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Una assignatura pendent del feminisme i de l’esquerra

“Al llarg de mil·lennis, els homes han utilitzat els cossos de les dones al seu antull, els 
han controlat, intercanviat per reforçar els seus llaços de solidaritat, venut per a ús i 
plaer masculins. Vet aquí una curiosa manera d’invertir la realitat: lluny de ser l’ofici 
més vell de les dones, la prostitució constitueix el més antic dels privilegis de què gau-
deixen els homes”.	Claudine	Legardinier,	Saïd	Bouamama.

Si	hi	ha	un	fenomen	social	que,	en	aquests	primers	anys	del	segle,	genera	controvèr-
sia	i	divideix	el	moviment	feminista	i	el	conjunt	de	les	esquerres,	aquest	és	sense	cap	
dubte	el	de	 la	prostitució.	Tradicionalment,	es	perfilaven	sobre	aquesta	qüestió	dos	
grans	camps	en	el	pensament	polític.	El	primer,	conservador,	combinava	el	menyspreu	
i	la	condemna	moral	de	les	dones	prostituïdes,	considerades	responsables	de	les	se-
ves	vides	“depravades”,	amb	una	indulgent	comprensió	pel	que	fa	a	la	fogosa	inclina-
ció	“natural”	dels	homes.	La	prostituta	preservava	la	virtut	de	la	dona	“honesta”.	Des	
d’aquesta	òptica,	sorgeix	el	prohibicionisme	-	és	a	dir,	la	consideració	de	la	prostitució	
com	un	delicte,	la	qual	cosa	comporta	una	persecució	particularment	focalitzada	so-
bre	 les	dones	prostituïdes.	De	fet,	però,	el	prohibicionisme,	perfectament	hipòcrita,	
mai	no	ha	pogut	domesticar	un	fenomen	arrelat	en	la	desigualtat	social,	la	violència	i	
l’opressió	de	gènere.	A	tot	estirar,	ha	pretès	“netejar	els	carrers”,	abocant	la	prostitució	a	
una	sòrdida	semiclandestinitat.	Fins	i	tot	sota	els	règims	repressius	de	les	monarquies	
petrolieres	del	Golf,	on	la	dona	s’exposa	a	la	pena	de	mort,	la	prostitució	és	avui	una	
realitat	en	plena	expansió.

L’alternativa	de	la	regulació	del	comerç	sexual,	a	hores	d’ara	tan	en	voga,	consti-
tueix	de	fet	una	idea	molt	antiga.	Sense	necessitat	de	remuntar-nos	als	exemples	medi-
evals	d’organització	dels	bordells	a	càrrec	de	les	autoritats	municipals	o	eclesiàstiques,	

Prefaci



Abolir lA prostitució. Manifest.

– 10 –

podríem	citar	com	a	curiositat	-	i	precedent	d’algunes	ordenances	de	recent	factura	-	la	
decisió	del	Consell	Municipal	de	Buenos-Aires,	adoptada	el	1624,	en	virtut	de	la	qual	
“totes les dones de mala reputació havien de viure en cases allunyades de les cases honestes 
i principals”.(1)	El	vell	segregacionisme,	així	com	les	formes	més	modernes	de	reglamen-
tació,	parteixen	d’una	mateixa	i	fatal	constatació:	atès	que,	de	totes	maneres,	sempre	ha	
existit	i	sempre	existirà	“l’ofici	més	vell	del	món”,	millor	serà	ordenar	la	seva	pràctica	
segons	determinats	criteris.	I	aquests	criteris,	com	no	podia	ser	de	cap	altra	manera,	
sempre	han	redundat	en	una	vexació	i	en	un	enquadrament	de	les	persones	prostitu-
ïdes:	des	dels	controls	sanitaris	de	malalties	venèries	-	practicats	exclusivament	sobre	
les	dones	-,	passant	pels	clàssics	bordells	fins	a	les	formes	d’organització	més	recents	i	
massificades	de	la	indústria	del	sexe.	Enarborant	una	vetusta	moral	o	bé	esgrimint	un	
pragmatisme	higienista,	 prohibicionistes	 i	 reguladors	 comparteixen,	 en	 el	 fons,	 una	
mateixa	percepció	de	la	condició	humana.

Molt	 abans	 que	 el	 feminisme	 construís	 els	 instruments	 teòrics	 necessaris	 a	 la	
comprensió	del	 fenomen	històric	del	patriarcat	 i	 a	 la	 seva	 imbricació	 en	el	 funcio-
nament	 i	 reproducció	 de	 les	 societats	 de	 classes	 -	 aportació	 decisiva	 al	 pensament	
emancipador	del	segle	XX	-,	l’esquerra	social	europea,	des	dels	seus	balboteigs,	va	tenir	
ja	una	altra	manera	de	veure	les	coses,	en	les	antípodes	de	l’anatema	dels	púlpits	i	de	
la	moral	burgesa.	“Els	Miserables”	reconeixien	amb	emotiva	solidaritat	en	Fantine,	la	
manufacturera	empesa	a	prostituir-se	per	alimentar	la	seva	filla	Cosette,	la	víctima	de	
l’explotació	i	la	injustícia,	la	més	humiliada	de	la	humiliada	classe	proletària.	Aquesta	
intuïció	precisa	de	què	la	prostitució	s’acarnissa	sobre	els	éssers	més	vulnerables	del	
poble	treballador	ha	precedit	 la	construcció	d’un	discurs	teòric	i	ha	acompanyat	les	
gestes	alliberadores	del	moviment	obrer.	Tota	autèntica	revolució	d’horitzó	socialista	
s’ha	caracteritzat	per	la	irrupció	decidida	de	la	dona	sobre	l’escena	política,	des	d’on	
ha	pres	la	paraula	i	ha	esbossat	l’ideari	de	la	seva	emancipació	–	de	la	mateixa	manera	
que,	al	revés,	tota	involució	ha	comportat	el	retorn	de	la	dona	a	la	 llar	tradicional	i	
a	la	reafirmació	de	la	seva	condició	de	subordinació	a	l’home.	Amb	major	o	menor	
encert,	tota	revolució	ha	comportat	una	pulsió	alliberadora	de	les	dones	prostituïdes,	
les	ha	convocat	a	alçar-se	sobre	el	fangar	d’una	opressió	secular	i	a	recobrar	la	dignitat	
arrabassada.	(Des	d’aquest	punt	de	vista,	la	revolució	espanyola	de	1936	no	va	ser	una	
excepció,	 i	 la	 tasca	de	 l’anarquista	Federica	Montseny	al	capdavant	del	Ministeri	de	
Sanitat	del	govern	frontpopulista	així	ho	palesà).	La	permanència	d’una	xacra	social	i	
moral	com	la	institució	que	representa	la	prostitució,	resultava	inconcebible	en	el	pro-
jecte	d’una	 societat	 igualitària.	Avui,	 tanmateix,	declarar-se	abolicionista	no	 resulta	
gens	fàcil	per	a	les	dones	i	homes	d’esquerres.
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Pèrdua de valors

“Els valors liberals han contaminat una part important de l’esquerra i del moviment de 
dones”,	escriu	el	sociòleg	quebequès	Richard	Poulin	a	les	seves	“Quinze	Tesis	sobre	el	
capitalisme	i	el	sistema	prostitucional	mundial”.(2)	“Foren els socialdemòcrates i els Verds 
alemanys els que van legalitzar la prostitució. (...) Sense pretendre fer aquí un balanç 
d’aquesta esquerra, (...) cal assenyalar que la seva acceptació dels valors liberals li ha per-
mès exercir, a certs països, un paper actiu en la normalització de les indústries del sexe en 
nom de la defensa de les “treballadores del sexe” i del “dret a l’autodeterminació personal”, 
del qual formaria part el dret a la prostitució. (…)”.

Considerar	que	la	prostitució	no	es	pot	equiparar	amb	un	treball	qualsevol,	afir-
mar	que	aquesta	institució	és	degradant	per	a	la	dona	o	que	es	basa	estructuralment	
en	una	relació	de	dominació	masculina	i	de	violència	de	gènere	-	i	que,	per	tant,	no	es	
tracta	de	gestionar	 aquest	 fenomen,	 sinó	de	depassar-lo	històricament	 i	 socialment,	
començant	per	considerar	les	persones	prostituïdes	com	a	víctimes	del	mateix	-,	s’ha	
convertit	en	una	actitud	militant,	a	contracorrent	d’un	regulacionisme	difús	i	majorità-
riament	acceptat	entre	gent	d’opinions	generalment	avançades.	El	feminisme,	tan	lúcid	
en	la	deconstrucció	de	les	múltiples	manifestacions	del	patriarcat,	queda	sumit	aquí,	
les	més	de	 les	vegades,	en	un	 incòmode	mutisme.	En	aquests	moments,	resulta	més	
fàcil	escoltar	en	boca	de	veteranes	feministes	algun	irat	comentari	sobre	“el rebuig del 
victimisme”	que	una	crida	a	reaccionar	davant	les	infames	condicions	d’existència	que	
pateixen	centenars	de	milers	de	dones	en	el	submón	de	la	prostitució.	Les	víctimes	de	la	
violència	quotidiana	de	màfies	i	d’Estats,	de	proxenetes	i	de	quants	homes	accedeixen	
als	seus	cossos	a	canvi	de	diners,	rarament	són	recordades	un	25	de	novembre.	Objec-
tivament,	 i	 en	 ruptura	amb	 la	millor	 tradició	 feminista,	 aquesta	 invisibilitat	 soscava	
solidaritats	i	ens	duu	a	considerar	que	hi	ha	víctimes	dignes	de	ser	defensades...	i	altres	
que,	d’alguna	manera,	són	responsables	del	seu	destí.

Però,	si	el	feminisme	es	debat	avui	entre	tals	contradiccions,	no	són	menys	esquin-
çadores	les	que	es	manifesten	a	les	files	de	l’esquerra,	i	que	assenyala	Poulin.	Al	nostre	
país,	només	una	part	del	minoritari	moviment	comunista	 i	de	 l’extrema	esquerra	-	 i	
alguns	 sectors	 de	 la	 socialdemocràcia	 -	 consideren	necessari	 implementar	 reformes	
legislatives	i	programes	tendents	a	protegir	i	brindar	alternatives	a	les	dones	en	situació	
de	prostitució,	en	la	perspectiva	d’eradicar	aquesta	pràctica.	És	major	el	predicament	
d’aquelles	opcions	que	insisteixen	a	voler	regular	l’exercici,	legalitzat,	de	la	prostitució.	
Aquesta	és,	per	exemple,	 la	posició	oficial	de	 forces	 tant	 rellevants	com	Comissions	
Obreres	o	la	Federació	d’Associacions	de	Veïns	de	Barcelona.	Una	posició	inquietant	
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per	poc	que	es	reflexioni	sobre	les	seves	implicacions.	Algú	s’ha	parat	a	pensar	en	què	
podrien	consistir	un	conveni	col·lectiu	d’aquest	ram,	una	inspecció	del	 treball	o	uns	
cursets	de	formació?	Serien	els	setze	anys	una	edat	legal	adequada	per	incorporar-se	a	
aquesta	“professió”?	Podria	rebre	una	dona	a	l’atur,	per	part	de	l’INEM,	una	oferta	de	
treball	com	a	prostituta?	(No	es	tracta	d’una	digressió	retòrica:	aquesta	situació	ja	s’ha	
donat	a	Alemanya).	Explorar	aquesta	opció	significa	endinsar-se	en	un	laberint...	 les	
sortides	del	qual	resulten	inevitablement	humiliants	per	a	la	dona.

