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CONCLUSIONS

  
Aquesta manera de viure, compartint activitats quotidianes sobretot al voltant del menjar i del
beure, és una dinàmica generadora de vincles, les activitats passen a un segon pla i el fet
primordial és la sociabilitat que assenyala Simmel i la comunitat que es construeix a través del
compartir i l’estar junts.

Aquest fenomen ens acaba mostrant una manera particular que té una societat (la basca)
d’adaptar-se a la modernitat i frenar, com deien Gurrutxaga i Unceta, la desestructuració i
fragmentació que aquesta comporta en els individus.

Així doncs, el que trobem darrere la kuadrilla és un fenomen transcendental d’adaptació a la
vida moderna. 

UNA ANÀLISI SOCIOLÒGICA DE LA KUADRILLA.
 

L'EXPERIÈNCIA DE L'AMISTAT GRUPAL AL PAÍS BASC
 
 

 
 

Observació participant inicial
Entrevistes semiestructurades (eix principal de la
recerca)
Utilització d'esqueles del diari per ampliar
informació

METODOLOGIA
 

La mostra escollida  ha estat la població de dos pobles
units, Urretxu i Zumárraga.

Les tècniques per a la recollida d'informació de la
investigació realitzada són:
 

Gurrutxaga Abad, A i Unceta, A. (2007). La sociedad vasca y la conciencia de
Nosotros. “Papers: revista de sociologia, 2007” (Núm. 86), 33-54.

Pateman, C. (1996). Críticas feministas a la dicotomía público/privado, a:
Castells, Carme (comp.) Perspectivas feministas en teoría política (2-23).
Barcelona: Paidós. P.

Ramírez Goicoechea, E. (1984). Cuadrillas en el País Vasco: Identidad local y
revitalización étnica. “REIS: Revista Española de Investigaciones Sociológicas”,
25, 213-222.

Simmel, G. (2002). La sociabilidad. “Cuestiones Fundamentales de Sociologia”
(77-101). Barcelona: GEDISA.

 

OBJECTIUS
 

L'objectiu ha estat endinsar-se en el fenomen de la kuadrilla
i veure els implícits d'aquesta activitat tan quotidiana i
normalitzada en el País Basc.  

S'ha buscat comprendre la dimensió subjectiva i personal
del fenomen, com és viscut i entès pels mateixos subjectes. 

Manté característiques de l'amistat privada amb afinitats i vincles diferents dins del grup.

Forta dimensió identitària, "somos porque estamos" (Gurrutxaga i Unceta, 2007).

Un vincle de saber que la kuadrilla està sempre present si necessites qualsevol cosa
(els teus problemes ja no són només teus, sinó dels teus).

Un vincle a llarg termini, es manté encara que estiguis temps sense contacte.

 
INTRODUCCIÓ

 
Tenir família al País Basc fa que freqüenti la comunitat un
parell de cops l’any.  De les diferents variables culturals i
socials que hi podem trobar, n'hi ha una que va despertar
el meu interès sociològic. Un fenomen quotidià   però únic
i particular de la cultura basca: les kuadrilles, una manera
de viure l’amistat grupal i social.

I compartint activitats quotidianes

Dones: esfera privada                   
Homes: esfera pública -> kuadrilla

Activitats que reflecteixen 
segregació de gènere:

(Pateman, 1996)
 

"poteo" 
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Importància de la proximitat pels inicis i creació 
de la kuadrilla (l'escola, el veïnat, el barri).

Les socialitzacions amb un sentit per elles mateixes, més enllà del
contingut o el fi de la interacció, pel fet d'estar socialitzant.

Aparellament/família
(crea variacions en el com de les
activitats socials).

Efecte de la Covid-19:
La pandèmia ha impactat en aquest
fenomen més que per no poder fer
certes coses, per no poder-les fer
junts, en grup, en kuadrilla.

 

Escenari principal: espai públic
"el carrer"

, la localitat

activitats socials al voltant de: 

"sociedades"

SOCIABILITAT (Simmel,  2002)

Construcció i manteniment de vincles 

com s'ocupa aquest espai

el menjar el beure i
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