque conócese moita xente, e porque se gasta 
menos que pagando as consumicións dos pubs e discotecas. 
Natalia: Con canta xente soles ir? 
Entrevistado: Pois..seremos unhas 15 persoas ou así. 
Natalia: Onde soledes facer botellón? 
Entrevistado: Normalmente nas gradas, en Santiago. 
Natalia: Arredor de canto podedes gastar económicamente 
entre todos? 
Entrevistado: Pois uns..uns 60 euros ou máis. 
Natalia: No teu grupo sólense consumir drogas? 
Entrevistado: Non. Bueno solo porros, pero nada máis. 
Natalia: Tiveches alguna vez algún conflicto no botellón? 
Entrevistado: Eu non. Pero sei de amigos meus que si. 
Natalia: E que grupo social sole ser o máis conflictivo? 
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normalmente neses (pubs e discotecas) dan garrafón e non 
alcohol puro. 
Natalia: Cando foi a primeira vez que foches ao botellón? 
Entrevistado: Aos 14 anos. 
Natalia: Cando vas soleste emborrachar? 
Entrevistado: Non, poucas veces. 
Natalia: A xente que habitua ir ao botellón sole beber moito 
ata chegar a emborracharse? 
Entrevistado: Si. 
Natalia: No teu grupo habituades consumir drogas? 
Entrevistado: Non. 
Natalia: Tiveches alguna vez algún conflicto a causa do 
alcohol? 
Entrevistado: Non. 
Natalia: E algún dos do teu grupo tivo problemas a causa de 
beber moito? 
Entrevistado: Algunha potada que outra. 
Natalia: Cando se sale ao botellón sólese ligar máis? 
Entrevistado: Haber, non é o feito de salir ao botellón, é o 
feito de beber alcohol. 
Natalia: Sabes dalgunha anécdota que che pasara a ti ou a 
algún amigo teu a causa do botellón? 
Entrevistado: Si. Estábamos no campillo, e un colega foi 
correndo hacia un corro de rapazas berrando “iieee”, e as 
rapazas marcharon correndo e cando este suxeito quedou solo, 
preguntou gritando “Porque me dejais solo?”. 
Natalia: Jajaja, moitas gracias por atenderme. 
Entrevistado: De nada. 
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ofrece saídas persoais a un amplo sector da poboación2. Esta 
explicación entra en contradicción coas explicacións que os 
implicados ofrecen do fenómeno. 

Nalgunhas ocasións tense chegado a propoñer que o fenómeno 
do botellón non é máis ca unha ampliación e/ou modificación 
do fenómeno máis antigo dos guateques e do consumo do 
alcohol tan característico nas nosas sociedades3. Esta opinión 
non lle dá unha identidade propia ao fenómeno do botellón, 
senón que o considera como unha modificación de fenómenos 
preexistentes. Esta hipótese choca coa consideración que destes 
eventos teñen os implicados neles e a que se pode extrapolar 
das queixas sociais que provoca o fenómeno.  

De entre as explicacións máis suxestivas cabe destacar a de 
Carles Feixa, profesor de antropoloxía social na Universidade 
de Lleida, que presenta aos adolescentes actuais como 
modernos replicantes, semellantes aos androides de Blade 
Runner, que buscan o significado dunha experiencia sen 
obxectivo nin sentido.  

2. PLANIFICACIÓN 

Este proxecto de investigación xurde a comezos do segundo 
trimestre do curso 2009-2010, cando algúns alumnos, que xa 
realizaran un traballo etnográfico na primeira avaliación, 
pensaron que era un tipo de traballo no que merecía a pena 
seguir afondando.  

                                                 
2María Teresa Cortés Tomás, Facultad de Psicología de la UV en 
Psicothema 
3 Joaquin Giró “Adolescentes, ocio y consumo de alcohol” (Editorial 
Entinema. Madrid) 
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Despois de considerar varios temas, o botellón perfilouse como 
o que lograba xuntar as expectativas de todos e todas e que 
permitía levar a cabo unha metodoloxía de traballo no que todo 
o alumnado puidera participar, en todas as fases do mesmo.  

O Calendario proposto inicialmente para o traballo foi o 
seguinte 

Preparación da metodoloxía de traballo Mes de Xaneiro 
Recompilación de entrevistas e fontes de 
datos 

Meses de Febreiro e 
Marzo 

Análise das entrevistas e preparación de 
documentación 

Mes de Abril 

Posta en común e redacción Mes de Maio 
Revisión e presentación do traballo  Mes de Xuño 

Aínda que o cumprimento do calendario foi desigual por parte 
dos membros do grupo, logrouse a consecución dos obxectivos, 
aínda que algúns elementos do traballo, como a investigación 
nas relacións entre xéneros tiveron que ser desprazadas.  

3. METODOLOXÍA  DO TRABALLO  
   
Para a realización do traballo de campo, usamos unha 
metodoloxía encamiñada a recoller a visión do fenómeno por 
parte dos individuos involucrados no fenómeno (emic) e atopar 
os parámetros, valores e conceptos que permitiran artellar unha 
análise por parte dos investigadores (etic).  
A investigación neste tipo de traballo atende en primeiro lugar 
á recollida dos datos necesarios para a súa posterior análise. En 
xeral, poden existir dúas perspectivas básicas: a busca de datos 
cualitativos ou a recollida cuantitativa dos mesmos. Nesta 
investigación optouse por unha perspectiva cualitativa porque 
non se pretendía unha investigación sociolóxica do fenómeno, 
que atendera a formas de consumo, cantidades de xente ou de 
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Entrevistado: Asta outra. A ver si nos vemos no botellón un 
día. 
 
ENTREVISTA Nº17 
 
NOME: anónimo 
IDADE: 18 
SEXO: masculino 
NIVEL DE ESTUDOS: bacharelato 
CLASE SOCIAL APROXIMADA: media 
RESIDENCIA: Bertamirans 
DURACIÓN DA ENTREVISTA: 20 minutos 
aproximadamente 
ENTREVISTADORA: NATALIA MANEIRO 
 
Natalia: Bueno, vouche facer unha entrevista sobre o botellón. 
Pero será anónima. 
Entrevistado: Vale. 
Natalia: Haber.. habituas ir ao botellón? 
Entrevistado: Claro que si. 
Natalia: Cada canto tempo soles ir? 
Entrevistado: Cada dúas semanas ou así, normalmente. 
Natalia: Cantas persoas soledes ser no teu grupo? 
Entrevistado: Buh, pois..entre..10 ou 15 persoas máis ou 
menos. 
Natalia: Canto soledes gastar económicamente? 
Entrevistado: Pagamos unha botella cada dúas persoas, e 
pagamos a metade da botella cada un. 
Natalia: Onde soledes facer botellón? 
Entrevistado: Pois..eh..nas gradas, en Santiago..ou en algún 
piso. 
Natalia: Porque fas botellón? 
Entrevistado: Porque sale máis barato económicamente que 
pagar consumicións nos pubs e discotecas. E porque 
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Natalia: A ver..vouche facer unha entrevista sobre o botellón. 
Pero vai ser anónima vale? 
Entrevistado: Non pasa nada. 
Natalia: Foches alguna vez ao botellón? 
Entrevistado: Si, máis de unha vez. 
Natalia: E porque vas? 
Entrevistado: Porque é a puta ostia. 
Natalia: Onde soledes facer botellón? 
Entrevistado: Onde haba sitio para pousar as botellas e para 
sentarse, é dicir, en calquera lado. 
Natalia: Con quen soles ir? 
Entrevistado: Cos amigos. 
Natalia: Cantos soledes ser? 
Entrevistado: Moitos, pero os que arman a canteira somos 
catro. 
Natalia: Canto soledes gastar económicamente no botellón? 
Entrevistado: Todo o que estea disponible na carteira. 
Natalia: Pero máis ou menos entre todos? 
Entrevistado: 60 euros. 
Natalia: E..consúmense drogas? 
Entrevistado: De todo menos foriña. 
Natalia: A maioría da xente do teu grupo sólese emborrachar? 
Entrevistado: Si. 
Natalia: Bueno, coñeces así alguna anécdota que che pasara en 
relación co botellón? 
Entrevistado: Si, en carnavales. Foi unha noite casi perfecta. 
Salimos do botellón e iamos dirección Apolo todos preas. E 
encontrámonos no paso de peatóns cun home que levaba un 
carro ca forma da cabeza do toro. Empezamos a torear alí 
diante, ata que veu un coche e anduvemos toreando con él. 
Despois de tanto cansancio doume por subir enriba dun coche, 
pero calculei mal a caída e pegueime unha ostia no chasis. 
Natalia: Vale, gracias por atenderme, jaja. 
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sustancias consumidas, senón unha visión que atendera ás 
ideas, valores, mitos e rituais desde os cales os individuos que 
participan no fenómeno do botellón o entenden.  
A metodoloxía de traballo comprendeu varias etapas:  

 
 
a). Planificación  

 O equipo de traballo estivo formado polos alumnos e alumnas 
da materia de Antropoloxía en 1º de Bacharelato do IES de 
Ames e a profesora como coordinadora: 

Alberto Blanco Favaro 
Diego Cotos Barreiro 
Estefanía Dapena González 
Natalia Maneiro Piñeiro 
Lucía Mansilla Ojeros 
Nikos Monsein Yürss 
Einés Monteagudo Vilavedra 
Rodrigo Pérez Fernández 
Elisa Vaamonde Ruíz 
 
Eva Garea Traba (a profesora). 
 
O alumnado abordara no primeiro trimestre de curso algúns 
traballos para a materia acerca de diferentes fenómenos 
culturais, característicos das nosas sociedades: o Nadal, o 
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Samaín, a Entroido e nalgúns casos fixeron un verdadeiro 
traballo etnográfico realizando un documental sobre a romaría 
de Santa Minia, no veciño concello de Brión.  
 
Abordar este traballo requiría, sen embargo, un traballo de 
planificación un pouco maior, porque a tentativa era, tamén, 
máis ambiciosa.  

No proceso de planificación tivéronse en conta varios criterios:  

O escaso número posible de entrevistadores  
O pouco tempo dispoñible (dous trimestres académicos)  
Os impedimentos para obter material gráfico do 
fenómeno  
As dificultades técnicas para as achegas de material.  

 
Tendo en conta estes factores planificouse unha estratexia que 
se centrou en dous obxectivos básicos:  

Aprender a usar as ferramentas básicas dun traballo de 
campo  
Comprobar un número de hipóteses limitado a través 
dun traballo cualitativo e non cuantitativo.  
 

Para levar a cabo este proxecto o coordinador, neste caso a 
profesora,  asumiu a tarefa de centralizar e recibir os datos 
subministrados polo grupo de traballo e propoñer as tarefas de 
análise.  Os demais membros do grupo asumiron as tarefas de 
recadar os datos necesarios a través dos métodos que se 
propoñen, e de traballar conxuntamente na elaboración de 
análise e conclusións.  

 A fin de que todos os membros do grupo tiveran acceso aos 
datos achegados polo resto dos compañeiros e aos documentos 
elaborados polo coordinador, abriuse un aula virtual na que se 
foron achegando todos os recursos (documentos, entrevistas, 
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R: Pues tuvisteis suerte de que no se muriera por cualquier 
callejón. 
A: Non xa. 
R: ¿Y onde sueles salir de fiesta? 
A:  Na cidade da Coruña este ano porque é onde vivo, o ano 
pasado en Santiago. 
R: Donde te gusta mas salir? 
A:  Na Coruña moitísimo mais. 
R: ¿Razones? 
A:  Hai moita mais xente, mais ambiente de festa, mais mozas 
guapas, mellores bares… 
R: Entonces no solo vas al botellón por beber, tambien interesa 
la gente que haya. 
A:  claro que si, aínda que eu son demasiado gañan para Coruña 
e a xente mírame con malas caras porque alí son todos moi 
pijos. 
R: Tuviste algún problema alguna vez por esa razón? 
A: Algún pijo púxose tonto pero baixeille os humos dun 
cachete. 
R: A ti seguro que no se te rebelan. 
A:  E se o fan apañan aínda mais, que eu medo cero. 
R: Bueno pues muchas gracias por tu aportación. 
 
 
ENTREVISTA Nº 16 
 
NOME: anónimo 
IDADE: 18 
SEXO: masculino 
NIVEL DE ESTUDIOS: bacharelato 
CLASE SOCIAL APROXIMADA: alta 
RESIDENCIA: Bertamiráns 
DURACIÓN DA ENTREVISTA: 20 minutos 
aproximadamente 
ENTREVISTADORA: NATALIA MANEIRO 
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ENTREVISTA  Nº 15: 
 
SEXO: Hombre 
IDADE: 18 
DURACIÓN DA ENTREVISTA: 5 minutos 
ENTREVISTADOR: RODRIGO PÉREZ 
 
Rodrigo: Bueno, ¿puedes contestarme unas preguntas sobre el 
botellón? 
Anónimo: Si oh. 
R: ¿Cada cuanto vas? 
A: Unha ou duas veces o mes mais ou menos. 
R: ¿Cuándo fue la ultima vez? 
A: Este venres pasado 
R: Algo interesante? 
A: Este venres a verdade e que non, paseino moi ben e 
emborracheime coma un can pero non pasou nada digno de 
contar. 
R: ¿Cuanto gastaste y cuanto sueles gastar? 
A: Gastei 40 pavos este venres pero porque tiña moitos cartos, 
normalmente vou con 20 euros ou así. 
R: ¿Tienes algo interesante para contar? ¿Alguna borrachera 
que acabo mal? ¿Alguna pelea? ¿Algun ligoteo? 
A: A ver, fai un mes ou así saín cuns amigos na Coruña, eles 
non coñecían a cidade e estando no botellón un dos meus 
amigos desapareceu. O problema mais grave era que estaba moi 
moi moi prea, tan prea que sabíase perfectamente que ia acabar 
mal, o cal nos asustaba moito pois non sabíamos como podía 
estar. Pasamos mais de 4 horas buscando pola Coruña adiante 
ata que as 5:30 chamoume un numero que non coñecía. Collín e 
descubrín con moita alegría que era o meu amigo dende o 
hospital onde un medico lle prestara o teléfono para chamarnos 
despois de estar o borde do coma. 
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análises...). Aínda así, a lectura sobre o papel fíxose 
imprescindible ao longo das tarefas de análise.  

 Para a fase de redacción deste documento implementouse, na 
mesma aula virtual, unha wiki que permita o traballo 
colaborativo entre todos os membros do grupo. Desta forma 
todos poden acceder ás achegas dos demais membros do grupo 
e corrixilas, engadir datos e perspectivas e modificalas. 

Wiki na aula virtual do IES de Ames: 
http://centros.edu.xunta.es/iesames/moodle/course/view.php?id
=44  

 

 b) Hipóteses de traballo  

Inicialmente valoramos na clase o tipo de fenómeno ao que nos 
enfrontamos. Xa nun primeiro momento discutiuse a validez do 
propio obxecto de estudo. O fenómeno do Botellón ven puidera 
ser unha reunión sen máis de persoas afíns, sen ningunhas 
características  propias que o marcara ou distinguira como un 
fenómeno cultural cuns sinais identitarios. 

A discusión sobre o obxecto de estudo levounos a un debate 
acerca da definición deste fenómeno que finalmente se saldou 
coa aceptación da definición de Botellón como: fenómeno 
social caracterizado pola concentración de mozos nun espacio 
aberto durante a noite e cun punto de referencia común no 
consumo de bebidas alcohólicas4. É verdade que o fenómeno 
de Botellón non ten un punto de orixe concreto, aínda que 
algúns autores o sitúan na cidade da Coruña a finais dos anos 

                                                 
4Amador Calafat et al. El Consumo de alcohol en la lógica del Botellón en 
Revista Adiciones 2005 vol 17 núm 3 pags 193-202 
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90 do século XX. Sen embargo, pódense rastrexar as súas 
orixes na cultura da “litrona” que permitía un maior consumo 
de alcohol e fóra dos locais comerciais. Da litrona e a bebida no 
exterior dos locais, as practicas foron derivando cara ó botellón. 

Aínda que os tipos humanos que asisten ao botellón son 
múltiples e de diferentes orixes, a idade dos participantes pode 
considerarse dentro da “xuventude”, considerada esta en 
sentido amplo. Ben é verdade que o abano de idades vai desde 
os 13 ou 14 anos de idade, ata ben entrada a trintena, pero 
deberemos ter en conta a ampliación da xuventude, por mor 
dunha maior duración dos estudos, dun difícil acceso ao 
traballo e á independencia da familia: a xuventude é un  
período que se ten dilatado demasiado, de xeito  que os seus 
límite por arriba no se coñecen e atópanse, como a 
adolescencia pouco definidos e suxeitos aos cambios sociais5.   

O proceso de construcción da identidade nas nosas sociedades 
defínese polo acceso ao mundo laboral, así os mozos privados 
de traballo teñen uns períodos de socialización mais longos que 
nunca. As tarefas de aprendizaxe e educación, que antes 
remataban ao pasar á vida adulta, agora son permanentes ao 
longo da vida, e fan que non exista un punto final para a etapa 
da xuventude, que por outra parte é percibida como un “valor” 
pola sociedade. É neste contexto no que Carles Feixas afirma: 
Se a xuventude deixou de   ser un rito de paso para converterse 
nunha ritualización do impasse (un soño do que custa 
espertar), o botellón aparece como una especie de limbo, un 
espacio liminar entre o  inferno mileurista e o  paraíso yuppy6. 