Nedant en plena “ post ideologia”

Una	ona	de	“modernitat”	ha	envaït	el	pensament	crític,	omplint-lo	de	dubtes	paralitzants.	
“Cal distingir entre la prostitució forçada, condemnable, i aquella que constitueix una lliure 
opció”. Sovint, aquestes	veus	liberals	són	presoneres	d’una	il·lusió:	el	miratge	d’una	pros-
titució	raonablement	 lliure	de	violències,	dignificada	socialment	 i	exercida	dins	de	 les	
coordenades	d’un	modern	Estat	de	benestar.	Però,	si	“un	altre	món	és	possible”,	cap	altra	
prostitució	no	ho	és.	La	violència	intrínseca	que	suposa	el	“dret”	d’un	home	a	posseir	al	
seu	antull	el	cos	d’una	dona	-	i	que	fa	de	la	prostitució	paradigma	i	última	frontera	de	la	
dominació	patriarcal	-	es	conjuga	i	es	nodreix	dels	trets	propis	de	l’imperialisme,	règim	
per	excel·lència	de	la	desigualtat,	les	guerres,	l’opressió	i	la	misèria	per	a	la	majoria	de	la	
humanitat.	I	així	tenim	la	prostitució	realment	existent,	sòrdida	i	brutal	en	la	seva	dimen-
sió	planetària:	el	tràfic,	amb	finalitat	de	prostitució,	de	milions	de	dones	i	de	nenes	a	tot	
el	món;	les	xarxes	mafioses	i	les	seves	connexions	corruptes	amb	governs	i	institucions;	
l’explotació	sense	límits	de	la	misèria	i	la	desestructuració	social;	el	confinament	de	dones	
i	menors	en	bordells	i	destinacions	de	turisme	sexual;	 l’exposició	en	carrers,	carreteres	
i	polígons	 industrials...	 I,	a	cada	pas,	 les	malalties,	 la	degradació	psíquica	 i	 física...	 i	 la	
violència,	la	violència	quotidiana	per	part	de	clients,	proxenetes	o	policies	-	ja	sigui	en	la	
seva	funció	“d’agents	de	l’ordre	públic”	o	com	a	còmplices	corruptes	de	les	pròpies	xarxes	
de	prostitució.	Els	països	que,	com	Holanda,	han	optat	per	la	legalització,	no	solament	no	
han	aconseguit	desterrar	cap	d’aquests	trets	odiosos,	sinó	que	han	vist	créixer	exponen-
cialment	el	tràfic	de	dones	-	provinents	sobretot	de	regions	econòmicament	deprimides,	
com	els	països	d’Europa	de	l’Est	-,	multiplicar-se	el	nombre	de	dones	prostituïdes	-	singu-
larment	en	circuits	il·legals	-	i	augmentar	el	volum	de	negoci	i	la	influència	de	les	màfies	
en	la	societat	i	el	poder.	Un	volum	de	negoci	que	reforça,	integrant-se	a	les	seves	“respec-
tables”	institucions	financeres,	les	tendències	parasitàries	i	especulatives	que	caracterit-
zen	al	capitalisme	contemporani.	Les	ingents	sumes	de	diners	generades	per	la	prostitució	
flueixen	a	través	dels	mateixos	canals	que	els	beneficis	del	tràfic	d’armes	o	de	drogues...	i	
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s’acaben	blanquejant	en	la	voràgine	especulativa	de	les	bombolles	immobiliàries.	La	pros-
titució	enfonsa	les	seves	arrels	en	el	terreny	adobat	de	la	pobresa	i	la	desesperança	social.	
I	en	elles	redunden	els	seus	amargs	fruits.

Una altra experiència

Hi	ha	algunes	altres	experiències,	diferents	de	les	regulacions	que	han	afavorit	l’expansió	
de	les	indústries	del	sexe,	de	les	quals	els	mitjans	de	comunicació	no	acostumen	a	parlar	
gaire. “Suècia, gràcies a una política desenvolupada durant molts anys a favor de la igualtat 
entre homes i dones, considera que la prostitució constitueix una violència exercida sobre les 
dones. És el primer país que va estudiar el comportament dels clients (informe d’Axel Sven 
Manson, presentat a la Unesco l’any 1987), i pretén conscienciar els autors de tal violència. 
A partir de l’11 de gener de 1999, la prostitució - en el sentit de prostituir una persona - està 
prohibida i els clients - prostituïdors - són considerats com a delinqüents susceptibles de ser 
condemnats a penes de presó. S’ha endegat un treball d’acompanyament, a càrrec de serveis 
socials especialitzats, a fi d’ajudar les persones prostituïdes que ho desitgin a abandonar la 
seva condició, la qual cosa és el cas de més del 90% d’elles. També s’ha promogut una política 
d’informació, dirigida al públic, per dissuadir els homes de recórrer als serveis d’una persona 
prostituïda. Resultats? S’estimava en 125.000 persones la clientela i en 2.500 el nombre de 
persones prostituïdes el 1998. Tres anys després, la prostitució de carrer a Estocolm, on havia 
conegut un fort increment en el període anterior, va disminuir en un 50% i el nombre de 
prostituïdors ho va fer en un 80%. Aquests resultats no signifiquen que la prostitució hagi 
desaparegut de Suècia: la clandestinitat s’ha convertit en obligatòria per a les persones pros-
tituïdes, el que les torna més fràgils, i la frontera finlandesa ha vist augmentar els centres de 
prostitució. D’altra banda, els prostituïdors suecs utilitzen el turisme sexual en altres països”. 
(“Anarchisme,	féminisme,	contre	le	système	prostitutionnel”).	En	altres	paraules,	l’experi-
ència	sueca	demostra	que	no	és	possible	el	triomf	de	“l’abolicionisme en un sol país”.	Això	
no	treu	que	es	tracta	del	model	que,	a	hores	d’ara,	ofereix	les	majors	garanties	de	protecció	
a	la	dona,	en	les	antípodes	dels	desastrosos	efectes	socials	induïts	per	la	legalització	de	la	
prostitució	en	alguns	països	europeus,	del	sud-est	asiàtic	o	del	Pacífic.

On és la llibertat?

La	geografia	de	 la	misèria	humana,	des	dels	països	empobrits	 fins	a	 les	nostres	 es-
querdades	societats	postindustrials,	desdibuixa	la	frontera	entre	prostitució	forçada	i	
“voluntària”.	En	els	primers,	l’edat	mitjana	d’entrada	en	la	prostitució	se	situa	al	voltant	
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dels	dotze	anys;	aquí,	entorn	dels	catorze.	Es	miri	per	on	es	miri,	pel	que	fa	a	la	dona,	
llibertat	i	prostitució	són	dues	nocions	i	dues	realitats	inconciliables.	Sens	dubte	que	
existeix	un	estigma	social	molt	estès	cap	a	les	dones	prostituïdes,	producte	d’una	moral	
retrògrada	encara	vigent.	Però	no	són	aquestes	consideracions	les	que	determinen	les	
condicions	de	la	prostitució.	Resulta	útil	referir-se	aquí	a	la	distinció	que	estableix	el	
conegut	filòsof	eslovè	Slavoj	Zizek	entre	“violència subjectiva”	i	“violència	objectiva”(3)	
La	primera	té	un	subjecte,	persona	o	col·lectiu,	perfectament	identificat,	que	l’exerceix	
i	la	fa	visible	davant	de	tothom.	La	segona,	substrat	de	totes	les	disfuncions	i	violències	
aparents,	és	aquella,	 inherent	al	sistema,	que	regeix	 les	relacions	humanes	en	el	seu	
conjunt.	En	la	mesura	que	aquesta	violència	fonamental	forma	part	de	“l’ordre	natural	
de	les	coses”	comunament	acceptat,	rarament	se	la	percep	com	a	tal.	Molt	al	contrari,	
la	violència	estructural	apareix	com	“el grau zero de violència”,	un	nivell	neutre	sobre	
el	qual	es	visualitzen	les	violències	subjectives.	Per	dir-ho	així,	l’arbre	de	la	violència	
subjectiva	no	ens	deixa	veure	 l’espès	bosc	de	 la	violència	 sistèmica.	Una	cosa	 simi-
lar	 ocorre	 amb	 aquestes	 distincions	 que	 es	 pretén	 establir	 sobre	 els	 diferents	 tipus	
de	prostitució:	 la	brutalitat	desmesurada	del	traficant	d’éssers	humans,	que	compra,	
segresta	i	ven	dones	i	nenes	a	les	xarxes	de	prostitució...	fa	que	arribem	a	considerar	el	
visat	per	treballar	com	a	ballarina	en	un	club	d’altern,	acceptat	“lliurement”	per	la	jove	
d’un	país	balcànic	devastat	per	les	guerres	ètniques,	com	“el grau zero de	violència”.	De	
la	mateixa	manera,	la	violència	simbòlica	de	l’estigma	social	emmascara	en	aquest	cas	
la	violència	inherent	al	sistema	i	a	les	relacions	entre	homes	i	dones	que	conformen	el	
món	de	la	prostitució.

Alguns	partidaris	de	regular	 la	prostitució	esgrimeixen,	però,	un	argument	que	
creuen	definitiu:	“Cal escoltar l’opinió de les pròpies prostitutes. Ja n’hi ha prou de pater-
nalisme. Ningú té dret a parlar en	el seu nom”.	I	sempre	apareix	el	testimoni	d’alguna	
dona	o	d’algun	col·lectiu	que	afirmen	prostituir-se	lliurement.	Tampoc	no	falta	qui	afe-
geix	que,	al	capdavall,	això	és	preferible	a	treballar	en	condicions	precàries	i	per	un	sou	
infame	com	a	caixera	d’un	supermercat	o	passant	baieta	en	un	edifici	d’oficines.	L’antro-
pòloga	Dolores	Juliano	–	ens	recorda	Eva	Fernández,	presidenta	de	la	FAVB,	en	un	re-
cent	article	de	“Carrer”	–	fins	i	tot	“sosté que la prostitució és una estratègia que les dones 
prefereixen a la delinqüència, i això explicaria per què les dones delinquim menys”.

Anem	a	pams.	Sota	el	capitalisme,	tota	relació	laboral	comporta	explotació	de	la	
força	de	treball,	extracció	de	plusvàlua	per	part	del	capital,	tant	si	es	tracta	de	la	produc-
ció	de	mercaderies	com	si	parlem	de	serveis	destinats	a	facilitar	la	circulació	d’aquestes	
o	 la	 reproducció	de	 la	pròpia	 força	de	 treball.	Recorrent	a	 la	 terminologia	marxista,	
alguns	advocats	de	la	regulació	ens	proposen	que	considerem	la	prostitució	com	una	
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prestació	de	serveis	d’ordre	sexual.	És	aquí	on	el	feminisme	intervé	per	posar	les	coses	
en	el	seu	lloc,	desemmascarant	els	qui	transformen	la	teoria	marxista	de	l’explotació	en	
un	pur	sofisme.	I	és	que	el	“servei”	en	qüestió	no	consisteix	en	una	compravenda	de	for-
ça	de	treball,	sinó	en	la	possessió	íntegra	del	cos	de	la	dona	per	part	de	l’home;	és	a	dir,	
en	l’anul·lació	de	la	dona	com	a	persona	i	la	seva	transformació	en	un	simple	objecte,	
mancat	d’identitat,	voluntat	o	apetències	pròpies,	i	destinat	a	l’exclusiva	i	privilegiada	
satisfacció	sexual	dels	homes.	Així	doncs,	sota	l’aparença	d’una	transacció	comercial,	
batega	una	relació	pròxima	a	l’esclavitud	i	un	acte	sistemàtic	de	violació.	Parlar	de	la	
prostitució	com	d’una	“estratègia femenina” -	alternativa	a	la	delinqüència	-	no	sembla	
tampoc	un	enfocament	gaire	rigorós.

Com	ho	deia	Judith	Ézéchiel:	“El fet que un individu d’un grup oprimit aconseguei-
xi escapar a certes constriccions no pot emmascarar la situació general del seu grup. Que 
una víctima arribi a portar una existència feliç malgrat els límits que se li imposen no jus-
tifica en res els esmentats límits. Finalment, no perquè un individu trobi en l’opressió una 
font d’identitat i fins i tot la transformi en inspiració creadora, l’opressió queda per això 
legitimada, ni aquesta creació invalidada”	(Les	Temps	modernes”,	març-abril	de	1997).	

Una reguera de sofriment

De	manera	tràgica,	la	vida	demostra	que	la	percepció	del	feminisme	és	rigorosament	
exacta.	Amb	el	nombre	de	suïcidis,	l’addicció	a	l’alcohol	i	les	drogues,	els	estralls	psico-
lògics	i	la	destrucció	de	l’autoestima	que	són	moneda	corrent	al	món	de	la	prostitució	
n’hi	hauria	d’haver	prou	perquè	l’opinió	pública	s’adonés	que	no	estem	parlant	“d’una 
feina com qualsevol altra”.(4)	Resulta	xocant	que	una	part	del	moviment	feminista,	que	
ha	fet	de	la	reivindicació	del	dret	al	propi	cos	una	referència	emancipadora	inequívoca,	
es	desorienti	de	tal	manera	quan	aborda	el	tema	de	la	prostitució.	No	ho	és	menys	que	
l’esquerra,	perfectament	familiaritzada	amb	el	fenomen	de	l’alienació,	s’aferri	a	alguns	
testimonis	per	increpar	l’abolicionisme.	Escoltar	 les	pròpies	interessades?	Sens	dubte	
que	sí!	Però,	qui	escolta	els	“crits	del	silenci”	d’aquests	milions	de	dones	i	de	nenes	de	
tot	 el	món,	objecte	de	 tràfic	 i	 explotació	 sexual?	Qui	demanarà	 l’opinió	de	 les	noies	
africanes,	de	les	asiàtiques,	de	les	joves	d’Europa	de	l’Est	que	amb	prou	feines	balbote-
gen	el	nostre	idioma,	que	no	tenen	papers	i	que	les	xarxes	de	proxenetisme	traslladen	
constantment	d’un	barri	a	un	altre,	d’una	carretera	a	una	altra,	d’un	club	a	un	altre,	
desestabilitzant-les	i	impedint	qualsevol	arrelament?

