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ABSTRACT  

La possibilitat del sexe és present en la vida de les persones sota marcs de relació 

diversos. En aquesta recerca s’ha volgut comparar com incideix en el desenvolupament de les 

relacions el fet que es produeixin en les situacions institucionals del Matrimoni o la Prostitució, 

emmarcant-se en un genèric “amants” la resta de marcs d’experiència. El treball etnogràfic es 

basa fonamentalment en les entrevistes realitzades a dones que fan treball sexual en la 

modalitat anomenada “escort”. La Prostitució és el lloc des d’on poder analitzar 

comparativament la reciprocitat (que Karl Polany proposa per a l’economia) que es produeix en 

les relacions personals en les que en algun moment hi ha hagut sexe. Es considera primerament 

que existeix un intercanvi, no només de sexe, sinó també de diners i amor, en diferents 

proporcions i casuístiques. En les conclusions es redefiniran aquestes tipologies com a formats 

de relació, amb una descripció amoral sota característiques materials, temporals, i simbòliques, 

constatant que es pot establir un contínuum de possibilitats intermèdies infinites. El rol de les 

construccions socials del gènere és un factor fonamental, i és per aquest motiu que s’han escollit 

dones que són prostitutes que atenen homes-clients, tot i que s’ha tingut cura a no naturalitzar 

aquests rols.  

Paraules clau: prostitució, matrimoni, amants, intercanvi, reciprocitat, reciprocitat 

immediata, gènere, sexe. 
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1.  Introducció 

No coneixia ningú que tingués remotament relació amb la prostitució. Després d’una 

primera exploració de literatura acadèmica i documentació emesa per  persones que fan 

treball sexual, tinc prou elements per a posar en suspensió informacions prèvies sobre 

aquest problema. Aquestes prenocions eren proveïdes per un tractament bé monocromàtic 

per part dels mitjans de comunicació, o bé superficial de la cinematografia. És en la recerca 

sobre el Matriarcat de Bachhochfen on trobo dues cites d’autors clàssics: 

"A las hetairas las tenemos para el placer, a las concubinas para el cuidado diario de 

nuestro cuerpo, a las esposas para tener hijos legítimos y contar con una fiel guardiana en 

el hogar." (Demóstenes, 2011:118) 1 

“...entre nosotros es vergonzoso y censurable que las mujeres practiquen la 

prostitución, (...) las jóvenes se casan aportando su dote antes de la boda gracias a la 

prostitución. (...) Y vemos también a los estoicos decir que no es impropio convivir con una 

prostituta ni ganarse la vida con el oficio de ramera” (Empiric, Llibre III, 201)  

Al costat d’una divisió social estricta de les dones en base a les seves funcions envers 

els ciutadans grecs que en limita llur mobilitat social, apareix la idea trencadora que la 

prostitució pot ésser una eina d’emancipació. Aquest és el punt de partida. Però llavors què 

diferencia el tipus de relació que s’estableix en la prostitució en comparació amb altres 

marcs de relació social en els que intervenen dues persones i en les que el sexe és un 

component present en algun moment? Què és diferent per a persones construïdes 

socialment com a homes o com a dones? És més important la variable gènere o bé la 

variable de la posició d’oferta o consum? 

La recerca s’ha allargat tres anys treballat paral·lelament, la compilació de documents, 

les lectures acadèmiques i la tasca etnogràfica. L’accés al camp ha estat exitós gràcies a la 

immediatesa i accessibilitat que proporcionen les xarxes socials virtuals, donant pas a 

encontres personals, establint-se nous contactes i mantenint-los en una solució de 

continuïtat. El treball etnogràfic ha tingut més pes el darrer any, quan es tenia clar quins 

aspectes es volien tractar en les entrevistes. L’etnògrafa té experiències personals en la 

institució formal del matrimoni i també en la informal d’amants. Context empíric personal 

que ha incidit en el disseny de la recerca de comparar les tres. La prostitució era un 

fenomen aliè –i tant complex– que han calgut dos anys per a tenir una noció general de les 

implicacions socials que suporten les persones que fan treball sexual abans de poder 

                                                           
1 A “Juicio a una prostituta” l’argument versa sobre la impostura del llinatge fet per una 

prostituta, no el fet en si mateix.   
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formalitzar un projecte de recerca enfocat a entendre algun aspecte concret d’aquest 

fenomen social total.  

L’objectiu de la recerca és comparar l’expressió de la reciprocitat que es produeix en 

la prostitució en relació a les altres dues. Descriure les relacions intermèdies entre els tres 

marcs socials estudiats i com les informants articulen la vida personal i la feina.  

En aquest text el terme “prostitució” s’empra amb el mateix sentit que “treball sexual”, 

si bé aquest darrer és recent (apareix cap a 1980) És usat de manera descriptiva per alguns 

organismes oficials, i com una expressió de caire polític per les organitzacions pro-drets 

dels treballador@s sexuals. L’expressió “puta” amb usos que podrien ser anàlegs per part 

de les informants serà usat amb la pulcritud acadèmica en relats emic. Tal com la 

practiquen les informants només és concebible fora de relacions amb tercers, i es pot 

considerar el terme “prostitució forçada” com un oxímoron. La possibilitat d’elecció és un 

factor clau per a interpretar els relats, però parlar de llibertat en un context capitalista no 

acaba de tenir un sentit gaire precís i de retruc dificulta identificar les situacions on 

efectivament es produeix una relació abusiva en aquest marc d’experiència. 

Però com acostar-m’hi sense essencialitzar rols de gènere tot i escollir dones-

treballadores sexuals que atenen homes-clients? Com fer-ho sense considerar els clients de 

prostitució? Aquesta acotació és feta per una estricta qüestió de dimensions de la recerca, 

en cap cas per que no sigui necessari considerar-los.       

Qui llegeix podrà notar que abunden en aquesta recerca conjunts de tres conceptes 

relacionats (marcs de relació, tipus de reciprocitat, i encara elements intercanviats) que 

interactúen entre ells. Turner (1980) en la monografia sobre els ndembu proporciona la 

imatge que les tríades són sistemes molt més complexos de llegir per l’antropòleg que les 

relacions bilaterals on l’antagonisme de poders és un estira i arronsa. Aquest aspecte 

travessa l’anàlisi de les dades, on s’han pogut posar exemples de les tres reciprocitats en els 

tres marcs de relació. Sobre el problema de les classificacions, tenir en compte Mary 

Douglas (1973), sobre la producció d’anomalies que es resolen amb mètodes més o menys 

expeditius -amb efectes molt reals sobre les persones- o bé que es poden ordenar diferent. 

En l’anàlisi proposo reordenar els tipus ideals de relació sota característiques formals 

sense valor moral. 

2. Metodologia. 

i. Operacionalització: que s’estudia com.  
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De manera intuïtiva s’identifiquen com a fonamentals en les relacions considerades 

tres elements: els diners, el sexe, l’amor. Els tres elements objectivats tenen naturaleses 

diferents. El primer és comptable i tangible. El segon incomptable però tangible. El tercer 

incomptable i intangible. Com valorar doncs la qualitat de l’intercanvi? És a dir si és “just”. 

