
 

 

 
 

 
 
 
 

NAVEGANT CAP A UN FUTUR MILLOR 
 

 
Estratègies i tàctiques de millora social 

 

d’un grup de dones tailandeses residents a Barcelona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Treball Fi de Grau en Antropologia Social i Cultural 
 
 

Reig Canyelles, Júlia 

jreigcan7.alumnes@ub.edu 

Curs 2012–2013 

Tutor: Mikel Aramburu 



Navegant cap a un futur millor 
 

 

 1

Resum 

Existeix una estigmatització relacionada amb les dones tailandeses resi-

dents a Barcelona pel fet de ser dones, migrants i tailandeses. Els discur-

sos discriminadors s’enfoquen des de dues perspectives oposades però 

complementàries entre si: les poden designar com a víctimes de l’estruc-

tura social o com a aprofitades de les circumstàncies. A partir del treball 

de camp intento contrastar un imaginari estès social i acadèmicament, 

emfatitzant l’heterogeneïtat de cada cas i donant veu a les informants, 

les quals remarquen la importància d’una agència que roman oblidada. 

Seguint la teoria de navegació social de Vigh (2009), argumento que la 

vinguda a Barcelona de les dones tailandeses no ha de ser victimitzada 

ni criminalitzada, sinó que s’ha de veure com a part del seu procés vital 

de negociació en busca d’un futur millor. 

 
Paraules clau: migració femenina, Tailàndia, estigma, turisme sexual, matrimoni 

transnacional, trafficked women, agència, xarxa social, navegació social 
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1. Introducció 

Entre el març del 2010 i del 2011 vaig treballar en un spa de Barcelona, on 

hi vaig conèixer les massatgistes tailandeses que hi treballaven i d’altres dones 

tailandeses que formaven part de la seva xarxa social a Barcelona. En un principi, 

em vaig interessar per la manera en què les meves col�legues havien vingut a 

Barcelona: semblava que la gran majoria hi havia arribat després de casar-se amb un 

home espanyol. Em preguntava a mi mateixa sobre la finalitat real d’aquests 



Navegant cap a un futur millor 
 

 

 2

matrimonis i no deixava de pensar en la curta distància entre amor i interès que 

tants autors han tractat (com Salazar 2010 o Estrada, Beltran i Roigé 1993). Vaig 

decidir centrar-me en el present projecte en el tema de l’interès econòmic en el 

matrimoni, fins i tot posar en qüestió el seu sentiment d’amor. Tanmateix, després de 

fer una primera tongada d’entrevistes, vaig adonar-me a partir del seu discurs que, 

de fet, la situació que han passat i en la qual encara estan aquestes dones és més 

complexa i va més enllà del que pensava. Vaig veure que cada cas és diferent, que 

cada una va arribar a Barcelona d’una manera i per unes raons determinades i que 

en cap moment podia ficar-les totes en el mateix sac, cadascuna amb les seves 

narracions i discurs propis. Vaig adonar-me que havia caigut presa dels mateixos 

estereotips que sempre he rebutjat, els quals m’havien arribat a encegar tant que 

havien fet que trobés interès econòmic en qualsevol afirmació seva. A la vegada, 

fent una primera pentinada de la bibliografia existent sobre el tema, vaig observar 

que diversos textos versaven sobre casos de dones tailandeses migrants des d’un 

apropament semblant del qual jo començava a recelar. 

Existeix una estereotipació i estigmatització en relació al grup de dones tai-

landeses migrants que pot actuar des de dues vessants diferenciades: o bé extirpen 

el poder de les persones al qual es refereixen, victimitzant-les, fent-les vulnerables a 

abús personal i institucional, robant-los el reconeixement social de la seva pròpia 

agència, o bé les criminalitzen, presentant-les com a persones únicament mogudes 

per l’interès econòmic. Vaig decidir doncs canviar d’objectiu i enfocar-me en 

intentar deconstruir la vaga categoria que engloba un ampli grup de migrants 

tailandeses de la qual formen part les informants amb qui he treballat, havent vist 

que ambdós estereotips els hi són aplicats indiscriminadament, estiguin casades o 

no amb homes espanyols i per molt variades que siguin les seves experiències vitals, 

els seus pensaments i les seves narracions. Partint d’aquesta idea inicial, intento 

mostrar les narracions invisibilitzades de les dones tailandeses amb les quals he 

treballat emfatitzant l’heterogeneïtat dels casos, contradient els discursos de 

victimització que se’n fa i remarcant-ne el poder d’acció individual, amb la mirada 

posada, en última instància, en trencar amb la doble estigmatització amb la qual se 

les relaciona. 

El meu objectiu final és demostrar a partir del discurs de les meves infor-

mants que no poden inscriure’s dins aquesta simplista i simplificadora disjuntiva 

dualista que les titlla de víctimes o de culpables. Proposo que la sèrie de decisions i 
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eleccions que el procés migratori cap a Barcelona ha implicat –i encara implica avui 

en dia– forma part d’un conjunt d’estratègies i tàctiques orientades cap a la millora 

social, tant seva com de la seva família. Aquestes pràctiques s’emmarquen en el que 

Henrik Vigh (2009) anomena navegació social, concepte aplicat en referència a la 

manera en què les persones actuen desembarassant-se de les estructures de 

confinament en què estan submergides, tendint a moure’s cap a posicions millors. 

Per a fer-ho, parteixo de la meva pròpia experiència adquirida a partir de 

la relació d’amistat que va començar amb aquest grup de dones tailandeses el març 

de 2010 i que continua encara avui en dia, experiència que m’ha permès partir d’un 

punt de vista més complex i coneixedor de la seva posició a Barcelona. Un segon 

gran bloc de dades empíriques el constitueix el treball de camp desenvolupat entre 

març i juny de 2013, durant el qual he entrevistat un total de sis dones tailandeses, 

cinc d’elles treballadores al mateix spa on les vaig conèixer i una d’elles part de la 

seva xarxa social més propera. Per a complementar la meva pròpia experiència com 

a observadora i forània al grup, em baso també en l’entrevista feta a la Sònia, 

l’actual recepcionista, cunyada d’una de les mateixes massatgistes entrevistades. 

 
2. Navegant cap a un futur millor 

Persones diferents, vides i experiències diferents, desigs diferents. Migrar a 

Barcelona va revelar-se en un punt determinat de la vida de la Jessy, la Bea, la Mia, 

la Nana, la Mapu i l’Ela com la millor decisió a prendre en busca de l’èxit personal 

i/o familiar, en busca de la millora social. Oposant-me als discursos victimitzadors i 

criminalitzadors que es fan de les dones tailandeses migrants, proposo que és 

necessari veure el procés migratori com a part d’una estratègia major l’objectiu de la 

qual és moure’s cap a posicions millors, millorar socialment. Per a les meves 

informants, la vinguda a Barcelona s’erigeix com una estratègia sorgida d’opcions i 

tàctiques individuals i úniques.  
 