Estan	realment	disposats	els	detractors	de	l’abolicionisme	a	formular	les	preguntes	
adequades	i	a	escoltar	els	abundants	i	documentats	testimonis	malgrat	tot	disponibles?	
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En	cas	de	ser	així,	quedarien	esglaiats	per	l’edat	extremadament	baixa	d’entrada	al	món	
de	 la	prostitució	a	què	abans	ens	 referíem;	per	 la	 freqüència	d’antecedents	 familiars	
de	desestructuració,	de	violències	domèstiques	o	d’incests;	per	la	desorientació	afecti-
va	que	transforma	una	jove	en	víctima	propiciatòria	d’un	proxeneta,	“professional”	o	
ocasional;	per	la	incidència	del	fracàs	escolar,	de	la	marginalitat	social,	de	l’absència	de	
perspectives	i	de	l’enfonsament	de	l’autoestima...	És	a	dir,	pel	relat	vital	que	hi	ha	rere	la	
“lliure	opció	de	prostituir-se”.	Revelador	és	el	testimoni	d’aquelles	dones	que,	després	
d’aconseguir	abandonar	el	món	de	la	prostitució,	es	reconeixen	a	si	mateixes	com	a	“su-
pervivents”.	No	ho	és	menys	el	d’aquelles	altres	que,	immerses	encara	en	aquest	univers,	
en	descriuen	la	misèria	de	les	relacions	humanes,	l’íntima	repugnància	que	els	inspiren	
els	“clients”	i	l’estranyament	de	si	mateixes	al	qual	han	de	recórrer	quotidianament.(5)

“Parlar d’”opció” sense tenir en compte el paper de la ideologia en aquesta opció 
resulta simplista	 -	 escriuen	 les	 llibertàries	 franceses	Hélène	Hernández	 i	 Élisabeth	
Claude.	Com no adonar-se que, en la nostra societat, optar per la prostitució consti-
tueix potser una alternativa... però una alternativa imposada sobretot a les dones? Es 
parla de “lliure albir”, però aquí no hi ha més llibertat que la del “client”. La prostitució, 
sota la forma d’una oferta disponible, només existeix perquè hi ha una forta demanda. 
Pretendre que som lliures de satisfer els nostres desigs oculta el fet que, en realitat, tot 
acte té les seves conseqüències. La llibertat d’unes i uns interfereix amb la de la resta - i 
són sempre els més poderosos els qui acaben imposant les seves decisions als més febles”.	
(Anarchisme,	féminisme,	contre	li	système	prostitutionnel”.	Éditions	du	Monde	Li-
bertaire.	Maig	de	2009).

Fonaments d’un gir

Pot	semblar	paradoxal	que,	justament	quan	la	globalització	liberal	ha	portat	a	l’extrem	
explotació,	pobresa	i	desigualtats	a	tot	el	planeta;	quan	la	dinàmica	capitalista	de	mer-
cantilització	de	tot	allò	que	existeix	ha	desenvolupat	exponencialment	la	indústria	del	
sexe	-	amb	el	seu	corol·lari	de	sofriment	humà,	brutalitats	i	exaccions...	el	feminisme	
i	l’esquerra	“perdin	els	papers”.	La	paradoxa	és	tan	sols	aparent.	El	triomf	del	neolibe-
ralisme	al	llarg	de	les	últimes	dècades	ha	minat	en	profunditat	les	conquestes	de	l’estat	
del	benestar	i	la	relativa	cohesió	social	que	s’assentava	sobre	elles.	La	socialdemocràcia	
europea,	amb	un	peu	en	les	conquestes	de	la	postguerra	i	l’altre	en	les	institucions,	ha	
culminat	la	seva	evolució	amb	una	profunda	integració	de	les	seves	elits	als	disposi-
tius	polítics,	financers,	comercials	i	militars	de	la	globalització.	El	social-liberalisme	
combina	la	defensa	del	mercat	i	de	la	seva	lògica	de	privatitzacions	amb	un	seguit	de	
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polítiques	assistencials	 -	 i	algunes	reformes	en	 l’àmbit	dels	drets	civils	 -,	destinades	
a	 atenuar	el	 xoc	devastador	de	 la	“competència lliure i no falsejada”.	L’humanitaris-
me	compassiu	ha	anat	substituint	la	solidaritat,	de	la	mateixa	manera	que	l’adaptació	
possibilista	a	“l’economia de mercat”	ha	reemplaçat	els	anhels	de	transformació	social.	
El	sotsobre	històric	del	projecte	socialista	amb	què	conclou	el	segle	XX	ha	amarat	de	
pessimisme	 i	 resignació	els	pensaments	crítics.	El	 feminisme	-	 i	 fins	 i	 tot	 l’esquerra	
radical	-	no	són	una	excepció.	Vet	aquí	el	rerefons	d’aquest	recent	“pragmatisme”	cap	
al	fenomen	de	la	prostitució.

En	un	recent	treball	sobre	Bolonya	i	 la	mercantilització	del	coneixement,	Da-
niel	Bensaïd	denuncia	la	nova	misèria	estudiantil,	la	seva	precarització	galopant	i	la	
preocupant	extensió	de	la	prostitució	en	l’àmbit	universitari.(6)	El	fenomen	revesteix	
una	enorme	càrrega	simbòlica.	Durant	molt	temps,	la	gent	senzilla	va	percebre	l’accés	
a	 la	cultura	no	només	com	el	mitjà	d’una	promoció	social,	sinó	com	el	camí	cap	a	
l’autodeterminació	i	la	dignitat.	Per	a	aquells	sectors	de	les	classes	populars	que	van	
lluitar	per	l’accés	de	les	seves	filles	i	els	seus	fills	als	estudis	superiors	amb	l’esperança	
de	veure’ls	desempallegar-se	per	sempre	una	humiliació	secular,	resulta	dur	encarar-
se	amb	la	realitat.	El	que	fou	un	idealitzat	“temple del saber i les humanitats”	ha	estat	
literalment	 “pres”	 per	 una	 nova	 generació	 d’estudiants,	 singularment	 feminitzada.	
Però	vet	aquí	que	la	consecució	d’un	prestigiós	màster	es	pot	haver	d’alternar	amb	el	
trist	“ofici”	d’aquelles	noies	analfabetes	que	la	postguerra	va	abocar	als	carrers	de	la	
pobresa.	Es	tanca	el	cercle.	El	capitalisme	converteix	en	malson	els	vells	anhels	de	la	
classe	obrera.

És	cert	que	alguns	agrupaments	de	prostitutes	-	als	Estats	Units,	a	França,	a	Angla-
terra,	a	l’Estat	espanyol	-	reivindiquen	un	reconeixement	formal	com	a	professió	de	la	
seva	activitat.	Però,	la	majoria	de	posicionaments	a	favor	d’una	regularització	procedeix	
de	sectors	interessats	a	reforçar	el	control	sobre	els	moviments	migratoris,	gestionar	els	
espais	públics	segons	determinats	models	estandarditzats	de	ciutat	o	reconduir	la	pros-
titució	a	través	dels	seus	propis	circuits	de	negoci.	En	el	transcurs	d’un	debat	en	una	
televisió	local	de	Barcelona,	l’advocat	i	gerent	d’una	xarxa	de	clubs	d’altern	s’escandalit-
zava	de	l’espectacle	que	havien	de	suportar	els	seus	fills,	tornant	de	l’escola,	en	passar	al	
costat	de	les	noies	romaneses	o	africanes	que	“feien	el	carrer”.	“Per què no arbitren les	
autoritats aquesta situació?	-	es	preguntava	el	nostre	encorbatat	proxeneta.	Hi ha locals	
adequats perquè aquestes dones treballin en bones condicions”.	

Certament,	quan	des	de	determinats	sectors	de	l’esquerra	social	es	reivindica	el	
reconeixement	dels	drets	de	les	“treballadores del sexe”,	la	pretensió	és	la	de	dignificar	
i	 protegir	 les	dones.	Però	un	posicionament	que	obviï	 la	naturalesa	 intrínseca	de	 la	
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prostitució,	que	la	banalitzi,	pot	acabar	legitimant	l’opressió	en	lloc	de	dignificar	l’ésser	
oprimit.	En	el	cas	de	les	persones	prostituïdes,	es	tracta	de	reivindicar	la	dignitat	i	els	
drets	inherents	a	la	seva	condició	humana,	rescatant	el	seu	dret	efectiu	de	decidir,	i	no	
pas	d’empresonar-les	en	la	seva	actual	situació	de	prostitució.	El	camí	cap	a	l’infern	està	
sembrat	de	bones	intencions.

Mitologia postmoderna

Tota	època	incerta	crea	mites,	generalment	destinats	a	exorcitzar	pors	o	a	sublimar	
una	descoratjadora	 realitat.	La	postmodernitat	 també	ha	generat	 els	 seus,	 caracte-
ritzats	per	l’exaltació	de	l’individualisme,	la	insolidaritat	i	el	menyspreu	dels	projec-
tes	col·lectius.	Una	d’aquestes	 fantasies,	vinculada	al	corrent	d’opinió	que	podríem	
anomenar	 “liberal feminista”,	 és	 la	del	pretès	 “apoderament”	 de	 les	dones;	 és	 a	dir,	
la	conquesta	de	posicions	de	força	en	certs	àmbits	de	decisió,	capaços	d’equilibrar	o	
fins	i	tot	revertir	la	posició	dominant	dels	homes.	Si	parlem	de	mite	és	perquè	aquest	
enfocament	no	qüestiona	ni	subverteix	el	sistema	patriarcal,	sinó	que	pretén	ocupar	
algunes	de	les	seves	“ciutadelles”,	com	diria	Gramsci.	Encasellant-s’hi	i	fortificant-les,	
la	dona	“apoderada”	-	que	no	emancipada	-	reforça	i	reprodueix	els	trets	del	patri-
arcat,	 la	piràmide	que	s’aixeca,	dominadora,	sobre	el	conjunt	de	 les	dones.	Sempre	
pertinent,	Slavoj	Zizek	ironitza	sobre	aquells	que	anomena	“comunistes liberals”;	per-
sonatges	que,	com	Bill	Gates,	construeixen	pels	matins	negocis	multimilionaris,	par-
ticipant	plenament	de	 les	dinàmiques	capitalistes	que	sumeixen	continents	sencers	
en	la	misèria...	i	per	les	tardes	patrocinen	obres	filantròpiques	per	atenuar	els	estralls	
de	 les	polítiques	d’ajust	estructural	a	 l’Àfrica.	El	patriarcat,	el	cor	del	qual	batega	a	
l’uníson	amb	el	pols	del	capitalisme,	té	també	els	seus	homes	“feministes liberals”.(7)	
D’alguna	manera	són	ells	els	qui	“apoderen”	determinades	dones,	l’ascens	o	el	triomf	
individual	de	les	quals	certifica	el	fracàs	col·lectiu	de	la	resta.	Vet	aquí	una	llei	dels	
sistemes	de	dominació	en	 fase	de	declivi:	per	mantenir-se,	han	d’integrar	d’alguna	
manera	el	discurs	de	la	seva	pròpia	negació.	D’una	il·lusió	similar	participa	el mite 
de	l’hetera,	la	prostituta	que,	gràcies	als	seus	encants,	exerciria	un	irresistible	poder	
sobre	els	homes,	situant-se	així	per	sobre	de	les	relacions	de	dominació	imperants.	La	
desimboltura	d’algunes	dones	prostituïdes	que	reivindiquen	aquesta	figura	exerceix	
una	innegable	fascinació	entre	determinats	sectors	de	l’esquerra.	La	història,	tanma-
teix,	és	més	prosaica	que	totes	aquestes	mistificacions.	Les	heteres	eren	les	prostitutes	
de	luxe	de	la	Grècia	antiga.	El	seu	“apoderament”	durava	tant	com	l’efímer	atractiu	de	
la	seva	joventut	entre	els	homes	rics	que	regien	aquella	societat	esclavista.	En	el	seu	
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ocàs,	les	heteres	només	podien	sobreviure	prostituint	al	seu	torn	altres	joves.	L’hetera	
no	representa	cap	forma	de	rebel·lia	davant	l’esclavitud,	sinó	que	constitueix	una	de	
les	seves	institucions.	

Arrissant el rínxol de la confusió

Però,	des	de	 l’esquerra,	 segueixen	plovent	 les	 invectives	 sobre	el	 corrent	abolicionis-
ta.	Vet	aquí	que	aquest	pretendria	no	només	“silenciar”	els	col·lectius	que	viuen	de	la	
prostitució,	 sinó	 que	 actuaria	mogut	 per	 una	 estreta	moral,	 considerant	 que	 l’única	
legitimitat	possible	de	les	relacions	sexuals	rau	en	l’amor	i	condemnant	que	aquestes	
relacions	puguin	mantenir-se	a	canvi	de	diners.	L’abolicionisme	seria	fins	i	tot	sospi-
tós	de	representar	un	cert	 imperialisme cultural	en	voler	preservar	 la	“decència”	dels	
nostres	països	avançats...	mentre	al	tercer	món	continuen	prosperant,	com	a	bordells	
globals,	les	grans	destinacions	del	turisme	sexual.	Com	si	existís	una	muralla	de	Xina	
entre	aquelles	destinacions	i	la	florent	indústria	del	sexe	a	les	metròpolis!	Com	si	la	glo-
balització	no	hagués	establert	ja	amplis	circuits	internacionals	per	satisfer	la	demanda	
creixent	d’una	societat	altament	sexuada!	L’alternativa	no	se	situa	en	aquest	cas	entre	
“sexe	per	amor	o	per	diners”,	sinó	entre	una	relació	 lliure	 i	consentida,	basada	en	el	
respecte,	l’afinitat,	l’atracció	mútua	o	el	desig...	i	la	submissió	del	cos	d’una	persona	al	
plaer	exclusiu	d’una	altra,	en	posició	de	domini	sobre	la	primera.	Estaríem	disposats	
a	acceptar	potser	la	violació	com	una	manifestació	més	de	la	sexualitat?	“No,	se’ns	res-
pondrà,	en el cas de la violació intervé la força: hi ha víctima i agressor”.	Però	la	relació	
entre	el	client	prostituïdor	i	la	dona	prostituïda	tampoc	resulta	d’un	encontre	entre	dues	
persones	en	l’exercici	del	seu	lliure	albir:	implica	i	reprodueix,	com	ja	ho	hem	dit	abans,	
una	relació	de	domini	i	desigualtat.	El	sexe	esdevé	aquí	el	vector	de	la	reafirmació	d’una	
determinada	identitat	des	del	gaudi	d’un	privilegi.	