En el rebre i donar es produeix un intercanvi, i llur qualitat es pot analitzar des del punt de 

vista de la reciprocitat. És però en la percepció canviant de l’experiència on les persones es 

presenten, performen un rol, prenen decisions contínuament a l’hora de conduir-se en 

aquestes relacions bilaterals, sigui quin sigui el marc social que els conté.   

El plantejament és equiparar les situacions d’intimitat amb sexe posant l’interès en el 

marc social que el fa possible. I preguntar-se com incideixen les limitacions i conseqüències 

produïdes en cada situació (marcs relacionals) i en llur desenvolupament, és a dir en 

l’abans i el després.  

Les construccions de gènere juguen un rol a considerar en l’intercanvi. Si en el cas dels 

diners (com a símbol dels recursos de subsistència) i l’amor (romàntic) són elements 

construïts sexuadament, Paola Tabet suggereix que en el cas del sexe:  

“Dans la sexualité il peut y avoir une réciprocité immediate, l’acte sexuel est un lieu 

potentiel d’égalité, mais ce qui est en jeu ici, c’est quelque chose de spécifique et défini: la 

différence entre la possibilité ou la non-possibilité d’exprimers son propre désir, entre 

avoir sa propre sexualité ou fournir un service a quelqu’un d’autre; et les acteurs en ont 

bien conscience (...) cette différence a une structure sociale, elle est un produït social.” 

(Tabet, 2004:155) 

En els marcs de referència amb els que s’ha conduit la recerca: Prostitució, Matrimoni, 

amants s’intueix un continuum on prenen forma infinites expressions intermèdies. Fet que 

aconsella fer-ne una definició el més simple possible, no per a excloure’n cap que 

comprometria la definició, sinó tot el contrari per a ubicar punts precisos de referència en 

un mapa, amb la consideració sense jerarquies de tots els punts collindants. Així, 

Matrimoni seria aquella relació en la que hi ha un document legal que ho certifica. 

Prostitució seria aquella relació en la que hi ha una negociació prèvia i explicita sobre el 

temps, el tipus de servei que es farà i els honoraris. Amants serien totes aquelles relacions 

en les que hi ha sexe però no explícitament diners. La definició oferta per la majoria 

d’informants: “l’intercanvi de serveis sexuals per diners” podria ser rebatuda per Federici 

(2013) i Tabet (2004) ja que simbòlicament totes les dones fan serveis sexuals als homes 

(entès de manera àmplia: sexe, tasques domèstiques i reproductives) Que en el treball 

sexual el sexe estigui efectivament disgregat de la resta no hauria de dificultar l’anàlisi de 

les relacions de gènere sinó més aviat facilitar-lo. 
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A suggeriment del tutor acadèmic el fil conductor de l’anàlisi etnogràfic són els 

conceptes d’intercanvi i reciprocitat. La percepció relatada sobre les experiències viscudes 

és però el que permet entendre les decisions electives de les informants com a esposes, 

amants i prostitutes. Les dones que exerceixen treball sexual tenen un conjunt 

d’informacions més àmplia -i al ser oculta a les altres dones- privilegiada, sobre els homes 

en general i els marits en particular. “Todas las mujeres deberian dedicarse un año a la 

prostitución, así conocerian realmente como son los hombres” Sánchez a Juliano (2004:155) 

També han elaborat un càlcul sobre el que suposa un treball assalariat per un patró i que 

significa el treball sexual autònom. Les consideracions sobre el treball i el sistema 

d’organització social en base a l’Estat i econòmica del capitalisme és un rerafons que no es 

pot ampliar en aquest article, i que queden només breument apuntats. 

ii.  Grup d’estudi. Entrevistes. 

Els primers contactes amb informants van ser activistes pro-drets dels treballadors 

sexuals. Accedint a l’espai que ha propiciat el grup d’estudi concret, les 17 participants d’un 

curs de professionalització de la prostitució el 22 de febrer del 2014. Entre les que hi havia 

persones en actiu en el treball sexual, altres que s’ho plantejaven i altres que no ho són, ni 

en tenen la intenció. En el relat etnogràfic s’han emprat només els testimonis de persones 

en actiu.  

Com a principi general, la prostitució de carrer i les escorts combreguen en un principi 

per a considerar-les per a aquesta recerca: les persones que exerceixen no estan sotmeses 

a cap relació (ni contractual ni coercitiva) amb tercers. Les dones que fan el carrer al Raval 

estan en una situació de pressió policial, immobiliària, política i social que els dificulta 

enormement poder treballar. El fenomen antiprostitució s’instrumentalitza aquí usant 

l’estigma afavorint operacions d’interès capitalista, sota el discurs institucionalitzat de 

dignificar i dinamitzar el barri (Fernández, 2012). Emma i Bibi, treballadores sexuals d’uns 

60 anys que en porten 30 al barri, relaten el cúmul d’adversitats que han tornat el barri 

inhòspit. Angoixades, no volen parlar del que els pregunto, sinó dels problemes punyents 

que sofreixen amb la vivenda, la migrada possibilitat d’ingressos, i les multes que els han 

imposat (Diari de camp, 12 Maig 2012) Estudiar la prostitució al Raval en aquest moment 

és estudiar la gentrificació del barri, fenomen que s’allunya de l’objecte d’estudi.  

Les prostitutes que treballen com a escorts es mostren en anuncis en pàgines web 

especialitzades, on es presenten amb textos i fotografies –generalment amb cara oculta- les 

característiques personals, els tipus de serveis que ofereixen i les tarifes. Els contactes dels 

clients els reben per telèfon o per correu-e. L’atenció del servei es pot produir en hotels per 

hores, hotels convencionals o al seu propi espai.  
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3. Marc teòric.  

i. Eines analítiques.  

La pregunta que estructura la recerca és com incideix la qualitat de l’intercanvi en 

funció dels contextos on es produeixen? Per analitzar-ho s’ha triat aplicar les eines que 

Polany proposa per a l’economia: intercanvi, reciprocitat, redistribució. Les qualitats de la 

reciprocitat proposades per Sahlins: reciprocitat equilibrada, generalitzada i negativa 

matisades per Pálsson en el seu anàlisi de les relacions d’economia política de l’home amb 

la natura marcades per una ontologia dualista pròpia de societats modernes occidentals 

(2001). La primera subjuga, explota el que entenem per medi natural. Però entre els 

humans n’hi ha vistos com alteritats subjugables, fora de la norma cultural: on les dones 

són una categoria més que hi està assimilada (Juliano, 2005, 2011), amb la particularitat 

que elles estan distribuïdes uniformement per tota la societat (Goffman, 2002). Les dones 

estan sotmeses tant al biopoder disciplinari dedicat als productius (Foucault, 1977) com al 

control de la sexualitat dels cossos reproductius (Federici, 2013) (Pheterson, 2013). No es 

tracta només d’estigmes múltiples que interseccionen, sinó que a les dones se’ls apliquen 

els dos dispositius de control.  