«Todo el mundo quiere mejor vida. Esperanza. No?» 

Mia 6.06.2013 
 

Adopto aquí el concepte de navegació social acotat per Henrik Vigh (2009) 

per a entendre com els individus actuen en situacions socials difícils, canvis i 

circumstàncies incertes i la manera en què se’n surten, desprenent-se de les 

estructures de confinament, tendint cap a millors posicions. La noció de navegació 

social no tendeix ni cap a la inflexibilitat de l’estructura ni cap a l’agència única, sinó 
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que permet veure la interacció entre ambdues. El concepte designa la pràctica de 

moure’s (o ‘navegar’) en un entorn en moviment constant, entre forces i pressions 

socials, com si d’alta mar es tractés. L’agent es troba en un procés constant de 

negociació en què busca les possibilitats, esquiva els perills i pensa les estratègies i 

tàctiques per a moure’s entre els moviments capritxosos de l’entorn (o ones del 

mar), “actuant en relació a la manera en què experimenta, imagina i anticipa la 

moció i influència de les forces socials” (Ibid.: 420). Sempre tenint en compte que 

l’horitzó cap al qual es navega és també un horitzó canviant: 
 

(…) as we move in our social world our horizons change around us, affecting 

both our vistas (and hence points of view) and our attainable social positions 

(Ibid.: 426). 
 

Vigh redefineix el concepte ja existent de navegació social aplicant-lo 

exitosament a la tumultuosa realitat política de Bissau, on els partits polítics es 

succeeixen de la nit al dia i on els canvis són ràpids i impredictibles. La navegació 

social implica moviment, canvis constants, de manera que el concepte és més 

fàcilment aplicable en les realitats més inestables. Aquest és el cas també de la major 

part de les meves informants, les quals procedeixen en la seva majoria de famílies 

humils; el seu passat a Tailàndia les ha tingut retingudes en ‘alta mar’ durant anys 

fins la seva vinguda a Barcelona, moment a partir del qual han entrat en ‘aigües més 

tranquil�les’ o, en altres paraules, han passat a ocupar una posició més estable des 

d’on continuar avançant. 

Tot i que les entrevistades mai han utilitzat de manera textual aquests 

termes, el concepte de navegació social de Vigh il�lustra idòniament els casos de les 

meves sis informants, ja que dóna veu a l’agència reiterada per elles. La busca 

d’estabilitat –o, com diu la Mia, l’esperança d’un futur millor– s’entreveu en el seu 

discurs. A partir d’aquí, cada una de les decisions, narratives i discursos de les 

meves informants les vec no com a aïllades sinó com a part d’una estratègia major 

dins del seu procés de vida, l’objectiu del qual és en definitiva recuperar el control 

per a anar-se dirigint cap a aquesta major estabilitat, constantment en busca d’una 

posició social millor. 

 
3. La realitat sexualitzada de Tailàndia 

Durant l’any en què vaig treballar a l’spa tailandès a Barcelona es van 

esdevenir una sèrie de situacions que indubtablement sorgien d’una associació 
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d’idees entre Tailàndia i sexe en la ment de l’interlocutor: des de converses amb 

coneguts i amics sobre la meva feina que provocaven mirades de reüll fins a 

converses amb clients potencials que ineludiblement desembocaven en si s’oferia 

sexe al centre. Comentàvem sovint entre els treballadors no tailandesos aquesta 

connexió que semblava establir-se a nivell social entre Tailàndia i sexe, que va 

arribar al seu punt àlgid quan una nit en què van sortir cinc massatgistes de l’spa els 

hi van negar l’entrada en una discoteca de Barcelona, titllant-les de prostitutes. 

Erik Cohen (2003) situa el naixement d’aquesta relació d’idees entre 

Tailàndia i sexe en la presència militar estadounidense al país durant la Guerra del 

Vietnam, que va promoure l’aparició de vincles entre soldats i població local: des de 

l’esporàdic tracte entre prostituta i client fins a relacions de més llarga durada (com 

les mia chao1) i, fins i tot, el matrimoni. Aquesta situació va estendre la imatge de 

Tailàndia, sobretot de Bangkok, com “the sex capital of the East” (Meyer, a Cohen 

2003: 60). Finalitzada la guerra, el turisme internacional va entrar amb força al país, 

passant dels 2 milions el 1981 als 7 milions el 1996 (Center for the Protection of 

Children’s Rights, a Bales 2004: 219). La figura de la dona tailandesa havia passat a 

respondre a desigs d’exotisme i sexualitat a Occident; la relació Tailàndia-sexe ja 

estava establerta en l’imaginari internacional. El turisme sexual, recolzat pel govern, 

va significar una gran proporció del ple de vingudes internacionals: dels 7 milions 

de viatgers el 1996, 5 milions eren homes sols, gran part d’ells turistes sexuals (Bales 

2004). 

El turisme sexual en concret és el tipus de turisme que, per excel�lència, es 

situa en una lògica de dominació internacional que autors com Van den Berghe 

(1992) igualen a una nova forma d’imperialisme. Segons Brennan,  
 

[sex tourism destinations are] characterized by racial stereotypes and the 

economic disparity between the developed and the developing worlds (…) 

First-World men who exoticize dark-skinned ‘native’ bodies in the developing 

world (…) (Brennan 2004: 156). 
 

Com a conseqüència de les majors possibilitats per a viatjar, de les millors 

tecnologies, de l’augment del turisme i de la major acceptació de les relacions 

transnacionals (Williams 2010; Roca 2009; King 2002), els matrimonis entre tailan-

dès/a i farang (estranger) van multiplicar-se, representant avui en dia una major 

                                                      
1  Literalment, ‘dona de lloguer’, relació en la qual “a Thai woman lived with an American soldier for 

the period of his sojourn in the country” (Askew, a Cohen 2003: 60). 
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causa de migració cap a d’altres països, especialment cap als Estats Units, Canadà, 

Europa occidental, Austràlia i Japó (Cohen 2003: 63). Les relacions afectives (de cur-

ta o llarga durada) establertes a partir del turisme sexual són situades dins una lògi-

ca llunyana a la idea occidental d’amor romàntic i propera a la d’interès econòmic: 
 

Although the wife may be emotionally involved, to varying degrees, with her 

foreign husband, in most cases she also tends to perceive her marriage as a 

shortcut to material security and prosperity. Moreover, she sees in her 

husband’s largesse toward her a sign of his love; the display of material success 

in public manifests her husband’s appreciation and also serves implicitly to 

justify or legitimize her marriage to a foreigner in the eyes of her family and 

wider community, partially offsetting the odium of her identification as a 

prostitute (Ibid.: 72). 
 