L’acceptació	de	la	prostitució	és	tributària	de	l’atmosfera	deletèria	d’un	món	sumit	
en	una	crisi	de	civilització.	Mentre	el	capitalisme	prossegueix	 la	seva	 fugida	cap	en-
davant,	amenaçant	la	mateixa	supervivència	del	planeta,	els	i	les	“de	baix”	són	encara	
lluny	d’hissar-se	al	nivell	de	subjectes	conscients	d’una	profunda	i	urgent	transformació	
social;	manquen	recanvis	 ideològics	 i	polítics	 creïbles,	organitzacions	que	estiguin	a	
l’altura	de	les	circumstàncies;	en	el	seu	moviment	cap	a	un	nou	món,	encara	han	de	
construir	altres	relacions,	altres	valors...	Vet	aquí	el	terreny	adobat	sobre	el	qual	floreix	
aquest	nihilisme	d’esquerres	que	pretén	“dubtar	de	tot”.(7)

L’apogeu	internacional	de	la	prostitució	ha	modificat	la	seva	realitat	a	tots	els	paï-
sos.	A	l’Estat	espanyol,	la	immensa	majoria	de	les	dones	prostituïdes	són	ja	estrangeres.	
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Això	ha	generat	a	voltes	friccions	entre	autòctones	i	forasteres,	contradicció	que	consti-
tueix	la	base	d’altres	divisions	de	cert	calat	ideològic.	Són	en	general	les	primeres	les	que	
reivindiquen	un	exercici	relativament	autònom	de	la	prostitució,	davant	les	poderoses	
xarxes	que	controlen	el	flux	de	les	estrangeres.	D’aquí	sorgeix	la	idea	d’una	“prostitució	
lliure”	en	nom	de	la	qual	es	reclamen	mesures	reguladores.	Però	la	normalització	del	
“treball	sexual”	comporta	la	legalització	del	proxenetisme	i	la	de	tota	la	indústria	ba-
sada	en	l’explotació	de	la	prostitució.	I,	en	aquest	sentit,	representa	una	amenaça	per	a	
totes	les	dones,	que	com	a	tals	esdevenen	prostituïbles.	Des	de	qualsevol	punt	de	vista,	
la	fragmentació	de	l’univers	femení	debilita	la	seva	resistència	als	embats	del	patriar-
cat.	No	està	de	més	esmentar	aquí	una	altra	crítica:	l’abolicionisme	tampoc	tindria	en	
compte	l’existència	de	col·lectius	de	transsexuals,	homosexuals	o	bisexuals	que	viuen	de	
la	prostitució.	Però,	potser	hi	ha	orientacions	sexuals	ínclites	a	prostituir-se?	El	proble-
ma	no	és	tal	vegada	que	el	rebuig	social	condemna	determinades	manifestacions	de	la	
sexualitat	humana	a	la	marginació?	La	tasca	és	llavors	la	lluita	contra	la	discriminació	
en	totes	les	esferes	de	la	vida	social,	no	pas	la	consagració	d’un	gueto	prostitucional.	
Un	gueto	-	no	ho	oblidem	-	sotmès	a	la	consecució	del	plaer	masculí	i,	per	tant,	part	
integrant	dels	dispositius	del	patriarcat.

Però	no	ens	escapolim	del	debat	moral.	L’alternativa	al	puritanisme	hipòcrita	no	
és	l’amoralitat,	sinó	la	construcció	d’una	altra	moral	superior.	Una	moral	indissociable	
de	l’esforç	de	les	classes	treballadores	i	oprimides	per	posar-se	dempeus,	per	superar	la	
fragmentació	i	l’alienació	a	què	es	veuen	sotmeses.	És	a	dir,	una	moral	que	propugni	
la	solidaritat	i	la	cooperació	davant	l’individualisme;	el	respecte,	la	dignitat	i	la	igualtat	
per	sobre	d’abusos	i	privilegis;	el	dret	per	sobre	de	la	caritat;	l’esperit	crític	en	lloc	de	
la	veneració	de	falses	autoritats;	la	voluntat	d’apropiar-se	quants	coneixements	i	sabers	
preparen	una	nova	civilització,	més	justa	i	concorde	amb	les	potencialitats	de	la	prò-
pia	humanitat	 i	reconciliada	amb	la	naturalesa...	En	un	mot:	una	moral	que	animi	a	
la	rebel·lió	contra	qualsevol	tirania	i	promogui	la	lluita	incessant	per	la	veritat...	Des	
d’aquesta	moral	–	avui	amb	prou	feines	esbossada,	 tan	“en	construcció”	com	el	pro-
pi	moviment	històric	que	ha	d’afermar	-,	no	hi	ha	vacil·lacions	intel·lectuals	sobre	la	
prostitució:	es	tracta	d’una	institució	que	violenta	el	conjunt	de	les	dones,	que	consagra	
la	seva	submissió	ancestral	als	homes	i	que,	per	tant,	només	es	pot	abolir.	Una	de	les	
característiques	d’aquesta	nova	moral,	pel	seu	rebuig	de	qualsevol	mistificació,	és	una	
tensa	voluntat	de	concordança	amb	la	realitat.	I	a	la	realitat	ens	remetem.	Amb	una	am-
plitud	sense	precedents,	les	guerres	colonials	del	nou	segle	han	transformat	el	cos	de	la	
dona	en	camp	de	batalla	i	la	violació	sistemàtica	en	una	arma	de	destrucció	massiva	de	
la	integritat	i	l’autoestima	dels	pobles	que	es	pretén	sotmetre	o	aniquilar.	Transformant	
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al	seu	torn	la	vella	xacra	de	 la	prostitució	en	un	portentós	negoci	planetari	 i	en	una	
font	de	sofriment	de	proporcions	igualment	inaudites,	el	capitalisme	global	lliura	una	
guerra	sorda	contra	les	classes	plebees	de	tots	els	països;	una	guerra	de	desagregació,	de	
destrucció	moral	i	d’embrutiment.	Podem	debatre	estratègies.	Però	l’esquerra	i	el	femi-
nisme	no	poden	defugir	la	batalla.	No	exagerava	pas	l’escriptora	índia	Arundhati	Roy	
adreçant-se,	l’any	2004,	al	Fòrum	Social	Mundial	de	Mumbai:	“Estem en guerra”.	Com	
diuen	Legardinier	i	Bouamama:	“Si cal atacar algun ordre moral és justament aquell que 
manté la prostitució, còmplice de l’ordre establert i eterna aliada de les desigualtats”.

De l’absència de legalitat a la regulació

“En aquest país	-	declarava	fa	poc	una	alta	responsable	de	l’ajuntament	socialista	de	Bar-
celona	-,	la prostitució no està prohibida, ni legalitzada. Senzillament, és allà”.	Aquesta	
seria	la	foto	fixa.	La	realitat,	eppure si muove.	En	un	recent	treball	sobre	les	dones	im-
migrants,	publicat	a	la	prestigiosa	revista	d’esquerra	alternativa	“Viento Sur”,	Carmen	
Gregorio	Gil	assenyala	que	“el debat sobre què fer davant la prostitució a l’Estat espanyol 
té a veure amb dues propostes de signe ben diferent impulsades pels governs central i au-
tonòmic. D’una banda, l’informe realitzat pel govern de la nació el 2007 a petició de la 
Comissió Mixta del Congrés i del Senat sobre els Drets de la dona des d’una perspectiva 
abolicionista, i d’una altra l’esborrany de la Llei de Limitació de Serveis Sexuals Remune-
rats de la Generalitat de Catalunya acollint una perspectiva reglamentarista”.(8)	És	cert.	
Però	l’abolicionisme	oficial	del	govern	del	PSOE,	per	si	mateix,	té	poques	possibilitats	
de	resistir	davant	del	reclam	creixent	de	les	administracions	locals	i	autonòmiques	–	
començant	per	aquelles	que	dirigeix	el	mateix	Partit	socialista	–	en	el	sentit	d’una	re-
gulació	de	la	prostitució.	Els	paràmetres	neoliberals	en	els	quals	es	mou	l’executiu	de	
Zapatero	desbaraten	qualsevol	fermesa	abolicionista.

Els	informes	del	govern	central,	establerts	pel	Ministeri	de	l’Interior	el	desembre	
de	2008,	estimaven	que	més	del	90%	-	potser	el	95%	-	de	les	dones	prostituïdes	a	Espa-
nya	eren	estrangeres,	la	majoria	en	situació	irregular	o	precària	des	d’un	punt	de	vista	
administratiu.	Aquests	informes	es	referien	a	un	col·lectiu	de	més	de	400.000	dones	-	
encara	que	hi	ha	altres	estimacions	que	consideren	que	aquesta	xifra	es	queda	molt	cur-
ta.	Altres	estudis	sobre	el	nombre	d’”usuaris”	dels	serveis	d’aquestes	dones	situen	l’Estat	
espanyol	dalt	del	rànquing	dels	països	europeus	consumidors	de	sexe	de	pagament	i	
parlen	de	15	milions	de	“clients”.	Davant	l’amplificació	del	fenomen,	els	ajuntaments,	
directament	confrontats	a	la	seva	manifestació	als	carrers	i	carreteres	dels	seus	termes	
municipals,	van	omplint	el	buit	 legal	a	còpia	de	decrets	i	ordenances.	L’exercici	de	la	
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prostitució	no	és	constitutiu	de	delicte.	Però	la	capacitat	de	les	administracions	locals	
de	gestionar	l’espai	públic	permet	“desplaçar”	els	col·lectius	que	la	practiquen,	pressio-
nar-los	policialment.	L’Ajuntament	d’esquerres	de	Barcelona	(en	aquest	cas	socialistes	i	
republicans	van	topar	amb	l’oposició	dels	seus	socis	de	govern	d’ICV)	va	ser	pioner	en	
l’elaboració	d’una	“ordenança cívica”,	l’exemple	de	la	qual	s’ha	escampat	després	a	d’al-
tres	pobles	i	ciutats.	Posant	en	un	mateix	sac	comportaments	incívics,	maltractament	
del	mobiliari	urbà,	mendicitat	o	prostitució,	l’ordenança	-	forçosament	ambigua	en	el	
tractament	de	conductes	i	realitats	de	naturalesa	tan	dispar	-	atorga	un	poder	discreci-
onal	i	arbitrari	al	govern	de	la	ciutat	per	administrar	els	seus	carrers,	decidint	qui	s’hi	
pot	estar	i	“escombrant sota la	catifa”	la	seva	misèria	social.

Però,	si	la	prostitució	no	és	formalment	un	delicte	-	encara	que,	com	veiem,	el	seu	
exercici	al	carrer	pugui	ser	tractat	com	un	“comportament	incívic”	-,	tampoc	no	ho	és	
específicament	l’explotació	de	la	prostitució.	L’ultima	reforma	del	Codi	Penal	espanyol	
va	suprimir	la	figura	delictiva	del	proxeneta.	De	fet,	les	intervencions	judicials	o	polici-
als	contra	determinats	locals	i	xarxes	de	prostitució	es	produeixen	a	l’empara	de	la	legis-
lació	laboral	o	de	la	Llei	d’Estrangeria	-	o	en	funció	de	delictes	associats	a	determinades	
trames,	com	pot	ser	el	tràfic	de	drogues.	En	les	rares	sentències	que	s’han	pronunciat	
sobre	conflictes	entre	dones	prostituïdes	i	propietaris	de	locals	d’altern	-	ratificades	en	
algun	cas	pel	Tribunal	Suprem	-,	els	jutges	s’han	referit	estrictament	a	la	vulneració	dels	
drets	laborals.	En	aquest	sentit,	la	jurisprudència	existent	tendeix	a	avalar	el	reconei-
xement	de	la	prostitució	com	una	professió	i	apunta	cap	a	la	necessitat	d’omplir	el	buit	
legal	existent.	Per	la	seva	part,	la	Generalitat	de	Catalunya	no	considera	que,	en	el	cas	de	
la	prostitució,	estiguem	davant	un	“col·lectiu	de	risc”	-	com	seria	el	cas	de	les	persones	
addictes	als	estupefaents	-	i	no	li	dedica	cap	mesura	social.	(L’ajuntament	de	Barcelona,	
a	través	del	Servei	d’atenció	i	mediació	al	carrer,	disposa	d’un	programa	de	reinserció.	
El	seu	pressupost	és	de	600.000	euros.	Aquest	any,	passarà	a	comptar	amb	quatre	edu-
cadors,	un	agent	sanitari	i	un	psicòleg.	Només	el	43’5%	de	les	dones	que	van	sol·licitar	
acollir-se	al	programa	van	poder	fer-ho.	Els	resultats	positius	del	programa	en	termes	
d’accés	a	una	feina	estable,	subratllen	la	desproporció	entre	l’esforç	pressupostari	i	l’am-
plitud	del	drama	humà	que	es	viu	als	carrers	de	la	ciutat).