Pálsson descriu de tres formes la pràctica social amb la natura: orientalisme, 

paternalisme i comunalisme. L’orientalisme (que posa al costat de la reciprocitat negativa) 

són les relacions extractives del capitalisme amb l’entorn: prendre tot el que sigui possible 

sense tornar res a canvi. El paternalisme es refereix a algunes organitzacions ecologistes 

que tenen com a objectiu salvar els individus de les espècies en perill, obviant però els seus 

hàbitats, l’analogia es trobaria en algunes organitzacions que tenen com a objectiu rescatar 

persones -que anomenen prostituïdes- vulguin o no. És un concepte de natura que ha de 

ser tutelada per la cultura. De Polany, es pren la descripció del comerç on es característica 

la reciprocitat equilibrada: “... lo que diferencia el comercio de estas otras actividades es una 

bilateralidad que asegura tambén su naturaleza pacífica, ausente en expediciones de pillaje y 

saqueo.” (Polany, 1994:159) l’accès al mercat està subjecta a categories socials: “... però a los 

grupos de status más bajo se les puede permitir entregarse a ocupaciones lucrativas que son 

considerades de classe inferior.” (Polany, 1994:163) En la que el mercat de la prostitució es 

manifestaria en la raó del benefici personal de qui exerceix i en la bilateralitat de la 

transacció. Finalment Pálsson (2001) relaciona el comunalisme amb la dinàmica de 

reciprocitat generalitzada en un sistema monista de relació natura-cultura, on predomina 

la contingència i el diàleg. En relació a la política sobre el treball sexual es podria observar 

en el moment que les propietàries del problema fossin interlocutores en peu d’igualtat 

política i jurídica.  
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Els marcs de l’experiència donen un apunt sobre com es condueixen els individus en 

situacions socials on es coneix quin és el protocol d’esdeveniments, en aquest sentit, tant la 

Prostitució com el Matrimoni són espais institucionalitzats. Els seus participants saben que 

en poden esperar, què és tolerable i que no, tot i no ser-ne necessàriament conscients. 

(Goffman: 2006) Però no hi ha pautes nítides en el cas dels amants. I la percepció contínua 

sobre el desenvolupament de la relació és encara més important. “Las percepciones no 

pueden ser falsas ya que la gente simplemente percibe lo que penetra en su conciencia” 

(Milton, 1997:12) No així les interpretacions que se’n fan, mediades culturalment pel 

llenguatge, qüestionables, i en el cas que ens ocupa sotmeses a la valoració retrospectiva. 

Així les informants relaten experiències passades de com ho vivien i com ho veuen en 

l’actualitat.  

Els objectes d’intercanvi, sexe, diners i amor, els considero segons aquests criteris: El 

concepte sexualitat que Foucault (1977) assenyala com un dispositiu sorgit al S. XIX en la 

psicologia que agrupa conceptes fins llavors disgregats, i que en deixa altres fora. En 

aquesta recerca s’entén més com un coneixement del plaer del cos i un tipus de 

comunicació ars erotica, que en el sentit de scientia sexualis com eina que dirimeix entre el 

normal i el desviat que cal mantenir sota control (Foucault, 1977) Els diners no es 

refereixen només al circulant en metàl·lic, sinó tot allò susceptible de ser convertible: 

presents, joies, serveis sexuals, serveis domèstics, temps. L’amor és el que sofreix un salt 

més gran entre el significat i el significant, per tant difícil de llegir etnogràficament. Des de 

un punt de vista emic està subjecte a la vivesa d’una definició construïda contínuament 

entre dues persones, diguem-ne provisionalment parella. També hi he inclòs les relacions 

familiars, les d’amistat, el reconeixement social, i el prestigi simbòlic en el que l’estigma 

seria un tipus d’amor invers. El que en quedaria admès amb moltes reserves seria la idea 

d’amor romàntic, que apunto com un espai que possibilita la reciprocitat negativa. 

ii. El control social com a fons contextual. On treballen les escorts. 

Aquesta recerca es centra en la fenomenologia de les relacions entre dues persones. 

Cal tenir en compte que llur context personal incideix en les possibilitats d’aquestes i que 

estan condicionades apriorísticament per construccions de gènere que s’expressen o 

subverteixen entorn la sexualitat o el sentiment amorós, aspectes que no desenvoluparé 

aquí. El control social exercit sobre les treballadores sexuals adopta diferents arguments 

segons el context concret, on l’estigma moral en seria un més, però que afecta no només 

prostitutes sinó totes les dones. (Juliano, 2004) L’origen de la prostitució no es pot establir 

sota els paràmetres actuals sobre les relacions de gènere, producció i consum, o sota la idea 

de treball, però si que està documentat l’aparició de l’estigma en forma de llei estatal amb 

els assiris (1392 – 1056 a.C.) “What is clear is that severity and public nature of punishment 
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made state intervention into private morality the dominant feature of the law.” (Lerner, 

1986:252) i que segueix en l’actualitat amb lleis sobre avortament, divorci i prostitució. 

(Pheterson, 2013) 

La prostitució gaudeix de tolerància cojuntural quan colonialisme o capitalisme 

l’instrumentalitzen per que proporciona serveis en territoris per roturar. (Tabet, 1987) I 

allà on és prohibida: és impossible controlar totes les converses privades en les que es 

negocien serveis sexuals. La crematística dineraria es construeix entorn activitats 

específiques de gènere. «By the middle of the second millenium B. C. prostitution was well 

established as a likely occupation for the daughters of the poor” (Lerner, 1986:247). 

El treball és una noció moderna amb una empremta singular en l’organització social 

(Carrasco, 2009), no només en horaris, salaris etc. sinó en el prestigi simbòlic. Així les 

mestresses de casa no són considerades treballadores (no són assalariades) i les 

prostitutes tot i percebre una remuneració econòmica explícita no es considera que facin 

una feina. La quantitat de literatura acadèmica sobre prostitució és incommensurable, a 

més de comprendre orientacions antitètiques.  

Analitzen les relacions de gènere descrivint els mecanismes de domini i submissió “... 

no es exagerado compartar la masculinidad con una nobleza” (Bourdieu, 2000:79) i la 

divisió estable mercès a una socialització diferenciada que no es pot inferir de la biologia, 

amb conseqüències a llarg termini (Goffman, 2002). Agustín (2004) i Juliano (2002) i 

(2004) treballen el fenomen del treball sexual sota la perspectiva del control social i 

projectes migratoris.  