Aquest discurs que dóna a entendre que les dones tailandeses migrants per 

matrimoni estan sobretot mogudes per l’interès, s’emmarca en la lògica de les 

relacions de poder entre Nord i Sud Globals, des de la qual una jerarquia entre 

països a nivell mundial és establerta (Agustín 2003). A menor escala, el mateix 

vincle de relacions internacionals de dominació i submissió és aplicat a les relacions 

entre estranger (o turista) i natiu, que passen a ser definides com a assimètriques i 

desiguals. Pecant de simplificació excessiva, tal i com indica Roca, el vincle socio-

afectiu és emmarcat sovint en aquest discurs en un únic context de desenvolupa-

ment: el de la prostitució i els viatges organitzats per a homes (2007: 438). Per a 

autores com Minjeong (2010) i Williams (2010), el cas dels matrimonis transnacio-

nals segueix la mateixa línia d’estigmatització, ja que no queden lliures d’aquestes 

relacions de poder. A partir d’aquí, sorgeix la idea d’un patró dels matrimonis trans-

nacionals regit per la hipergàmia global, des del qual es percep que la dona casada 

amb un estranger es mou únicament per a escalar socialment i econòmicament. 

En la mateixa línia de Sassen (2004) i Constable (2006), Minjeong 

argumenta que aquesta creença és falsa: 
 

Many women who migrate to rural areas find that their educational attainment 

is higher than that of their husbands and that moving to a developed country 

does not guarantee upward mobility in terms of class and social status; instead, 

many marriage migrants experience downward mobility (Minjeong 2010: 726). 
 

En el meu treball de camp, els casos de la Mia i la Bea ho corroboren. La 

primera va cursar una carrera i un master en Educació a Tailàndia, on tenia una 
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feina estable de professora. Al casar-se amb el seu marit actual –que treballa de 

constructor– i venir a Barcelona, no va poder convalidar els seus estudis i, amb la 

necessitat de treballar, va ocupar-se com a cambrera i massatgista. La Bea, per l’altra 

banda, procedeix d’una família de classe mitja-alta de Bangkok, propietària d’una 

gasolinera. Abans de venir a Barcelona, la seva vida diferia força de la de la resta: 
 

«A mi no me gusta estudiar. Cuando acabé high school no quise ir a la 

universidad (…) Estaba todos los días en el sofá y no quería trabajar (…) A 

veces ayudaba mis padres con tienda, pero muy poco.» 

Bea 19.03.2013 
 

A la seva arribada a Barcelona després de casar-se amb qui és ara el seu ex-

marit espanyol, es va veure amb l’obligació de treballar: primer en dos restaurants 

tailandesos, després en centres de massatges.  

Deconstruir la idea de la hipergàmia global i la desigualtat en els 

matrimonis transnacionals és doncs possible, però és un concepte que es troba 

fortament arrelat en l’imaginari social i els estereotips que es creen al voltant de les 

dones migrants tailandeses. Aquest és el cas també a Barcelona, on sembla que les 

dones tailandeses residents a la ciutat són abusades i abusadores a la vegada: 

associades a un matrimoni transnacional conseqüència del desig de fugir de la 

pobresa estructural del seu país d’origen i basat en l’intercanvi de sexe i atencions 

primàries a canvi de la garantia d’estabilitat econòmica per a elles i la seva família. 

Al ser enfrontades amb aquesta idea, les meves informants en cap moment han 

negat l’existència d’aquest tipus de matrimonis. La Bea descriu el moviment 

migratori que es produeix del nord pobre de Tailàndia cap als centres turístics del 

país per part d’un gran nombre de dones que “no tienen dinero y quieren marido de 

fuera... para vivir bien y para familia” (19.03.2013). Afegeix que les noies tailandeses 

creuen que els estrangers són una font il�limitada de recursos econòmics (“Chicas 

thai creen que tienen mucho dinero. Pero yo ahora sé que chicos de fuera tampoco 

tienen dinero”, 19.03.2013), idea que es pot situar en el discurs de poder que 

presenta un Nord ric i desenvolupat i un Sud pobre i subdesenvolupat. Per a la Mia, 

els matrimonis per interès tampoc són un fenomen inusual al seu país d’origen 

(6.06.2013): 
 

«Hay quien se casa por interés –dinero, si son guapos...–, claro que sí, mucha 

gente, en su adolescencia. Cada uno hace lo que le parece. Esto pasa en todos 
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lados (...) No puedes criticar, porque cada uno es... porque lo ves, y quieren 

mejor vida.»  
 

La Sònia reflexiona en la nostra entrevista sobre el passat de la dona en els 

matrimonis entre tailandesa i estranger, connectant-lo amb la pobresa i la quasi 

obligació final d’abocar-se a la prostitució, inconscientment estigmatitzant la seva 

pròpia cunyada amb el seu discurs (6.06.2013): 
 

«Al nord [de Tailàndia] són molt pobres… les famílies no tenen diners per 

menjar i han de vendre les seves filles a màfies de prostitució, pobretes…» 
 

Segons Cohen, des de l’ocupació militar estadounidense, aquesta 

concepció “[has] continued to mark all Thai-Western marriages (...) whatever the 

background of the foreigner’s wife might be” (2003: 60), tant dins com fora de 

Tailàndia i sobretot promoguda pels medis de comunicació (Brennan 2004). 

Per a lluitar contra aquest prejudici, és important doncs emfatitzar 

l’heterogeneïtat dels casos, ja que no totes les dones que emigren als centres turístics 

de Tailàndia es converteixen en treballadores sexuals2. Com en el cas de República 

Dominicana estudiat per Cabezas (2004), el turisme sexual és solament una de les 

moltes activitats a la que es dediquen les dones migrades3 als centres turístics de 

Tailàndia: segons la Bea (6.06.2013), la gran majoria d’individus que busquen feina 

als centres turístics s’emplearan en hotels, discoteques, botigues o restaurants. En els 

casos de la Jessy i la Nana, ambdues provénen del nord de Tailàndia, de famílies 

humils dedicades al conreu de l’arròs; com moltes d’altres, van decidir marxar cap a 

Bangkok als 13 i 15 anys respectivament per a buscar-s’hi un futur. La Jessy va 

treballar set anys en una fàbrica de joieria i, als 20, va entrar en una escola de 

massatges i començà a treballar com a massatgista a Phuket, una zona turística. La 

Nana va passar dotze anys en una fàbrica de peces de motocicletes abans d’anar-

se’n cap a la concorreguda platja Samui per a treballar en un restaurant de fideus. 