                                                 
5Joan Giro. Adolescentes, ocio y cultura del alcohol. Cap I pag 1 edit. 
Entinema 
6Carles Feixa. Profesor de antrolopología social en la Universidad de Lleida. 
El Pais. Edición impresa. 25/09/2009 
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búsqueda de soledad se metió en una de las casitas de juegos 
para los niños y como se encontraba bastante perdida y ella ya 
era de por si algo gorda quedo atrancada en la casita. Entre la 
borrachera y lo mal que se encontraba no daba salido y por 
culpa de los nervios empezó a vomitar allí dentro de la casita 
sin poder salir ella. Sus amigas tuvieron que llamar a una 
ambulancia para que las ayudaran a sacar a la amiga de dentro. 
-R: ¿y qué paso al final con ella? 
-A:  La sacaron los de la ambulancia y siguió de fiesta 
-R: Madre mía, y tienes algo mas que contar? Alguna otra 
ambulancia? 
-A:  Pues alguna mas si que tengo visto pero casi todas por 
malas borracheras, la mas destacable fue Un dia que estábamos 
en las gradas (lugar de Santiago donde se hace el botellón) y no 
se porque razón empezó una monumental pelea por toda la 
grada, la gente saltaba desde la parte mas alta de las gradas para 
evitar los golpes hasta que un amigo mio fue a sacar a otro de 
una paliza que estaba llevando allí en medio. Agarro al que le 
estaba pegando y este también lo golpeo a él, mi amigo y el 
otro tío se enzarzaron en una pelea hasta que el otro menda 
llevo un puñetazo de mi amigo que lo hizo rodar por todas las 
gradas y abrirse alguna que otra brecha en la cabeza. Mi amigo 
tuvo que esperar a la ambulancia por un tipo con el que se 
había partido la cara minutos antes. 
-R: ¿Le paso algo a tu amigo?. 
-A:  No en ese momento pero esa noche tuvimos bastantes 
problemas con unos amigos del tío al que mi colega hizo rodar 
por las gradas. Al final nos fuimos antes a casa para evitar 
algún mal mayor. 
-R: Bueno pues muchas gracias por tu aportación a este trabajo. 
-A:  De nada hombre 
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despertamos y vimos al chaval durmiendo encima de la 
tienda,cuando le preguntamos que por qué durmió ahí nos dijo 
que así ya no se lo llevaba el viento.Menos mal que esa noche 
no hizo mucho frío. 
 
ENTREVISTA Nº 14 
 
SEXO: masculino 
IDADE: 19 
DURACIÓN DA ENTREVISTA: 7-8 minutos 
ENTREVISTADOR: RODRIGO PÉREZ 
 
-Rodrigo: Bueno, esto es una entrevista sobre lo que haces en 
el botellón, para empezar; ¿cada cuanto sueles ir? 
 
-Anónimo: Cada dos semanas o tres, todo depende de las fiestas y 
celebraciones que haya. 
-R: ¿Desde cuándo vas al botellón? 
-A:  la primera vez tendría 12 años pero con regularidad empecé a ir a 
los 14. 
-R: ¿Cuanto sueles gastar cada vez que vas? 
-A:  Suelo llevar 20 o 30 euros, pero también tengo ido con menos y 
con mas. 
-R: ¿Donde sueles ir a hacer el botellón? 
-A:  Pues donde todos mis amigos o toda la gente lo haga. 
-R: ¿Y qué sueles hacer?: 
-A:  Beber todo lo que pueda antes de irme para los garitos que allí es el 
doble de caro. 
-R: ¿Entonces solo vas por beber al botellón? 
-A:  Si mayormente, pero también voy por estar con los amigos, 
conocer alguna chica ebria… 
-R: ¿Recuerdas algo digno de contar? 
-A:  Pues mira hablando de chicas ebrias. Un día que salimos 
estábamos en un parque con Unas amigas, una de ellas bastante 
borrachilla y empezó a sentirse mal. Entre la borrachera y su 
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É, pois, neste contexto social no que temos que propor 
hipóteses que tenten clarificar os motivos, formas e 
contradiccións que se xeran ao redor deste fenómeno social, 
que pensamos dá conta dunha nova forma de ser “xove” que 
implica a socialización no grupo de pares, a busca dunha 
identidade adulta e unha forma de ocupar o tempo libre, en 
oposición ao tempo das obrigas estudiantís, familiares e/ou 
sociais.  

Despois de confrontar algunhas ideas as hipóteses coas que se 
decidiu enfrontar o traballo foron:  

• O botellón céntrase en dúas actividades: As relacións 
sociais lúdicas e o consumo de alcohol.  A apropiación 
desta forma de ocio e relación está dirixido por 
conductas e  hábitos socioculturais que foron 
aprendidos ao longo da vida das persoas. Polo tanto o 
fenómeno parte dunha relación dialéctica entre o 
individuo e o grupo e uns códigos socioculturais e 
emocionais compartidos que, por un lado xeran 
identidade e pertenza, e por outro distinguen e 
diferencian grupos sociais. Averiguar cales son eses 
códigos é parte do obxectivo do traballo  

• O consumo de calquera producto enténdese como un 
acto cargado de significados culturais, xa que os 
hábitos, costumes e preferencias se aprenden, 
seleccionan e reconfiguran a través dos diferentes 
axentes de socialización (familia, grupo social, 
pares....). Podemos entender desde esta perspectiva o 
consumo de alcohol nun acto socialmente ritualizado, 
onde o escenario adquire un especial significado. 
Averiguar cales son eses escenarios é outro dos 
obxectivos do traballo.  

• As formas de relación, gustos, afeccións, traxectorias 
familiares e individuais nos dan información valiosa 
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para entender por que eliximos formas de ocio e de 
relación cos outros. Para entendelo non basta con 
preguntar por que se elixe ao entrevistado, senón que 
hai que entender o contexto social, familiar, de grupo no 
que esas actividades se dan. As dinámicas sociais e 
como se ve o individuo dentro delas.  

• Tan importante é o que nos conta o entrevistado como 
estudar as relacións e dinámicas que se establecen entre 
os distintos actores do fenómeno e o escenario en que se 
producen. A forma de falar,  vestir, mirar,  comprar, 
socializar, comportarse, son algúns dos  símbolos 
socioculturais  propios que identifican e dan sentido ás 
formas de ocio e ao hábitos de consumo.  

 
c) As entrevistas  
 Os datos necesarios para a realización do traballo recolléronse 
a través de entrevistas con suxeitos implicados. A entrevista cos 
suxeitos elixidos permitiu a toma de contacto coa forma de ver 
o mundo deste individuo e, en particular, a forma de entender o 
fenómeno do botellón. Tamén nos permitiu  contrastar a través 
do contacto co outros as diferencias entre a nosa forma de ver o 
fenómeno. O traballo desenvolveuse en dúas fases: 
 O deseño da estratexia para as entrevistas e a 
preparación dos entrevistadores 
 A recollida da información. 

En total recolléronse 20 entrevistas cunha distribución que se 
reflicte no seguinte cadro: 
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D: Acudes al botellón or razones simplemente económicas o 
también entra en juego el factor social? 
A: Por las dos.Ir al botellón es mucho más rentable,pero 
también voy por que van mis amigos y no es plan quedarme 
solo… 
D: Cuantos amigos soléis ser en un día normal de botellón? 
A: Sobre 10 o asi,a veces más y a veces menos,pero solemos 
rondar ese número. 
D: Y aparte de alcohol,qué otras substancias se consumen en tu 
grupo de amigos? 
A: Si con esa pregunta te refieres a drogas…pues algún porro y 
eso,pero nada más 
D: Alguna vez has tenido problemas con las autoridades por 
culpa de ésta práctica? 
A: La verdad es que no,sólo una vez que me llamaron la 
atención por llevar la botella en la mano,pero nada más grave 
que una simple llamada de atención. 
D: Que tipo de bebidas sueles consumir? 
A: Bebidas ricas y que emborrachen fácil,no soy de esos que 
pagan mucho por una botella,con cualquier mezcla que sepa 
bien me vale. 
D: Notas que la gente utilice el botellón como método de 
evasión o crees que es simplemente por diversión? 
A: Hombre,hay de todo.Desde la chica/o que bebe por que le 
dejó su novio/a,hasta la persona que bebe y se vuelve loco/a 
porque s la persona más feliz del mundo.Pero en general veo 
que la gente beben para dejar de lado la rutina del día a día,es 
una forma de divertirse,de hacer algo distinto…Yo me incluyo 
en ese grupo. 
D: Por último,cuéntame una anécdota que te haya ocurrido en 
un botellón: 
A:  (Risas…)La mejor anécdota que se me ocurre me pasó con 
unos amigos en un camping.Uno de ellos empezó a decir que su 
tienda se desplazaba y empezó a ponerle piedras encima porque 
decía que era por culpa del viento.Al día siguiente nos 
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A: Si 
E: Bueno nada, un día estábamos por el campus y vimos a un 
grupo de chavales tirando contenedores y cosas así pero bueno, 
como nosotros no vamos con eso pues, uno se puso a hablar 
con uno de nuestro grupo, y… le quería pegar y… nada, cosas 
así de noches de fiesta, pero nada. 
A:  Con cuántos amigos… ¿cuantos amigos salís más o menos? 
E: Pues, somos una pandilla bastante grande, entre… ¡15 y 20 
personas! 
A:  ¿Cada cuanto vais? 
E: Normalmente… no vamos todos los fines de semana, pero… 
o sea… cada dos o tres fines de semana salimos 
A:  ¿Por qué ahí y no a salir a discotecas, pubs o a otras zonas 
de encuentro? 
E: ¡Sí sí! Sí nosotros… ¡A ver, no vamos siempre al botellón si 
no que nosotros salimos pero yo que sé, una vez al mes y una 
vez que otra compramos para tal! (botellas para hacer botellón). 
Pero normalmente también vamos a pubs y a discotecas para 
bailar y divertirnos. 
A:  Vale, muchas gracias. 
 
ENTREVISTA 13 
 
NOME: anónimo 
IDADE: 18 
SEXO: masculino 
NIVEL  DE ESTUDIOS: 1ºBachiller 
RESIDENCIA: Bertamiráns(Ames) 
TIEMPO APROXIMADO DA ENTREVISTA: 15 minutos 
LUGAR DA ENTREVISTA: Una cafetería(New York) 
ENTREVISTADOR: DIEGO COTOS 
 
Diego: Cada cuanto acudes al botellón? 
Anónimo: Cuando hay fiesta y tal o algún cumple de un amigo 
o así… 
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A preparación da entrevista  
 
E función do obxectivo do traballo, eliximos elaborar 
entrevistas informais que permitiran a toma de contacto e a 
interacción entre entrevistador e entrevistado, necesaria dada a 
familiaridade cos mesmos e a intención de que durante a 
mesma xurdiran conversacións de carácter íntimo e historias 
relevantes para o individuo entrevistado. A construcción da 
entrevista non seguiu un patrón formal senón que se rexeu 
polas seguintes normas:  

• O investigador non debe estar absolutamente orientado 
a obter información dun determinado tipo. Hai que 
seguir ao entrevistado aceptando os temas dos que 
quere, de feito, falar.  

• O entrevistado debe ser libre para pasar dun tema a 
outro dunha forma espontánea. Desta forma poderemos 
percibir o que “conta de verdade” para o entrevistado.  

• O investigador non trata de entender e clasificar a 
información no momento da entrevista, senón que toma 
notas e despois no traballo posterior agrega os seus 
recordos, o que lle pareceu que ocorría. Só despois 
deste traballo pode comezar a análise.  

• Recóllese non só a comunicación verbal, senón tamén a 
non verbal, porque isto permitirá acadar mellor o 
sentido da narración (silencios, miradas, movementos 
das mans, entoación, a posición do corpo)  

• Non buscamos información obxectiva: non tentamos 
buscar unha resposta única, nin unha forma válida de 
entender o fenómeno.  

• Non se valora ao entrevistado partindo dunha hipótese 
ou teoría, o entrevistador debe tentar describir, explicar 
pero non valorar. Deberemos tomar en serio o que nos 
conta o entrevistador  



 18 

• O guión da entrevista debe ser mínimo: O entrevistado 
non debe coñecelo, pero debe facilitar que o 
entrevistador percorra algúns puntos: explicar o 
propósito da entrevista, ordenar as súas intervención e o 
seu comportamento. 

• A entrevista, dada a idade dos entrevistados, decidiuse 
que fose anónima, para resgardar a súa intimidade e 
tamén para facilitar o intercambio de información.  

 
Os entrevistadores.  

 Son os alumnos de 1º de Bacharelato do IES de Ames 
(Bertamiráns – A Coruña) que cursan a materia optativa de 
Antropoloxía.  

Einés Monteagudo  2 entrevistas  
Estefanía  Da Pena  2 entrevistas  
Lucía Mansilla  4 entrevistas  
Elisa Vahamonde  1 entrevista  
Alberto Favaro  3 entrevistas  
Diego Cotos  2 entrevistas 
Rodrigo Perez  2 entrevistas 
Nikos Montsein  2 entrevistas 
Natalia Maneiro  3 entrevistas 

 Os entrevistadores foron capacitados para realizar as 
entrevistas, conducilas e non perder o control da mesma pero 
non para inducila.  

 O modelo de entrevista que finalmente se aceptou non requiría 
un cuestionario, aínda así propuxéronse unhas normas que 
facilitaran a elaboración da entrevista e que requiriron a 
aprendizaxe dunha serie de estratexias que involucraron:  

A capacidade de comunicación verbal e non verbal  
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ENTREVISTA Nº12: 
 
NOME: Anónimo 
SEXO: feminino 
IDADE: 16. 
CLASE SOCIAL APROXIMADA: Media. 
LUGAR DE RESIDENCIA: Bertamiráns – Ames. 
ENTREVISTADOR: ALBERTO BLANCO 

 
ANTROPÓLOGO:  ¿Vas mucho al botellón? 
ENTREVISTADA:  Bueno, si, algunos viernes. 
A:  ¿Dónde? 
E: Por la zona de Santiago. 
A:  ¿Por qué? 
E: Pues, porque salgo con mis amigos de fiesta y tal y… 
¡bueno! 
A:  ¿Qué haces en ese lugar? 
E: Pues compramos algunas botellas y nada,¡ nos ponemos a 
beber y luego vamos a bailar o de fiesta por ahí! 
A:  ¿Me podrías contar alguna experiencia tuya o de tus amigos, 
graciosa, o triste, o de la que te acuerdes, una experiencia…? 
E: Bueno, normalmente lo pasamos bien, estamos… ¡no sé! 
Cogemos la “chispilla” o tal y normal pero hacemos algunas 
tonterías… pero nada, siempre normal. 
A:  ¿Algunos destrozos de material? 
E. Bueno, algunas veces sí, pero es fruto de… (Se calla) (La 
ingesta de alcohol). 
A:  ¿Algún lio, algún… que hayas tenido alguna vez? 
E: ¡Siempre cae alguno! 
A:  ¿De cuantos años? 
E: Joder no sé, de… (A: ¿A partir de?) … de 17… 
A:  Una experiencia, algo que te haya pasado. 
E: ¿Una anécdota? 
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E: A ver, normal no. Tampoco lo reconocemos que teníamos 
que haberlo recogido pero simplemente pasamos de ello y ya 
A:  ¿Crees que podrías molestar a alguien al hacer esto? El 
botellón, dejar tirada la basura, orinar en las calles… 
E: Depende las personas que lo puedan ver (orinar en las 
calles), pero obvio, aquí las personas que se encarguen de la 
limpieza, de los lugares públicos sí. 
A:  ¿Me podrías contar alguna experiencia que hayas tenido tu; 
alguna pelea, un rollo, un lío, una mala noche por exceso de 
drogas y alcohol? 
E: Normalmente mis experiencias cuando salgo de botellón son 
normales, simplemente (ilegible), la típica borrachera de 
siempre…. Pero no, no soy persona de andar a golpes con las 
personas ni nada. Los líos, bueno, los líos lo típico, pueden 
existir con cualquier chica o lo que sea, pero si, normalmente si 
que hay personas que se encargan de buscar problemas con 
otras personas. 
A: ¿Alguna experiencia que nos puedas contar mínimamente 
detallada? 
E: Experiencia como que en mi grupo de amistades no. ¡Bueno 
sí! Una compañera que era la primera vez que bebía, ¡tanto, y 
venga! (vomitó) ¡Pero fue bueno porque lo recordamos ahora 
con cariño! 
A:  ¿Esa persona o tú reconocéis que eso (el exceso de alcohol) 
puede ser perjudicial para vuestra salud y creéis que deberíais 
haberlo evitado o creéis que es simplemente una anécdota para 
vosotros? 
E: Haberlo evitado no, porque lo pasamos súper guay siempre, 
pero sabemos los riesgos que pude tener. 
A:  Bueno, muchas gracias. 
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O respecto polo interlocutor  
A capacidade de escoitar activamente  
A capacidade de transcrición obxectiva dos datos  

 
Aos entrevistadores subministráronselle algunhas normas para 
facer máis doado o proceso da entrevista. Foron as seguintes: 
  
 1. Apertura: A idea inicial debe ser pedir que nos conten 
algunha experiencia especial (positiva ou negativa) vivida 
durante un botellón. Seguir as regras informais tentando que se 
explique o mais posible (con preguntas, petición de 
explicacións, preguntas hipotéticas).  Ao rematar a entrevista, 
poñer en orde as notas, escribir os nosos recordos acerca de 
cómo se desenvolveu e as nosas impresións. (sen análise)  
2. Modelo:   Suxeito  data Tempo de entrevista  
                    Contexto  
                    Desenvolvemento da entrevista  
                    Impresións  
                    Transcricións  
3. Análise da entrevista:  
                   Temas importantes:  
                    Relación coas hipóteses de traballo  
                   Cuestións nas que precisa afondarse  
 4. Focalización: Unha vez focalizados os temas (segundo o 
caso) volver a entrevistar para preguntar (elaborar un guión).    

 5. Peche.  

Os entrevistadores sempre foron claros cos informantes, nunca 
lles ocultaron o obxectivo das entrevistas e garantiron en todo 
momento o seu anonimato. Tentouse establecer un clima de 
confianza que permitira as confidencias e os relatos íntimos. 
Recolléronse tamén as percepcións do entrevistador sobre a súa 
sinceridade e os sentimentos que lles suxería a entrevista.  
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Posteriormente elaborouse un cuestionario para entrevistadores 
no que se puxeron de manifesto algúns inquedanzas e 
preocupacións sobre o desenvolvemento das entrevistas, como 
foron: 

A necesidade de “fardar” dos entrevistados e a súa 
influencia no resultado e veracidade das entrevistas 
A incapacidade, en ocasións, dos entrevistadores para 
lograr que os entrevistados contaran algo “interesante”. 
 