Aquestes breus notes completen les idees base per a aquesta recerca. Finalment 

s’estableix un diàleg amb els treballs de Paola Tabet sobre l’exclusió de les dones als 

recursos de subsistència (2004) i les relacions sexo-econòmiques en societats africanes 

(1987). “On treballen les escorts” no es refereix a l’espai físic, sinó a l’amalgama de 

constrenyiments socials, sintetitzats en un principi general d’exclusió als recursos de 

subsistència sobre la categoria social dona i que les obliga a vendre serveis sexuals (en 

sentit ampli) als homes. La desigualtat d’aquest accés fa que costumàriament “... a lieu dans 

un contexte de totale non-reciprocité, puisque les femmes ne sont pas partenaires de 

transaction mais objets de l’échange, (...) une asymetrie (...) telles que les femmes ne peuvent 

fournir rien d’autre que des services.” (Tabet, 2004:47) 

En aquest context més aviat advers s’ubiquen les persones que decideixen exercir el 

treball sexual. Llavors com és que decideixen entrar-hi? La majoria d’informants indiquen 

deutes punyents (Vinyet) pagar la universitat (Aurora, Allegra) una millora laboral amb 
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més reconeixement personal (Bruna) una opció d’autoocupació (Marina, Lila)  una opció 

econòmica regular (Xènia) una opció en el marc de l’economia informal (Virginia era 

menor d’edat en començar) i també una possibilitat per experimentar amb el sexe (Chéryl) 

En prostitució parlar de llibertat és confús si es posa al costat de la necessitat 

imperiosa d’accedir a uns ingressos regulars acceptant feines en el mercat formal en 

condicions definides pels empresaris, en qualsevol sector. En aquest aspecte les dones del 

carrer són molt taxatives, escullen el risc de l’estigma enfront el que consideren explotació. 

4.  Relat etnogràfic. “¡Te explota la consciencia!...”  

A mida que el treball de camp avançava, l’estigma social es va revelar com un fet que 

tenia una incidència més important de la que havia considerat primerament. En iniciar la 

recerca pel treball de camp, primer de tot vaig experimentar una sensació física: “I si em 

segresten?” (Agnès) De les entrevistes realitzades a tretze de les setze participants al curs 

esmentat de professionalització de la prostitució, deu pensaven que les prostitutes (i els 

seus clients) -abans de tenir-hi un contacte directe- que eren víctimes, mala gent, 

desgraciades. L’estigma s’ha revelat sota la forma de “no sortir de l’armari” en els moments 

en que he coincidit amb alguna informant en contextos socials on la discreció era 

imperativa. Dues de les informants, velles amigues, portaven anys exercint i no ho van 

saber fins que una no ho va fer públic en implicar-se a nivell d’activisme, l’altra ho manté 

encara en secret. Chéryl, ho viu com part de la seva privacitat sexual. Vinyet, el primer dia 

que treballava no s’havia plantejat on havia d’atendre els clients, ni portava preservatius.  

i. Reciprocitat equilibrada: “... las putas vendemos tiempo.”  

En l’àmbit de les escorts el càlcul es basa en la negociació sempre renovada partint 

d’unes tarifes predefinides segons un temps. De manera general, les informants 

entrevistades publiquen l’oferta dels seus serveis per un temps mínim d’una hora, amb un 

preu d’entre 120 i 400 euros. La prestació de serveis estan detallats en web, i s’expliciten 

prèviament en la negociació de cada cita, sense afectar els honoraris. Poden rebutjar un 

client, però ho consideren en base a si es poden permetre perdre aquell ingrés, fet que els 

pot fer ser més tolerants que si fos una relació personal. S’escenifica llavors una 

performance de lo eròtic amb components de l’amabilitat pròpia de la hosteleria, on el 

somriure i la seducció possibiliten diferents graus d’allunyament de la persona actuant. El 

tipus de servei és escollit pel client i el més demandat, amb diferència, és la fel·lació. Les 

informants interpreten que no és una pràctica tolerada satisfeta per les esposes, com 
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tampoc ho és el transvestisme2 . En canvi en un entorn de prostitució és una pràctica que 

més aviat els pot estalviar feina i implicació. 

El càlcul és en funció d’on es situen en un mercat molt viu. Quan la feina baixa, 

s’angoixen, i poden arribar a baixar tarifes. Altres però es poden trobar saturades de 

trucades que no poden atendre que solucionen apujant tarifes i col·locant-se en un altre 

segment del mercat. (Marina, Bruna, Vinyet) Els clients de cada franja de preus acostuma a 

ser diferent i el canvi té repercussions immediates. No existeix una relació directa amb la 

solvència del client. N’hi ha de poder adquisitiu que acudeixen els serveis de 50, altres 

estalvien tot l’any per pagar una de 500. (Vinyet)  

És un tipus d’intercanvi en la que intervé el càlcul, l’interès, però que està mediat pel 

marc cultural que predisposa a una experiència i a una percepció d’aquesta: que està 

valorat com, per qui, de quina manera. Tabet (2004) assenyala que la interpretació de 

Malinovski sobre una major llibertat sexual de les dones pot ser una interpretació errònia. 

Ja que estan relacionats amb el regal (una flor quan són infants de 6 o 7 anys, del nen a la 

nena, objectes de més valor com més grans) no expressen una major llibertat, sinó que 

visibilitzen el domini en el fet d’haver de rebre un regal per a que sigui acceptat socialment. 

“C’est une practique si courante qu’une femme sexuellement active répresente un capital pour 

sa famille puisqu’elle procure “une provision de poisson modeste mais regulière, obtenue de 

ses amants reconaissants.” (Tabet, 2004:57) Moltes de les treballadores sexuals són caps de 

família. (Juliano, 2004) Simbòlicament els regals denoten que les dones no tenen accés als 

recursos de subsistència i que els han de rebre fàcticament dels homes, a canvi de favors 

sexuals en sentit ampli: serveis sexuals, reproductius i de manteniment. En cada regal es 

reprodueix el mite fundacional de la dominació masculina... evidentment que hi ha 

excepcions, però no es tracta de saber fins a quin punt això es reprodueix literalment així, 

ni tant sols en quins contextos. El que miro de fer notar és que són “faves comptades”. Un 

univers limitat de possibilitats on resoldre un problema en porta a un altre i així 

successivament fins tornar al punt d’origen. Una altra pregunta és si es pot interpretar cada 

cas sota aspectes de reciprocitat generalitzada, equilibrada o negativa, és a dir que el regal 

sigui un do, calculat per a que retorni o usat com un instrument de poder, per qualsevol de 

les parts. 

Tabet indica que en les societats africanes que ha recercat està mal vist que una dona 

tingui sexe sense obtenir res a canvi, a diferència d’occident on està mal vist esperar una 

recompensa explícita. “Sa richesse (ou sa terre) est son sexe” (2004:146)  

                                                           
2
 En Femme és una associació on homes practiquen el transvestisme en un entorn segur, fora de casa seva, 

perquè les seves parelles no ho accepten. 
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Bourdieu exposa que en les relacions esposa-marit el tabú del càlcul i l’explicitació les 

distingeix de les prostitutes:  

“Las mujeres domésticas, que no tienen utilidad material ni precio (tabú del cálculo y 

del crédito), están excluidas de la circulación mercantil (exclusividad) y son objetos y 

sujetos de sentimiento; en el polo opuesto, las mujeres llamadas venales (las prostitutas) 

tienen un precio de mercado explícito, basado en el dinero y el cálculo, y no son ni objeto ni 

sujeto de sentimiento y venden su cuerpo como objeto.” (1997:177)  

Concretament que és el que es ven en prostitució (tant li fa el format) és una discussió 

habitual, però totes les informants entrevistades veuen ridícul dir que és el cos, ja que el 

conserven íntegre. Algunes diuen que el seu temps “Las putas no vendemos nuestro cuerpo, 

vendemos tiempo. El sexo lo regalamos.” (Vinyet) (que inclouria la seva disponibilitat i no 

només l’estona concreta) altres diuen que una performàntica de lo eròtic, altres que 

simples serveis (pràctiques sexuals) Pia Covre treballadora sexual i activista a Itàlia diu: “Il 

paie le service de l’autre, non le plaisir de l’autre. (...) Ma sexualité il ne peut pas la payer.” 