Pel	que	fa	a	la	determinació	abolicionista	del	govern	central...	En	el	mateix	infor-
me	governamental	que	descrivia	 la	situació	de	 la	prostitució	es	proposaven	mesures	
per	lluitar	contra	les	xarxes	mafioses	responsables	del	tràfic	i	explotació	de	dones.	Una	
d’aquestes	mesures,	susceptible	de	tenir	alguna	incidència,	preveia	concedir	el	permís	
de	 residència	 a	 aquelles	 estrangeres	 en	 situació	 irregular	 que	 denunciessin	 aquestes	
organitzacions.	A	la	pràctica,	la	iniciativa	s’ha	reduït	a	la	promesa	de	regularització	“en 
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funció dels resultats finals de les indagacions que s’hagin pogut iniciar a partir de la infor-
mació facilitada”.	Dit	d’una	altra	manera:	indefensió	de	les	denunciants	i	dependència	
de	la	generositat	policial.	I,	pel	que	respecta	al	paper	de	la	policia	en	aquest	assumpte,	
sorgeixen	aquí	i	allà	senyals	inquietants.	En	el	sumari,	encara	obert,	dels	clubs	Sarato-
ga	i	Riviera	-	coneguts	macro	bordells	de	Castelldefels	-	apareixen	com	imputats	alts	
responsables	de	la	Policia	Nacional	que	haurien	venut	“protecció”	a	una	extensa	xarxa	
de	proxenetisme	i	fins	i	tot	participat	en	el	trasllat	de	menors	entre	diferents	bars,	anti-
cipant	batudes	policials.	Fets	com	aquests	no	reforcen	precisament	la	confiança	en	les	
“forces i cossos de seguretat de l’Estat”	per	part	d’aquelles	dones	que	reuneixin	suficient	
valor	com	per	denunciar	aquests	organitzats	proxenetes.	En	el	marc	de	la	legislació	vi-
gent,	les	ocasionals	batudes	policials	-	efectuades	al	carrer	o	en	alguns	bordells	clandes-
tins,	com	en	el	cas	d’algunes	“perruqueries”	xineses	de	Barcelona	-	es	limiten	en	general	
a	constatar	la	situació	irregular	de	les	noies	que	hi	són	prostituïdes;	el	que	de	vegades	
pot	comportar	una	ordre	d’expulsió,	feta	efectiva	o	no.	En	qualsevol	cas,	tals	interven-
cions	acaben	tenint	l’efecte	pervers	de	reforçar	la	dependència	d’aquestes	joves	respecte	
a	les	màfies.	Pel	que	fa	als	anuncis	de	contactes,	font	d’importants	ingressos	per	a	molts	
diaris,	el	govern	s’ha	limitat	a	“recomanar”	que	es	deixin	de	publicar.	Naturalment,	cap	
de	les	publicacions	que	es	beneficia	de	la	publicitat	del	comerç	sexual	(un	quotidià	com	
“El País” recapta	anualment	uns	cinc	milions	d’euros	per	aquest	concepte)	no	ha	fet	cas	
dels	amables	consells	del	govern.

El	govern	del	PSOE,	si	realment	desitgés	avançar	pel	camí	de	l’abolició	de	la	pros-
titució,	s’hauria	d’enfrontar	doncs	a	una	gravíssima	falta	d’adequació	dels	aparells	de	
l’Estat	-	policia,	magistratura,	administracions	territorials,	serveis	-,	a	la	necessitat	de	
reformes	legislatives	d’envergadura	i	a	una	tasca	no	menys	ingent	en	matèria	educativa.	
Per	no	parlar	d’ambiciosos	programes	socials	d’acompanyament,	assistència,	formació	
i	 reinserció	professional	de	 totes	aquelles	dones	desitjoses	d’abandonar	el	món	de	 la	
prostitució.	Estem	parlant	de	molt	més	que	gestos	i	“tarannà”.	Ens	referim	a	una	vo-
luntat	política	en	oberta	contradicció	amb	les	orientacions	neoliberals,	i	en	primer	lloc	
amb	les	restriccions	de	la	despesa	social	en	època	de	crisi.	Però	no	menys	decidida	a	
enfrontar-se	amb	una	dreta	-	PP,	CiU,	PNB...	-	que	posa	el	crit	al	cel	davant	“l’espectacle 
indecorós”	de	la	prostitució	en	la	via	pública...	i	reclama	la	seva	“ordenació”	en	uns	espais	
físics	i	jurídics	“adients”.(10)	Exemple	descoratjador,	la	crisi	oberta	al	voltant	de	la	pros-
titució	al	Raval	barceloní	ha	desembocat	finalment	en	la	reobertura	dels	bordells	del	
barri...	amb	l’aquiescència	de	tota	l’esquerra	de	govern,	d’associacions	veïnals	i	d’algu-
nes	organitzacions	que	treballen	amb	les	dones	prostituïdes.	Val	a	dir	que	les	dificultats	
i	obstacles,	començant	per	l’estat	de	la	pròpia	opinió	pública,	seran	considerables.
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Per un abolicionisme feminista

L’abolicionisme	planteja	que	la	prostitució	-	com	el	patriarcat	en	el	seu	conjunt	-	no	
constitueix	una	necessitat	social,	ni	molt	menys	procedeix	d’un	tret	inherent	a	la	na-
turalesa	humana.	Es	tracta	de	construccions	socials	i	culturals,	datades	històricament	
i	que,	com	a	tals,	poden	ser	deconstruïdes	i	substituïdes	per	d’altres.	La	història	de	la	
humanitat	no	s’ha	acabat.	No	hi	ha	cap	raó	objectiva,	més	enllà	de	la	voluntat	de	per-
petuar	una	relació	ancestral	de	domini	i	privilegi,	que	faci	necessària	l’existència	d’una	
reserva	permanent	de	dones	i	éssers	feminitzats	per	satisfer	les	apetències	sexuals	dels	
homes.	A	 través	 d’aquesta	 sexualitat	 exclusiva	 -	 alhora	 que	 negatòria	 i	 excloent	 de	
l’existència	i	el	desig	de	la	dona	-	es	grava	a	foc	en	l’inconscient	col·lectiu,	com	sorgint	
“naturalment”	d’una	pulsió	vital,	una	relació	entre	poder	-	identificat	amb	la	virilitat	-	i	
submissió.	Així	doncs,	en	el	tema	de	la	prostitució,	no	només	estan	en	joc	les	condici-
ons	d’existència	d’un	col·lectiu	de	dones	i	nenes	ampli	i	creixent,	sinó	la	condició	tout 
court	de	la	dona	en	les	nostres	societats.	I,	per	aquesta	mateixa	raó,	la	construcció	dels	
diferents	rols	i	identitats.

L’abolicionisme	implica	doncs	una	vasta	tasca	educativa	integral,	cultural	i	afec-
tiva,	en	valors	no	patriarcals	d’igualtat	i	respecte.	Fins	i	tot	limitades	experiències	en	
matèria	d’educació	sexual,	com	les	que	s’han	donat	a	França,	demostren	que	els	joves	
que	la	reben	recorren	cada	vegada	menys	a	la	prostitució	per	iniciar-se	o	afirmar	la	
seva	identitat	en	la	vida	adulta.	No	hi	ha	cap	fatalitat.	És	possible	modificar	les	men-
talitats.	Però,	lògicament,	l’esforç	educatiu	ha	d’estar	en	concordança	amb	les	lleis	i	les	
polítiques	socials.

Es	tractaria	d’ampliar	els	supòsits	de	la	Llei	Integral	contra	la	violència	de	gène-
re?	És	necessària	una	legislació	específica?	En	qualsevol	cas,	una	ordenació	jurídica	
progressista	hauria	de	considerar	la	compra	de	favors	sexuals	com	un	abús	i	un	acte	de	
violència	contra	la	dona	-	és	a	dir,	com	un	fet	punible	-	i	l’explotació	de	la	prostitució	
com	un	delicte	tipificat.	És	necessari	restablir	i	actualitzar	la	figura	del	proxeneta	en	el	
Codi	Penal.	Naturalment,	la	persecució	del	client	prostituïdor,	com	ho	assenyala	l’ac-
tivista	abolicionista	belga	Sandra	Invernizzi,	“planteja no poques dificultats, sobretot en 
una època en què l’Estat policial desplaça l’Estat de dret”.	L’experiència	sueca	demostra	
que	és	possible	aplicar	aquesta	política	orientant-la	cap	a	la	dissuasió	i	la	consciencia-
ció.	Però	resulta	impossible	tractar	justament	el	problema	de	la	prostitució	en	el	marc	
de	l’actual	Llei	d’Estrangeria.	Vet	aquí	una	raó	més,	i	de	pes,	per	exigir	la	derogació	
d’aquesta	llei.	Cal	començar	per	la	regularització	de	les	persones	en	situació	de	pros-
titució,	desvinculant	el	seu	permís	de	residència	de	l’activitat	que	exerceixen	o	puguin	
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exercir.	Es	tracta	de	legalitzar	aquestes	persones	com	a	ciutadanes	i	residents	amb	dret	
a	 treballar,	no	de	 tancar-les	administrativament	en	els	circuits	de	 la	prostitució.	En	
l’actual	situació,	en	la	qual	l’Estat	espanyol	s’ha	convertit	en	la	destinació	de	centenars	
de	milers	de	dones,	on	són	usades	i	explotades	sexualment,	aquest	és	un	inexcusable	
deure	de	reparació	social.	El	contrari	seria	admetre	que	el	nostre	model	de	societat	
comporta	una	bossa	de	prop	de	mig	milió	de	dones	convertides	en	mercaderia	sexual	
-	regularment	“renovada”	com	qualsevol	estoc	davant	les	exigències	del	mercat	i	els	
gustos	canviants	dels	“consumidors”.

No	cal	dir	que	l’adequació	de	l’Estat	a	un	tractament	abolicionista	feminista	del	
fenomen	de	la	prostitució	implica	igualment	una	tasca	ingent	des	del	punt	de	vista	de	
la	formació	i	reorientació	de	funcionaris	i	institucions,	començant	per	la	magistratura	
i	la	policia,	encarregats	de	vetllar	per	la	integritat	i	els	drets	de	les	dones	enfront	de	tra-
ficants,	proxenetes	i	prostituïdors.	Enviant	definitivament	les	“ordenances	cíviques”	al	
museu	d’història	de	la	hipocresia	universal,	la	funció	de	les	administracions	públiques	
no	pot	consistir	a	retirar	 la	prostitució	dels	carrers	comercials,	ni	 limitar-se	a	vetllar	
perquè	els	bordells	no	molestin	el	veïnat,	sinó	en	donar	un	tractament	social	al	proble-
ma.	Es	tracta	d’ajudar	les	víctimes	del	sistema	prostitucional	a	sortir-ne,	a	adquirir	una	
plena	autonomia	personal	i	professional	i	a	reconstruir	les	seves	vides.	