Hai que tomar en consideración que, pese ao tipo de entrevista 
que se decidiu previamente, en xeral, todos dirixiron, en maior 
ou menor medida a entrevista.  En xeral non lles custou 
localizar xente que quixera colaborar, pois todos eles se 
relacionan directamente a través de relación de amizade ou de 
familia cos entrevistados. Tamén é de resaltar a pouca 
importancia outorgada á recompilación de datos obxectivos 
sobre o entrevistado e o contexto no que se realizou a 
entrevista, o que obrigou, nalgúns casos a ter que buscar 
posteriormente eses datos.   
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E: ¡Hombre! Con la crisis que hay es mejor hacer un botellón 
que entrar a los pubs; mmm… y, ¡también porque hay más 
gente! Normalmente siempre vamos para el botellón… y 
después entramos a los pubs… ¡Que no tengamos que pagar 
obviamente! 
A:  ¿Cuánto (ilegible) sueles gastar cuando vas al botellón? 
E: Hombre, dependiendo con las personas que salga, porque si 
hay personas que me hacen gastar mucho entorno a 20… ¡20 
euros! 
A:  Y… ¿Verdaderamente te compensa? 
E: ¡Nos compensa compensar no! Porque al final de mes suelen 
ser aproximadamente entre 100 euros. 
A:  ¿Y donde hacéis el botellón? 
E: Siempre tratamos hacerlo por Santiago por zonas públicas y 
donde no tengamos presencia de la policía como el campillo* o 
por la universidad.  
*(Nombre que los jóvenes aplican al lugar donde suelen 
practicar el botellón en Santiago, situado al lado de la famosa 
Alameda Compostelana, cercano a la zona de la universidad 
donde también es frecuente la práctica del botellón) 
A:  ¿Soléis hacer alguna actividad delictiva? 
E: ¿Delictiva? Depende de cual porque si consideras el 
consumo de drogas delictivo sí. 
A:  Y… ¿Estropeáis, hacéis mal uso de los lugares públicos?... 
¿Orináis en la calle?, ¿Rompéis eh,… urinales, basureros…? 
E: Bien… lo de orinar, posiblemente si, bueno, posiblemente 
no; ¡sí! Si lo hacemos porque obviamente si entran ganas hay 
que hacerlo. Pero… destruir lugares públicos no, pero si se ven 
casos de esos, entre mi grupo de amistades no, pero se ven 
muchos caso de esos, de destruir cosas. 
A:  ¿Soléis recoger la basura, los deshechos que causáis, cuando 
acabáis de beber?  
E: No, jamás. 
A:  ¿Y cuando os despertáis al día siguiente reconocéis que 
deberíais haberlo hecho, o lo veis como algo normal? 
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A:  ¿De qué clase social? 
E: De media para arriba. 
A:  ¿Alguna experiencia sexual? 
E: ¡No te la voy a contar! 
A:  ¿Una? (le presiono para que cuente una pequeña anécdota 
que sé) 
E: ¡No! 
A:  ¿Pequeña? (la experiencia sexual) 
E: ¡No! (con rotundidad) 
A:  ¡Anda! (suplicándole) 
E: ¡Vale! ¡Parking! ¡Con eso digo todo! (experiencia sexual 
que cometió en un parking de las inmediaciones del lugar 
donde se celebra el botellón) 
A:  Muchas gracias. 
E: De nada, de nada. 
 
ENTREVISTA Nº11: 
 
NOME: Anónimo 
SEXO: masculino 
IDADE: 23. 
CLASE SOCIAL APROXIMADA: Media. 
LUGAR DE RESIDENCIA: Bertamiráns – S. Xoan de Ortoño 
(Ames) (Nacido en Caracas – Venezuela. Descendencia 
Portuguesa.) 
ENTREVISTADOR: ALBERTO BLANCO 

 
 
ANTROPÓLOGO:  ¿Cada cuanto vas a los botellones? 
ENTREVISTADO:  Hombre, normalmente si suelo ir son los 
fines de semana, dependiendo del grupo de amigos que puedan 
ir… pero normalmente siempre suelen ser cada dos fines de 
semana o aproximadamente… 
A:  Cada… cada… (pienso la pregunta)… ¿Por qué al botellón? 
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Entrevistas realizadas  
entrevistador  Nº  sexo   idade contexto  duracion  
Einés 
Monteagudo  

1  v  19  Universitario  20min  

Einés 
Monteagudo  

2  m  16  Bacharelato   20 min 

Estefanía Dapena  3  m  16  Bacharelato  30 min 
Estefanía Dapena  4  v  17  Bacharelato  15 min 
Lucía Mansilla  5  m  13   ESO  10 min 
Lucía Mansilla  6  m  16   ESO  10-15 min 
Lucía Mansilla  7  v  17   Bacharelato   10 min 
Lucía Mansilla  8  v-m  18-19   Universitario  15 min 
Elisa Vaamonde  9   f 18    Bacharelato  40 min 
Alberto Blanco  10  m  17  Bacharelato   15 min 
Alberto Blanco 11 v  23   Trabajador  20 min 
Alberto Blanco 12 m  16  Bacharelato   30 min 
Diego Cotos 13 v 18  Bacharelato 15 min 
Rodrigo Pérez 14 v 19  Universitario  7-8 min 
Rodrigo Pérez 15 v 18  Inef  5 min 
Natalia Maneiro 16 v 19 Bacharelato  20 min 
Natalia Maneiro 17 v 18 Bacharelato  20 min 
Natalia Maneiro 17 v 17  Bacharelato 20 min 
Nikos Monsein 18 v 18 Estudiante fp 15-20 min 
Nikos Monsein 19 v 20 Sus labaores 15-20 min 

A tipoloxía dos entrevistados axustase, no que respecta á idade, 
formación e entorno familiar aos seguintes parámetros: 

:  
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A mostra inclúe entrevistados con diferentes procedencias 
xeográficas, estes foron pois escollidos tendo en conta o grao 
de familiaridade, máis ca un entorno xeográfico concreto. Esta 
selección pretendía facilitar a labor do entrevistador e obter 
unha visión do fenómeno que non se axustara a unha rexión 
xeográfica concreta, senón que permitira unha panorámica máis 
xeral do fenómeno. Sen embargo, os entrevistados pertencen, 
na súa maioría á área de influencia de Santiago de Compostela, 
e moi en concreto ao Concello de Ames (ao que pertence o 
Instituto de Educación Secundaria ao que asisten os 
entrevistadores), aínda que algúns estean, actualmente, 
estudiando noutras cidades. Precisamente esa residencia 
paternal común a todos eles faino, nun momento ou noutro, 
asiduos aos mesmos botellóns no entorno de Santiago.  
No referido ás idades dos entrevistados, cómpre destacar que a 
metade deles son menores de idade e mulleres, o que cal nesga 
o estudio e os seus resultados. Non pode dicirse que este 
segmento de poboación sexa o máis adicto ao “botellón”, senón 
que resultou máis doado para os entrevistadores/as acceder a 
dito extracto social. De calquera xeito será un indicador máis a 
ter en conta nas anécdotas e na súa subseguinte análise.  
 
4. ANÁLISE  
 

Tras a lectura das entrevistas elaboráronse dous catálogos 
de resultados. O primeiro tiña que ver coa xustificación que os 
entrevistados daban da necesidade do botellón como forma de 
ocio xuvenil (explicación emic). O segundo recollía os temas 
relevantes para a elaboración da explicación e a valoración das 
hipóteses de traballo (etic). 
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E: ¡No lo sé! Eh… ¿Qué tengo que decir ahora? ¡A ver! ¿Cada 
cuanto acudo yo al botellón? (Eso no, ¿eso no lo irás a poner 
no?, ¡eso no lo escribas!) 
A:  ¡Si! Eso si que lo escribo. 
E: ¡A ver! ¿Cada cuanto dijeron los demás? ¡Yo que sé 
Alberto! (nombre del antropólogo) 
A:  (Pregunto a sus demás compañeros y afirmo) ¡Cada dos – 
tres semanas! (Hago una pausa) ¿Dónde…, donde haces 
botellón, practicas botellón? 
E: En Santiago. 
A:  Eh… ¿Por qué haces botellón? 
E: Mmmm… porque… mmm… stan los… pubs o cualquier 
otro lugar estan bastante caros los cubatas… y, lo mejor cojerte 
unas botellas y ir con los amigos a… a pasarlo bien. 
A:  ¿Eres consciente de que el exceso de alcohol y el consumo 
de drogas es perjudicial para tu salud? 
E: Si pero… yo no creo que esté haciendo un exceso de eso (el 
consumo de alcohol o drogas). 
A:  Y; cuando estas en un tope alto de alcohol en sangre, ¿eres 
consciente de que estas bebiendo demasiado, o sigues 
consumiendo alcohol? 
E: No, cuando veo que llego a un tope grande, no, ya paro. 
A:  ¿Consumes drogas? 
E: No. 
A:  ¿Tabaco? 
E: Si. 
A:  ¿Me podrías contar alguna experiencia que hayas tenido tu o 
algunos de tus amigos o amigas en el botellón? 
E: No… o sea, aver…es que hombre yo ahora mismo asi en 
frio no te sé decir… ¡cuando se me ocurra te lo digo! 
A:  ¿Cuántos vais cuando vas al botellón? 
E: Pues más o menos entre… como minimo 15, máximo sobre 
unos 20 o así. 
A:  ¿Os relacionais con otros grupos? 
E: Si. 
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é algo privado. E eu recordó que a última vez que mirei o 
reloxo eran as doce ou asi e cando pensei que pasara unha hora 
volvín mirar e eran as 6 da mañan. (se rie) E pasaran moitas 
cousas pero non me acordó moito… Recordo un parque detrás 
do choio e foi nese momento no que coñecemos a uns rapaces 
(rise moito) e estivemos fumando con eles (marihuana) de 
gratis…E…máis tarde incorporámonos ó concertó e alí tamen 
estivemos dandoo todo e coñecemos ós seguratas que nos 
colaron cara adentro e estivemos falando cuns tipos dun grupo, 
pero non me acordó de que carallo lles dixen…a saber, e 
despois deso foi cando comezou a amanecer e reunímonos cuns 
amigos polo centro de Santiago…e algo polo que tamén 
recordo ese día foi porque non me metin na cama ata as doce da 
noite do día seguinte. Ah! E pasou un tio cando estábamos 
tirados pola tarde na carballeira e regalounos unha pedra 
(Hachis) E nada, son moi poucas das cousas que pasaron ese 
día, que non olvidarei. 
Qué anécdota! 
Xa. 
 

ENTREVISTA Nº 10: 
 
NOME: Anónimo  
SEXO: feminino 
IDADE: 16 para 17 
CLASE SOCIAL APROXIMADA: Media. 
LUGAR DE RESIDENCIA: O tremo – Brión (O cabo) 
ENTREVISTADOR: ALBERTO BLANCO 

 
ANTROPÓLOGO:  ¿Acudes muy a menudo al botellón? 
ENTREVISTADA : Bueno, de vez en cuando, si. 
A:  ¿Cada cuanto aproximadamente? 
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a) Xustificacións emic do fenómeno do botellón 
 
Hipótese  xustificación  Entrevistas nas que 

aparece  
Coñecer xente   Nº:  1, 2, 9, 19 
Buscar bronca   Nº:  1,2,3,5,7,11,18 

Socialización e 
pertenza ao 
grupo  Estar con amigos   Nº:  1,2,3,12,13,19,20 

Simular borracheiras   Nº:  7 
Beber para 
desinhibirse  

 Nº:  
3,4,5,6,7,10,11,13,20 

Beber para ligar   Nº:  2,4,5,9,13 

Consumo 
ritualizado  

ter sexo   Nº:  4,5,9,10,13 
Preparación para ir a 
discotecas  

 Nº:  4,9,12,14 

Bebidas de calidade   Nº:  5,8,13,17,20 

Aforro e 
consumo de 
calidade  

Aforro de cartos   Nº:  5,9,11,13,14,17 
Atreverse a facer algo 
non habitual  

 Nº:  5,6,7,8,15,16,17 

Facer o ridículo diante 
de outros  

 Nº:  5,6,7,8 

Dinámica 
social  

Pelexas e conflictos   TODAS 
 
Despois da primeira lectura e análise das explicacións emic que 
se daban do fenómeno do botellón, decidiuse traballar sobre os 
seguintes temas. Así, poderiamos extraer a partir deles algunhas 
opinións fundamentadas acerca das dinámicas que se 
establecen nos contextos narrados nas entrevistas. A idea básica 
que tentou rexer a análise non foi establecer conclusións, senón 
ofrecer un punto de vista externo que permitira ollar “desde 
fóra” as anécdotas que os entrevistados contaban, poñendo de 
manifesto as contradiccións existentes entre a xustificación e o 
que se narraba e/ou contaba, e os valores e expectativas que 
transmitía.  
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Traballando con esta idea tentáronse abordar os seguintes 
temas:  
 
a) Os espazos do botellón: encargada Elisa Vaamonde. A 
cuestión do espazo e a situación do botellón é recorrente en 
todas as historias. A marxinalidade, falta de luz, a exclusión, 
enténdense ás veces de maneira positiva ou negativa. Para 
comprender o fenómeno que estudiamos é preciso coñecer 
tamén: 
• Os espazos onde se desenvolven as historias  
• Os espazos que ocupan os tipos humanos que xogan roles 

no botellón  
• Como se percibe desde os participantes no botellón a 

exclusión paulatina dos entornos urbanos 
 
b) A normalidade do consumo de alcohol e drogas: encargado 
Diego Cotos. Con respecto a este tema decídese centrar a 
atención nos seguintes aspectos: 
• As ambivalencias e contradiccións entre o que se di que 

pasa respecto ao consumo de alcohol e as súas 
consecuencias, e os feitos que se narran.  

• A contradicción entre unha comprensión explícita das 
consecuencias do consumo e o seu  ocultamento ante a 
necesidade para pasalo ben  

• A sensación de impunidade e ausencia de perigo, as 
relacións que gardan respecto ó comportamento 
adolescente. Tamén sería importante analizar as diferencias 
conductuais segundo a  idade e o sexo.  

• A importancia dos rituais sociais no consumo de alcohol e 
outras sustancias. Ata que punto podería entenderse o 
“botellón” como un ritual que se repite cada noite festiva, 
para permitir determinadas conductas estereotipadas e 
marcadas, a través dunha situación de enaxenación mental 
provocada polo alcohol e as drogas.  
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 Crees que hay diferencia de sexos entre la gente de tu 
grupo de botellón? 
No, eu creo que no eh. Todos facemos o mesmo, todos falamos 
con todos e todos facemos as mesmas cousas. 
 Crees que el botellón aproxima tanto a la gente como para 
facilitar un polvo o tanto como para socializarse? 
Pois si, si que facilita, totalmente. No sitio suele haber máis 
grupos e empeza a facer efecto o alcohol e a xente xúntase máis 
e todo o mundo está fora de sí e todo depende de cómo teñas as 
hormonas… 
 Alguna vez has perdido algo o alguien de botellón? 
Si, pero non sei, cando estás borracho eres amigo da xente e 
non te quedas só se non o queres. 
 Eres feliz o te siente mejor cuando sales a beber o a 
drogarte que cuando por ejemplo vas de paseo o al cine con 
tus amigos y porqué? 
Non son máis feliz. Non sei, é diferente, é o único día que tes 
para evadir a rutina, aínda que foras ao ciene sigues dentro da 
túa vida, rallante, de botellón podes evadirte totalmente da 
realidade e vivir unha vida diferente…Realmente disfrutas 
e…se non Valera a pena…non o faríamos. 
 Entonces no te gusta tu vida? 
No, porque no, porque creo que teño máis problemas e 
responsabilidades que cousas das que disfruto…Non me gusta 
esta sociedade, nin creo que esto sexa vivir e non creo que 
mereza a pena (silencio) que non me vou a suicidar nin eso 
non! (Risas) 

 
Y ya para acabar cuéntame algo en plan de anécdota y así: 
(Resopla) Non me acordo de moitas (Guiño, guiño)… 
Pois por exemplo, no Apóstol do verán pasado quedei con dous 
amigos e fomos a un campo onde había concertos gratis ó aire, 
e había moitísima xente e comezamos a coñecer xente e 
conseguimos (pon voz de Eduard Punset) un tipo de 
substancias ilegales que non vou nomear –porqué?- non quero, 
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No, osea, ao principio, si chegaba perxudicada pois berrábanme 
e montábanme o cristo pero agora xa non e non me castigan nin 
nada. 
 Cuál fue tu primer botellón? 
Nunha cena de fin de curso con 13 anos. Ao día seguinte 
bebera pouco e despois non bebín alcohol ata o ano…ah! Non, 
si tal xa me acordo, e, a finais dese ano nun cumpreanos dun 
amigo, xuntámonos e foi a miña primeira borrachera borrachera 
con 14 anos.  
 De que sueles hablar en el botellón? 
(Silencio) Pois falamos de días de festa anteriores como a 
última festa ou fai uns anos, de música…drogas, alcohol…de 
cotilleos tamén, de sitios para saír, non sei. 
Con que rol dentro del botellón te identificarías? 
Non sei, sempre estou falando de cómo solucionar o mundo cos 
meus amigos (risas) Así rollo politiqueo. 
Si tienes ganas de ir al baño, normalmente… 
Pois pídolle a unha compañeira ou entre os arbustos ou detrás 
dun coche ou se hai un bar cerca… 
 Si tuvieses más dinero irías a los pubs? 
Home bueno, iría ás veces, pero no botellón coñezo máis xente. 
 Si fumas, cuánto tabaco gastas en esa noche? 
Una cajetilla… 
Normalmente a que hora empiezas y a que hora acabas con 
el botellón? 
Bueno asi empezamos a reunirnos sobre as dez e media, once, e 
dependendo da xente que haxa…sobre as dúas marchamos a 
outros sitios. 
 Que harías si no hicieras botellón? 
Buh…buh tío…pois quedar cos amigos próximos a beber a 
alguna taberna para despois saír un pouco. 
 Crees que tienes dependencia a el? 
Si, a ver, recoñezo que si, eu salo con esa intención 
(emborracharse), aínda que as veces non o fago porque me 
encontre mal ou non me suba ou algo. 
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c) O aforro como motivo do botellón: encargada Natalia 
Maneiro. Respecto a esta xustificación, que se propón desde 
moitos medios de comunicación como a máis plausible, 
teremos que explicar: 
• A pouca importancia que se dá nas historias a este tipo de 

xustificación, ata o punto de que sempre é tanxencial ás 
anécdotas e historias que se contan,  a cuestión económica 
nunca aparece como o eixe central das mesmas  

• A ausencia deste tipo de xustificación en case todas as 
historias.  

 
d)O botellón como fenómeno socializador: encargado Rodrigo 
Pérez. Os conflictos, a violencia e as loitas están presentes en 
todas as historias; ocorren en xeral entre homes, por motivos de 
envexas ou coma unha forma de ostentar  forza e poder; tamén 
se da entre mulleres, aínda que non é tan evidente. Cumpriría 
analizar:  
• Os rituais nos episodios de violencia ou pre-violencia: 

formas de interacción, expresión, linguaxe  
• As diferentes formas de violencia entre mulleres e homes: 

causas, formas de expresión, resolución 

e)O botellón como  liberación: encargada Einés Monteagudo. O 
patrón que aparece nas historias é común a todas elas: as 
anécdotas teñen que ver sempre con facer o ridículo diante 
doutros, atreverse a facer algo non habitual... Nalgunha 
entrevista xorde o tema da falta de sentido das rutinas diarias, a 
infelicidade e a soidade... a perda do sentido do tempo e o 
espazo como unha das cousas que achega o botellón.  