(Tabet, 2004:154) 

Si en la prostitució un de l’ús de l’estigma es negar-li la naturalesa de treball tot i ser 

remunerat, pel treball en l’àmbit domèstic es fa sota la negació que sigui treball perquè està 

naturalitzat com una tasca pròpia de les dones. El cas és si aquesta essencialització és 

només de caire patriarcal  “... c’est une estructure, et une seule, de l’usage de la sexualité, du 

service sexuel des femmes, qui est admise: le mariage.” (Tabet, 2004:133) o s’articula en 

interès del capitalisme per a estalviar-se els costos de reproducció manteniment, 

fonamentals per a la seva reproducció, però que no podria pagar (Carrasco, 2009:52). 

La prostitució independent seria al nostre parer, reciprocitat equilibrada, ja que és un 

tipus de servei estrictament interpersonal. Sotmès a una negociació permanent, no es pot 

donar per feta i no es pot fer sota una economia d’escala. I tant li fa la tarifa.  

Pel que fa a formats equidistants entre Prostitució, Matrimoni i amants: Xènia, 

actualment té un client fix que l’acompanya sovint, tenen una relació molt propera al que 

seria ser parella. Prefereix mantenir la precaució de no fer-li saber, no fos cas que això 

afectés la relació, en especial al fet que ella segueixi treballant. Encara que fossin parella 

formal, rebre mensualment una quantitat de diners quedaria sobreentesa. Diana (Dafne) 

relata el cas d’una treballadora sexual que va rebre la proposta d’un client per ser l’únic i li 

va posar un pis. Ella li posava límits, calia que avisés si volia veure-la per exemple. El 

problema va arribar quan ella va decidir que volia estudiar a la universitat, llavors la 

relació es va trencar. A Marina un client li oferia 20.000 euros mensuals. Però no em va 
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saber dir si  esperava exclusivitat sexual absoluta, per que ja ho havia rebutjat abans 

d’entrar en detalls. “Ces femmes ne doivent jamais perdre de vue, dans leurs choix sexuels, la 

dimension économique : elles aurant éventuellement un amant pauvre pour l’amour, mais en 

outre un ou plusieurs amants riches pour l’argent. » més que prostitució es tracta de « paying 

lovers » o « amants payants » (Tabet, 1987:8) en el que hi ha comerç (càlcul, interès) però 

que està fora del mercat que regula preus. 

A Etiòpia s’acorden contractualment tots els serveis sexuals i domèstics, i tenen valor 

legal. La dona pot anar a judici si no percep l’acordat i si neixen fills d’aquesta unió, tenen 

dret a part de l’herència paterna. “Le mariage damoz se pratique souvent à l’occasion de 

voyages, de séjours prolongés sur des marchés ou d’autres situations de ce genre. L’homme se 

trouve a avoir a sa disposition une épouse-auberge dans ses lieux de séjour ou bien (…) une 

épouse qui l’accompagne dans ses déplacements. » (Tabet, 1987:7) Les escorts poden ser 

contractades per a hores o dies, per fer acompanyaments a viatges, sopars... en serveis 

anomenats GFE (Girlfriend Experience) Les wazi-wazi en canvi tarifiquen les tarifes pels 

serveis que són exclusivament sexuals. (Tabet, 1987 :10) anàloga del tòpic “30 per una 

fel·lació, 50 un complet”  

El més habitual són relacions que no tenen conseqüències posteriors. Cadascú obté el 

que desitja sense gaire complicacions. Bruna, ha tingut 26 clients en 4 mesos i s’ha 

enamorat d’un. Marina ha fet 196 serveis amb 90 clients diferents en 9 mesos i no s’ha 

enamorat de cap. El seu principal objectiu és fidelitzar els clients, fer que repeteixin, per 

que és com garantir-se un sou. 

ii. Reciprocitat generalitzada: “... el sexo lo regalamos.”  

És aquell tipus d’intercanvi que es fa a fons perdut, sense esperar-ne una compensació 

immediata o que provingui de la persona que la rep. Pálsson relaciona la reciprocitat 

generalitzada amb una relació de l’home amb el medi comunitària, sense idealitzacions, on 

destaca la contingència i el diàleg . (Pálsson, 2001:91) És basa en una epistemologia monista 

del món, en la que no és concebible extreure més del que es prudent per a la reproducció 

de tot el sistema natural i cultural. Està fora del càlcul de les transaccions comercials. En la 

societat actual és característica de les tasques que possibiliten la reproducció social a 

través del manteniment de la vida i que es produeixen en l’àmbit domèstic 

majoritàriament. El sexe seria una d’aquestes tasques que es pot externalizar en persones 

alienes a la família com un cangur o la neteja a canvi d’un pagament?  

Marina explica que s’ha trobat amb clients que li han pagat més del que ella té 

estipulat. Altres volien negociar a l’alça. Va saber que hi ha un nivell on les prostitutes no 
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s’anuncien, on no hi ha tarifes, on el client decideix el preu. Però potser no es tracta d’un 

“preu pagat”, sinó d’un regal, en el que també es  podria observar un continuum, dins dels 

intercanvis sexo-econòmics explícits  

“1) avec un passage graduel du don plus ou moins obligatoire et de nature variée au 

prix ou tarif. 2) De temps. 3) d’spécialisation du service (avec la séparation du service 

domestique et du service sexuel)  4) definition et au prix de chacun des actes ou services 

fournis. » (Tabet, 1987 :11) 

La relació que s’obre en el marc de la prostitució pot veure’s desbordat, passant d’una 

situació controlada a una altra que no, ja derivi en eufòrica o disfòrica. Un client escriu 

sobre una escort: “... Para mí que tú no finjas y que te ofrezcas a mí de la forma que lo haces, 

(...) me hace también sentirme bien y reconocer en ti a un único ser humano, con todos sus 

atributos, a pesar de qué tu y yo jugamos un rol de escort-cliente. “ En aquest cas els límits 

són tant clars i tant respectats pels dos (pagar i cobrar religiosament , no enamorar-se) que 

dóna el camp de joc on la reciprocitat generalitzada i immediata és possible. Expressa el 

que diu Vinyet: es regala, i no és incompatible amb el fet que no es pot comprar. 

En el cas dels amants seria l’intercanvi de sexe per sexe, conservant una intercanvi 

precís en funció de l’interès viu. Les informants descrivien com a característica d’aquesta 

situació el “misteri” potser no tant per la seva informalitat sinó pel caràcter volàtil de la 

situació. No té data de caducitat anunciada com la prostitució, no té caràcter il·limitat com 

el matrimoni. No se sap quan pot acabar, no està subjecte a regles, té un caràcter 

ambivalent. Si hem escollit posar-la aquí i no en el d’equilibrada és per que els diners 

semblen estar-ne exclosos, és a dir està fora del mercat. Més que negociació mercantil és 

consens de desitjos. 