En	 un	 primer	moment,	 al	 costat	 de	 la	 imperativa	 regularització	 de	 les	 perso-
nes	estrangeres,	serà	sens	dubte	necessari	articular	algun	tipus	de	reconeixement	que	
permeti	accedir	al	conjunt	dels	serveis	i	prestacions	socials.	Per	a	totes	aquelles	que	
desitgin	abandonar	aquest	món,	serà	necessari	desplegar	tota	una	sèrie	de	programes	
de	suport.	Seran	necessaris	llocs	d’acolliment	per	a	les	persones	que	els	requereixin,	
ingressos	de	subsistència,	propostes	diversificades	de	formació	i	d’inserció	professi-
onal...	Faran	falta	equips	especialitzats	de	metges,	psicòlegs	i	educadors.	Com	ja	s’ha	
pogut	comprovar	al	Canadà	i	en	altres	països,	el	paper	d’activistes	i	associacions	d’an-
tigues	dones	prostituïdes	tindrà	una	importància	decisiva:	no	només	per	recolzar	les	
actuals	víctimes	del	comerç	sexual,	sinó	de	cara	a	l’educació	-	o	reeducació	-	de	la	soci-
etat	en	el	seu	conjunt,	perquè	és	en	el	seu	si	on	cal	guanyar	la	batalla	de	l’abolició.(9)	Le-
gardinier	i	Bouamama	resumeixen	perfectament	la	seva	dimensió	històrica:	“Justificat 
per tot arreu, organitzat, el sistema prostitucional redueix al no res una part dels com-
bats que, d’altra banda, lliurem: contra les violències, la mercantilització generalitzada, 
l’explotació dels nens, l’esclavisme, les desigualtats... Constitueix un territori d’excepció 
on es permet i es promou allò que està prohibit arreu. Sota un munt de justificacions, 
representa la negació permanent de la llei i de la democràcia, una violació dels principis 
fonamentals d’igualtat i justícia”.

prefaci a l’edició catalana
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Deixem	que	els	escèptics,	que	mai	no	han	canviat	res,	romanguin	sords	al	dolor	
del	món	i	ens	convidin,	a	tot	estirar,	a	administrar	la	seva	misèria.	En	aquesta	actitud	
reconeixem	l’eco	de	les	trompetes	liberals,	anunciant	una	apoteosi	del	capitalisme	que	
s’assembla	cada	vegada	més	a	la	barbàrie.	Utopistes?	La	paraula	utopia	no	és	sinònim	
de	“somni impossible”, sinó	que	designa	aquella	ambició	col·lectiva	que	encara	no	ha	
estat	assolida	enlloc...	però	que	ens	ajuda	a	caminar	i	ens	recorda	que	formem	part	de	
la	humanitat.	L’esquerra	i	el	feminisme,	si	volen	ser	fidels	a	la	seva	empremta	anticapi-
talista	i	antipatriarcal,	no	poden	renunciar	a	l’ambició,	universal	i	concreta,	d’abolir	la	
prostitució.

	
Barcelona,	Octubre	de	2009

	
Sylviane DAHAN

Notes

(1) “Prostitution. La mondialisation incarnée”. Alternatives	Sud.	Bèlgica.
(2)	 Idem.
(3)	 “Violència”.	Slavoj	Zizek.	Biblioteca	Universal	Empúries.
(4)	 “Un estudi sobre les persones prostituïdes als carrers d’Anglaterra estableix que el 87% d’elles han estat víc-

times de violència en el curs dels últims dotze mesos, en el 43% dels casos sofrint les conseqüències d’abusos 
físics greus (Miller 1995). Una enquesta realitzada a Chicago ha demostrat que el 21’4% de dones que 
exerceixen activitats d’acompanyant o que treballen com a ballarines nues han estat violades en més de 
deu ocasions (Boulet, 2002). Un estudi americà realitzat a Minneapolis mostra que el 78% de les persones 
prostituïdes han estat víctimes de violació per part de proxenetes i clients, amb una freqüència mitjana de 
49 vegades a l’any; el 49% va ser víctima de segrest i va ser traslladada d’un Estat a l’altre i un 27% va sofrir 
mutilacions (Raymond, 1999). Un 75% de les noies de companyia ha realitzat alguna temptativa de suïcidi 
(Chester, 1994). Entre les dones i les joves enquadrades en el negoci de la prostitució al Canadà es registra 
una taxa de mortalitat 40 vegades superior a la mitjana nacional”. (“La mondialisation incarnée”).

(5)	 Per	trobar	abundants	testimonis	i	un	vast	arxiu	documental,	es	poden	consultar	a	través	d’Internet	llocs	
web	com:	Sisyphe	(www.sisyphe.org),	Prostitution	Research	and	Education	(www.prostitutionresearch.
com),	Coalition	Against	Trafficking	in	Women	(www.catwinternational.org).
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(6)	 Daniel	 Bensaïd.	 “Faut-il defendre l’Université? Entre contraintes marchandes et	 utopie académique”.	
1/07/09.	(www.europe-solidaire.org).

(7)	 Sobre	això,	resulta	digne	d’atenció	el	recent	treball	de	la	feminista	australiana	Sheila	Jeffreys,	professora	a	
la	Universitat	de	Melbourne,	publicat	sota	el	títol	de	“The	Industrial Vagina. The Political Economy of the 
Global Sex Trade”	(Routledge,	2009).	En	aquest	estudi	documentat,	Jeffreys	mostra	com	la	industrialit-
zació	de	la	prostitució	té	diverses	arrels.	Una	d’elles	són	les	guerres.	La	submissió	de	les	dones	als	soldats	i	
l’explotació	sexual	de	la	prostitució	per	part	dels	exèrcits	han	creat	infraestructures	prostitucionals	a	Àsia	
i	a	Europa,	concretament	a	partir	del	territori	de	l’antiga	Iugoslàvia.	Les	polítiques	neoliberals	del	FMI	i	
el	Banc	Mundial	constitueixen	un	altre	dels	fonaments	de	l’expansió	sense	precedents	de	la	prostitució.	
Jeffreys	sosté	 igualment	que	 l’enlairament	de	 l’economia	capitalista	a	Japó	(l’acumulació	primitiva	de	
capital)	es	deu	en	part	a	l’explotació	sexual	de	les	dones,	gràcies	a	un	florent	sistema	de	prostitució	posat	
en	marxa	a	partir	del	segle	XIX.	Això	explicaria	igualment	l’amplitud	de	la	prostitució	a	les	colònies	o	
territoris	conquerits	per	l’expansionisme	japonès,	com	va	ser	el	cas	de	Corea	o	Taiwan.	Encara	avui	en	
dia,	la	prostitució	representa	el	3%	del	PIB	japonès	i	el	5%	del	PIB	a	Corea	del	Sud.	L’autora	es	recolza	
en	l’experiència	d’Austràlia,	on	diversos	Estats	i	un	territori	han	legalitzat	el	proxenetisme	i	reglamentat	
la	prostitució,	amb	un	balanç	assolador.	Al	Pacífic	Sud,	aquest	procés	de	normalització	de	l’explotació	
sexual	ha	induït	canvis	importants	en	els	costums	dels	pobles	autòctons,	afavorint	una	notable	eclosió	
de	violència	sexual.

(8)	 “Sense entrar de ple en un debat que ocupa cents de pàgines em proposo cridar l’atenció sobre la frontera 
sexual erigida des de les posicions abolicionistes en sostenir els seus arguments en la consideració de l’exis-
tència de sexualitats bones o tolerables i dolentes o punibles. En imposar un únic model admissible de vincle 
sexual - per amor, davant el vincle sexual per diners - segons el meu parer s’està contribuint a silenciar el 
conjunt de persones, dones majoritàriament, però també homes i transsexuals que treballen al mercat del 
sexe”.	Carmen	Gregorio	Gil.	“Dones immigrants: colonitzant els seus cossos mitjançant fronteres procrea-
tives, ètnic-culturals, sexuals i reproductives”.	“Viento	Sur”.	Número	104,	juliol	de	2009.

(9)	 Idem.
(10)	Els	debats	parlamentaris	sobre	la	prostitució	constitueixen	sovint	una	cerimònia	de	confusió.	S’hi	poden	

sentir	proclames	abolicionistes	i	exigències	de	mà	dura	contra	els	proxenetes	en	boca	dels	representants	
de	la	dreta...	ara	que	els	seus	partits	es	troben	a	l’oposició.	El	catalanisme	conservador,	però,	quan	ha	
ocupat	la	Generalitat,	ha	estat	pioner	en	l’elaboració	de	projectes	de	regulació	dels	prostíbuls.	Pel	que	
fa	al	PP,	tot	un	equip	d’advocats,	vinculat	al	seu	aparell	municipal	barceloní,	ha	aparegut	recentment	
presumptament	involucrat	en	la	investigació	judicial	de	les	xarxes	de	locals	de	prostitució	de	l’àrea	me-
tropolitana.	La	retòrica	progressista	s’ha	d’avaluar	sempre	a	llum	dels	fets.
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1
Prostitució i civilitzacions

La	Història	de	les	civilitzacions	fins	als	nostres	dies	és	la	història	de	la	subordinació	
mercantil	de	les	dones	i	els	infants	al	plaer	del	sexe	masculí.
Les	societats	sense	escriptura	no	coneixien	la	prostitució,	que	no	s’ha	desenvolupat	

fins	a	una	època	relativament	recent	de	la	humanitat(1).	Pretendre,	com	ho	fa	la	coneguda	
dita	popular,	que	es	tracta	de	l’ofici	més	vell	del	món,	només	pot	ser	resultat	de	la	igno-
rància	o	d’una	voluntat	deliberada	de	justificar	aquest	fenomen	fent-lo	inherent	a	la	hu-
manitat	i,	per	tant,	ineluctable.	Des	d’aquesta	perspectiva	pessimista,	resulta	impensable	
abolir	la	prostitució;	com	a	molt,	només	és	possible	ordenar-la.	Aquesta	visió	brutal	de	la	
humanitat	serveix	de	caució	al	suposat	caràcter	“natural”	de	la	subjecció	del	sexe	femení.

Un acte mercantil sotmès a una organització jeràrquica

La	prostitució	és	un	acte	que	dóna	accés,	a	canvi	de	diners	o	de	béns	en	espècies,	al	cos	i	
al	sexe	de	persones.	Aquesta	definició,	primària	i	elemental,	només	aclareix	de	manera	
sumària	la	noció	de	prostitució,	car	en	realitat	es	tracta	de	molt	més	que	d’una	simple	
qüestió	de	conductes	personals	o	privades.	La	prostitució	no	es	pot	reduir,	per	tant,	a	
un	intercanvi	entre	dos	“actors”,	un	client	prostituïdor	i	una	persona	prostituïda,	en	un	
mercat	qualsevol.	La	prostitució	és	un	sistema	estructurat	principalment	pels	proxene-
tes,	que	n’obtenen	importants	beneficis	i	garanteixen	a	terceres	persones,	a	canvi	d’una	
remuneració,	la	possibilitat	d’un	accés	comercial	als	cossos	de	les	dones	i	els	infants	que	
utilitzen	com	si	fossin	la	seva	propietat.

La	prostitució	posa	doncs	de	manifest	l’existència	d’una	organització	jerarquitzada	
en	benefici	dels	proxenetes,	que	gestionen	l’explotació	de	la	prostitució	de	dones	i	in-
fants	per	al	plaer	sexual	masculí	(i	de	manera	molt	marginal	femení,	particularment	en	
el	marc	del	turisme	sexual).	Avui	en	dia,	aquesta	organització	es	desplega	tant	a	nivell	
local	o	nacional	com	a	escala	mundial.
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Jurídicament	(allí	on	encara	existeixen	lleis	contra	el	proxenetisme),	aquest	està	
tipificat	com	el	crim	que	consisteix	a	organitzar	la	prostitució	d’altres	i	a	treure’n	pro-
fit.	Els	beneficiaris	són	individus,	grups	o	empreses	comercials,	i	fins	i	tot	Estats	que	
perceben	impostos	i	taxes	sobre	els	rèdits	de	la	prostitució.	Pot	tractar-se	igualment	de	
persones	o	institucions	que	es	beneficiïn	indirectament	d’aquests	rèdits.	

Prostitució i esclavatge

El	clergat	dels	llocs	de	culte	ha	estat	el	primer	proxeneta	conegut	de	la	història.
Efectivament,	en	les	primeres	èpoques	històriques,	la	prostitució	es	va	organitzar	

al	voltant	dels	mercats	emergents,	i	tenia	un	caràcter	religiós	–	car	els	mercats	originals	
s’erigien	en	els	recintes	dels	temples,	que	servien	igualment	com	a	graners	de	cereals.	

Com	a	centres	comercials,	els	temples	esdevingueren	doncs	els	indrets	privilegiats	
a	l’hora	de	les	formes	primitives	de	mercantilització	sexual	de	dones	i	infants	i	del	de-
senvolupament	dels	mercats	d’esclaus.	També	s’hi	compraven	esclaus	a	fi	de	llogar-los	
als	prostituïdors	i	recaptar	els	guanys	obtinguts	amb	la	seva	prostitució.

La	prostitució	s’envolta	d’un	caràcter	sagrat	en	les	civilitzacions	que	es	comencen	
a	urbanitzar	i	que	coneixen	una	divisió	del	treball	creixent	i	cada	cop	més	complexa.	
Aquesta	divisió	del	treball	es	fonamenta	en	una	diferenciació	social,	de	la	qual	naixeran	
les	classes	socials	que	aniran	progressivament	consolidant-se.	La	prostitució	sagrada	va	
sorgir	sens	dubte	a	Caldea,	i	es	va	estendre	després	a	Mesopotàmia,	a	l’Orient	Mitjà,	a	
les	terres	perses	i	a	Síria.	A	partir	d’aquí,	els	comerciants	fenicis	han	escampat	el	feno-
men	per	tota	la	conca	mediterrània.	En	tots	els	casos,	la	degradació	de	l’estatut	de	les	
dones	en	les	societats	antigues	ha	comportat	l’eclosió	d’un	sistema	de	prostitució,	una	
institució	del	patriarcat	naixent.