• Que tipo de normas pretenden transgredirse no entorno do 
botellón  

• Que relación ten a transgresión cos problemas da xuventude 
e dos adolescentes  
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f) O ligue como xustificación:  encargada Lucía Mansilla. 
Outro dos lugares comúns que parecen extraerse de todas as 
historias garda relación coas relacións sexuais e a forma en que 
o alcohol as facilita, as dificulta ou axuda a sobrelevalas. Ao 
respecto deberemos fixarnos en: 
• A contradicción entre a xustificación polo sexo e o que 

contan as  historias sobre  as dificultades de compaxinar 
sexo e alcohol  

• A diferencia nos relatos de mulleres e homes  
 

g) Diferencias de xénero: Encargada Fani Dapena.  O 
número de historias recollidas de mulleres foi superior ao de 
homes, aínda así poden apreciarse diferencias de 
comportamento entre rapaces e rapazas, nos hábitos de 
consumo, preocupacións, violencia: “soen ir mais chicos 
porque os chicos beben máis” “entre chicas non hai pelexas, 
bueno, de vez en cando hai insultos verbais”. Nalgunhas 
entrevistas, aínda que as diferencias son evidentes, o 
entrevistado/a a nega: "todos e todas falamos e facemos as 
mesmas cousas". A este respecto sería interesante fixarse en: 
 

• As relacións entre homes e mulleres: igualdade ou 
subordinación (recoñecida e real)  

• As diferencias emocionais nas historias e a diferente 
capacidade de contalas  

• Os diferentes hábitos de consumo e as súas causas. 
 
h) Formas de vida: nihilismo e botellón: encargado Alberto 
Blanco. Cómpre explorar a validez das hipóteses que vinculan 
o fenómeno do botellón con comportamentos sociais que se 
relacionan coa carencia de valores na xuventude actual e cunha 
situación social que xera nos mozos e mozas unha carencia de 
sentido vital, froito dunha sociedade de abundancia e opulencia.  
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Pois a ver, son os típicos amigos máis próximos e eles teñen á 
súa vez máis amigos e así. 
Cuánto sueles gastar y de dónde sacas el dinero? 
Normalmente se é un botellón cundente compramos entre dúas 
persoas unha botella pero se é en plan máis cutre pois pillamos 
calimotxo ou litronas, licor café e así…e os cartos quítoos do 
que teño aforrado ou do que me dean. (Sus padres). 
Qué sueles beber o consumir en el botellón? 
Tequila, ron, cerveza e viño, e agora xa non tanto porque boh, 
estou nunha temporada mala e a ver se me chega unha época 
máis emocionalmente estable. (Para o consumo de porros). 
 Has tenido problemas con la autoridad por actos 
vandálicos o por drogas o algo en particular? 
Si. Algunha vez. Pero algo sen importancia porque sólo dunha 
vez me cachearan e o resto foran así avisos, é que un colega 
estaba facendo cousas nun sitio no que pensábamos que non 
había xente, e víronno e eu estaba con eles e claro… 
 No recuerdas alguna noche que después te hayan contado? 
Si. Case todas. A mayoría. (Se ríe). 
Has pasado malas noches? 
Si, osea, cando o pasas mal e poteas e queres ir para a casa, que 
é como se a túa alma estivese atrapada no teu corpo, moi 
chungo, e como se puideras percibir todo pero non reaccionas, 
non pensas, eres un ser non pensante. (Risas justificadas). 
 Que ropas sueles llevar y que música sueles oír? 
A mayoría como un día normal peor si son festas ou sabes que 
vas ver alguén que che guste pois arreglaste un pouco máis 
pero non excesivo. Pois case non escoitamos música ou 
poñémola no móbil así coma clásicos do rock ou reggae de 
relax ou Hanna Montana (Risas), ponllo ponllo! Pero tamén 
cando é unha festa en plan San Xoán que todo o mundo aparca 
o seu coche ó lado pois poñen a súa música e escoitas o que lle 
cadra pero movido, que che motive (Se ríe)  
 Has tenido problemas en casa a causa del botellón? 
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Carrefour e foi cando se armou todo esto que che contamos alí, 
e bueno, cando chegamos solo vimos a esta ( entrevistada nº 3) 
pataleando e chorando, e cando chegamos estaba esta(entr. 2) 
colgada dun banco ou algo asi e a outra( nº 3) pataleando e 
chorando como unha loca e despois nada estibemos na parada 
de bus e para entretenernos estibemos criticando a todo mundo, 
a chavala esta..jajá jajá. 
Eu. Mimadriña, vaia pelicula.. Jaja 
Entr. 1: e esto e moi resumido!!!ajajá 
Eu: Moi ben, moitas gracias. 
Entr. 1: de nada muller. 
 
 
ENTREVISTA Nº 9 
 
IDADE: 18 años. 
SEXO: Femenino. 
CLASE SOCIAL: Media. 
DURACIÓN DA ENTREVISTA: 40 min. Aprox. 
ENTREVISTADORA: ELISA VAAMONDE 
 
Con qué frecuencia haces botellón? 
Cada semana, pero si hai festa tamén. 
Eres consciente de lo perjudicial que puede ser para tu 
salud? 
Si, claro que si. 
Porqué haces botellón?  
Joder, aquí pódome espallar, e máis barato e claro cunde máis e 
reúneste con moita máis xente e sabes o que bebes… E non 
estás pechada nun bar ou iso. 
En tu caso de botellón van incluídas algún tipo de drogas?  
As veces sí, depende. 
Con cuanta gente haces botellón normalmente? 
Non sei, de dez para arriba. 
De qué conoces a esa gente o que trato tienes con ellos? 
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Os espazos do botellón: 

Todas as entrevistas coinciden no mesmo: o sitio carece de 
relevancia mentres estea apartado da luz e da autoridade. Tal e 
como o describe J. Giró7,  as formas de ocio de adolescente e 
mozos organízanse, na fin de semana, ocupando un territorio 
urbano do que se exclúe á poboación productiva e adulta, 
xerando unha organización do espazo que impide a mestura 
xeneracional. Os mozos ocupan as prazas e modifican o 
entorno coas súas demandas, reivindicando o espazo urbano 
como propio. En consecuencia, propietarios de bares e locais, 
así como veciños, molestos polo ruído e as aglomeracións, 
loitan pola súa recuperación.  O conflicto social xorde no 
contexto desa loita, na que todos os sectores tentan que as 
autoridade públicas defendan os seus dereitos.  

O certo é que a rúa pasou a ser un lugar propio daqueles 
que están excluídos das formas de ocio ligadas ao consumo. A 
cidade velou porque os vellos e os nenos tiveran lugares de 
ocio axeitados e adaptados ás súas necesidades, pero 
adolescentes e mozos non productivos quedaron excluídos 
deste reparto nunha sociedade na que non se ofertaban formas 
de ocio especialmente axeitadas para este sector social, pese a 
que esta franxa de idade se ía facendo cada vez maior.  

A inmersión na adolescencia supón en todas as sociedades 
tradicionais o acceso á forma de vida adulta, ben sexa a través 
de rituais ou da incorporación a tarefas productivas ou de 
status. Na sociedade industrializada occidental, a xuventude 
non ten  funcións propias, nin acceso á base de interacción 
social por excelencia: o consumo.  

                                                 
7Giró, J (2007) Adolescentes, ocio y consumo de alcohol. Editorial 
Entinema. 
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Por outra parte, tamén debe terse en conta que 
tradicionalmente foi a rúa ou os contextos sociais ofertados 
polas sociedades os que permitían que a fase de desfile do 
cortexo humano puidera ter lugar. O momento de reunión dos 
sexos, despois da longa separación infantil, precisa, nun 
primeiro momento, de espazos públicos onde os mozos e mozas 
poidan recoñecerse e interactuar.  

Así mesmo, a expresión da propia identidade -xunto cos 
cambios estéticos e sociais propios da xuventude- teñen que ter 
un lugar público de expresión, un lugar onde ser recoñecidos 
polos seus iguais, onde se poidan establecer relacións de pares, 
xestando as diferentes propostas sociais futuras. As 
denominadas tribos urbanas son a mostra máis radical destes 
fenómenos sociais.  

Normalmente nun botellón, onde se xuntan todas as tribos da 
zona, cada unha ten o seu sitio, máis ou menos separado dos 
outros. En xeral a disposición ten moito que ver coa 
iluminación dos espazos, distribuíndose neles en función do 
tipo de consumo que realice cada grupo. Despois dispérsanse 
formando un gran contexto social de posibilidades de 
interacción:   

Os denominados “pijos” , normalmente, ocupan os lugares máis 
luminosos para poderen amosar a súa roupa e o seu estilo.  No 
extremo oposto están  os nomeados “porreros” , que poden ser 
de varias tribos, pero moi rara vez dos pijos. Estes, como debe 
ser, escóndense en lugares moi pouco iluminados para non ser 
detectados por xente que non participe no botellón ou pola 
autoridade, dada a ilegalidade do consumo de drogas.  

Un chanzo máis baixo atópanse “os que meten cousas polo 
nariz” , xa pode ser cocaína, MDMA, speed ou calquera outra 
substancia que sexa moi mal vista pola sociedade (incluíndo a 
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Entr. 1:si, a tipa de tanto facer o parvo taba alí desmayada e foi 
a outra e …pumba!! Doulle unha ostia, e despois tamén fixo 
que se desmayaba e viñeron as amigas todas preocupadas e 
decía esta (entrevistada 2) : Hai que ponerla boca 
arriba!!Poñedea boca arriba!!!E querían facedelle o boca a 
boca!!! ajajá jajá 
Entr. 2: Joba!!eu pensei que lle taba dando un coma etílico 
destes… 
Entr. 1: e claro había que facerlle o boca a boca… ajajajaa. 
Entr. 2: e claro eu pa que bomitara lle metín os dedos e despois 
chegou unha enfermera… 
Entr. 1: E claro, nos pensando que iba a chamar a policía ou 
algo e estabamos : Vamonos de aquí, vamonos de aquí.. Pero 
nada..e nos : non a conocemos de nada ….. 
Entr. 2: E en plan tou aquí ca miña amiga, vou quedar con 
ela… e taba a enfermera.. 
Entr. 1: e despois preguntaballe como te chamas? E ela (entr. 
2) chamase angela e decíalle a enfermera pero que o diga ela (a 
borracha) como te chamas? Chamase angela, pero que o diga 
ela!!! 
Entr. 1: E despois chegou o PAI. 
Entr. 2: E taba ela: papi, papi Darío me dejó sola!! 
Entr. 1: e a chaval taba alí, e o PAI puxose firme..hei! 
Entr. 2: e decía. Papi papi, Darío me dejó sola. 
Entr. 1:  E colleu, montou no coche, puxo ben o cinturón… 
Entr. 2:  Digo eu , que cando estás borracha non te acordas de 
poñer o cinturón.. 
Entr. 1: E despois de todo esto decía : papi me llevas con 
Darío …ajajá Para que lle deran de ostias ajajjaa. Bueno e 
despois, despois de todo esto unha señorita aquí que se desfilou 
duas botellas de Bacardí, como ten que ser, esta non estaba con 
nos, ela estaba esperando con outra amiga que era a que lle 
quería pegar a outra , por que ela estaba ca peña que lle quería 
pegar a esta , e bueno, como tiñamos botellas de todo e 
pensamos que iba a vir a local, pois fomos para diante do 
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Eu: Bueno, esto é un traballo para antropología donde eu che 
farei unhas preguntas do botellón, e que así me contes unha 
anécdota ou unha historia…. 
Entrevistado: vale, vale pero esto e anónimo no? 
Eu: si tranquilo jeje 
Entr. 1:  ajajá vale 
Eu: bueno… foches a un botellón? 
Entr. 1: si, si que fun. 
Eu: e… con quen foches ?… cos amigos… 
Entr. 1: si cos amigos… jeje 
Eu: E pasou asi algo para recordar todoa a vida… a tipica 
anécdota vamos. 
Entr. 1: Ui!! Si!!!Unha amiga nosa que estaba buff, fatal !!!E 
fixo un escándalo!!!ajajaja. 
Eu: Que estabades todos borrachos? 
Entr. 1: Em… no, solo ela. 
Eu: Solo ela? 
Entr. 1: Si , solo ela… bueno eso e o que ela decia….ajajá 
Eu: E como pasou todo eso? 
Entr. 2: Pois ela, como o mozo a deixou .. Pois .. Empezó a 
facer o paripe, puxose no medio da calle… 
Entr. 1: Si, e despois alí, decindo que queria que a mataran e 
todo…. 
Entr.2: xa, estaba: me quiero morir, me quiero morir, yo soy lo 
peor e despois, foi unha chavala que lle queria pegar.. 
Entr. 1: Porque lle chamara filla de puta…. 
Eu: que lle chamara filla de puta… 
Entr. 1: A tipa que lle chamaran filla de puta querialle  pegar á 
que estaba borracha… 
Eu: a que estaba borracha… 
Entr. 1: si, porque a que estaba borracha chamoulle filla de 
puta a unha amiga súa e foi a pegarlle …e eso … 
Eu: ósea, unha tipa doulle unha ostia á que estaba borracha. 
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xente que está no botellón). Esta xente normalmente, anda ó 
redor dos seus coches, ou ó redor dos coches dos seus amigos 
para poderen colocarse dentro sen seren vistos; antes tratábase 
de xente maior, de 20 anos en adiante, pero cada vez con maior 
frecuencia obsérvase esta conducta entre xente máis nova. Hai 
unha maior abundancia destes individuos entre os “malotes”.  
Ademais están os que van a beber, pero dunha forma 
desmesurada. Son os chamados “borrachos” (beben todos, 
pero estes máis aínda). Coma nos outros casos non se expoñen 
moito á luz...pero ós trinta minutos dálles igual debido ao 
estado no que se atopan. Sempre se lles oe botarse piques para 
ver quen pode beber máis en menos tempo. Este último grupo 
acostuma a dicir que a droga é unha merda e que eles só beben 
alcohol, que son "sanos". Son bastante montunos e rudos, e por 
moi ben que queiran vestir e por moito AXE (desodorante con 
certa fama entre a xuventude masculina) que boten, nótaselles. 
Despois van a dicirlles burradas á xente ou métense en leas 
(case sempre), para máis tarde vomitar nalgunha esquina.  

  En xeral, o botellón faise en parques (con ou sen columbios 
para nenos), ou en pistas coma a de Santiago (Gradas), ou 
mesmo pola rúa, pero o que se busca non é estorbar, se non ter 
un sitio tranquilo, amplo e con moita xente. Bebe e deixa beber, 
sería en resumen a descrición do sitio. 

A normalidade no consumo de alcohol e drogas 

O motivo fundamental do botellón, como xa advertimos cando 
discutimos a súa definición, é o consumo de alcohol. Tense 
debatido moito sobre a asociación entre alcohol e celebración 
social nas nosas sociedades, pero tamén é de resaltar a 
preocupación social que xorde respecto a este consumo 
esaxerado entre os mozos e mozas máis novos. Segundo as 
entrevistas, o  consumo de drogas e alcohol nas noites de  
botellón está aceptado socialmente, é máis, non consumir este 
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tipo de substancias fai que, en certa forma, o  individuo que se 
abstén se sinta excluído do grupo ("voy y cojo la borrachera, 
como hacen todos").  O consumo de alcohol preséntase en case 
todas as entrevistas como ritual. Neste sentido, e seguindo a 
Calafat8, pensamos que a borracheira non é un accidente por 
mala planificación, senón un obxectivo e unha condición do 
ritual que ten lugar durante a celebración.  Da mesma forma 
que, en moitos rituais relixiosos é preciso poñerse en situación 
provocando estados de conciencia alterados mediante música 
ou sustancias psicotrópicas, tamén no botellón, poñerse en 
situación significa emborracharse para ser “máis sociable”, 
“estar máis contento”, “sintonizar cos demais”, “facer o 
parvo”...  

Pero o consumo de alcohol tamén pode lerse noutras claves: 
“beber ata non poder máis”, “chegar ao coma etílico” (isto é un 
mito que se narra en todos as historias recollidas)... como se o 
feito de superar unha barreira co alcohol proporcionara o 
recoñecemento social que se está a buscar. Desta forma o 
consumo de alcohol convértese nun ritual de paso que permite a 
integración no grupo social e tamén que marca a diferencia coa 
infancia (etapa na que o consumo está prohibido non só 
socialmente senón tamén no ámbito familiar). 

Neste ultimo sentido é no que cabe asociar o consumo de 
alcohol e drogas. En absolutamente todas as entrevistas 
menciónase o consumo de drogas. Ademais nalgunha entrevista 
pódese ler a típica frase: “non abuso do consumo” ou “eu 
controlo”. 
 
Nunha entrevista  de Alberto faise referencia ao consumo de 
drogas, pero aínda que o entrevistado o considera como 

                                                 
8Calafat A; e outros (2005) El consumo de alcohol en la lógica del 
botellón. Revista Adicciones, vol 17 nº 3. págs, 193-202 
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Eu: E asi, sitio a donde soledes ir? 
Entr.: Bueno, siempre o facemos cando e un día en especial 
cumpleaños, fiestas… días especiales y.. sitios , pues … 
campillo, Louro , A Coruña, en el campillo de A Coruña las 
gradas de Santiago… etc. 
Eu: E cando salides é en plan, ala veña a beber. 
Entr.: Em.. Si, y a bailar y a pasarlo bien, y a fumar petillos. 
Eu: jaja a fumar petillos.. E así algunha anécdota…? 
Entr.: Pois recordo, un botellón que pusieron a canción do 
chimpacé de Melody, e bueno, pois estabamos na casa de un 
compañero, e puxen unha tanga, cas patas peludas e puxenme a 
bailar a canción do chimpacé, foron unhas risas… ajajá 
Eu: A canción do chimpancé? 
Entr.: Si, a de : las manos hacia arriba, las manos hacia bajo y 
como los gorilas uhuhuhu!!! 
Eu: E todo eso foi na casa dun amigo. 
Entr.: si. 
Eu: E despois da canción do gorila quen bailou? 
Entr.: Yo solo. 
Eu: ti solo? Diante de todos? 
Entr.:  Si. Ajajá. 
Eu: E niguén se puxo a bailar contigo? 
Entr.: si, pero a mi alrededor si yo era el que hacía el tonto 
jajjajajjajajaaa 
Eu: Bueno, pois moitas gracias. 
Entr.: De nada. 
 