Cal destacar que l’antropologia ha tingut un gran interès a estudiar les formes de 

parentiu estructurades en les aliances (matrimonis) o les filiacions (llinatges) però Tabet, 

assenyala que el que no ha estat sistemàticament recercat en l’antropologia és la 

remuneració dels actes sexuals femenins. (1987, 2004) Sobta com aquests tres fenòmens 

tant relacionats han estat tractats de maneres tant diferents. El fenomen dels amants no 

són sinó petits apunts marginals tractats en gairebé totes les monografies llegides més 

aviat com a què passa quan es produeix un adulteri, o com és l’endoculturació dels infants i 

joves en temes sexuals. Tema iniciat per Malinovski, però que idealitza, “réfute 

vigoreusement l’idée qu’il soit possible d’établir des parallèles entre la situation trobriandaise 

et la prostitution dans d’autres cultures, (...) il ressemble plûtot à “notre usage d’offrir des 

cadeaux à un fiancée (...) que tout simplement admirons.”  (Tabet, 1987:25) Goffman diria 
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que les dones depenen dels seus encants per a ser considerades pels homes com objecte 

d’atencions. (2002) 

Els tres formats estudiats es poden llegir com reificacions (Tabet, 1987) culturals que 

s’exclouen simbòlicament, tot i ser similars en la seva fenomenologia, i que fàcticament són 

transitades consecutivament, simultània i caòtica tant per prostitutes com per clients. Com 

es justifica llavors que una tingui el prestigi, l’altre l’estigma i l’altre el misteri? 

Sembla que entre les informants consultades n’hi ha que separen diàfanament els tres 

aspectes. Així Lila relata que si una treballadora sexual té una parella lesbiana però clients 

homes, la feina no té cap repercussió en la seva vida personal ja que són universos 

totalment diferents. Altres (Vinyet) expliquen que els serveis es poden preparar entre la 

parella i així qui no l’executa en forma part. Tenir un client es converteix en la fantasia de 

tots dos. 

La qualitat de la interacció que fa possible la reciprocitat generalitzada, de què depèn? 

És comunicació? “Puedo conocer mejor a alguien haciendo sexo que hablando” (Virginia) ja 

sigui sexual, verbal o de construcció de codis que signifiquen universos privats als altres, 

“para mi amor es eso” (Lila) i no implica que duri sempre. 

iii. Reciprocitat negativa. “Las putas no vendemos nuestro cuerpo...”  

És aquella en la que l’intercanvi no és igualment profitós per les dues bandes sinó que 

una part mira de treure’n més profit que l’altra, és típica del robatori, el saqueig i el 

regateig. Pálsson ho identifica en les relacions natura-cultura amb la relació orientalista de 

l’home cap al seu entorn. I que identifica amb les pràctiques capitalistes abonades per una 

ontologia dualista de la realitat, natura i cultura estan clarament separades, i és la segona la 

que sotmet i explota la primera. Sota aquesta perspectiva diríem que la reciprocitat 

negativa s’ubicaria de forma característica en les relacions en les que terceres persones 

s’apropien monetàriament de part del guanys del treball sexual d’algú.  

L’expressió “prostitució de luxe” porta a confusió ja que pot ser que el luxe (els 

oripells i el champagne…) sigui només pel client sense repercutir en les condicions de la 

treballadora sexual. Amb independència de l’embolcall, pot ser que les seves condicions de 

feina siguin escollides o imposades -no per unes circumstàncies mundanes de 

supervivència on sempre hi ha elecció possible- sinó molt concretes de condicions laborals 

sense regulació en les que els empresaris (o organitzacions delictives) tenen via lliure per 

abusar d’una situació de poder. Situacions no del tot llunyanes es podien donar legalment a 

tot Europa fins no fa gaire dècades, on les casades no podien treballar, tenir un compte 

corrent o sortir a l’estranger sense permís del marit.  “Los macarras pequeños son los 
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peores... si alguno es peligroso no son los grandes.” (Juliano, 2004:199) perquè tot sovint 

estableixen relacions sentimentals amb les seves pupil·les (Dafne). 

En la indústria del sexe el salt semàntic sobre el gènere i l’activitat sexual (censurat vs. 

incentivat) pot ser explotat industrialment: en una línia eròtica les noies reben una 

formació sobre “comme être de vrai salopes” sancionant per contracte l’expressió de la seva 

sexualitat personal. (Chaker, 2002) 

En el cas de les informants entrevistades, la reciprocitat negativa que hagin pogut 

experimentar l’han sofert tant en feines convencionals, com en relacions de parella amb 

intenció d’estabilitat i no tant en relacions de prostitució. Però es dóna. Lila explica que una 

massatgista tantra (que no s’impliquen sexualment ) s’enamora d’un client i comencen a 

quedar fora de la feina (és a dir de les cites concertades a través d’un servei estipulat com a 

tal) trobades en les que hi ha sexe. Passen junts un cap de setmana sencer (una escort 

percebria 6000 euros). Poques setmanes després ell desapareix, i ella es queda amb la 

sensació que l’han enganyat, abusat. (Lila) “Hi ha clients autèntics experts en camelar-se les 

novates per tangar-les.” (Vinyet) Així que de manera general, la recomanació entre 

companyes és no enamorar-se mai d’un client i evitar que un client s’enamori. “El mejor 

cliente es el que paga sin protestar y se va a su hora. Y chau.” (Virginia) 

No totes les informants han relatat experiències similars, però cap n’està a resguard. 

Després d’haver passat per una situació així el recel cap als clients es pot intensificar. 

Aquesta seria una constant: una certa desconfiança mútua basada en que en les cites amb 

desconeguts els plantons no són habituals però tampoc rars. (Virginia, Bruna) Altres cops 

el client ha decidit marxar en veure qui havia contractat (pagant, això si) per que “no ets el 

que m’esperava” (Vinyet) per que li agradava massa (Bruna) altres cops ha estat la 

treballadora sexual la que ha fet fora un client massa impetuós amb gestos precisos 

d’autodefensa (Vinyet) o avergonyint-los tornant els diners (Virginia) També es pot donar 

alguna bona amistat o amor veritable, (Xènia, Vinyet) però és “com trobar una agulla en un 

paller”. Les més experimentades detecten les trucades falses quan són massa llargues: 

alimenta una fantasia onanista? 

Bruna va trencar amb el pare de la seva filla. Com que era força irregular amb els 

pagaments acordats per a la nena -i no eren casats- va haver de denunciar-lo per a poder 

obtenir un sentencia ferma per una pensió alimentícia. Actualment la llei protegeix els 

interessos del menor. El projecte familiar viu és pujar una filla. Bruna havia tingut diverses 

relacions de monogàmia sobreentesa i la durada indefinida era “a muerte”. Però no duraven 
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més de 2 o 3 anys.  En alguns interludis va freqüentar una web de contactes3 on va conèixer 

gent de tota mena. Alguns només volien sexe: se’ls notava amb ganes de marxar tot seguit. 