La prostitució sagrada avui en dia

La	prostitució	“sagrada”	segueix	existint	actualment	a	l’Índia,	al	Nepal	i	en	alguns	pa-
ïsos	africans	on	les	noietes	són	condemnades	a	una	vida	de	servatge	sexual	en	bene-
fici	dels	temples,	i	després	en	la	indústria	“profana”	de	la	prostitució.	Se	les	anomena	
devadasi, venkatasani,	jogini, nailis, muralis	o	teradiyan	a	l’Índia,	deuki	o	devaki	al	
Nepal	i	trokosi	a	Togo,	Nigèria,	Benín	o	Ghana.	

Les	devadasi	 són	 les	“serventes”	 (dasi)	de	déu	(deva).	El	 terme	dasi	 significa	
igualment	esclava.	Dit	d’una	altra	manera,	“devadasi”	vol	dir	serventa	 i	 també	es-
clava	de	déu.	Hi	ha	pares	que	lliuren	per	a	tota	la	vida	les	seves	filles,	ben	jovenetes	
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encara,	als	temples.	Amb	una	edat	entre	cinc	i	nou	anys,	aquestes	nenes,	provinents	
majoritàriament	de	famílies	pobres	de	 les	castes	 inferiors,	són	iniciades	a	 les	acti-
vitats	de	devadasi.	Mitjançant	una	cerimònia	religiosa,	contrauen	matrimoni	amb	
una	divinitat.	Després	d’això,	romanen	al	temple	i	esdevenen	prostitutes	–	els	guanys	
de	les	quals	pertanyen	al	clergat.	A	voltes,	són	venudes	en	subhastes	públiques	com	
a	verges	i	desflorades	per	l’home	que	fa	la	millor	oferta.	Després	de	la	pubertat,	les	
noietes	són	destinades	a	la	prostitució	“profana”.

Aquestes	tradicions	patriarcals	han	conegut	un	enfortiment	sense	precedents	
amb	el	desenvolupament	del	capitalisme	modern	globalitzat.	A	l’Índia,	es	consi-
dera	que	hi	ha	més	de	400.000	noietes	prostituïdes	en	les	sis	grans	metròpolis	del	
país.	Aquest	col·lectiu	 representa	entre	un	25	 i	un	30%	del	conjunt	de	persones	
prostituïdes	en	aquestes	ciutats.	Les	noietes	esclaves	dels	déus	serien	unes	35.000	
a	Togo,	Nigèria,	Benín	i	Ghana.	Unes	172.000	dones	joves	i	noietes	nepaleses,	víc-
times	del	comerç	d’éssers	humans,	són	prostituïdes	en	els	bordells	indis.	Les	ne-
paleses	hi	són	molt	preuades	per	la	pal·lidesa	de	la	seva	pell.	N’hi	ha	moltes	que	
són	venudes	per	les	seves	famílies.	Durant	el	seu	període	“d’aprenentatge”	en	els	
bordells	indis,	les	noietes	nepaleses	són	recloses	en	una	cambra	de	la	qual	es	po-
den	escapar.	Hi	són	colpejades,	violades	i	mal	nodrides.	Se	les	obliga	a	rebre	fins	a	
trenta-cinc	prostituïdors	al	dia.

A	la	Grècia	antiga,	on	la	dona	lliure	no	valia	gaire	més	que	un	esclau,	foren	creats	
els	dicterions,	els	prostíbuls	d’Estat.	Un	equip	d’empleats,	dirigits	per	un	patró	o	por-
nothropos,	s’encarregava	de	vigilar	el	bordell	i	de	renovar	la	“mercaderia”.	Els	beneficis	
es	 remetien	a	 l’Estat	 a	 través	d’una	 taxa,	 el	pornikon.	 Les	pensionàries	 i	pensionaris	
d’aquests	prostíbuls,	que	pertanyien	al	món	dels	esclaus	i	depenien	de	les	seves	lleis,	
podien	ser	homes	o	dones,	però	el	més	freqüent	era	que	fossin	nois	i	noies	molt	joves.

Com	en	tot	mercat	segmentat,	una	part	d’aquesta	“mercaderia”	es	reservava	als	
benestants	i	als	poderosos,	mentre	que	la	resta	es	destinava	a	les	borses	més	modestes.	
Per	damunt	de	les	dones,	noietes	i	nois	prostituïts	en	aquests	bordells	d’Estat,	hi	havia	
les	auletrides,	i	per	damunt	d’aquestes,	les	heteres	o	“companyes”,	val	a	dir	les	prostitutes	
de	luxe,	algunes	de	les	quals	eren	alliberades	pels	seus	amos	després	d’haver-ne	estat	les	
esclaves	sexuals.	Els	seus	serveis	es	llogaven	per	un	període	més	o	menys	llarg.	A	voltes,	
es	tractava	de	noietes	molt	joves.	Quan	es	feien	grans,	les	heteres	compraven	noietes	es-
claves	a	fi	de	prostituir-les	o	bé	col·locaven	les	seves	pròpies	filles	en	el	mercat	del	sexe	
venal:	era	la	seva	manera	de	sobreviure	enfront	de	la	misèria	que	comportava	la	pèrdua	
d’atractiu	a	causa	de	l’envelliment.
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L’home	 grec	 podia	 vendre	 com	 esclava	 la	 dona	 adúltera.	 L’Estat	 reconeixia	 als	
homes	com	un	dret	natural	una	pràctica,	 l’adulteri,	que,	pel	que	feia	a	 les	dones,	era	
tanmateix	considerat	com	un	comportament	menyspreable	i	criminal.	Demòstenes	ex-
posa	en	termes	breus	i	precisos	allò	que	representava	la	vida	sexual	ideal	per	als	homes	
d’Atenes:	“Ens	casem	amb	la	nostra	dona	per	tal	de	tenir	fills	legítims	i	una	fidel	guar-
diana	de	la	casa;	tenim	companyes	de	llit	perquè	ens	serveixin	i	ens	proporcionin	les	
cures	quotidianes;	tenim	les	heteres	per	a	les	joies	de	l’amor.”

A	la	Roma	antiga,	on	les	dones	lliures	no	gaudien	de	cap	dret,	la	 licencia stupri	
–	llicència	d’estupre	–	estableix	l’esclavatge	sexual	lliurant	les	persones	prostituïdes	al	
leno,	el	gerent	proxeneta	del	bordell	que	recapta	el	guanys.	La	persona	prostituïda	que-
da	així	marcada	per	a	tota	la	vida.	Segons	el	dret	romà,	l’home	és	propietari	de	la	dona	
que,	davant	 la	 llei,	no	 té	voluntat	pròpia.	Com	a	Grècia,	 la	prostitució	passa	gairebé	
obligatòriament	per	l’esclavatge,	i	els	infants	en	són	les	primeres	víctimes.

En	 l’antiguitat,	 la	 prostitució,	 inclosa	 la	 dels	 infants,	 és	 perfectament	 admesa	
quan	les	persones	no	naixen	lliures.	La	relació	és	molt	estreta	entre	el	desenvolupa-
ment	de	l’esclavatge,	la	prostitució	de	dones	i	infants	i	l’estatut	netament	inferior	de	
les	dones	“lliures”.

Feudalisme i prostitució

Històricament,	el	cristianisme	ha	aportat	un	concurs	actiu	a	la	prostitució	de	les	dones.	
Sant	Agustí,	 el	més	 il·lustre	defensor	del	 cristianisme,	 tot	predicant	 l’ascetisme,	afir-
ma:	“Suprimiu	les	prostitutes,	i	les	passions	trasbalsaran	el	món;	doneu-los	la	categoria	
de	dones	honestes,	 i	aleshores	la	infàmia	i	el	deshonor	colpiran	l’univers.”	Les	dones	
prostituïdes	representen	“un	mal	necessari”	per	al	manteniment	de	l’ordre	públic.	La	
castedat	de	les	dones	és	exigida,	les	aventures	dels	homes	són	tolerades	i	l’existència	de	
dones	i	noietes,	apartades	del	món	i	considerades	com	indispensables	per	a	satisfer	les	
necessitats	masculines,	és	acceptada	com	una	garantia	d’ordre	social.	Les	dones	i	noie-
tes	prostituïdes	esdevenen	així	“responsables”	de	la	puresa	de	les	dones	“honestes”.

A	l’època	feudal,	el	cristianisme	és	la	religió	de	l’Estat.	La	monarquia	ho	és	de	dret	
diví	i	qualsevol	serf,	artesà,	mercader	o	vassall	que	contesti	l’autoritat	del	rei	s’oposa	a	
Déu	mateix.	La	dona,	segons	aquesta	ideologia	religiosa,	és	la	impura,	la	corruptora	que	
ha	dut	el	pecat	a	la	terra	i	representa	la	perdició	de	l’home.	Pau	escriu	als	efesis:	“L’home	
és	amo	de	la	dona,	com	Crist	és	el	cap	de	l’Església.”	Per	tant,	segons	aquest	apòstol,	
“no	s’ha	de	permetre	que	la	dona	adquireixi	educació	o	instrucció;	només	ha	d’obeir,	
servir	i	callar.”	El	concili	de	Mâcon,	al	segle	VI,	discuteix	sobre	la	qüestió	de	saber	si	la	
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dona	posseeix	una	ànima	o	no	i	si	es	tracta	d’un	ésser	humà;	la	resposta	fou	finalment	
afirmativa	per	una	feble	majoria.

L’any	1259,	quan	Lluís	XI,	que	serà	canonitzat,	vol	expulsar	les	“noies	públiques”	
de	les	ciutats	del	seu	regne,	l’Església	s’hi	oposa	amb	el	pretext	que	“el	desordre	s’es-
camparia	per	tot	arreu	com	a	conseqüència	de	les	passió	dels	homes”.	Ja	es	comença	
a	tenir	cura	dels	prostituïdors	i	de	les	seves	“necessitats”.	En	aquell	temps,	les	dones	
i	les	noietes	prostituïdes	estaven	obligades,	com	els	jueus	i	els	leprosos,	a	dur	senyals	
distintius	de	la	seva	condició.	Amb	aquesta	obligació,	es	reprenia	la	continuïtat	d’una	
mesura	que	datava	de	l’Antiguitat:	es	tractava	de	diferenciar-les	públicament	de	les	
dones	“honestes”.

En	el	decurs	dels	segles	XI,	XII	i	XIII,	les	ciutats	d’Europa	coneixen	un	desen-
volupament	important,	la	prostitució	igualment.	La	tolerància	i	 l’expulsió	de	dones	
i	noietes	prostituïdes	dels	carrers	“honestos”	s’alternen	a	còpia	d’ordenances	prohi-
bicionistes	que	pretenen	allunyar	dels	reialmes	aquelles	dones	“boges	del	seu	cos	 i	
altres	noietes	ordinàries”.	Durant	el	segle	XIV,	es	passa	al	tancament	generalitzat	de	
les	“dones	perdudes”	a	les	bagasseries	(precursores	dels	bordells),	en	el	cas	de	França,	
i	en	“cases	de	dones”	pel	que	fa	als	països	germànics.	Sovint,	les	dones	prostituïdes	
reben	la	prohibició	de	mostrar-se	pels	carrers	i	en	d’altres	indrets	públics,	i	són	con-
duïdes	per	la	força	als	prostíbuls.	A	la	ciutat	de	Wurzburg,	a	Alemanya,	l’amo	d’una	
casa	pública	fa	jurament	de	romandre	“fidel	i	entregat	a	la	ciutat,	procurant-li	dones”.	
Hi	ha	noies	prostituïdes	que	són	posades	a	disposició	dels	visitants	de	marca	de	la	
ciutat,	que	n’assumeix	la	despesa.

A	cada	ciutat	francesa,	hi	ha	oficials	municipals	o	reials	encarregats	de	fer	respec-
tar	els	reglaments	sobre	la	prostitució,	d’enregistrar	les	noies	i	de	cobrar-los	una	taxa.	
El	proxenetisme	és	un	afer	públic:	són	els	notables	municipals	els	qui	administren	els	
bordells	públics	de	les	viles.	La	prostitució	és	organitzada	en	algunes	ciutats,	a	través	de	
“cases	públiques”,	pels	més	alts	dignataris	de	l’Església	(És	el	cas	d’Estrasburg,	Mayence,	
Dijon...).	La	prostitució	s’institucionalitza	i,	durant	tres	segles,	els	bordells	reglamentats	
formen	part	del	paisatge	urbà.