 
ENTREVISTA Nº: 8 
 
SEXO: masculino e femenino(son duas persoas contando a 
anécdota)  
IDADE: 18-19    
NOME: anónimo 
ENTREVISTADORA: LUCÍA MANSILLA 
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Entr.: Ay! Pois si, mira, teño unha compañeira que lle gustaba 
un chaval co que estivera, e ainda lle sigue gustando, pero o 
mesmo tempo que estivera con ese liarase con outro, que tamén 
lle parecía moi guapo, e claro, tiñanse manía un o outro , entón 
, estabamos no botellón e estaba a miña amiga no medio e un 
co que se liara dixolle o tipo co que salira ela: como a toques 
vas levar unha ostia!!! E neso o tipo co ela salira dixolle: que 
dis ti?? E despois claro, empezaron ahí a quentarse e colleu o 
tipo co que ela salira e doulle unha ostia o outro tipo, co que ela 
se liara. 
Eu: Pero estaban borrachos non? 
Entr.: Si, estaban moi borrachos. 
Eu: Ah!! 
Entr.: E nesto empezaron a pelear, o tipo co que se liara doulle 
unha ostia ó outro e o ex , como estaba  moi borracho , colleu e 
cando o outro estaba de espaldas foi  por detrás e fixo “plas” e 
como o outro ten aparato pois cortoulle o labio. Despois 
marchamos por ahí e nada maís. 
Eu: Interesante. Bueno, moitas gracias. 
Entr.: De nada muller. 
 
ENTREVISTA Nº 7 
 
SEXO: masculino   
IDADE: 17    
NOME: anónimo 
ENTREVISTADORA: LUCÍA MANSILLA 
 
 
Eu: Bueno, que sepas que nadie vai a saber que eres ti, asi que 
.. Bueno, seria en plan preguntarche en primero lugar se foches 
algunha vez a un botellón. 
Entrvistado: Si, fui a un botellón, muchas veces. 
Eu: E asi con que foches? Con amigos… 
Entr.: Con amigos. 
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actividade delictiva e é consciente diso, non ten reparos en 
admitir o seu uso habitual. Tamén se menciona o consumo de 
drogas como algo completamente normal na entrevista  de 
Nick: "en esto que te fumas unos petas". 
 
Nas entrevistas de Einés a Tristán o entrevistado menciona que 
si que se consumen drogas, pero “suaves” (hachís, 
marihuana…), di que nunca viu a ninguén consumindo cocaína 
nin pílulas, pero que está seguro de que hai xente que consume. 
Aínda así, réstalle importancia ao feito. Tamén na entrevista a 
Andrea admítese o consumo de drogas como porros, coca… 
 
En conclusión pódese dicir que o consumo de drogas está 
normalizado. As drogas máis comúns son o hachís, a 
marihuana e a cocaína. As dúas primeiras semellan estar máis 
aceptadas, a coca non forma parte do botellón, senón doutros 
contextos como macrofestas ou pubs. Nestas festas e pubs 
tamén se consumen moitas outras substancias, pero xa está tan 
aceptado o seu consumo como o está o da marihuana e o hachís 
nos botellóns. 
 
O aforro como motivo do botellón 

 
Nas entrevistas do traballo de campo que se realizaron sobre o 
botellón, un dos motivos máis comúns para xustificar este tipo 
de celebracións foi o aforro económico. Os adolescentes din 
que lles compensa economicamente acudir ó botellón; así 
evitan ter que pagar por diversas consumicións en distintos 
locais,   pagaren entre todos as botellas resulta máis barato que 
pagar varias consumicións por persoa en pubs e discotecas. 
Nalgunhas entrevistas sobresae este tema (na 2ª entrevista de 
Natalia: "sae máis barato economicamente que pagar 
consumicións en pubs e discotecas"; na de Elisa: "é máis 
barato" ). Aínda que noutras o aforro contradise, como por 
exemplo na 2ª entrevista de Alberto "compensar no compensa, 
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porque al final pueden ser 100 euros".  En xeral non se explica 
porque é necesario beber alcohol, pero todos coinciden en 
afirmar que se non se bebe, non vas ao botellón.  

 
É salientable que, aínda que os asistentes ao botellón non 

teñen cartos propios, todos os entrevistados pertencían a 
familias de clase media e, en maior ou menor medida tiñan a 
súa disposición cartos. Xuntar os recursos de todos permite, 
máis ca un aforro, asegurarse a posibilidade de asistir sempre, 
mesmo cando non se teñan cartos, porque xa contribuíches 
noutras ocasións. Esta forma de redistribución establécese 
dentro de grupos pequenos, pero advírtese certa solidariedade 
con outros grupos que poden quedar sen alcohol e cos que se 
comparte. Unha botella abandonada pode ser considerada 
propiedade colectiva e consumirse sen máis, asegurando que 
non se desaproveiten os recursos, da mesma forma que se facía 
nas comunidades primitivas.  

En xeral, a xustificación do aforro é unha xustificación 
estereotipada, que sempre xorde cando se pregunta polo motivo 
da asistencia ao botellón. Cando a entrevista sucede en termos 
de familiaridade e sen preguntas explícitas non sae este tema e 
os entrevistados propoñen outros motivos para asistir ao 
botellón, como “estar cos amigos”, “pasalo ben”, “rir”... Isto 
leva a pensar que o aforro é unha xustificación fácil cara o 
conxunto social, porque os motivos reais polos cales a 
xuventude asiste ó botellón son moito máis difíciles de definir. 

O botellón como fenómeno socializador.  
 
A imaxe que os medios de comunicación dan sobre o fenómeno 
do botellón insiste nos elementos de conflictividade social. 
Continuamente podemos ver nos citados medios noticias 
directamente relacionadas co botellón que sempre teñen que ver 
con algún acto de vandalismo. Isto produce unha imaxe do 

 69 

Eu: E así foches con amigos, familiriares…. Personas 
conocidas… 
Entr.: No, solo cos amigos..ai!! Si que teño ido ca familia!!! 
Con miñas primas!! Sabes, o típico, vas con tuas primas máis, 
que van feitas unhas preas e invitante a algo… jaja 
Eu: Osea, que estan medio preas. 
Entr.: Si, todo o mundo. 
Eu: E xa que vas cos amigos terache pasado así algunha 
anécdota, algunha historia destas que recordaras toda a tua 
vida!!jaja 
Entr.: Si, de cando fun a Santa Comba cos meus amigos e casi 
enterro a cabeza no chan!!jajaj 
Eu: E como foi eso? 
Entr.: E moi vergonzoso, pero bueno e igual, mira o que pasou 
foi que , estabamos en Santa Comba non? No Century, que ali 
venden garrafón … LEJÍA xa, porque os cubatas costan 1,50e 
así que imagínate como deben de ser!!! Entonces, bebín e bebin 
todo de golpe e claro estaba ahí casi acabando un e xa estaba a 
pedir outro e como bebera uns 4 ou 5 xa me empezó a subir, e 
eu encontrabame mal e xa iba eu no aire, iba na llama!! E claro 
largueime por ahí co mozo, e claro eu iba xa toda “iiiiieeeee”” 
por ahí , e nesto claro, fomos dar unha volta, e metemonos por 
unha pista e como non había nadie entonces ahí ….bueno.. O 
típico que fai unha moza co mozo jejeje , e claro iba tan 
borracha que claro, cando tabamos no momento , non eramos 
capaces de nada porque eu caía ou pa diante ou pa atrás e nesto 
dime: eeeiii!!! Que me vas a enterrar a cabeza no chan!!!! 
Enserio, estou foi gracioso si o viras!!! E nada que despois 
fomos por ahí e tivenme que acercar a un portal onde non había 
nadie e ali rabeando, botei os macarróns todos que cenei, e 
nada, despois quedei ida toda a noite, e despois fun pa casa, 
pero xa me encontraba mellor, ajajá 
Eu: Vai por dios!! E non che pasou así, nada mais …. Noutro 
momento… con outra xente… 
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Entr.: Pois…. Decía paridas… 
Eu: Paridas!!! Que tipo de paridas?  
Entr.: Eu que sei… paridas… 
Eu: E como estaba borracho non se pelearia con alguen ou 
facía o parvo..? 
Entr.:  O parvo. 
Eu: E ti? Tamén estabas borracha? 
Entr.: Si.. Si que me emborrachei!!!jaja 
Eu: E que fixeches? Acordaste de algo? 
Entr.: No, bueno… si que me acordo. 
Eu: E… que facías? 
Entr.: A mona! 
Eu: A mona? 
Entr.: Si a mona!! O que Fai todo o mundo!! 
Eu: Ah!!! Bueno pois moitas gracias. 
Entr.: De nada, veña adios. 
Eu : Adios. 
 
 
 
OPINIÓN: Fixo a entrevista moi de cachondeo e ainda que 
decía a verdad non puiden conseguir o que buscaba. 
 
ENTREVISTA Nº 6 
 
SEXO: femenino  
IDADE: 16    
ENTREVISTADORA: LUCÍA MANSILLA 
 
Eu: Para empezar, que sepas que esto non o vai a ver nadie, 
será anónimo. 
Entrevistada: Vale. 
Eu: Bueno, ti algunha vez foches ó botellón non? 
Entr.: Home!! Como non iba a ir!!jaja 
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botellón como un espazo onde os mozos beben, practicamente 
sen relacionarse, ata que unha vez borrachos comezan a 
cometer actos socialmente inaceptables. 
 
Sen embargo, o botellón é tamén un espacio de relacións 
sociais. A xente busca no botellón persoas da súa idade que 
compartan os seus gustos e ideas, persoas parecidas a eles coas 
que conversar e formar novas amizades; todo este proceso de 
socialización é facilitado polo consumo de alcohol, que 
provoca a perda da vergoña, dando lugar a aparición de 
personalidades máis extravertidas. 
 
Ninguén vai só ao botellón, todo o mundo acude con amigos e 
poderíase afirmar que é unha forma de mellorar a unidade do 
grupo. Por outro lado, toda a xente que un coñece relaciónase á 
súa vez con outras persoas, polo que se forma unha rede social 
de novas amizades “son os típicos amigos máis próximos e eles 
teñen á súa vez máis amigos e así”.  O botellón é un aliado 
contra a soidade, porque é practicamente imposible non atopar 
algunha persoa afín no medio desta rede social, nalgunha 
entrevista insístese nesa característica do fenómeno: “eres 
amigo de toda a xente e non te quedas só se non queres”.  
Por iso, é obvio que o botellón non é só un ritual alcohólico nin 
unha forma de emborracharse máis barato, senón unha forma 
de coñecer xente. En xeral, entre todas as virtudes que se 
propoñen para o botellón, a máis xeneralizada é a de que 
posibilita coñecer xente, por iso á  pregunta “¿Irías a pubs se 
tiveses máis cartos?” algún enquisado declarou que “Home 
bueno, iría ás veces, pero no botellón coñezo máis xente”.  

Pero tamén se pode percibir a través das historias recollidas que 
cada persoa busca no botellón  un tipo de socialización 
diferente. Algúns buscan relacións amorosas, sexuais, 
amistosas, de colegueo ou mesmo  inimigos. As formas de 
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socialización varían entre grupos sociais e tamén entre 
individuos.  

Nalgúns casos a violencia forma parte da maneira de socializar 
dalgúns grupos. En todas as historias se narra algún episodio de 
violencia; normalmente ocorren entre grupos diferentes dentro 
do botellón, ben a causa da ocupación de espazos, ben por 
cuestión de ligues... estas interaccións poden xurdir 
espontaneamente pero outras veces son provocadas 
directamente: “hai otra gente que va a pegar el palo o a buscar 
bulla” , intentado impresionar ao resto ou impoñer respecto 
mediante actos violentos. Este tipo de comportamentos parece 
darse sempre entre varóns, mentres que entre as mulleres a 
agresividade xira sempre ao redor de cuestións sentimentais e 
de rivalidade amorosa.  

Todo o  mundo que acode ao botellón parece aceptar estes 
episodios de violencia coma un perigo común sen demasiada 
importancia: “hay gente buena y gente mala, pero la gente 
sigue yendo.””y,... le quería pegar y... nada, cosas así de 
noches de fiesta, pero nada”. Esta actitude de violencia 
asociada á territorialidade é común entre a maior parte dos 
mamíferos que defenden o seu propio grupo, á vez que mostran 
as súas actitudes dominantes ao resto (máis os machos cas 
mulleres) para gañar status dentro do grupo e tamén poder 
respecto aos outros grupos. Por iso case calquera persoa, no 
botellón, apoiaría nun acto violento a alguén do seu grupo 
como método de defensa. 

Os participantes do botellón non ven estes actos como algo 
fortuíto que ocorra unha soa noite, se non como actos continuos 
que se ven practicamente en todos os botellóns e que non se 
poden evitar “os conflictos son practicamente inevitables”. A 
violencia pola noite é algo cotiá que non soe alterar moito á 
xente. Cando se forma unha pelexa todo o mundo se aproxima 

 67 

 

ENTREVISTA Nº 5:   

SEXO: femenino   
IDADE:13 
ENTREVISTADORA: LUCÍA MANSILLA 
   
Eu: Bueno que sepas que esto será anónimo asi que tranquila 
vale? 
Entrevistada: vale, vale.  
Eu: Supoño que irías algunha vez ó botellón? 
Entr.: Home!!!Si, si que fun. 
Eu: E asi… con quen fuches? 
Entr.: Cos amigos. 
Eu: Cos amigos… e… a donde soledes ir? 
Entr.: Pois a onda haxa festa, botellón…. No medio da 
carretera si ten que ser!!!jaja 
Eu: Pero supoño que iredes a facer botellón a algún lado.. Non 
vos poñeredes no medio da carretera… 
Entr.:  Pois non, na carretera non pero ao lado si. 
Eu: E ese lado seria…? 
Entr.: Pois non sei, como na acera, nunha fuente… en calquer 
sitio!!! 
Eu: E así cos amigos… cando solías ir… pasouche algunha 
anécdota .. 
Entr.: Pois non. 
Eu: Pero así … en plan.. Non se emborrachou alguén e 
comezou a facer o parvo…. 
Entr.: Ay!! Siii!!! Moitos. 
Eu: E que facía borracho? 
Entr.: O Pirolado!! 
Eu: O “apirolado” en que sentido? Poñíase a bailar… a decir 
estupideces…? 
Entr.: A decir estupideces. 
Eu: E así … que tipo de estupideces ? 
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Jorge: bueno,la gente se lo toma con mayor libertad,a veces 
esgrime responsabilidad y no toma medidas para evitar 
escándalos,cosa que en un bar no pasa 
Yo: crees que es un desfase total? 

Jorge: (se ríe),a veces es algo difícil de controlar y ya digo,no 
me gusta. Y sí,puede ser un desfase total. (los dos nos reimos) 
Yo:cuaal crees tu que es la parte posiitva ii cuaal la negatiiva 
dee esto? 
Jorge: Positiva: conocer gente,pasar un buen rato con los 
amigos. Negativa: escándalo público,subidas de 
tono,peleas,embarazos no deseados,borracheras,desorden,etc. 
(Ambos nos reímos) 
Yo: conocees alguuna historia de ese tiipoo? 
Jorge: de qué tipo,exactamente?  

Yo: cualquiera 

Jorge:( se ríe) ya te conté la de mi entrenador,la anotaste,no? 
Yo:sii, sii ( me río) 
Jorge: pero a ver qué piense.. ah,sí un amigo mío,que estaba 
saliendo con una chica,se emborrachó en el botellón de clase y 
terminó la noche con la hermana gemela de su novia (nos 
miramos y nos empezamos a reír, porque ambos conocemos la 
historia) la verdad es que, como ya sabes, la chica acabó muy 
mosqueada, pero bueno es comprensible si te atrae físicamente 
la chica,su hermana gemela, obviamente, también. 
Yo: serás idiota( nos reímos) 

Yo: ¿Siguiendo con la entrevista, con que frecuencia acudes al 
botellón?  

Jorge: ( me sonríe)  la verdad,no te miento,desde hace 1 año o 
así no voy de botellón,y poco iba,la verdad soy más de pub.  
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a mirar que pasa, e despois de comprobar que si, que é unha 
pelexa, case ninguén intenta poñer paz, pois as interferencias 
nas disputas soen provocar un incremento da súa intensidade e 
a súa xeneralización.  As persoas acostuman tomarse estas 
pelexas a broma, escusándoo como unha borracheira sen 
control aínda que no fondo non lles guste: "hai xente que non se 
controla, ou que non se sabe comportar, como en todos lados, e 
iso causa malentendidos e as típicas broncas". O tempo de 
excepcionalidade9 que supón a festa e o botellón fan que esas 
pelexas e rivalidades non teñan consecuencias na vida 
ordinaria.  

O botellón como liberación 

A representación social10 da xuventude inflúe moito nos 
estereotipos que asumen os mozos e mozas. En xeral, a nosa 
sociedade mantén o imaxinario dunha xuventude rebelde contra 
a autoridade, idealista, cunha proposta de ocio arriscada e 
perigosa... e os mozos e mozas tenden a asumir e practicar eses 
estereotipos. Paradoxalmente esa rebeldía asumida é un acto de 
obediencia. Hoxe en día un adolescente que non “sae” ou non 
“pide para saír” é, cando menos, raro.  

Un dos temas máis importantes que xurdiu durante as 
entrevistas realizadas é o do botellón coma un lugar anárquico, 
onde a xente pode “liberarse” e facer o que desexa (Nick, 
entrevista nº1: "estas a tu rollo, no tienes a nadie encima que te 
diga esto o lo otro, estas con tus colegas a tu rollo y no hay 
mas";  “hacemos algunas tonterías...”; “ decir estupideces, facía 
o parvo, facer a mona”).  Obviamente estes comportamentos 
están en parte causados polo consumo de alcohol. Pero que é o 

                                                 
9Sánchez Hernández, María Jesús (2007): De la observación a la 
construcción del objeto en la investigación etnográfica: un trabajo de campo 
sobre el botellón. 
10Giró: Adolescentes, Ocio y Consumo de alcohol cap. II Diaz de Santos 
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que fai que a xuventude desexe emborracharse para poder 
comportarse dese xeito? 