Tant la Jessy com la Nana van conèixer els seus futurs marits en aquests centres 

turístics on ara vivien. Res del seu discurs em fa pensar que la raó del trasllat hagués 

sigut en cap moment trobar un marit estranger, sinó més aviat millorar la seva 

                                                      
2  Tal com es pot deduir erròniament de certs estudis i certes fonts d’informació de masses, tals com els 

documentals danesos From Thailand to Thy (2007) i From Thy to Thailand (2008), en els quals un seguit 
de dones tailandeses expliquen la seva experiència com a treballadores sexuals a Tailàndia, posició a 
la qual havien arribat amb la idea de conèixer homes estrangers amb qui casar-se. 

3  Tant dones tailandeses del nord del país com procedents de països pròxims, com Laos, Myanmar o 
Xina (Oppermann 1999: 260). 
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situació econòmica i laboral i, en definitiva, la seva vida i la de la seva família. El 

viure però en un indret turístic òbviament els hi va facilitar el conèixer els seus 

futurs marits farang. És la creació constant de llocs laborals en centres turístics, 

gràcies a l’activitat turística en expansió, la que crea ocasions a natius i estrangers 

d’establir vincles. 

 
3.1. Deconstruint la categoria de turisme sexual 

Dins la mateixa categoria de turisme sexual és necessari establir diferències, 

ja que les fronteres entre “love and money, romance and work”, són ambigües 

(Cabezas 2004: 1010). Tal com Cabezas escriu, referint-se al cas de República 

Dominicana però aplicable al que m’ocupa: 
 

Sex tourism is not just about sex and money; it is about other kinds of 

opportunities as well. Liaisons with tourists provide recourse to get by and to 

get ahead: not just to supplement low wages but also to procure opportunities 

for recreation, consumption, travel, migration, and marriage (...). Therefore, sex 

tourism (…) involves socially acceptable behaviors and values. It is a contingent 

and open-ended activity whose blurred boundaries are intertwined with 

elements of romance, leisure, consumption, travel, and marriage. While many 

of the participants in the sexual economy trade sexual services for cash, many 

others do not (Ibid.: 992-993). 
 

És impossible marcar el límit amb el turisme sentimental4 o establir què és 

únicament sexual i què és l’inici d’una relació a llarg termini. El cas de la Nana n’és 

un bon exemple. Després de tres mesos d’haver-se traslladat a Samui, va conèixer en 

una discoteca el Rubén (espanyol), qui és ara el seu ex-marit des de fa quatre mesos. 

Al preguntar-li sobre les raons que la van portar a casar-s’hi, em contesta 

instantàniament: “por dinero”. Per a autors com Brennan (2004), la Nana formaria 

part d’aquesta categoria única de dones que utilitzen el sexe i les “relacions 

afectives” per a aconseguir un visat d’entrada a l’estranger. És necessari però 

matitzar l’afirmació “por dinero”. Un possible matrimoni amb el Rubén en aquell 

moment li semblava fascinant, era una aventura: 
 

«Tiene todo lo que yo siempre he querido antes, creí que era una persona 

interesante, ofrece cosas diferentes que chicos tailandeses. Por eso yo pienso: 

                                                      
4  Concepte de Roca; es produeix amb “la búsqueda de una pareja sentimental fuera de las fronteras 

del propio país” (2007: 436), dins el que King (a Ibid.) anomena “transnacionalización de la 
intimidad”. 
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por qué no casarme? (…) Cuando vine a Barcelona, yo pienso también por mi 

familia: mi madre y mi hijo. Yo pienso que en Barcelona gano más que en noodle 

shop (…) Yo pienso mucho tiempo y al final Rubén va a buscarme y yo vengo 

con él.» 

Nana 19.03.2013 
 

Al casar-s’hi, deixava enrere un fill de set anys i una família que podria 

alimentar millor des de Barcelona. Personalment, era una perspectiva vital més 

enriquidora i emocionant que seguir treballant en un petit restaurant de fideus. El 

Rubén, en aquell moment, era l’únic que tenia la clau cap a aquest nou món exòtic i 

totes les apassionants oportunitats que amb ell venien, així que va decidir fer el salt 

després de sopesar els pros i contres. 

Ni el cas de la Nana, el més pròxim de les meves informants al que podria 

ser considerat turisme sexual segons les pautes establertes per certs autors, és 

categoritzable com a tal. És possible entreveure en les seves raons per a migrar un 

desig per l’aventura, un desig per a viatjar i conèixer un món nou, cosa que és sovint 

omesa per qui la titllaria d’aprofitada, enfocant-se únicament en les raons 

econòmiques que l’han portat a migrar. Aquest seria un discurs emmarcat dins la ja 

comentada narrativa simplista de la modernització, des de la qual la jerarquia 

virtual entre països establerta per ella mateixa és creguda en excés. Des d’aquest 

discurs, es dóna per suposat que les dones de països en desenvolupament són 

pobres i busquen parella en països desenvolupats per a obtenir una seguretat 

econòmica per a elles i la seva família (Minjeong, 2010: 721). 

 
4. La víctima perfecta: dona, tailandesa i migrant 

Complementant el discurs que titlla les dones tailandeses migrants casades 

amb estrangers com a abusadores, com a aprofitades i interessades, trobem el que 

s’aprofita del seu triple estigma (dona, tailandesa, migrant) i les defineix com a 

víctimes, com a individus indefensos davant les forces estructurals que les guien. 

Dos discursos que semblen ocupar posicions dicotòmiques però que estableixen una 

dialèctica fonamental per a entendre les representacions de la figura de la dona 

tailandesa migrant. 

Els discursos de victimització acostumen a relacionar les dones tailandeses 

migrants amb misèria, prostitució i turisme sexual. Entrant dins la lògica de 

relacions globals de poder, el discurs del natiu comporta “un ser humano ‘atrasado’ 
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en comparación con los ciudadanos de los países ricos” (Agustín 2003: 30), quedant 

la seva experiència reduïda a la seva etnicitat, cultura i status de víctima (Williams 

2010: 74). El concepte de treball sexual en si depèn de la posició social ocupada pels 

participants, emmarcada per “race, class, and gender” (Cabezas 2004: 1001). Des 

d’aquests discursos, són aquestes dones del Tercer Món les que es dediquen al turis-

me sexual i prostitució al Sud Global, inclosa Tailàndia. Però no voluntàriament. 

