
HISTORIAS DE BOTELLÓN

Un traballo de campo



O equipo

Nikos Monsein Yürss
Rodrigo Pérez Fernández
Alberto Blanco Favaro
Diego Cotos Barreiro
Natalia Maneiro Piñeiro
Estefanía Dapena
Lucía Mansilla Ojeros
Einés Monteagudo Vilavedra
Elisa Vaamonde Ruíz

Eva Garea Traba (a profesora).



A proposta

� Dar  unha visión do fenómeno a través das 
historias que narran individuos que acoden 
regularmente a este fenómeno 

� Recopilar anécdotas, historias de vida e 
sucesos relevantes que suceden no entorno do 
botellón, narrados polo seus protagonistas como 
punto de partida da investigación.

� Elixir a anécdota e a historia antes que a 
enquisa porque:  

�Achegan  elementos relevantes que os individuos 
non comunican dun xeito directo

�Reproducen o sentido máis orixinario do fenómeno 
ao amosar a experiencia e a forma en que esa 
experiencia se percibe 



OS OBXECTIVOS

� Non buscamos  solucións nin análises 
definitivos sobre o fenómeno

� Queremos conseguir unha definición do 
fenómeno do botellón que se axuste ás 
experiencias dos participantes no mesmo

� Atopar as contradiccións entre as xustificacións 
que os individuos dan da súa asistencia a estas 
reunións e  os feitos narrados polos 
entrevistados  

� A explicitación dos valores e significados que 
sustentan esta práctica. 



O ámbito do traballo

�O entorno de Santiago de Compostela
�Os individuos cercanos aos entrevistados 

por razóns de familiaridade e/ou 
convivencia escolar

� Idades próximas ás dos entrevistadores 
por facilidade de acceso e capacidade de 
diálogo

�Unha análise antropolóxica como oposta 
ás análises periodística e sociolóxicas 
sobre o fenómeno



PROPOSTAS TEÓRICAS

� O botellón como un novo rito de paso para unha 
xuventude que carece dos referentes 
tradicionais (proposta en Carnavilización e botellón. Unha etnografía 
estadística del ocio juvenil en la provincia de Alicante. A. Miguel Nogués
Pedregal )

� Como unha forma de protesta xuvenil, xerada 
pola falta de expectativas (María Teresa Cortés Tomás, 
Facultad de Psicología de la UV)

� Unha ampliación e/ou modificación do 
fenómeno máis antigo dos guateques (proposta polo 
sociologo Joaquin Giró)

� A busca do o significado dunha experiencia sen 
obxectivo nin sentido (Carles Feixas. Generación replicante)



METODOLOXÍA

Desenvolvese en dous momentos:
1. recoller a visión do fenómeno por parte dos 

individuos involucrados no fenómeno (emic) 
2. atopar os parámetros, valores e conceptos que 

permitirán artellar unha análise por parte dos 
investigadores (etic). 

Unha estratexia cualitativa e non cuantitativa





A PLANIFICACIÓN

No proceso de planificación tivéronse en conta varios 
criterios: 
� O escaso número posible de entrevistadores 
� A escaseza de tempo dispoñible (dous trimestres académicos) 
� As dificultades de 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. 



As ferramentas
Para organizar o traballo construiuse unha 

wiki na aula virtual do centro
http://centros.edu.xunta.es/iesames/moodle/course/view.php?id=44



Hipóteses de traballo

� O botellón céntrase en dúas actividades: As relacións 
sociais lúdicas e o consumo de alcohol, cuns códigos de 
interacción que compre analizar.

� O consumo de alcohol faise nun acto socialmente 
ritualizado, onde o escenario adquire un especial 
significado. 

� As dinámicas sociais, e  a visión do individuo en relación 
con elas, inflúen nas xustificacións do fenómeno

� Son tan importantes as historias que  nos conta o 
entrevistado como estudiar as relacións e dinámicas que 
se establecen entre os distintos actores do fenómeno 



As entrevistas

�O traballo desenvolveuse en dúas fases:
� O deseño da estratexia para as entrevistas e a 

preparación dos entrevistadores
� A recollida da información.

En total recolleronse 20 entrevistas cunha 
distribución que se reflicte no seguinte cadro: 



Normas da entrevista
� 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 esto 
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 

� 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, 
ordear as súas intervención e o seu comportamento.

� As entrevistas, dada a idade dos entrevistados, decidiuse que fosen anónimas, para 
resgardar a súa intimidade e tamén para facilitar o intercambio de información. 



Os entrevistadores

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



Modelo de entrevista
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 explícalle 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) 

Ao rematar a entrevista, poñer en orde as notas, escribir os nosos recordos acerca 
de cómo se desenvolveu e as nosas impresións. (sen análise) 

5. Peche.





ANÁLISE
(emic)

1. Cotexar entrevistas



Análise
(etic)
� a) Os espacios do botellón: Elisa Vaamonde. 
� b) A normalidade no consumo de alcohol e 

drogas: Diego Cotos
� c) O aforro como motivo do botellón: Natalia 

Maneiro
� d)O botellón como factor de 

socialización: Rodrigo Pérez. 
� e)O botellón como espacio de liberación: Einés

Monteagudo
� f) O ligue como xustificación do botellón: Lucía 

Mansilla
� g) As diferencias de xénero: Estefanía Dapena
� h) Formas de vida: nihilismo e botellón. Alberto

Blanco



CONCLUSIÓNS
� O que aprendemos

� Sobre a antropoloxía
� As técnicas básicas da entrevista e a análise de datos
� A elaboración dun traballo antropolóxico
� É moi difícil lograr que a xente che conte o importante dunha situación
� Cando o adolescente sinala o botellón o antropólogo mira a lúa.

� Sobre o botellón
� Que se resaltan demasiado los aspectos negativos
� Que non se valora correctamente  porque non se recoñecen as  funcións que cumpre 

na etapa xuvenil.
� As visións sociais da adolescencia inflúen na conduta dos adolescentes
� Que os adultos marxinan aos adolescentes como unha estratexia de defensa
� Que o botellón é un lugar de refuxio e excepción que cumpre unha función social

� O que non puidemos facer
� A observación participante porque non nos deixou a profesora
� Abarcar máis rango de idade
� Unha análise dos rituais, espacios e relacións que se xeran no ámbito do 

botellón
� Unha análise da influencia na vida cotiá dos mozos e mozas que asisten aos 

botellóns asiduamente.
� Unha reflexión gráfica dos diferentes tipos humanos e roles que se xestan ao 

redor deste fenómeno
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