 Unha posible explicación está no feito de que os rapaces son 
moi críticos e realizan constantemente comentarios duros con 
respecto ao que fan os seus compañeiros (dende as parellas que 
teñen, cómo visten, de qué falan...). Así, calquera tipo de 
acción realizada durante o botellón quedaría xustificada ante os 
demais por “estar borracho”. Isto é sinal da enorme presión a 
que se atopa suxeito un adolescente, sempre sometido ás 
críticas dos seus conxéneres e amigos (“para entreternos 
estivemos criticando a todo o mundo, a chavala esta...”) Tamén 
indica que nas relacións de amizade non existe a suficiente 
confianza como para comportarse libremente, sen 
condicionantes.  

 O adolescente precisa do grupo de iguais para expresar a súa 
identificación como individuo único, cunha personalidade e un 
status adecuado, porque a familia pasou a supor unha rémora 
para as súas demandas de independencia.  Pero ese grupo de 
pares é tamén un grupo hostil. O tempo do botellón propón 
unha tregua no proceso de socialización e inmersión no grupo, 
é un tempo de excepcionalidade, como o da festa tradicional, 
no que o alcohol funciona como xustificación engadida. Ao 
igual que as máscaras do carnaval permiten aos disfrazados 
facer cousas que nun tempo “normal” non farían (burlarse da 
autoridade, provocar sexualmente...), o alcohol parece surtir o 
mesmo efecto no tempo de ocio xuvenil: por moito que fagas o 
parvo ninguén che vai pedir contas mañá no Instituto.  

A necesidade de ser parte dun grupo e acadar un status nun 
entorno de ocio caracterizado pola rebeldía, a ausencia de 
normas e o reto do risco (beber todo o que se poida...),  leva a 
un intento de acaparar a atención do colectivo. A inseguridade 
adolescente, unida ao consumo de alcohol, parece implicar 

 65 

Jorge: (se ríe) historias sobre botellones...vale, pero de que tipo 
pelea? Borrachera? Amorosa? 
Yo: lo que quieras 
Jorge:(se ríe) tengo muchas pero no sabría especificarte  
bueno,una sí...estar en un botellón y me encontré a mi 
entrenador 
sin camiseta y escrito con ketchup en la barriga: te gusta el 
queso? pues cómeme el membrillo! Tú estabas conmigo! Lo 
recuerdas? 
Yo:( me río) sisisi lo recuerdo lo recuerdo! Bueno y, porque vas 
al botellón? 
Jorge: bueno,sinceramente,no suelo ir a botellones,no me gusta 
beber en la calle,prefiero beber en casa con amigos pero 
bueno,los botellones que hacemos en casa los hago porque me 
gusta beber(con moderación) y pasar tiempo en la intimidad 
con amigos 
Yo: bien no se que más preguntarte 
Jorge: ( se ríe) lo que quieras, no tengas reparo 
Yo: a que años empezaste a ir al botellón? 
Jorge:15,creo fue la primera vez que bebí 
Yo: tu aprecias distintos grupos, es decir, los pijos en un lado 
los raperillos en otro, los macarras, etc? 
Jorge:( se ríe) bueno,a ver...en mi "pandilla" somos ...así,por 
decirlo....bien vestidos,no pijos...pero más o menos 
después...hay gente que sí,que quizás es macarrilla 
Yo: jorge pijos eres piijo ajjaja 
Jorge: llámale "x" 
Yo: se liiga en el botellón? 
Jorge:(se ríe) yo muy poco 
no,enserio,quizás es por mi forma de ser,que no soy de ligar 
cuando estoy borracho, pero sí,siempre...encuentras algo 
Yo: bueno ii tu vees que la gente lo haga de un modo especial? 
o distinto que en cualquier bar, pub, etc 
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Yo: no crees que puedan relacionarlo que escandalo público, 
ruido, desastre... 
Ella. Yo creo que es por la degradación de la persona, porque 
cuando uno está borracho se degrada a si mismo 
Yo: tu crees que los medios de comunicación tienen 
responsabilidad en la imagen que se está dando del botellón? 
Ella:  si, los medios de comunicación exageran mucho todo, 
tanto el consumo de alcohol como otras drogas ilegales, lo 
están exagerando demasiado, que igual si se consume en exceso 
es peligroso pero si se consume de vez en cuando no creo que 
tenga ningún problema. 
Yo: el botellón puede llegar a crear adicción? 
Ella:  hombre, la verdad es que no, el botellón en si no, si es 
una persona que acude todos los días puede, pero no no creo 
 
 ENTREVISTA Nº 4 

 
SEXO: Varón 
IDADE: 17 años 
NIVEL DE ESTUDOS: estudiante de segundo de bachillerato 
POSICIÓN SOCIAL: media-alta 
SITUACIituacion familiar: hermano mayor. Vive con sus 
padres y su hermano pequeño. 
Lugar: Cambados- Pontevedra 
ENTREVISTADORA: FANI DAPENA 
 
 
Contexto: 
La persona entrevistada es un amigo de la infancia con el que 
mantengo una relación  muy estrecha. 
 
Entrevista: 
Yo: cuéntame una anécdota divertida o interesante que te 
ocurriese algún dia que estuvieses de botellón? 

 37 

sempre a capacidade de facer o ridículo, que implica tamén ser 
o centro de atención. O  desexo de eliminar calquera tipo de 
norma social e converterse no máis rebelde conduce a moitos 
rapaces a acabar facendo parvadas ou o ridículo: “vimos a esta 
pataleando e chorando”. É importante resaltar que en todas as 
historias, o máis relevante era o ridículo que facía alguén 
dentro do grupo (incluso podía ser o entrevistado), que 
implicaba, por unha parte a alegría momentánea de pasalo ben 
á súa costa, pero tamén o cariño nostálxico, unha vez pasada a 
borracheira e xa de volta no tempo “normal”. Esa nostalxia por 
ese tempo de excepcionalidade, pode compararse coa nostalxia 
polas vacacións, por unha época non suxeita aos deberes 
cotiáns.  

O ligue como xustificación  

Nun primeiro momento de análise das historias, as relacións 
amorosas e/ou sexuais, pareceron un dos motivos centrais de 
asistencia ao botellón. No establecemento de relacións de 
parella e sexuais podemos atopar un dos eslavóns de acceso á 
vida adulta. Os adolescentes en xeral constrúen a súa identidade 
en relación ao grupo do mesmo sexo, pero tamén, como nun 
espello, en interaccións co sexo oposto. As relacións dentro das 
cuadrillas de amigos e nun contexto afastado do mundo adulto 
e das obrigacións, permiten explorar as relacións interpersoais e 
establecer relacións sexuais exploratorias11. Estas pautas de 
exploración fan que en ocasións poidamos observar 
comportamentos femininos nos mozos e masculinos nas mozas. 
O ligue e as relacións sexuais poden terse convertido, neste 
lugar ausente de normas adultas, en algo bastante diferente ás 
pautas sexuais que se coñecen no mundo adulto. Na 
actualidade, o ligue é máis rápido que fai anos, pero no botellón 

                                                 
11 Giró: Adolescentes, Ocio y Consumo de alcohol cap. II Diaz de Santos 
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é algo tan extremo e efémero que xa se pode manter una 
relación sen sequera coñecer á outra persoa.  

A nosa  sociedade é bastante cruel, un home ou una muller 
debe escoller unha parella que sexa aprobada polo seu entorno 
social (amigos, familia...). Pero nun contexto de 
excepcionalidade, por mor do alcohol, podes escoller o que 
queiras, non tes que xustificar os teus actos. Respecto ás 
relacións sexuais, non tes que dar explicacións nin ós amigos, 
nin á persoa coa que mantés unha relación estable (non hai que 
estar namorado para practicar un acto sexual, que pode ser 
meramente exploratorio).  O ligue no botellón é moi apurado, 
baseado nun comportamento extravertido conseguido a base de 
inxerir alcohol: as persoas perden a “vergonza”, ( ex: “ir toda 
iiieee...” e co pretexto de estar borrachos, perden o medo, e 
comeza un ligue máis rápido, sin complicacións, onde se pode 
chegar ao sexo: “¡Vale! ¡Parking! ”(experiencia sexual que 
cometeu nun parking).  

Pero os efectos do alcohol teñen consecuencias devastadoras 
para as relacións de parella. As historias narradas polos 
entrevistados o demostran: os vómitos e a incapacidade sexual 
acompañan a moitas historias:  “iba tan borracha que claro, 
cando estabamos no momento, non eramos capaces de nada”.  

Mesmo nestes casos a xustificación provén da situación de 
excepcionalidade. A mesma excepcionalidade que xustifica o 
ligue e a relación sexual, xustifica a incapacidade do individuo 
para consumala. Como é un feito excepcional non define nin 
rebaixa ao individuo que en situación normal non quedará 
invalidado como posible parella. O adolescente pode, nestas 
circunstancias, vencer os seus medos e inseguridades respecto 
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Ella:  grupo social?...mmm...nose...los de ami?...loos terroristas 
de amio, que va, nose, yo no creo que vaya por grupos sociales 
yo creo que depende más de las personas, no por estar en un 
este grupo eres así y por estar en otro eres asa. Igual lo que se 
debe evitar en su tipo de personas pero no....un grupo social... 
Yo: en algunas de las entrevistas que hemos hecho nos dicen 
que el grupo a evitar son los gitanos, tu que dices? 
Ella:  puedes ser, porque yo creo que salen para pasarlo bien 
supongo, pero siempre buscan bronca como si eso los divirtiese 
más, siempre están por el medio en todo, en el instituto siempre 
hay problemas con ellos y si puede ser 
Yo: tu crees que se liga de un modo distinto? Con mas libertad? 
Ella:  si, y me entristece bastante, porque la gente cuando está 
borracha está bastante suelta, por decirlo así, yo creo que la 
gente en cuanto a ese tema, por lo menos las chicas que son las 
que llaman la atención, deberían controlarse un poco, porque 
hay algunas que dan verdadera pena 
Yo: conoces alguna historia? 
Ella:  de ligar así? (asiento) tengo una amiga que....que se lía 
con quien quiere y cuando le da la gana 
Yo: ligas más cuando sale? 
Ella:  hombre si se liga más cuando sales pero no por el mero 
hecho de estar borracho, sino que por la noche la gente se 
anima más, dia de fiesta, nose 
Yo: Quizás no tiene tanta responsabilidad? 
Ella:  Claro 
Yo: que oponión crees que tiene los adultos sobre esta práctica? 
Ella:  yo creo que mala, al menos mis padres 
Yo: por que crees que es mala su opinión? 
Ella:  la verdad esque no lo se, deben de pensar que nos crea 
adicción o algo así, pero yo creo que es una forma de pasarlo 
bien y que la gente no se emborracha todos los días, no creo 
que tenga tanto mal para la salud hacerlo un día, y los adultos, 
al menos mis padres no entienden eso 
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Ella:  Si suele haber, recuerdo en un cumpleaños mio, un amigo 
que, yo creo que es de los amigos que más bebe, y....casi casi 
casi se pone de coma etílico, o sea por poco no, y...tuvimos que 
aguantarlo, lo cogieron dos chicos en los brazos y se lo llevaron 
porque nos teníamos que ir y tuvimos que llevarnoslo 
sujetandolo, estaba totalmente dormido. 
Yo: que hiscisteis para que se recuperara? 
Ella:  pues nada, lo típico, agua en la nuca o en la frente, no me 
acuerdo bien y bueno poco a poco se fue despertando y despues 
ya estaba bastante bien.... 
Yo: Se consumen drogas? 
Ella:  si bastante, en mi grupo por ejemplo si se consumen 
drogas, pero no son drogas duras, tampoco creo que sea muy 
preocupante 
Yo: pero en exceso? 
Ella:  si yo creo que en exceso si, pero es más preocupante si se 
consume cocaína, heroína que hachís o maria 
Yo: consumen más cuando salen? O habitualmente también... 
Ella: emm...yo creo que habitualmente también consumen 
bastante, quizás... 
Yo: de formas más controlada? 
Ella:  nose, esuqe yo siempre los veo igual(se ríe), están todo el 
dia a ello. Igual cuando salen consumen algo más, pero 
habitualmente tampoco se controlan mucho. 
Yo: recuerdas alguna vez que fuese la ambulancia o la policía? 
Ella:  suelen pasar y mirar, pero la verdad es que no suelen 
hacer nada, porque si tuviesen que registrar...controlar todo lo 
que hay por ahí, no acababan, entonces pasan de todo y...solo 
miran y se van. 
Yo: se aprecían distintos grupos sociales? 
Ella:  si, si en el botellón hay todo tipo de personas, hay 
gitanos, hay pijos hay raperos, hay de todo, eso si cada uno 
separado por grupo social. 
Yo: cual crees que es el grupo social a evitar? Cual crees que es 
o pede ser el más conflictivo? 
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ás relacións de parella, salvagardando ao mesmo tempo a súa 
dignidade e o seu status.  

 
As diferenzas de xénero  
 
A maneira de vivir a experiencia do botellón é diferente para 
rapaces e rapazas, así como tamén o son os roles que cada 
xénero representa dentro deste espazo social. Para analizar 
estas diferenzas de xénero no botellón, debemos recoller 
primeiro as diversas xustificacións que dan tanto homes coma 
mulleres para acudir ao botellón. 
A primeira vista, ditos motivos semellan ser practicamente 
iguais:  
 

• porque lles gusta beber acompañados de amigos: “me 
gusta beber y pasar tiempo en la intimidad con mis 
amigos” 

• porque e máis económico: “ con la crisis que hay es 
mejor hacer un botellón” 

• porque é un acto de integración social, no botellón 
participa todo o mundo: “Es lo que se hace siempre. Es 
algo social... Lo hacen mis amigos, lo hago yo, lo hace 
todo el mundo” 

 
Sen embargo, na segunda entrevista de Fani, preséntase unha 
situación interesante: a entrevistada explicaba que a primeira 
vez que participou nun botellón foi porque se relacionaba con 
rapazas máis maiores, a ela persoalmente non lle gustou a 
experiencia nin bebeu esa primeira noite (“Andaba con unas 
chicas mayores que yo... me asusté bastante y creo... que la 
primera vez no bebí”). Aínda que nas outras entrevistas, tanto 
de mulleres coma de homes, non se manifesta esta opinión, aos 
demais entrevistados a primeira vez que foron o botellón 
gustoulles, podemos intuír nos estaban a ocultar información 
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respecto a este tema. Resulta esta experiencia inicial só 
desagradable para as mulleres ou os homes tamén lles pasa? Se 
realmente se confirma esta hipótese dos primeiros botellóns 
coma vivencias desagradables: por qué ocultalo, e por qué 
seguir acudindo?  
 
As seguintes cuestións nas que debemos incidir para comprobar 
cómo varían os roles de homes e mulleres son: compórtanse do 
mesmo xeito os rapaces que as rapazas? Inxiren a mesma 
cantidade de alcohol? Cómo ligan? 
Claramente, tanto entrevistados coma investigadores, 
coincidimos en que o papel do home e da muller dentro do 
botellón son distintos. Mentres que o home é o que consume 
unha maior cantidade de alcohol e se mete en disputas, a muller 
bebe para esquecer as penas sentimentais ou perder a timidez e 
ligar co rapaz que desexa. Estas diferenzas son mencionadas en 
numerosas ocasión en varias entrevistas: “tíos intentando ligar 
con las más descocadas y de chicas que intentan acercarse al 
tío que está conmigo” “ la gente cuando está borracha está 
bastante suelta... las chicas llaman al atención... hay algunas 
que dan verdadera pena”, “ como o mozo a deixou... pois... 
empezou a facer o paripé, puxose no medio da calle...” 
“despois tamén fixo que se desmallaba”, “ os homes póñense 
chulitos...moi moi soltos. Beben moitísimo máis que as 
mulleres” “ as pelexas acostuman a ser entre tíos...entre tías 
non hai pelexas”). 
 
Tamén é destacable a diferencia de actitude no momento das 
entrevistas entre  entrevistados e entrevistadas ao contar as 
historias. Tanto homes como mulleres amosaron unha pose de 
entendidos no botellón ante as preguntas que se lle formularon, 
pretendendo dar unha imaxe de participantes habituais no 
botellón con unha xa considerable experiencia. Esta actitude foi 
percibida por Einés, como xa recolle no relato das impresións 
da entrevista a rapaza onde di: “percibín unha certa actitude de 

 61 

bailar aquello que todo el mundo llama música menos yo, y 
beber en ínfimas cantidades, que a pesar de ser ínfimas, me 
sientan fatal. Por fin me voy, ese día no duermo en casa, voy a 
casa de mi mejor amiga, quien está tan tocada como yo. 
Hacemos la cena a duras penas, cenamos a las seis de la 
mañana, y nos vamos a dormir.  
 