Són així convertides en trafficked women, sotmeses als designis de l’estructura, sobre 

la qual no tenen cap control. “Such a narrative suggests that women are victims 

whether they know it or not, and it obscures some of the ways they express 

resistance, exert influence and create change” (Constable 2006: 4). Se les expropia 

d’aquesta manera del seu poder de decisió, de la seva voluntat i de la seva agència.  

L’ampli genèric de trafficked women5 és utilitzat per autors com Ehrenreich i 

Hochschild (2004) o Sassen (2004) per a abarcar i homogeneïtzar conceptes tals com 

mail-order brides6, maids, nannies, sex workers o migrants per matrimoni, com si fossin 

part del mateix fenomen. Sense oblidar que hi ha un gran nombre d’individus que 

vertaderament són víctimes d’aquestes xarxes de tràfic internacionals, la noció de 

trafficked women és utilitzada arbitràriament en el cas que ens ocupa. Les dones 

migrants es presenten doncs com a empeses per forces majors. En el cas de les 

migrants per matrimoni, el concepte s’oposa a la idea occidental de matrimonis per 

amor, en els quals se suposa que ambdós membres ocupen posicions iguals 

(Williams 2010) i se les converteix en esclaves sexuals víctimes de les xarxes 

internacionals operades pel sexe masculí. Aquest discurs s’atén a les condicions 

estructurals, al que King (2002) anomena factors push i pull7, per a explicar els 

processos migratoris, obviant-se l’heterogeneïtat dels casos, els desigs i condicions 

personals o les variacions circumstancials (Constable 2006). Contradictòriament, són 

                                                      
5  Minjeong (2010) denuncia que la falta de definició en les fronteres entre categories ha provocat 

l’extensió de les categories de sex worker, maid i migrant per matrimoni a l’àmplia categoria de dones 
del Tercer Món. 

6  El concepte de mail-order bride fa referència a una transacció formal “between a man and a woman 
from different countries, usually brokered by an agent, who is part of the mail-order bride industry, 
via catalogs or the Internet” (Philippine Women Center of British Columbia, a Constable 2006: 6). El 
terme és tan ambigu que abarca un gran ventall de migracions, estigmatitzant-les. 

7  Els discursos push-pull (provoquen sortida d’origen-empenyen cap al destí) es centren en fixar les 
causes dels processos migratoris en condicions estructurals, tals com diferències de sou entre països, 
la pèrdua de terres o collites, reclutament de treballadors a l’estranger o projectes de reagrupació 
familiar. No fa falta dir que aquests discursos són només aplicats a migrants del Sud Global; quan 
són migrants de països rics, se’ls sol descriure “como individuos modernos que están activamente 
buscando mejores situacions en las que puedan realizarse” (Agustín 2003: 32). 
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presentades a la vegada com a “manipulative opportunists” que solament es casen 

buscant seguretat econòmica (Minjeong 2010: 718). Víctimes i culpables un altre cop. 

Cap de les narratives de les meves informants m’ha induït a pensar que 

hagin sigut víctimes de l’estructura en el seu procés migratori. Totes tenien unes 

raons ben clares que les havien portat a Barcelona. Sense negar la força a què van 

estar sotmeses per les circumstàncies personals, familiars i de l’entorn, van ser elles 

qui van tenir la primera i última paraula en el seu procés migratori. Es presenten 

com a migrants amb control sobre la seva situació, realitat que xoca de ple amb la 

noció de dona com a víctima que el concepte de trafficked women suggereix i que 

demostra que la migració pot ser “un acte potencialment assertiu” (en termes de 

Hiller i McCaig 2007: 460). L’Ela, per exemple, va arribar a Europa per via de la seva 

germana, resident a Holanda, i des d’allà va decidir viatjar cap a Barcelona per les 

possibilitats professionals, on no hi coneixia ningú. A Tailàndia havia sigut 

campiona en diversos concursos de cuina i va ser contractada per TV3 per a fer un 

programa, experiència que la va permetre iniciar-se en el món laboral d’aquí. 

En el cas de la Bea i la Jessy, ambdues van arribar a la ciutat comtal a partir 

del casament amb els seus marits respectius. Per a la Bea però el casament no és 

l’única raó que la va portar a Barcelona, sinó que li atreia el conèixer un altre país 

(“Por mi marido, y por viajar, quería probar vivir en otro país”, 6.06.2013). La Jessy 

remarca que la seva família no ho volia al principi, de manera que el seu viatge cap 

a Barcelona va ser conseqüència d’una actuació voluntària i fins i tot en contra de la 

seva família (6.06.2013):  
 

«Yo vengo porque Ernest viene y quiero ir con él (…) Familia dice: ‘muy mal’. 

Tienen miedo… sabes? En Tailandia se habla mal de los turistas: los turistas 

llevan chica a su país, se casan, y entonces hacen la cosa mala esta, esta [pegant-

se a la cara].» 
 

La Mapu va arribar a Barcelona després de divorciar-se del seu marit 

tailandès, amb qui té dos fills de 10 i 14 anys. Després del divorci, el pare no la va 

ajudar a mantenir els fills econòmicament i ella va decidir marxar cap a Barcelona, 

on hi tenia una cosina vivint, per a finançar la seva educació. Després dels 5 anys 

que duu a Barcelona, gaudeix de la seva vida i, sobretot, solteria, que percep com a 

alliberadora (19.03.2013): 
 

«[Si tuviera marido,] cocina, plancha, limpiar casa... No, no, no quiero eso. Yo 

sola bien.» 
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En la narració de la Mapu es poden destacar dos grans punts discursius 

fonamentals per a entendre la seva migració. Primer, la Mapu decideix emigrar a 

partir del fracàs i trencament d’una relació amorosa (el que és classificable com 

“migration as relationship change” segons l’esquema de Hiller i McCaig, 2007), es-

perant iniciar una nova vida en un altre lloc. Segon, busca traslladar-se en un con-

text menys masclista del que ha viscut en les seves relacions anteriors, un context en 

què la dona no hagi de “cuinar, planxar ni netejar” pel simple fet de ser dona8. 