Es va sentir utilitzada. “Que els tíos n’han tret més que jo.” (Bruna)  

Un cop el sentiment amorós és present, l’anhel de convivència és una fantasia 

recurrent: “Si està tant enamorat, farà tot el possible per a estar amb mi, no?” que pot 

esdevenir malson. Per Vinyet estar casada i amb un fill, era el més gran a la vida, tant, que 

el sexe va deixar d’interessar-li. El marit amb qui compartia negoci va demanar crèdits i 

desviava els ingressos fora. Com avaladora va haver de pagar un deute de 200.000 euros, 

que va saldar en 4 anys. “Hay que follar mucho, para pagar eso, eh?” Per Marina, el marit es 

va revelar com un “lobo social” de cara enfora eren la parella perfecta, no hi havia festa 

social sense ells. Però maltractava la família, el servei i els empleats. Paulatinament del 

maltracte psicològic va passar al físic. Marina es va sotmetre i el defensava davant tercers. 

Fins que la seva família la va rescatar literalment, aïllant-la fins que s’adonés que la seva 

vida corria perill. Marina pensava que el podia canviar. 

iv. Anàlisi. “¡Te explota la consciencia!”  

El que he provat d’articular etnogràficament aquí, ho elaboren de manera empírica les 

treballadores sexuals. Dafne, és psicòloga en un servei municipal d’atenció integral a 

treballadores sexuals, fa 10 anys que escolta històries de vida, ha fet milers d’entrevistes. I 

aquesta seqüència és força habitual:  

“... las mujeres de Marruecos… definen que estar en la prostitución para ellas es un 

descubrimiento de la libertad personal, de la libertad sexual, de… haber salido de 

situaciones de matrimonio de mucha violencia, de ser amantes que no les reportaba 

ningún beneficio…. Y que en la prostitución pues tienen todo eso. (…) pasando por las tres 

etapas pueden definir como esta última como el espacio de libertad donde deciden. Son 

ellas dueñas de su vida y en las otras no. (...) Estan muy sujetas por el dinero… también, 

pero tienen mucho margen.” (Dafne)  

Però no es tracta només de deslliurar-se d’una violència simbòlica androcèntrica, 

redefinint la prostitució d’opció desesperada per tirar endavant a una eina que els ha 

permès millorar substancialment la seva situació. Repercuteix no només en la seva 

independència, sinó també en la seva autoestima en cobrar per allò que cal donar gratis 

(Juliano, 2004) S’escapoleixen de feines mal pagades, i els resulta més desitjable que altres 

                                                           
3
 http://badoo.com 
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opcions en l’economia informal: “Como es posible que pida limosna, pudiendo trabajar como 

prostituta!” Juliano (2004:200)  

He apuntat breument la relació del capitalisme amb la prostitució com a instrument 

per a l’expansió, però no sempre té una caire d’explotació. Així resulta atractiva per les 

dones és en poder elegir una situació relativament millor: Tabet refereix entre els nyayusa: 

« … enfin les femmes qui partirent se prostituer dans les zone des mines d’or : elles se libérent 

ainsi des chaînes du mariage et de la parentèle, et elle remboursa son prix à l’époux qui la 

tenait prisionnière. » (1987 :18). Per tot plegat, comptat i debatut « Cuando entiendes lo que 

significa ser mujer en la sociedad actual, te explota la consciencia. Y ya no hay vuelta atrás.” 

(Lila)  

La intenció era exposar un mapa de situacions on no hi ha una relació unívoca, 

substantiva de cap element amb cap altre. Tot està subjecte, al capdavall a les percepcions i 

interpretacions que fan els subjectes de les vivències amb altres, és a dir intersubjectives. 

Es diu “Amor” però que és? El sexe és el lloc possible que es produeixi una reciprocitat 

generalitzada, gratificant per igual a les dues parts en el comú construït en la immediatesa. 

Els diners són intercanviats en funció de qui té un accès als recursos més solvent, en el que 

sovintegen homes proveïdors i dones receptores directes. L’amor concebut de manera 

consensuada és quelcom diferent de l’amor romàntic projecció de fantasies no coincidents. 

A partir de les dades etnogràfiques obtingudes en aquesta recerca i del seu anàlisi 

teòric, proposo sintetitzar a diferents nivells les relacions interpersonals sexo-afectivo-

econòmiques en formats de relació.  

v. De la Institució al format.  

Crec haver demostrat amb els casos exposats que cap dels marcs socials garanteix que 

la qualitat de les relacions en termes de reciprocitat garanteixi ni la satisfacció ni la 

desgràcia. Tot i així algunes estan institucionalitzades amb una càrrega moral oposada que 

l’incentiva o inhibeix. També hi ha el problema de la pràctica dels amants que escapen a 

definicions més enllà de la contingència. Si al començament partia d’unes prenocions 

senzilles per parlar de Prostitució, Matrimoni i amants, ara el propòsit és fer-ne una 

descripció comparativa (no essencial) més acurada. Proposo així la idea de “formats de 

relació” sempre considerats des de una òptica de reciprocitat generalitzada-equilibrada (no 

pel fet de l’economia implícita, sinó de la equitat interpares) Aquests formats de relació 

proposats tot just són un punt de partida. La imatge que s’hi acostaria provindria del 

disseny gràfic o, encara millor, del patronatge tèxtil. Pantalons, faldilles o vestits son peces 

de roba de concepte senzill, però que poden prendre mil formes diferents: curt, llarg, ample 
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o arrapat. I també hi ha formats intermedis: faldilles-pantaló, conjunts faldilla i brusa que 

juguen amb el trompe-l’oeil. Finalment cada peça cal ajustar-la a mà a cada cos. Els formats 

en aquest sentit són categories amorals i és amb aquesta analogia que cal llegir la proposta, 

que a la pràctica es modela, transforma, adapta per part de cadascú o conjuntament en 

parella a les necessitats, moments vitals sempre nous.  

Gran format (Matrimoni) De temps il·limitat, l’amor se li suposa, el sexe recreatiu 

no necessàriament. Les xarxes familiars i socials són importants, potser fins i tot més 

que la relació personal de parella. Els diners juguen un rol eufemitzat (tabú del càlcul) 

on la comunitat de béns o les capitulacions matrimonials n’estableixen les regles 

internes per a cada cas en un projecte familiar heretable. En cas de divorci part del 

projecte familiar pot seguir viu. Es pot o no donar la identificació de sexe-amor-relació 

de parella-projecte familiar. Les “parelles de fet” entrarien en aquest format, només que 

es reconeix retrospectivament la seva qualitat. Segons Bachhochfen l’etimologia de 

Matrimoni és el domini de la mater, el Gineceu, l’espai privat en el que les dones 

organitzen i manen. On els marits no tenen simbòlicament ni veu ni vot. Fins quin punt 

és encara així, en especial en aquelles relacions on l‘esposa no treballa fora de casa i el 

marit si. Quin dels dos té més dependència econòmica i emocional, a qui li cal més 

seguretat? 