Yo: Por que fuiste por primera vez al botellón? 
Ella:  (duda un poco) Yo fui...por...porque tenía...sabes? 
Andaba con unas chicas mayores que yo, eran amigas de una 
amiga mía que era de mi edad y pasamos por allí. Bueno ahí 
fue donde empecé a ver lo que había, me asuste bastante 
y...creo que la primera vez no bebí. 
Yo: A que edad fuiste? 
Ella: Fui...a los 15 creo, pero bueno me parece que ya había 
bebido antes de que fuese al botellón y no bebiese. 
Yo: Aunque te asustaste la primera vez que fuiste te gustó? 
Ella:  la primera...como tu dices me asusté, la segunda me lo 
pasé bastante bien la verdad. 
Yo: y ahora? Ahora por que vas? 
Ella:  ahora voy porque es un vicio(nos reímos), no es que sea 
un vicio, es lo que se hace siempre. Es algo social la gente sale 
va al botellón y después se mete en un pub, bar o discota. Lo 
hacen mis amigos, lo hago yo, lo hace todo el mundo y... 
Yo: Hay gente que va y no bebe? 
Ella:  solo conozco una persona que va y no bebe, mi primo, 
pero el resto de las personas que conozco beben y todos! 
Yo: por que lo hacen los demás? Por que te gusta o por que? 
Ella:  Yo creo que...al principio se hace porque lo hacen los 
demás, porque no te puede gustar el alcohol desde un  
principio, tampoco te puede gustar fumar desde el principio, 
después te acabas acostumbrando. 
Yo: y gente que sea todo lo contrario? Que vaya y beba 
muchisimo? 
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esperada arcada y, a continuación, el esperado vómito. Y justo 
en ese instante es cuando le dices al amigo que te está 
apoyando: "No bebo nunca más". Al cabo de media hora, como 
mi borrachera empieza a decaer, se me ocurren dos cosas: o 
llorar o volver a beber... y decido volver a hacerlo, pero esta 
vez saco una pequeña botella de calimocho que cogí de casa de 
una amiga antes de salir. Bebo unos tragos y miro a mi 
alrededor. Mis amigos no están, algo que me suele pasar a 
menudo cuando bebo. Entonces yo, confiada de mí me acerco 
al tío ese que conocí hace cinco minutos y le digo: oye, viste a 
mis amigos?? es que los he perdido... y él ante eso me contesta: 
si se fueron por allí, pero puedes dejar aquí tu botella mientras. 
Como una tonta me fió de aquel tío sin rostro y me voy en 
busca de mis amigos, desesperada. Pero no tardo mucho en 
encontrarlos, estaban a unos diez metros, solo que me pierden 
mis reflejos, que a esas 
alturas, carezco de ellos totalmente.. Al haberlos visto me doy 
la vuelta para volver a recoger mi botella, pero ya no hay ni 
chico, ni los amigos del chico, ni botella, por supuesto. Me doy 
cuenta en ese instante que el grado del pedo es importante y 
pienso en que si al día siguiente me acuerdo de su cara, lo 
mato. En fin, a falta de pan, buenas son galletas, así que eché 
manos de las "galletas", y seguí bebiendo de la otra media 
botella de licor que aun guardaba en mi mochila. Di unos 
fuertes tragos y la abandoné porque mis amigos querían irse ya 
a algún pub. Así que allí ibamos,haciendo eses por la acera y 
parte de la carretera. Tardamos unos 20 minutos en llegar por la 
serie de dificultades. Una vez dentro oía música, o algo 
parecido a música, bastante mala y pegajosa para mi gusto, 
pero era lo único que había, así que bailaba como la que más 
para no aburrirme. Pero a veces bailar de más no esta bien, pues 
la música pegajosa, trae consigo a hombres pegajosos y de 
mano muy suelta. Pero me divierte ver la cara que se les pone 
cuando los rechazo y no es que yo sea un sex-symbol, sino que 
ellos son demasiado feos. En fin, acabo destrozada de tanto 
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pose, como se pretendese aparentar ser unha experta no 
botellón.”  
A pesar de que hai diferenzas salientables entre os dous 
xéneros, o botellón é un é un entorno bastante igualitario. Estas 
diferenzas teñen que ver máis con cuestións biolóxicas da 
personalidade masculina e feminina (os varóns son máis 
violentos e impulsivos, as mulleres máis reflexivas), estes 
factores están influenciados sempre pola sociedade. 
 
Nihilismo e botellón 
 
No artigo de Carles Feixas, A xeración Replicante12, proponse a 
hipótese dunha xuventude que vive nun limbo sen un final 
definido nin prefixado, dunha xeración perdida entre o paraíso 
yuppi e o mileurismo, a cal foi criada con todos os medios 
posibles pero na que os individuos non acadaron nada por si 
mesmos. Son replicantes por que son todos iguais, e esa 
igualdade maniféstase nas súas formas de ocio: o botellón. O 
nihilismo, a ausencia dun sentido para a vida, dun propósito 
ulterior, máis aló do día a día sería o horizonte vital desa 
xeración que, en realidade, abarca xa varias: desde os 13 ata 
case os corenta anos.  

Nas entrevistas, non é unha situación que os entrevistados 
identifiquen como propia, pero as súas repostas  fan patentes 
algunhas destas cuestións: 

• A ausencia dunha explicación real e indivual do tempo 
de ocio. Non se vai ao botellón  por unha razón concreta 
ou para conseguir un fin; acuden porque van os demais 

                                                 
12 Carles Feixas. Generación Replicante. El Pais edición impresa (EL PAÍS, 

18/09/09) 
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("Pues seguro que sí, por ahí hay mucho que se apunta 
porque van los colegas" ,“voy y cojo la borrachera 
como hacen todos” ; "Eu que sei, yo no tengo ahí un 
calendario pal botellón tío"). Beben porque imitan ós 
demais, péganse por que o resto do grupo tamén o fai. 

• A incapacidade para recoñecer a gravidade dunha 
situación. Os entrevistados contan anécdotas sobre 
temas totalmente serios e preocupantes como a inxesta 
de alcohol, drogas, comas etílicos, sexo inseguro, 
destrozo de material publico, problemas a base do 
consumo de alcohol... con total tranquilidade, incluso de 
xeito grazoso, como se iso fora normal ou non 
importara, como se lles dera igual todo: “Cogí yo, en el 
botellón ya, y me puse a beber como cualquiera. Le 
pegue muy rapido (...)y en esto que te fumas unos petas 
(...) y me quedé tirao ahí en el banco durante casi toda 
la noche. Si te sienta mal el alcohol es lo que hay, lo 
echas todo y te quedas por ahí tirao” “ Le sacaron los 
de la ambulancia y siguió la fiesta (...) Bueno si! Una 
compañera que era la primera vez que bebía ¡tanto y 
venga! vomitó! Pero fue bueno porque lo recordamos 
ahora con cariño.- (Pregunta) - Haberlo evitado no, 
porque lo pasamos super guay siempre (...)”. Contan  
anécdotas sobre raparigas borrachas porque as deixara o 
mozo, ríndose e recordando con gracia eses momentos, 
pasando por alto os sentimentos da persoa e a súa 
importancia.   

O botellón  constitúese coma un lugar de refuxio e evasión, 
case espiritual, como unha igrexa á que os crentes van rezar, a 
casa do seu Deus, o seu refuxio é o alcohol e a noite. Pero en 
todo caso, o seu é un Deus inexistente e actúa baixo o dominio 
dos cartos e o consumo ("Pues porque te lo pasas guay, estás a 
tu rollo, no tienes a nadie encima que te diga esto o lo otro, 
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ENTREVISTA Nº 3 
 
SEXO: feminino 
IDADE: 16 años 
NIVEL DE ESTUDOS: estudiante de primero de bachillerato 
POSICIÓN SOCIAL: media-alta 
SITUACIÓN FAMILIAR: vive con sus padres, tiene una 
hermana mayor con al que convive los fines de semana ya que 
está estudiando fuera 
LUGAR: Bertamirans 
ENTREVISTADORA: FANI DAPENA 
 

 
Contexto 
 La persona entrevistada es una amiga del colegio con la que 
mantengo una relación muy estrecha, por lo que la entrevista se 
hizo de un modo muy fluído aunque en momentos yo dirigía la 
conversación 
Bueno, resulta que era una noche de otoño, mis amigos me 
propusieron dar una vuelta por la noche a ver que acontecía y 
yo, como buena cumplidora acepté la propuesta y me adentré 
en la rutinaria borrachera de cada salida, aunque con rutinaria 
no quiero decir que no fuese divertida claro esta... La verdad es 
que muchas veces se me chafan algo los planes con esto de las 
salidas, pues mi débil estómago 
no aguanta cargas tan fuertes. Pero bueno, ahí estaba yo, con 
mis amigos, en unas gradas pegajosas, llenas de hielos tirados, 
de tíos intentando ligar con las más descocadas y de chicas que 
intentan acercarse al tío que está conmigo. 
Yo, como buena bebedora saco mi botella de licor de manzana 
y empiezo a tragar a pelo, hasta que llego a la mitad, que es el 
punto exacto donde mi estómago comienza a moverse como 
una lavadora a modo de aviso. Entonces, entre chistes malos, y 
cristales de botella tirados por el suelo, es cuando viene la 
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- A.: Bueno, e que as amigas da túa prima tenden a beber 
bastante... 
- E.: E poli tampouco non? Por alí polo botellón... 
- A.: A ver, ás veces entran os policías, pero non en plan... que 
temos que desaloxar. Pero non a sacar bebidas nin nada, porque 
é imposible. 
- E.: Pódense comprar bebidas em calquer supermercado, 
verdade? 
- A.: Sí, ós chicos é máis dificíl que lles vendan, os chicos do 
meu curso non lles venden, pero ás rapazas sempre lles venden 
alcohol, pero noramlmente eu compro cervexas para beber, así 
que... 
- E.: Que opinión cres que teñen os adultos do botellón? Eles 
non poden xulgar, porque eles non van. 
- A.:  Os adultos saben o que vai a xente, pero depende tamén 
dos pais. Supoño que saben... está claro, non? Se o teu fillo sae 
pola noite se supon que... 
- E.: E ti que solucións lle atopas porque, agora, me decía outro 
día un rapaz que entrevistei “claro, eso de que teñamos que ir 
ás gradas, non hai iluminación é desagradable e tal ... ” 
Ademais a xente cando vai moi borracha ponse a romper 
papeleras... ti que cres, que debería de legalizarse ou... 
- A.: Legalizarse... ou crear um ambiente para o botellón. 
Legalizarse, pero tamén com um sitio para nos, porque  pouco a 
pouco vannnos sacando sitios e antes estábamos enriba do 
“Campillo”, xa tivemos que marchar de esse sitio, agora 
puxémonos nas gradas... pero van quitando sitios pouco a 
pouco e que... non um sitio onde se poida beber alcohol, um 
sitio onde se poida estar todo o mundo, sabes?  
- E.: Dírias que o botellón é un sitio onde se aproveita para 
ligar? 
- A.: Si, si, definitivamente si. Se queres liarte com alguén, o 
botellón. 
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estas con tus colegas a tu rollo y no hay mas”) (“ Non son máis 
feliz. Non sei, é diferente, é o único día que tes para evadir a 
rutina, aínda que foras ao cine sigues dentro da túa vida, 
rallante, de botellón podes evadirte totalmente da realidade e 
vivir unha vida diferente”). 

Se os mozos e mozas precisan vivir unha vida diferente, quizais 
é porque o modelo social non é o suficientemente integrador e 
actual. Como dí Carles Feixas, quizais precisemos un novo 
modelo social para dar resposta ás inquedanzas que se nos 
aparecen no contexto do ocio xuvenil. 

Os adolescentes serían seres artificiais, medio robots e 
medio humanos, escindidos entre a obediencia aos adultos 
que os enxendraron e a vontade de emanciparse. Como 
non teñen “memoria”, aínda non teñen “conciencia”, e xa 
que logo non son plenamente libre para construír o seu 
futuro. En cambio, están programados para usar todas as 
potencialidades das novas tecnoloxías, polo que son os 
mellor preparados para adaptarse aos cambios, para 
afrontar o futuro sen os prexuízos dos seus proxenitores. 
Pero a súa rebelión está condenada ao fracaso: só poden 
protagonizar revoltas episódicas e estériles, agardando 
adquirir algún día a “conciencia que os fará adultos. 
Como os replicantes, teñen  todo o mundo ao seu alcance, 
pero non son amos do seu destino. E como blade runner, 
os adultos senten cara eles unha mestura de fascinación e 
medo.  

 
5. CONCLUSIÓNS 
 
Pensamos que o interese deste traballo non é dar explicacións 
do fenómeno do botellón, para o que xa hai moitas voces 
expertas, senón en comprobar ata que punto esas explicacións 
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externas se corresponden coa forma de actuar e as visións que 
os implicados teñen del. É verdade, que estas visións internas 
do fenómeno son interpretacións dos autores deste traballo, a 
partir das historias que os implicados contan, do que para eles é 
relevante, gracioso e problemático, pero esta é a natureza do 
traballo antropolóxico.  
 
Poden verse, logo, neste traballo, dúas interpretacións, a dos 
entrevistados, cando seleccionan o que é relevante, gracioso e 
mesmo digno de contar, e tamén a dos entrevistadores, cando 
analizan e poñen de manifesto aqueles datos que lle parecen 
claves para interpretar as historias. Por esta confluencia de 
interpretacións, podemos dicir, que este traballo “reconstrúe” o 
obxecto do seu estudio. De feito, dentro deste mesmo  grupo de 
investigación, algunhas voces insistiron en que estabamos a 
construír un obxecto que non existía, neste sentido as achegas 
de Nikos Monsein tentaban afirmar que as persoas que van ao 
botellón son as mesmas que van a calquera outro sitio e que as 
historias que ocorren durante os botellóns son as que ocorrerían 
en calquera outra situación na que estivesen reunidos ese 
número de persoas novas.  
 
Todo traballo antropolóxico constrúe o seu obxecto de estudio, 
e o noso non é, neste sentido unha excepción. O botellón ten, 
sen embargo, unha entidade propia que lle outorgan a 
conflictividade social que xurde ao seu redor e as voces 
expertas que se pronuncian sobre este fenómeno. 
 
Se ben, póla súa natureza, este traballo é necesariamente 
incompleto, pensamos que se deseñaron as liñas de futuras 
aproximacións ao fenómeno: 
  

- Unha primeira análise sobre os espacios de relación  
que son necesarios para a socialización dos diferentes 
grupos de idade e que veñen marcados polas  s 
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- A.: Non sei, sempre están “te meto unha ostia”. 
- E.: Entón os xitanos son o individuo máis perigoso a evitar. 
- A.:  Sí, eu nunca tiven problemas porque directamente non me 
meto... 
- E.: Ti por exemplo, que non che interesa meterte nas pelexas, 
que fas se alguén se mete contigo? 
- A.: Pois paso e marcho. Pero e que normalmente non se 
meten contigo se ti non lles dis nada. 
- E.: Xa, xa. 
- A.: A ver, se che vem algún em plan “eh chicas, veniros”, ti 
marchas e punto 
- E.: Se ves que algún dos teus amigos está nunha pelexas 
destas gordas, ti que farías? 
- A.: Jolín, iría e sacaríao de alí, ou poríame no medio e punto. 
- E.:  E algunha vez viches pelexas com navallas e cousas así... 
ou non? 
- A.: Sí, pero non dos meus amigos, senón de xente que coñece 
e ... sacar a xente de alí e punto. 
- E.: Xa... ti imaxínate que estás no botellón e ves a alguén que 
está moi, moi mal, non só borracho, que está fatal, vomitando, 
que se desmaia... que fas? Aínda que non o coñecezas de nada. 
- A.: Pois vas alí a axudarlle, cómpraslle unha auga... se ves 
unha persoa que está soa e está vomitando sempre lle vas a 
axudar, pero normalmente está rodeada de xente axudándolle. 
- E.: É moi normal, cada vez que vas ó botellón, ambulancias, 
por exemplo, ou é excepcional? 
- A.: É excepcional, eu case nunca vin unha ambulancia, por 
exemplo. Ningunha persoa do meu instituto que eu coñeza 
nunca foi nunha ambulancia. 
- E.: Unha amiga da miña prima tivérona que levar ó hospital 
porque tiña un coma etílico. Tiña o móbil da miña prima e os 
do hospital chamaron com ese móbil e a miña tía e entón 
chegou alí o meu primo, o seu irmán maior e di “eh, pero está 
non é a miña irmá...”. E ea a amiga, que tiña o seu móbil 
imaxínate que susto se levaron os pais... 
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- A.: E que no meu instituo non hai xitanos.  
- E.: Pero se vas polo botellón poderíaste atopar con todo tipo 
de persoas? 
- A.: Os chapóns sempre van ó botellón tamén, aínda que non 
beban. Hai chapóns que van. Da miña clase vai todo o mundo 
menso tres persoas ou así... que non socializan moito coa xente. 
- E.: Ou sexa, que dirías que vai toda a xente que ten unha 
pandilla de amigos... os que non van son os que son máis 
tímidos... máis marxinados... 
- A.: Sí, os máis marxinados. 
- E.: Ti dirías que se pode ir ó botellón e non beber alcohol? 
Hai xente que vai e non bebe alcohol? 
- A.: Home, é raro atopar ese caso, pero hai xente que vai e non 
bebe alcohol.  
- E.: E que tal? Abúrrense ou están ahí... 
- A.: Bueno... e que todo mundo bebe no botellón, así que están 
medio... incómodos, digamos. 
- E.: Consúmense drogas? 
- A.: Sí (cun ton moi firme). De todo tipo? 
- E.: De todo tipo? 
- A.: Sí. 
- E.: De maneira controloda ou em exceso? 
- A.:  Home, ningún dos meus amigos tivo um problema de que 
tivo que vir unha ambulancia, de vomitar si, pero de 
ambulancia no. 
- E.: Pero drogas fortes ou suaves? 
- A.: MD, MDA, porros...cocaína. 
- E.: Entón se ti vas ó botellón e non queres meterte em 
problemas que tipo de xente evitarías, que grupos son os máis 
agresivos? 
- A.: Os xitanos. 
- E.: Os xitanos? 
- A.: Sí, estas que van a Cacheiras. As que van a Cacheiras son 
moi perigosas (risas). 
- E.: As de Cacheiras? E logo? (risas) 
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actividades e os consumos. A este respecto é de resaltar 
a insuficiencia destes espacios para o segmento de 
idade que acode ao botellón, para o que a sociedade 
actual non elaborou unha resposta. 

 
- O inicio dunha investigación sobre os procesos de 

conformación  da   identidade adolescente no grupo de 
pares, as  fortes doses de inseguridade  e as formas en 
que estes as compensan inventando ámbitos de 
excepcionalidade, como os que proporciona o botellón. 
Estes espacios ou tempos de excepcionalidade 
relaciónanse co tempo libre, en oposición ao tempo de 
estudos e traballo no que as formas de ocio non son 
colectivas. A colectividade permite manter a 
individualidade (ao xerar diferentes roles dentro do 
grupo), ao mesmo tempo que canaliza a rebelión contra 
as pautas sociais. 

 
- Unha primeira introducción aos factores que definen as 

relacións entre o grupo de pares que son, de seu 
conflictivas, e teñen un carácter normativo e crítico, de 
forma que en,  non poucas, ocasións fan que o conflicto 
use válvulas de escape que poden acabar en episodios 
violentos, que son percibidos como “normais” polos 
propios adolescentes, aínda que non polos adultos. 

 
- A percepción clara de que  a maior parte dos mozos e 

mozas que acoden ao botellón o fan por imitación dos 
pares, sen que se poidan dar razóns mais aló de 
afastarse dunha vida que lles disgusta. Neste sentido é 
de resaltar que algunhas xustificacións do botellón 
como o aforro, aceptánse como unha forma de validar 
o fenómeno, pero non está implícita en ningún dos 
factores importantes asociados ás historias que nos 
contaron. Os factores que fan aumentar cada vez máis 
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este fenómeno e a súa aceptación entre os xoves deben, 
xa que logo buscarse noutras xustificacións.  

 
Neste traballo de campo quedaron, evidentemente, moitas 
cousas por facer. Unhas por falta de tempo e outras por falta de 
competencia técnica. Entre as máis relevantes, e que puideran 
dar pé a unha continuación do traballo, estarían: 
 

Un estudio dos intercambio de roles masculino-
feminino (por exemplo, nas conductas sexuais), ou a 
permanencia dos roles habituais nos  episódios de 
violencia. 
 