La Mia és un cas a part: l’única de les informants que té estudis universita-

ris. Va viure al Japó un temps abans de venir a Espanya (“Quiero ver mundo, tam-

bién quiero aprender japonés”, 6.06.2013), on va estudiar japonès mentre treballava 

en un restaurant tailandès per a finançar-se els estudis. Essent al Japó, seguint els 

passos de la seva germana, es va fer membre de l’Església de la Unificació, institució 

des de la qual es promouen els matrimonis internacionals. Per medi de l’Església va 

conèixer el seu marit espanyol als 27 anys i va decidir traslladar-se a Barcelona a 

formar la seva nova família, amb la perspectiva de conèixer una nova ciutat i un 

idioma nou, tot i saber que no podria exercir de professora. 

Les accions de les meves informants posen en qüestionament els discursos 

compartits comunament que presenten les dones com les cuidadores primàries: són 

quatre les informants que al venir a Barcelona van deixar fills a Tailàndia en mans 

de les seves famílies; fa un any que la Nana va portar cap a Espanya el seu fill de set 

anys (que no havia pogut portar abans per la negació de l’ex-marit). Les altres no 

tenen pensat reunificar-se familiarment; reconeixen que els seus fills tenen la seva 

pròpia vida a Tailàndia ara i les complicacions que significaria portar-los: 
 

«Yo no quiero llevar [mi hija] a Barcelona. Ella tiene vida en Tailandia… tiene 

novio (…) Tiene 16 años, [va] a la escuela. Yo envío dinero cada mes para mejor 

para ella (…) Cuando ella mayor, ella decide si quiere estudiar o trabajar (…).» 
 

Jessy 6.06.2013 
 

«No, no quiero [traer familia a Barcelona]. Muy difícil. Aquí si no trabajo, no 

vivir… Vida muy dura (…) No quiero aquí hijo[s], cosina, neboda…» 
 

Mapu 19.03.2013 
 

                                                      
8  Tendència observada també per l’equip de Roca en un estudi per l’Institut de la Dona (2006-2008) en 

el cas de dones procedents d’Amèrica Llatina i Europa de l’Est casades amb homes espanyols (Roca 
et al. 2010; Roca 2009, 2007). 
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Desmentint els discursos que victimitzen les migrants tailandeses, les 

narratives de les meves informants –tant les migrants que han vingut per matrimoni 

com les altres– denoten que en cada un dels casos han fet valer la seva pròpia veu i 

han decidit per elles mateixes. La seva agència hi és exposada clarament en 

l’expressió i consecució dels seus desigs personals. Sense negar que han estat inevi-

tablement influïdes per les forces mundials globals, les personalitats individuals han 

jugat un paper fonamental en la seva migració. Els seus discursos sobre l’experièn-

cia migratòria posen en evidència que els motius pels quals han emigrat són extre-

madament heterogenis i no necessàriament purament econòmics, noció que abande-

ra el discurs que construeix les migrants tailandeses com a interessades. D’altres fac-

tors, tals com la busca de satisfacció personal, la voluntat de córrer riscs, el desig de 

descobrir nous indrets o l’anhel d’iniciar una relació amorosa, entren en joc restant 

importància a l’element financer. Es comprova empíricament la cita d’Agustín: “ser 

económicamente pobre no te hace pobre espiritualmente” (2003: 33). 

 
5. Teixint l’eina d’acció individual 

Un cop arribades a Barcelona, allunyades dels seus coneguts i familiars a 

Tailàndia, totes segueixen un patró més o menys semblant caracteritzat per un 

temps on viuen literalment tancades a casa (des dels 6 mesos de la Bea fins els 5 

anys de la Mia) pel desconeixement de l’idioma i per la impossibilitat legal de 

treballar9, potser també ocupades a tenir fills i cuidar-los (com en el cas de la Mia i la 

Nana). És un temps en què la seva única xarxa social és la constituïda pel seu marit i 

família marital i els amics i coneguts d’aquest, i no sempre és una xarxa social que 

les té per benvingudes, com en el cas de la Bea (19.03.2013): 
 

«Los padres de mi marido creen que solo quiero dinero y papeles, que yo por 

interés (…) Pero yo quiero a mi marido.» 
 

A la segona entrevista, ja separada de l’Oriol, expressava el seu content de 

no haver-los de veure més, una satisfacció resultat dels moments d’amargor que li 

havien fet passar anteriorment (6.06.2013): 

                                                      
9  Aquest tema es mereix un article per si sol, ja que burocràticament els migrants per reunificació 

familiar no tenen en un principi el permís laboral fins que aquest els hi és atorgat. Això significa que 
poden passar mesos, a vegades anys, tancats dins les quatre parets de l’esfera privada, amb 
dificultats per a aprendre l’idioma i privats d’una xarxa social pròpia. En el cas de les dones, molts 
cops acaba comportant que es dediquin irremeiablement a la feina domèstica, tal com Pajnik i Bajt 
denuncien: “tying the status of migrant women to their spouses perpetuates the naturalisation of the 
female role of performing invisible and underpaid domestic work” (2012: 165), amb la conseqüent 
dependència absoluta envers el marit. 
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«Y cuando me miraban o hablaban yo me siento sucia, como aprovechada de la 

situación (…) porque es su hijo y yo no gusto a ellos.» 
 

La capacitat de divorciar-se del marit demostra en la Bea i la Nana –les 

dues úniques separades de totes les informants– un gran poder, un poder que és 

proporcionat per la seva posició pública i conseqüent xarxa social. La Nana va patir 

maltractament físic per part del Rubén durant més d’un any abans de separar-se’n. 

Jo treballava a l’spa encara una bona part d’aquest temps i vaig ser testimoni de les 

llargues xerrades que tenien entre les massatgistes, totes oferint-li suport i conven-

cent-la per a que tallés amb la relació. El dia que per fi va comunicar-li al marit que 

se’n volia divorciar, la Bea li va oferir la casa per a passar la nit. Ara viuen les dues 

juntes amb els dos fills de la Nana. El cas de la Bea és lleugerament diferent, ja que 2 

anys després d’haver-se traslladat a Barcelona seguint el marit, ell se’n va anar a 

treballar a Amsterdam; ella no va voler seguir-lo cap allà també i es va quedar a 

Barcelona, on tenia feina. Dos anys més tard, entre les dues entrevistes que li he fet 

durant el treball de camp, van divorciar-se: ella ja no volia viure més així, veient el 

seu marit tan sols cada 2 o 3 mesos (“Yo ya cansada de todo eso, sabes? Muy 

cansada. Si él quiere quedarse en Amsterdam, que haga lo que quiera. Yo me quedo 

en Barcelona”, 6.06.2013). En aquell moment, la Nana ja vivia a casa seva i li va ser 

fàcil fer el pas: se sentia acompanyada.  