 Petit format (Prostitució) És una situació liminar produïda i protegida per 

l’intercanvi de diners. Sotmès a negociació prèvia i clara: durada pre-determinada, 

retribució i tipus d’interacció permesa. Un cop es produeix la separació, les 

conseqüències físiques o emocionals d’aquella experiència són assumides per cadascú 

per separat. No acostuma a establir-se una xarxa de relacions creuada entre prostitutes 

i clients, si més no igual de sòlida. L’absència de compromís és norma. En la prostitució 

es produeix el trencament del tabú del càlcul i de l’explicitació: es cobra en cash 

prèviament. Ocupen l’espai públic que està simbòlicament vetat a les dones, i trien quin 

ús donen als diners guanyats. Però en la intimitat, qui mana són elles, posen els límits i 

les condicions. 

Sense normes és un misteri (amants) A diferència de les altres dues que 

gaudeixen d’un substantiu que n’indica el caràcter institucional, amants és una situació 

tant contingent que és un gerundi el que l’expressa: amant és el que està estimant. En 

alemany Liebhaber és “el que té l’amor” però pot deixar de tenir-lo en qualsevol 

moment. Existeix mentres es fa, i s’esvaeix imprevisiblement. No té ni la durada 

concreta de la prostitució, ni el projecte de vida de la parella. La naturalesa de les 

expectatives pot ser dispar. Els diners poden jugar un rol eufemitzat en forma de regals, 
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àpats, etc, però caldria veure si no és més en relació al poder adquisitiu relatiu entre 

dues persones, més que del rol de gènere.  

És una manera de reordenar conceptualment les pràctiques socials de parella. Tot i 

que és un mot que no acaba de recollir el que vull dir... parella? Comprèn la fugacitat 

atzarosa d’intimitats poc gratificants? Comprèn aquelles relacions gratificants i plenes que 

no han tingut mai sexe de manera electiva o forçada? El mot intimitat o zweisamkeit (la 

traducció literal de l’alemany és soledat de dos) ni comprèn ni exclou explícitament el sexe, 

caldria un terme que si ho recollís per a facilitar saber de què es parla. I si és així el sexe 

concebut com una ars erotica o com un scientia sexualis? El que destaco és la dificultat per 

referir-se a una situació, la intimitat sexual, sense que estigui carregada de les 

construccions socials entorn la gènesi que la fa possible. Com pot ser que estigui sancionat 

positivament en el marc del matrimoni i no en el de la prostitució, si qualitativament pot 

ser igual de bell, gratificant o bé dolorós i abusiu? 

5. Conclusions. Cossos inalienables.  

La definició de prostitució com a intercanvi de sexe per diners expressada per les 

informants no resulta del tot satisfactòria analitzada des de el punt de vista de l’economia 

de gènere que proposa Tabet (2004) ja que totes les dones intercanvien serveis sexuals per 

diners.  En aquest sentit, en un gest acrobàtic per a pensar les coses des d’un altre lloc i en 

cap cas amb ànim negacionista, la prostitució no existeix. Però en relació a les treballadores 

sexuals independents el seu principi és que precisament són cossos i ments inalienables? 

Es situen netament en un espai de mercat? El sexe que tenen en privat (independentment 

de si és amb una parella estable o esporàdica, fora de la feina) és un comú? El punt clau és 

el poder escollir en cada moment entre les opcions i possibilitats al seu abast? Quin paper 

juga l’estigma? És el de dificultar a les dones l’accés a uns recursos? Hi ha 3 professions en 

que les dones guanyen significativament molt mes que els companys homes: Les models, 

les actrius pornogràfiques i les prostitutes.  

La oferta de disponibilitat de treballador@s sexuals és la que fa possible aquesta 

forma de marc social de relació. Això requereix, una sèrie d’operacions que poden ser tant 

senzilles com arreglar-se intencionalment i acudir on es posen les dones del carrer amb un 

discurs gestual concret, o com en el cas de les escorts amb més complexitat. Però el salt més 

difícil és psicològic, de percepció d’aquesta situació social. Primer superar el prejudici, 

després decidir que fer amb l’estigma en les relacions quotidianes, organitzar tots els 

aspectes logístics, publicitar-se, gestionar les trucades i finalment rebre el primer client. En 

aquest moment pot aparèixer l’estigma altre cop, instrumentalitzat pels clients: “No ets una 

professional” o “L’altra ho fa més barat” (Vinyet) 
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L’estigma exerceix un control social directe, el rumor alimentat per la confusió de 

termes (trata, tràfic, prostitució forçada) manté allunyades les dones d’aquesta opció 

practicable si es tenen les claus del seu desig en relació al sexe, l’amor i els diners. I després 

d’un aprenentatge que pot durar un any (Agustín, 2004) per saber com es vol exercir 

aquesta feina, és a dir familiaritzar-se amb les diferents modalitats que encaixin amb les 

preferències personals, haver passat per prou situacions diferents amb els clients... les 

persones que fan treball sexual, esdevenen cossos inalienables. Ni patró, ni marit.  

Aquest és un procés psicològic més complicat de fer per a elles (per la logística i el 

control sobre la sexualitat femenina) que per a ells (facilitat d’accés i  permissivitat sobre la 

sexualitat masculina) Organització de la feina, de la disponibilitat, concebre una 

performàntica de lo eròtic, millora de tècniques sexuals, etc, per a ells accedir a aquest 

marc de relació és fer una trucada de telèfon. Per que per a la clientela es “… un mundo ahí 

montao maravilloso de sexo, desenfreno y goce del cuerpo que vosotras ni imagináis. (…) A las 

mujeres les falta información para entender el mundo en el que viven. Porque si lo sabrían no 

lo tolerarían. (…) Y los hombres enfrentan el mundo desde un lugar mucho más placentero.” 

(Lila) 

L'intercanvi sexoeconòmic (no el del sexe per sexe) reprodueix el mite fundacional de 

les dones excloses de l'accés als recursos. Dones que accedeixen als recursos pels propis 

mitjans no ho tenen millor: Reprodueixen el mite fundacional del capitalisme, alhora que 

renuncien al refugi del comú (sexualitat, familia, habilitats domèstiques) No és 

essencialitzar-ho, per que els homes també escullen renunciar-hi, però quin paper juga 

encara llur socialització heteronormativa que no els mostra una altra manera possible de 

fer les coses? 

Estudiar els intercanvis sexo-econòmics des de la proposta d’economia substantiva de 

Polany -és a dir un tipus d’economia incrustada en altres àmbits de l’existència que no són 

estrictament econòmics en el sentit formal- que incideixen en les pràctiques que les 

persones fan per obtenir un substent. No és casualitat que Polany tracti sobre “El sustento 

del hombre” en un àmbit, el públic, que és dominat per la masculinitat. Tabet assenyala que 

les dones han de vendre els seus serveis, i la proposta seria estudiar, amb les mateixes 

eines “el sustento de la mujer” que es dirimeix en l’àmbit privat, ja sigui de la intimitat 

sexual o domèstica. Aquesta proposta per a una futura recerca partiria de la idea a 

considerar a la categoria social home (però per extensió a totes aquelles persones que 

tenen accès als recursos) a ser considerats com a proveïdores de diners per a les que no en 

tenen. En el que la eina d’anàlisi fonamental seria la redistribució de la riquesa cap a altres 

que en tenen menys. 
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