Un estudio gráfico dos tipos humanos e os roles que se 
xogan no botellón. Ligar este estudio a unha análise dos 
espacios que se ocupan durante a celebración dos 
mesmo e ao status dos diferentes participantes. Este 
estudio tería que realizarse en observación participante e 
iso fixo que se descartara nesta primeira aproximación 
ao tema.  
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- A.: Algunhas veces hai... nas gradas. Pois ás veces, pero 
normalmente é bastante tranquilo. Algunhas veces a xente 
empeza a tirarse cousas por riba.  
- E.: En plan, bebidas e eso... 
- A.: Sí, cando está enfadada con outras persoas. Unha vez 
unha amiga tiroulle a outro amigo un cubata. 
- E.: Ti cando fuches por primeira vez ó botellón? 
- A.: En terceiro da ESO, a finais...  
- E.: E con quen fuches, cos teus amigos? 
- A.: Cas amigas de clase. 
- E.: A primeira vez que fuches gustouche ou...? 
- A.: Pois si, non bebín moito a primeira vez que fun pero 
paseino moi bem, porque estás com todo o mundo que coñeces 
entón... 
- E.: Por que dirías que vas ó botellón, porque che gusta 
emborracharte, para beber directamente ou para estar cos teus 
amigos, para non sentirte rara porque van todos e ti non queres 
quedar a parte...? 
- A.: Ai non, eu vou porque o paso moi ben, aínda que non teña 
alcohol. Bueno, ás veces un cubata ou así tampouco fai mal, 
non? Pero... non sei, ver a xente, estar con todo o mundo, é 
outra forma de socializar. Non é por non quedar a parte, é 
porque está todo o mundo ahí e velo, podes falar coa xente que 
non vés normalmente e coñecer xente nova. 
- E.: Notas algunhas diferencias, por exemplo, as mulleres 
beben máis, os homes beben máis... algunahs formas de 
comportarse diferentes? 
- A.: Os homes póñense chulitos, a intentar liarse contigo, moi, 
moi soltos. Beben moitísimo máis que as mulleres os homes, eu 
creo. 
- E.: E as pelexas acostuman ser entre tíos? 
- A.:  Si, entre tíos, entre tíos... entre tías non hai pelexas. 
Bueno, de vez en cando hai insultos verbais. 
- E.: Ti pensa na túa clase, por exemplo, vai todo tipo de xente 
ou só algúns grupos... os chapóns van, os xitanos? 
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Contexto: 
Coñezo o suxeito dende a infancia. O longo destes anos 
seguimos en contacto e desenvolvemos unha amizade. É a filla 
duns íntimos amigos dos meus pais, polo que  hai moita 
confianza . Atopámonos de viaxe cos nosos pais e unha noite 
marchamos do hotel a un lugar apartado para que lle poida 
realizar a entrevista. 
 
DESENVOLVEMENTO DA ENTREVISTA 
 
 
IMPRESIÓNS 
Percibín unha certa actitude de pose, como se pretendese 
aparentar ser unha “experta” no botellón. Esta actitude 
resultaba por momentos pouco natural. Semellaba estar 
tranquila, como se controlase a situación. 
 
TRANSCRIPCIÓNS 
 
- Einés: Ti xa sabes de que vai o traballo, xa cho expliquei, 
historias do botellón. Bueno... cóntasme algunha historia? 
- Andrea: Pois ás veces, cando estamos saíndo do bar “O 
Berberecho”, o que vai todo o mundo, un amigo meu foi onda 
un chorbo a pedirlle se tiña un cigarro e o neno deulle un 
puñetazo,  tirouno ó chan e deixouno sangrando. Todo porque 
ía superborracho e... 
- E.: E vos que fixéchedes? 
- A.: Pois fomos a falar con el e... pero e que estaba eu soa con 
el, estabamos dúas rapazas máis el, e sabes, era un rapaz 
supergrande e tal. Entón nos recollimos o noso amigo que 
deixou tirado en medio da carretera, sangrando pola nariz, e 
levámolo para unha esquina. 
- E.: E no botellón hai moitas pelexas? 
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APÉNDICES 
 
As entrevistas 
 
ENTREVISTA Nº 1 
 
           
IDADE: 19 anos 
SEXO: masculino 
OCUPACIÓN e nivel de estudos: estudante universitario na 
USC, facultade de psicoloxía (2º ano de carreira) 
POSICIÓN SOCIAL: media-alta 
NIVEL CULTURAL: medio-alto 
SITUACIÓN FAMILIAR: irmán pequeno. Pertence a unha 
familia nuclear, vive cos seus pais e ten un irmán maior xa 
emancipado. A familia posúe unha boa situación económica e 
socializa nun ámbito culto e intelectual. 
DURACIÓN DA ENTREVISTA: 20 min. aprox. 
ENTREVISTADORA: EINÉS MONTEAGUDO 
 
Contexto: 
O entrevistado é o fillo duns amigos íntimos da familia dende 
hai moitos anos, polo que a entrevista desenvólvese nun ámbito 
familiar. Somos coñecidos e a relación é fluída, incluso podería 
falarse dunha certa amizade. O lugar é a súa casa, ao que acudo 
habitualmente cos meus pais de visita, neste caso con previa 
cita concertada para falar do asunto.   
 
DESENVOLVEMENTO DA ENTREVISTA 
Ó comezo a entrevista foi máis dirixida, eu facíalle preguntas e 
el contestaba. Logo relaxouse e empezou a espallarse. 
 
IMPRESIÓNS 
En todo momento amosouse con boa disposición para contestar 
as miñas preguntas, incluso parecía estar pasándoo ben. 
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TRANSCRIPCIÓNS 
 
Einés: O traballo vai sobre o botellón, estamos recollendo 
historias. En principio, estaría ben que me contaras algunha 
experiencia que recordes especialmente, positiva ou negativa. 
Calquera, a que ti querias. 
Tristán: Home, historias hai moitas, pero despois de tantos 
botellóns logo acostumas non acordarte delas. 
E.: Claro, vale. Bueno, eu teño algunha pregunta, por exemplo: 
a que idade fuches por 1ª vez? 
T.: A 1ª vez que fun ó botellón? Pois non me acordo. Sei que a 
primeira vez que probei alcohol foi nunha excursión, na 
excursión de 4º da ESO a Barcelona, me parece, pero fumos de 
discoteca, non de botellón. O botellón empezaría a ir… pois en 
1º de Bach. 
E.: E as primeiras veces que fuches, cos amigos, non? 
T.: Sempre. 
E.: E que che pareceu a primeira vez: gustouche, pareceuche 
unha chorrada…? 
T.: Non, a min sempre me gustou o botellón, foi o que máis me 
gustou da noite de Santiago e dende que quitaron o “Campillo” 
eu pásoo bastante peor, pero bueno…! (risas). A min o que me 
gusta era beber rodeado de xente e falar con todos, logo 
meterse nunha discoteca… ralla bastante. 
E.: Ti por que dirías que vas ó botellón? Para estar cos teus 
amigos, coñecer xente nova, porque che gusta…? 
T.: Porque me gusta. Vou cos meus amigos porque todos 
queremos ir, ou todos queríamos porque agora xa, coas gradas, 
non hai “Campillo”, vamos bastante menos. Antes íamos 
sempre, porque nos gustaba, estabamos alí, bebendo e algún 
collía unha borrachera criminal pero… estabas alí, falabas cos 
teus amigos, coñecías a xente nova e ías facendo máis 
amigos… unha maneira de socializar. 
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T.: E que antes íase o campillo, e había luz e víase, era o sitio 
perfecto, estaba como cerrado, delimitado, toda a xente se 
metía alí… había bancos, farolas… a xente estaba alí bebendo e 
tranquilos. Pero cerrárono e a xente baixou toda ó campus, a 
zona de Fonseca, e alí hai unhas gradas e unhas canchas de 
fútbol, pero non hai luz. 
E.: Xa, en fronte de químicas e por ahí… 
T.: Máis ou menos… en fronte do Xelmírez. O que pasa nas 
gradas e que non hai luz, o ambiente básicamente é parecido, 
pero a min páreceme máis… non máis inseguro, porque se vas 
cos teus amigos non che pasa nada, pero é menos agradable, ó 
estar todo máis escuro a xente anda máis ó seu rollo. 
E.: E ti notas que agora vaia xente máis nova? 
T.. O que pasa é que son eu máis vello… Pero si que teño visto 
no botellón rapaces que eu ca súa idade non saía. 
E.: E que opinión crees que teñen os adultos do botellón?  
T.: Ós adultos, o que pasa é que o botellón é un sitio onde os 
nenos, os rapaces, de calqueira idade, a xuventude, vai a 
emborracharse… e acaba polas aceras rompendo cubos de 
basura.  
 
 
ENTREVISTA Nº 2 
      
IDADE: 16 anos 
SEXO: feminino 
OCUPACIÓN e nivel de estudos: estudante de 1º de 
bacherelato de ciencias sociais no IES Rosalía de Castro. 
POSICIÓN SOCIAL: media 
SITUACIÓN FAMILIAR: irmá maior. Vive coa súa nai e o seu 
irmán pequeno. Ademias o mozo da nai e a súa filla residen con 
eles.  
DURACIÓN DA ENTREVISTA: 20 min 
ENTREVISTADORA: EINÉS MONTEAGUDO 
 



 52 

amigos, eran coñecidos e eu vinme rodeado de xitanos e dixen 
“ó carai, haber que me piden…”. Ródearome (intentan darche o 
pau) e eu viña de festa e non tiña nada, e eles “como que non 
tes nada? Trae la cartera”. Eu tiña a carteira baleira e dinlla, 
mirouna e devolveuma, empezou como a soltarme puñetaciños 
no estómago, a min non me doían, entón unha das rapaces 
intentou poñer paz no medio, el era baixiño e a rapaza dixo “a 
ver, déjalo tranquilo que este si quiere te da unas ostias”. O tipo 
agarroume pola solapa, “como que me das unas ostias, a ver si 
te rajo aquí…” Eu pensando, quen me mandaría dicir nada… 
acojonado, porque se me da unhas ostias deféndome, pero se 
me saca unha navalla… Nese momento apareceu un dos meus 
compañeiros, non se deran de conta de que eu quedara atrás, 
separounos a todos, dixo “Tristán non fixo nada” e tirou de 
min, ó momento demos a volta para marchar e empezaron a 
darnos puñetados e de todo… e nos botamos a correr. 
Outra vez o mesmo, en fronte do “24 h.”, onde está o “vía 13”, 
e dinme outra vez “ti tiveches problemas con este rapaz?”, eu 
dixen “non, non” e pasamos. Pero o que viña detrás miña, un 
amigo, dixo “que pasa aquí?!” e cando me dou a volta todo o 
mundo está dándose puñetazos, os xitanos perseguiron ó meu 
amigo, que se metera dentro do “24 h.” e a darse puñetazos alí 
dentro, os donos púxeronse “fóra, fóra, que non queremos 
problemas aquí”. O meu amigo aproveitou e escapou correndo, 
cando viu onda min viña con toda a boca sangrando, os ollos 
inchados, toda a cara desfeita… e eu “ai, mima como che 
deixaron”. Cousas así. 
E.: E para evitar eses conflictos? Básicamente non quedar moi 
só, non? 
T.: Quedar só nas discotecas ou nos sitios de marcha non 
importa, nas zonas entre a Alameda e a zona de marcha, hai que 
procurar ir con algún amigo, preferiblemente non ir só e se a 
xente e conflictiva, evitala. 
E.: O outro día dixéchesme que agora xa non che gustaba ir… 
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E.: Dirías que hai diferenzas de xénero? Van chicos e chicas 
indistintamente? 
T.:  Solen ir máis chicos, bastantes máis chicos, pero… a ver 
máis ou menos… hai moito máis home porque tamén os homes 
beben moito máis, pero tamén van bastantes rapazas. Aínda que 
chega un momento en que as rapazas ese ambiente xa non lles 
gusta, empezan a ir de bares e a sitios máis tranquilos. 
E.: Crees que van tódolos grupos sociais: os chapóns, os pijos, 
os frikies, os chonis…? Vai todo o mundo ou só certos grupos 
sociais? Vas o botellón e podes atoparte con todo tipo de xente? 
T.: Home… por poder, podes atoparte con todo tipo de xente, 
con cada elemento… cunha persoa de cada sitio, pero a xente 
así… máis pija… non sei… que está acostumbrada a ambientes 
máis tranquilos… os chapóns… non solen ir. Non sei, eu vexo 
a xente máis… eu chámoos “normales”, non é que sexan 
normales pero… eu acostumo ver no botellón a xente moi 
extrovertida e que quere coñecer a outros, que lle gusta 
socializar. Non acostumas ver a xente introvertida, os típicos 
chapóns de clase que lles costa facer amigos pois non os soles 
ver tampouco. Pero si hai moito, moito quinqui e chonis, 
moitísimos. 
E.: Ti cando vas ó botellón bebes alcohol, pero hai xente que 
vai ó botellón e non bebe alcohol? 
T.: Hai moi pouca, moi pouca. Pero sí, eu teño algún amigo que 
nunca bebe alcohol e vai ó botellón, pero hai moi poucos casos. 
Toda a xente que vai bebe.  
E.: E os que non beben están aburridos… 
T.: Non, a ver, depende da persoa. Hainos que non beben e se 
están aburridos van unha vez e non volven, pero eu teño amigos 
que son moi sociables e eléctricos e se toman unha cocacola e 
pásano igual de ben, ou mellor, ca nós. Depende moito das 
persoas, pero a maioría da xente que vai bebe, e bebe moito. 
E.: Dirías que se consumen drogas? 
T.: Si, pero seguro. “María”, hachís… todas as drogas suaves. 
E.: Pero de maneira controlada ou en exceso? 
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T.: Depende das persoas, o hachís e a maría eu creo que a xente 
o controla bastante. Dentro das drogas son relativamente 
blandas… hai moita xente que fuma porros no “Campillo” e sin 
problema. Logo, das outras drogas eu nunca vín a ninguén 
meterse raias nin tomar pastillas, nin nada de eso, pero sei que 
algunha hai. 
E.: Cales dirías que son os problemas que poden surxir no 
botellón? Por exemplo, que grupos sociais consideras máis 
agresivos, a que tipo de xente deberías evitar? 
T.: Se ti ves a un grupo de rapaces, de rapaces, non rapazas, 
máis ou menos da miña idade e un pouco quinquis, vestidos en 
plan chándal, pelo de punta e tal… e veñen cara ti… se ti vas 
andando e veñen cara ti, ollo. Moitas veces a nós viñéronnos 
rapaces en plan: “Ei, ti tiveches problemas con este rapaz?” 
Solo para buscar bronca, ti non o viches na túa puta vida pero el 
vai detrás de ti, se te rebotas o máis mínimo xa empezan a 
ostias. É o que queren, buscar bronca, se ti pasas deles e os 
deixas ir, ó mellor pasan… e algún… non é que sexa racismo… 
pero algún xitano destes… que non ten nada mellor que facer 
tamén ten buscado bronca con nós agunha vez. Pero no 
botellón, botellón, case nunca hai problemas, é dicir, é xusto 
onde está toda a xente, logo hai máis problemas cando marchas 
del, á “zona nova”, nas proximidades do botellón máis que 
nada. 
E.: E se ti estás no botellón e ves a unha persoa que non 
conoces, rapaz ou rapaza, que se atopa mal, pero mal, mal, non 
que está borracho, senón desmaiado, vomitando… fatal. Qué 
fas, pasas del, o axudas…? 
T.: Primeiro ves como está, se ves que ten unha boa enriba e 
que vomita e que está mal… unha ou o deixas aí e que se lle 
pase, ou vas onda os seus amigos e dislles: ”Oiches, 
espabiládeo”. Se ves que está en plan con etilíco pois colles e 
chamas a unha ambulancia, sexa amigo teu ou non, pero o ves 
cos seus amigos ó lado, que está tirado pero está ben e non lle 
vai pasar nada, que lle sentou algo mal e está vomitando, pois 
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ou lle dis os amigos que fagan algo ou… haber, está coidado, 
eu non diría nada… se o vexo mal, mal, mal, si, chamaría a 
unha ambulancia. 
E.: Lembras algunha vez que tivera que ir a polícia, a 
ambulancia, algo grave, algunha pelea…? 
T.: Unha vez foramos ó botellón, unha das primeiras veces, e 
un amigo meu bebeu, pero normal, teño visto xente beber o 
triple e estar perfectamente, pero a veces hai un día que che 
senta mal o que bebes e jódeste. O meu amigo sentoulle mal e 
fixémolo andar e logo fumos de discotecas e él estaba mal, e 
collímolo e levámolo a Praza de Vigo, alín intentamos 
espabilalo, lavarlle a cara, que vomitara… que se tomara un 
café con sal si tal… pero él dicía “deixádeme durmir”, e nós 
“non durmas, espabila, espabila”, pero chegou un momento no 
que xa cerrou os ollos e nós dábamoslle bofetadas, pero forte 
eh? Non reaccionaba, estaba como ido, éramos tres, entón 
levantámoslle os párpados e tiña os ollos para arriba, en blanco, 
e dixemos “a este estalle dando un chungo…” e chamamos os 
pais dun amigo e levámolo o Pac, en Bertamiráns. Déronlle 
unha inxección de vitamina C, ou algo así, e dixéronnnos que 
teríamos ter que levalo a urxencias porque estaba preto do 
coma etílico. 
E logo peleas… si, eu ó saír do botellón téñome cruzado con 
algún que busca bronca, o típico, dinche “ti coñeces a este 
rapaz?”, buscan o mínimo problema paraasatarche e andar a 
ostias… algunha vez témonos cruzado cun grupo de xitanos, 
tamén ían rapazas, non me acordo moi ben… fai tanto tempo… 
non lembro se eran xitanos ou quinquis… e que eu xeneralizo 
todo. E o típico “tivechedes problemas con este rapaz?”, dixo 
(ía bastante achispado). Eu metinme no medio e dixen “aquí 
non pasou nada”, entón agarráronme entre dous e puxéronme 
contra unha parede. Eu xa pensando, me caghe en diola… e 
rodeáronme bastantes, eran 5 ou 6 e as rapazas (estaban 
separadas, as rapazas cos rapaces case nunca buscan bronca). 
Púxeronseme farrucos, os meus amigos voaron, bueno non eran 