 El de la Bea i la Nana són dos casos que demostren la importància de 

formar part de l’esfera pública. Totes les meves informants són conscients que tenir 

una feina les ha ajudat a construir la seva xarxa social, una xarxa social que els 

permet prendre les seves pròpies decisions i portar el timó de la seva pròpia vida.  

En els casos tractats en el meu treball de camp, aquesta xarxa de relacions 

està constituïda en la majoria dels casos quasi exclusivament per d’altres dones 

tailandeses –totes o bé treballadores en restaurants tailandesos o bé massatgistes– a 

causa de la quasi impossibilitat de conèixer d’altres persones degut a les dificultats 

lingüístiques10 en català, castellà i d’altres idiomes, el nínxol laboral i les llargues 

jornades de feina. El mateix spa on jo treballava no és només per a elles un lloc de 

treball, sinó també un lloc de reunió al qual acudeixen fins i tot els dies de festa i on 

reben amigues d’altres centres de massatges o restaurants de Barcelona i rodalies. A 

                                                      
10  Els problemes de comunicació de dones tailandeses migrants han sigut tractats per autors com 

Minjeong (2010) i Pajnik i Bajt (2012), tenint com a conseqüència una intensificació del seu aïllament i 
incrementant els possibles malentesos entre els marits i familiars del marit. Al seu torn, també és la 
causa de la creació d’un nínxol laboral tan definit. 
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la sala de personal hi passen més de 12 hores diàries: parlant, fent-se massatges, 

menjant, pintant-se les ungles, maquillant-se, llegint revistes, aprenent castellà, 

navegant per internet… Per a la Nana, que va passar per mals moments l’últim any 

que estava amb el seu marit, aquest espai de trobada l’ajudava a superar el dia a dia 

(6.06.2013): 
 

«Yo en mi casa no estoy bien. Rubén bebe y yo tengo miedo de ir a casa 

siempre. En el spa tengo amigas, y trabajo, y me olvido de los problemas.» 
 

Citant a Minjeong, les xarxes socials són fonts de suport per als migrants 

per matrimoni “and are crucial in affirming their social and political status in a new 

environment” (2010: 723). En l’absència d’una xarxa de parentiu, la comunitat de 

migrants per matrimoni pot arribar a substituir-la i a adoptar els seus rols (Ibid.). 

Els casos de la Jessy i la Mia són lleugerament diferents. La Jessy, en 

qualitat de responsable de l’spa, es veu exclosa dels cercles d’amistat creats dins (i 

fora) de l’spa entre les empleades, dels quals formava part abans d’obrir el seu propi 

negoci. La barrera lingüística no li permet mantenir una relació amb la xarxa 

d’amistats de l’Ernest però, al contrari que en el cas de la Bea, la família del marit 

l’ha acceptada amb els braços oberts. En quant a la Mia, ella prefereix personalment 

passar el temps amb la seva família i comparteix voluntàriament menys temps amb 

les seves companyes de feina (19.03.2013): 
 

«En tiempo libre, me gusta estar con familia. Yo no salgo tanto. Yo no bebo. Si 

es día de fiesta, prefiero estar con familia, y salir por la montaña de excursión, 

unirme con la naturaleza. Para mi, la familia es antes que amigos.» 
 

Al mateix temps que van construint la seva xarxa social en destí, el 

contacte amb la família a Tailàndia no decreix i la xarxa de relacions amb origen es 

veu reforçada i mantinguda per llargues converses diàries per Skype i per 

enviaments mensuals de diners. Les transferències monetàries es mostren com un 

eix central dins el seu procés migratori, demostrant l’efectivitat d’aquest esforç 

grupal. L’Ela i la Mapu envien constantment remeses de diners per a finançar 

l’educació dels seus fills, alguns a l’institut i d’altres universitaris; al no estar 

casades, no han de passar comptes amb ningú i envien la major part del que 

ingressen mensualment. La Jessy pot enviar cada mes una xifra de diners suficient 

per a permetre a la seva família a Tailàndia viure còmodament i obrir un camp de 

possibilitats major a la seva filla de 16 anys; l’Ernest, que manté una estreta relació 
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amb els familiars de la seva esposa, mai s’hi ha negat. El cas de la Nana era diferent 

mentre estava casada amb el Rubén: ella també enviava diners cada mes a Tailàndia, 

però de tant en tant el marit li posava entrebancs, sobretot quan amb l’inici de la 

crisi va començar a escassejar-li la feina. Aquest fet també l’observa Cohen (2003) a 

Tailàndia, qui indica que la transferència monetària pot arribar a ser un problema en 

matrimonis entre tailandesa i farang, ja que la relació matrimonial no acostuma a 

seguir el patró occidental al qual estan acostumats els marits. Per a les dones 

tailandeses, la família és una extensió molt propera d’elles mateixes i la dona 

“mostly continues to see herself as part of her family group, maintaining a strong, 

sometimes preeminent, commitment to it” (Ibid.: 73). El fet d’enviar diners té una 

càrrega simbòlica important, cosa que es fa palesa en la satisfacció en què contesten 

les meves informants quan són capaces de fer remitències generoses cada mes. 

Aquest enviament no només reforça i manté la xarxa social amb l’origen, sinó que, 

tal com observa Minjeong, permet a les dones tailandeses mostrar la seva agència, 

contribuint econòmicament al benestar de les seves famílies i “acumulant capital 

social en xarxes transnacionals i comunitats afins” (2010: 722). 

La Bea i la Mia són excepcions en quant a remeses de diners, ja que les 

seves famílies no tenen una necessitat econòmica. La Bea no n’envia mai; i, la Mia, a 

vegades (6.06.2013): 
 

«[Envío] cuando puedo… no necesitan… pero tú tienes como responsabilidad… 

por eso a veces envío.» 
 

És interessant remarcar l’ús de la paraula responsabilitat en aquest context. 

Per una banda, denota una creença en la lògica jeràrquica de la Globalització: fins i 

tot una família que no té necessitats econòmiques com la de la Mia espera que un 

familiar resident en un país desenvolupat envïi periòdicament diners; ella se sent 

responsable de fer-ho. Per l’altra, li permet conservar i reforçar una xarxa social amb 

el seu país d’origen: una xarxa de relacions que sempre serà el seu major punt de 

recolzament i ajuda. 

