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El punt de partida per a la realització d’aquest treball guarda una gran relació amb les 

meves circumstàncies personals. El fet de tenir família al País Basc fa que freqüenti la 

comunitat un parell de cops l’any, però tot i haver-hi anat tota la vida hi ha certes dinàmiques i 

maneres de relacionar-se totalment quotidianes que són curiosament úniques i particulars de 

la cultura basca. L’aspecte més destacat i que m’ha generat més interès sociològic ha estat 

l’existència del que s’anomena la “kuadrilla”, una manera de viure l’amistat grupal i social. 

L’objectiu principal d’aquest treball consisteix a endinsar-se en aquest fenomen tan quotidià, i 

analitzar quins són els implícits d’aquest tipus de forma de viure l’amistat, així com el que 

genera en els seus membres. La meva situació personal de coneixença de la cultura fa que no 

parteixi de zero amb el fenomen, a la vegada que la distància em permet adquirir una mirada 

crítica dels aspectes més normalitzats. 

La mostra escollida per a estudiar aquest fenomen ha estat la població de dos pobles 

units, Urretxu i Zumárraga. La tècnica principal de la recerca ha estat la realització 

d’entrevistes semi estructurades a membres de diferents kuadrilles per tal d’obtenir una 

explicació de la vivència del fenomen pels mateixos subjectes. També s’ha realitzat una 

observació participant prèvia (com a primera aproximació) i la utilització d’esqueles de diari 

com a ampliació en algun apartat. A més, també s’ha realitzat una recerca bibliogràfica i 

teòrica anterior i posterior a les entrevistes, per tal de poder conceptualitzar el fenomen.  

Les entrevistes realitzades han permès construir i comprendre el fenomen junt amb 

tot el que comporta per a la societat basca. Ha estat imprescindible plantejar la importància de 

l’espai, ja que es desenvolupa en gran part en l’espai públic i de manera pública. Tot i això, no 

és un grup obert a tothom, com diuen Gurrutxaga i Unceta (2007), les fronteres no funcionen 

tant per excloure sinó com per a crear inclusió i sentiment d’identitat, crear un nosaltres 

definit.  

Les activitats principals que es duen a terme amb la kuadrilla giren al voltant del menjar i del 

beure. Per la banda del menjar, destaquen les “sociedades”, un espai on es cuina i es menja 

amb la kuadrilla, i per la banda del beure, trobem el característic “poteo”, molt diferenciat del 

beure solitari (etiquetat com a “trist”), és un beure social  per connectar, per construir un marc 

de sociabilitat. A la vegada, aquestes activitats il·lustraran la segregació assenyalada per 

Pateman (1996), on la dona preval en l’esfera privada (espai domèstic) i  l’home en l’esfera 

pública (i per tant, en la kuadrilla).  

Compartir activitats quotidianes es converteix en una dinàmica generadora de vincles, les 

activitats passen a un segon pla i el fet primordial és la sociabilitat presentada per Simmel 

(2002) i la comunitat que es construeix a través del compartir i de l’estar junts.   

Aquesta importància que adquireix compartir el dia a dia ha fet que la situació de la Covid-19 

tingués un gran impacte en el País Basc. L’efecte no ha estat pel fet de no poder fer certes 

coses, sinó per no poder-les fer junts, no poder ajuntar-se. Falta aquesta dimensió col·lectiva 

que s’obté amb la kuadrilla que és totalment experimental, basada en el tracte cara a cara. 

Les persones entrevistades coincidien que el vincle que tens amb la kuadrilla no és un vincle de 

trucar o de parlar, és un vincle de saber que estan allà. Més que una ajuda activa, s’acosta més 



al saber que si necessites ajuda la tindràs. Aquest tipus de vincle recorda en certa manera el 

lligam d’ incondicionalitat o lleialtat que es pot relacionar amb la família, fins i tot els mateixos 

individus identifiquen aquesta similitud. El vincle que es genera en les kuadrilles és un vincle 

que perdura en el temps i, com ells mateixos apunten, les amistats no canvien, el que pot 

canviar és el tipus de relació. 

Tot això, condueix el fenomen de la kuadrilla cap a una abstracció més transcendental 

del que sembla. En l’era de la modernització, en un món (segons Gurrutxaga i Unceta) 

completament individualitzat i secularitzat, la societat basca ha trobat un flotador per 

mantenir una forta dimensió col·lectiva i grupal entre els seus habitants. Com ha estat 

possible? Precisament amb l’aparició d’institucions tan aparentment banals, però alhora tan 

rellevants, com la kuadrilla, una relació d’amistat que va molt més enllà d’un vincle superficial 

o temporal. 

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. La modernització en moltes societats ha 

acabat esdevenint el món sense llar, però al País Basc s’ha configurat una forma d’organització 

de la vida social fonamentada en l’acompanyament, la solidaritat i la comunitat a llarg termini. 

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

vida moderna.   

 

  



BIBLIOGRAFIA DESTACADA 

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. 

 

 

 