El vincle familiar que mantenen transnacionalment no és solament 

emocional, sinó també un punt de retorn, un refugi al qual poder tornar si el procés 

migratori (o matrimonial) no funciona. Sembla que, excepte la Mapu i l’Ela, aquest 

lligam familiar segueix estant molt viu per la resta de les meves informants. Totes 

tenen el desig de tornar a Tailàndia en el futur per a retrobar-se amb la seva família, 
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en alguns casos amb la intenció d’ocupar-se d’uns pares envellits als qui deuen 

l’atenció que elles han rebut prèviament d’ells de petites. Abans de divorciar-se, 

preguntant-li sobre els seus plans pel futur, la Bea em comentava (19.03.2013): 
 

«Yo quiero volver a Tailandia de aquí 2 años y abrir una tienda de comida (…) 

¿Mi marido? Ni marido ni nada. Él aquí, que haga lo que quiera. Si quiere 

venir, bueno. Para mi, mi familia más importante. Mis padres me cuidan a mi 

cuando pequeña, muchos años, y yo no hago nada por ellos; ahora que ellos 

mayores, yo quiero cuidar a ellos.» 
 

La Jessy, tot i casada amb l’Ernest i amb un negoci acabat de posar en 

funcionament, també voldria tornar a Tailàndia i reprendre la feina al camp que 

havia deixat per a anar a la ciutat de jove (19.03.2013): 
 

«[Quiero] volver a campo en Tailandia y hacer campo de arroz con familia (…) 

Sola, Ernest no puede. Ernest trabaja. Él aquí, yo allí.» 
 

La Nana i la Mia, al contrari que la Bea i la Jessy, tenen fills a Barcelona, de 

manera que, tot i que voldrien tornar al seu país d’origen, són conscients que les 

condicions per als seus fills són més favorables aquí que a Tailàndia: 
 

«Yo quiero volver a Tailandia y hacer campo de arroz, pero aquí es un buen 

sitio para mis hijos, y ahora mis hijos son lo más importante, más importante 

que nada. Quizás cuando ellos sean mayores yo voy a Tailandia y ellos se 

quedan aquí.» 
 

Nana 6.06.2013 
 

«En principio… yo pienso por mi hija, importante ella: educa ella, pasar tiempo 

con ella.… Yo quiero volver a Tailandia y con crisis hemos hablado con 

Alfonso, pero si vamos a Tailandia ahora, yo no puedo pagar buena escuela por 

Talisa. Boarding school es muy caro (…) No lo sé, muy difícil. Yo ahora busco 

oportunidad. No tengo respuesta.» 

Mia 6.06.2013 
 

L’Ela i la Mapu, les úniques de les meves informants que no s’han casat 

amb homes espanyols, no tenen pensat tornar a Tailàndia a llarg o mitjà termini: 
 

«Yo ahora no vuelvo. Tailandia poco… [gest de diners fregant-se els dits]. Aquí 

no hace calor, en Tailandia mucho. A mi me gusta Barcelona: diferente. Yo me 

quedaré mucho tiempo aquí.» 

Mapu 19.03.2013 
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«Aquí bien for me: no calor, trabajo… Yo muerte aquí, no go back. They take my 

body to Thailand. Now yo bien porque yo take care of Buda11. Yo go to Thailand 

pero visit solo (…) Yo no go back to Thailand, no sitio para vivir. Hijos trabajar y 

have su vida, yo no sitio para vivir. Aquí mejor: take care of Buda, bien for me.» 

Ela 19.03.2013 
 

La realitat que viuen la Mapu i l’Ela les situa en una posició diferent a la de 

la resta d’informants: per a elles, la major debilitat del vincle amb la seva xarxa 

social amb origen els hi permet una major llibertat individual a l’hora d’actuar i 

decidir. La responsabilitat de cuidar els pares no existeix per a elles –ja que van 

morir fa temps– i poden ocupar-se millor dels seus fills –quasi adults– des de 

Barcelona estant (“Hijo quiere study, yo send money. In Thailand, yo no have 

money”, Ela 19.03.2013). Comparant els casos de la Mapu i l’Ela amb el de la resta 

d’informants, es posa en evidència el canvi d’actitud en relació a les característiques 

de la xarxa social amb origen. Per a l’Ela i la Mapu, tornar a Tailàndia no és en cap 

moment una opció, ja que no hi tenen ningú que les necessiti. Per a la resta, és un 

desig a mig o llarg termini que potser mai podrà ser satisfet. 

 
6. Conclusions 

És possible deconstruir l’associació establerta entre Tailàndia i sexe lligant-

la al seu origen imperialista i colonial, lluitant contra els obstacles que ralenteixen 

aquesta deconstrucció tan necessària. Vivim en un món globalitzat que ha establert 

una lògica de dominació internacional, creguda i defensada fins i tot per qui hi és 

sotmès. S’han creat estereotips i han sorgit estigmes que fan de l’estigmatitzat una 

víctima vulnerable a l’abús, reduint la seva agència i convertint la discriminació en 

acceptable. Víctimes o criminals?, abusades o abusadores? La gran dicotomia que ha 

vertebrat l’article es presenta ara com la clau de la qüestió. Després de conèixer les 

sis vies diferents per les quals les sis informants han arribat a Barcelona, les 

incomptables raons que les van acuciar a prendre la decisió i els inacabables dubtes 

que van tenir, és impossible reduir la seva vinguda a Barcelona a una dicotomia de 

matrimoni per conveniència o migració per engany. Reprenent el concepte de 

navegació social de Vigh (2009), és possible apreciar les diferents accions i decisions 

dutes a terme per les meves informants al llarg de tot el seu procés migratori com a 

estratègies i tàctiques de millora social individual i familiar. Com en tota ‘navegació 

                                                      
11  L’Ela és l’encarregada de preprar el menjar per a Buda en un monestir de Barcelona. 
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en alta mar’, a vegades es pot avançar, d’altres es pot retrocedir, un pot fins i tot 

arribar a perdre el rumb per un moment; però sempre es seguirà un objectiu concret, 

un objectiu que, un cop assolit, donarà pas a un de nou. I després, a un altre; i un 

altre… sempre en busca d’un futur millor. 

Si s’atén a l’heterogeneïtat dels casos que han propiciat una migració; si 

s’emfatitza el poder i capacitat d’acció dels individus; si s’accepta que les persones 

estan en una constant busca d’una millor vida per a elles i les seves famílies; si 

estem disposats a donar una mà amiga a qui està en alta mar; només així es podran 

arribar a superar els discursos de culpabilització i victimització que planegen en 

torn la Jessy, la Mia, la Nana, la Bea, la Mapu, l’Ela i tantes d’altres dones 

tailandeses migrants les veus de les quals segueixen silenciades. 
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