En	les	societats	feudals,	on	l’estatut	de	les	dones	és	clarament	inferior	al	dels	ho-
mes	 i	 en	què	 les	dones	 són	 “propietat”	dels	qui	posseeixen	 el	poder,	 esdevé	 corrent	
“protegir”	mitjançant	el	confinament	domèstic	la	virtut	de	les	“dones	honestes”	i	de	les	
seves	filles,	així	com	posar	a	disposició	dels	homes	altres	dones,	prostituïdes	i	recloses	
en	cases	tancades.	La	societat,	que	relega	la	dona	i	la	noieta	a	l’internament,	domèstic	o	
de	bordell,	demostra	una	pèssima	estima	vers	les	dones;	per	això,	tot	s’organitza	de	tal	
manera	que	la	sexualitat	femenina	romangui	dominada	i	sotmesa	al	sexe	masculí.
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La	reforma	protestant	i	la	contrareforma	catòlica	provocaran	un	rebuig	de	la	pros-
titució	organitzada	en	aquestes	cases.	Els	reformadors	protestants	ja	no	consideren	que	
la	prostitució	sigui	útil	per	al	manteniment	de	l’ordre	públic	ni	la	protecció	de	les	“dones	
honestes”.	A	partir	d’aleshores,	la	prostitució	és	percebuda	com	una	font	de	corrupció	i	ja	
no	és	susceptible	de	preparar	els	homes	de	cara	al	matrimoni.	Es	procedeix	doncs	a	tancar	
aquestes	“cavernes	de	Satanàs”;	les	dones	i	les	noietes	prostituïdes	són	perseguides	com	a	
“filles	del	diable”,	i	qualsevol	dona	que	hagi	comès	una	“falta”	es	veu	exposada	a	la	picota	
com	un	model	de	totes	les	perversitats.	Al	segle	XVII,	les	dones	prostituïdes	són	segres-
tades	en	hospitals	al	costat	dels	captaires.	Antecambra	de	la	deportació	a	les	Amèriques,	
l’Hospital	de	la	Salpêtrière	omple	de	terror	les	dones	i	les	noies	prostituïdes	de	París.

Anunciadora	de	la	futura	societat	capitalista,	la	reforma	protestant	fa	del	notable	
burgès,	amb	la	seva	corbata	i	el	seu	coll	emmidonat,	el	seu	horitzó	obtús	i	la	seva	rígida	
moral,	el	parangó	de	tota	la	societat.	Hipòcrita,	el	puritanisme	oficial	no	posa	fi	de	cap	
manera	a	la	prostitució;	ans	al	contrari,	provoca	el	seu	desenvolupament.	A	l’època	vic-
toriana,	el	40%	de	les	dones	joves	soles,	amb	edats	compreses	entre	els	quinze	i	els	vint	
anys,	són	prostituïdes	a	la	ciutat	de	Plymouth.	Aquesta	època	de	rigorisme	moral	és	al	
mateix	temps	una	de	les	més	misògines.	El	puritanisme,	com	totes	les	formes	d’integris-
me	religiós,	cultiva	l’odi	vers	les	dones	i	reprova	qualsevol	idea	d’igualtat	entre	els	sexes.

Una jerarquia amb dues pautes

Més	enllà	de	les	oscil·lacions	històriques	entre	prohibició,	tolerància	i	reglamentació	de	
la	prostitució,	hi	ha	una	constant.	Atès	que	les	dones	i	les	noies	“boges	del	seu	cos”	són	
en	qualsevol	cas	responsables	del	desordre	moral,	les	coses	estan	prou	clares:	es	tracta	
de	criminals.

Home	lliure	i	dona	submisa,	amo	i	esclau,	prostituïdor	i	persona	prostituïda,	pro-
xeneta	d’Estat	o	d’Església	i	“noies	públiques”...	En	un	mot:	opressors	i	oprimits	evo-
lucionen	en	el	si	d’unes	relacions	en	què	els	uns	es	beneficien	sistemàticament	de	l’as-
serviment	dels	altres.	Malgrat	les	transformacions	i	les	importants	variacions	que	s’hi	
van	produint,	aquestes	relacions	conserven	un	caràcter	permanent.	Hi	ha	una	estreta	
correlació	entre	la	prostitució	i	la	subordinació	de	les	dones	als	homes.	Podríem	dir	el	
mateix	pel	que	fa	a	la	imbricació	entre	el	desenvolupament	dels	mercats	i	el	creixement	
impetuós	de	la	venalitat	sexual.

Des	de	les	primeres	èpoques	històriques,	 les	societats	estructuren	la	prostitució	
segons	una	jerarquia	que	segueix	dues	pautes:	el	predomini	dels	homes	sobre	les	do-
nes	i	el	de	les	classes	dominants	sobre	les	classes	dominades.	La	jerarquia	de	classe	es	
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reprodueix	en	el	si	mateix	de	la	prostitució	en	què,	lluny	del	món	que	freqüenten	les	
cortesanes	d’alta	volada	i	altres	heteres,	la	immensa	majoria	de	dones	i	noies	prostituï-
des	s’arrossega	per	les	sòrdides	“cases	públiques”	i	altres	indrets	malfamats.	Si	algunes	
aconsegueixen	riqueses	i	celebritat,	la	qual	cosa	dista	molt	de	ser	el	cas	de	la	immensa	
majoria	de	persones	prostituïdes,	 que	només	 coneixen	 la	misèria	 al	 llarg	de	 la	 seva	
vida,	 és	perquè	 la	pràctica	de	 la	 sexualitat	 venal	 es	 troba	profundament	arrelada	en	
els	costums	de	les	classes	dominants.	I	les	dones	prostituïdes	de	luxe	d’ahir	com	d’avui	
serveixen	de	coartada	per	justificar	la	prostitució.

Tanmateix,	 totes	 les	 persones	 prostituïdes,	més	 enllà	 del	 lloc	 que	 ocupin	 en	 la	
jerarquia	social,	comparteixen	un	mateix	estatut	i	es	veuen	subjectes	a	patir	vexacions	
del	mateix	ordre.	No	poden	envellir;	però	envelleixen	a	un	ritme	accelerat.	Per	aquelles	
–	la	gran	majoria	–	que	mai	no	podran	enriquir-se,	menyspreades,	batudes,	violentades	
sexualment,	explotades	pels	proxenetes,	l’única	escapatòria	a	la	prostitució	quotidiana	
consisteix	a	participar	en	l’explotació	de	la	prostitució	d’altres,	esdevenint	elles	mateixes	
alcavotes.

A	la	Roma	antiga,	al	costat	dels	patricis,	dels	cavallers,	dels	plebeus	i	dels	esclaus,	
hi	trobem	les	dones,	l’estatut	social	inferior	de	les	quals	les	fa	properes	a	la	condició	
dels	esclaus.	Les	esclaves	prostituïdes	queden	marcades	per	a	tota	la	vida	a	causa	de	les	
regles	dictades	per	l’Estat.	A	l’Edat	Mitjana,	als	costats	dels	senyors,	dels	vassalls,	dels	
mestres	artesans,	dels	companys	i	dels	serfs,	trobem	les	dones	sotmeses	al	seu	respec-
tiu	poder.	Aquest	poder	s’expressa,	entre	altres	manifestacions,	per	l’accés	mercantil	
al	seu	cos,	un	accés	que	pot	estar	organitzat	pels	Estats	i	 l’Església	catòlica	o	bé	per	
proxenetes	“privats”.

Tots	els	homes	amb	diners,	independentment	del	lloc	que	ocupin	en	la	jerarquia	
social,	tenen	accés	als	cossos	de	les	dones.	Aquells	que	disposen	d’una	gran	fortuna	hi	
tenen	un	accés	il·limitat.	I	n’obtenen	una	satisfacció	que,	lluny	de	ser	estrictament	sexu-
al,	els	confereix	sentiments	d’impunitat	i	de	superioritat.

Prostitució i societat burgesa

La	societat	burgesa	moderna	no	ha	abolit	pas	la	dominació	de	les	dones	per	part	dels	
homes,	només	ha	substituït	les	antigues	formes	per	noves	condicions	d’opressió.	El	tret	
distintiu	de	l’època	burgesa	és	haver	fet	del	mercat	“lliure”	el	fonament	de	tota	la	socie-
tat,	la	qual	cosa	no	ha	estat	indiferent	al	creixement	de	la	prostitució.

El	triomf	del	capitalisme	ha	significat	la	consolidació	i	l’expansió	de	les	infraes-
tructures	de	 la	prostitució.	L’Anglaterra	del	 segle	XVIII,	que	esdevé	el	principal	país	
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capitalista,	encapçala	la	llista	dels	països	en	què	prolifera	la	prostitució.	L’any	1770,	a	
Londres,	 les	 autoritats	 estimen	els	 efectius	de	 la	prostitució	en	50.000	persones	 i	 en	
2.000	el	nombre	de	bordells.	Aquests	efectius	no	pararan	de	créixer	amb	la	contínua	
afluència	de	joves	camperoles	que	no	troben	feina.	El	nombre	de	persones	prostituïdes	
serà	el	doble	cinquanta	anys	més	tard.	Aleshores,	hi	haurà	uns	5.000	bordells,	dels	quals	
400	o	500	s’especialitzen	en	noietes	de	deu	a	dotze	anys.

La	industrialització	s’acompanya	d’una	urbanització	accelerada,	de	la	proletaritza-
ció	de	masses	camperoles	desarrelades,	de	la	seva	emigració	internacional	i	de	la	colo-
nització.	El	capitalisme	desenvolupa	i	exporta	la	misèria	a	les	seves	colònies,	en	primer	
lloc	a	les	colònies	de	poblament.	Des	del	seu	naixement,	aquest	nou	mode	de	producció	
s’ha	internacionalitzat	o	globalitzat.	Ha	pres	volada,	entre	altres	coses,	a	partir	del	geno-
cidi	de	les	poblacions	autòctones	d’Amèrica,	el	saqueig	sistemàtic	de	les	seves	riqueses	i	
el	comerç	d’esclaus	d’Àfrica.	Tot	plegat	ha	permès	l’enriquiment	que	facilitaria,	més	en-
davant,	el	domini	de	tot	el	món.	El	luxe	més	arrogant	ha	estat	acompanyat	de	la	misèria	
més	negra,	de	l’assassinat	en	massa,	de	la	rapinya	i	de	l’explotació	mortífera.

El	capitalisme	naixent	institueix	un	sistema	de	control	de	les	persones	prostitu-
ïdes.	La	reglamentació	de	 la	prostitució	s’estén	per	 tot	Europa	 i,	més	enllà,	 fins	a	 les	
colònies.	Allà	on	el	colonitzador	troba	societats	que	coneixen	la	prostitució,	li	dóna	un	
impuls	destinat	a	traure’n	profit	ell	mateix	i	l’organitza	de	manera	“racional”.	Colonitza-
ció	i	prostitució	són	indestriables.	D’una	altra	banda,	la	multiplicació	de	les	distincions	
racials	estructura	generalment	la	prostitució	d’una	forma	obsessiva.

En	aquesta	 època,	 la	prostitució	 és	 considerada	 com	un	 “mal	necessari”.	El	 re-
glamentarista	francès,	Parent-Duchâtelet,	sosté	que	“en	una	aglomeració	d’homes,	les	
prostitutes	són	tan	inevitables	com	les	clavegueres,	els	abocadors	 i	els	dipòsits	d’im-
mundícies”.	Un	altre	reglamentarista,	Kühn,	metge	de	la	policia	de	Leipzig,	afirma	que	
“la	prostitució	no	només	és	un	mal	que	cal	suportar,	sinó	també	un	mal	necessari,	per-
què	protegeix	les	dones	de	la	infidelitat	(infidelitat	que	només	els	homes	tenen	el	dret	
de	cometre),	protegeix	la	virtut.”	A	començaments	del	segle	XX,	metges	i	juristes,	que	
esperen	l’adopció	per	part	de	tots	els	països	del	món	del	sistema	de	reglamentació,	afir-
men	a	Viena,	lloc	privilegiat	de	la	prostitució	juvenil,	que	la	noieta	exerceix	a	través	de	
la	prostitució	una	seducció	pròpia	de	l’essència	femenina	–	allò	que	avui	en	dia	algunes	
i	alguns	anomenen	el	“poder	sexual”	o	l’empowerment	de	les	dones	i	les	noies.

La	Primera	Guerra	mundial	transforma	les	antigues	estructures	de	la	prostitució	i	
els	seus	coneguts	bordells.	Apareixen	nous	centres	de	comerç	sexual,	l’organització	dels	
quals	correspon	a	 les	exigències	de	concentració	i	sistematització	característiques	de	
l’època.	L’explotació	de	la	prostitució	de	les	dones	adopta	el	funcionament	de	les	indús-
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tries,	sotmeses	a	cadències	infernals.	A	partir	d’aleshores,	sembla	normal	que	una	dona	
hagi	de	suportar	quaranta	clients	prostituïdors	al	dia.

A	França,	l’any	1946,	data	del	tancament	dels	1.500	bordells	oficialment	existents,	
es	considera	que	només	una	dona	prostituïda	de	cada	cinc	hi	era	reclosa,	i	només	una	
de	cada	catorze	està	degudament	enregistrada.	El	sistema	es	revela	com	un	fracàs:	els	
bordells	legals	no	impedeixen	la	prostitució	al	carrer	i	les	clandestines	són	més	nom-
broses	que	les	dones	enregistrades,	igual	com	passa	amb	els	règims	de	reglamentació	
actuals.	La	“garantia	sanitària”	promesa	es	demostra	il·lusòria.	El	que	no	resulta	quimè-
ric,	per	contra,	és	l’enriquiment	de	proxenetes	i	traficants.

Ahir	com	avui,	les	persones	prostituïdes	desenvolupen	les	estratègies	necessàries	
per	tal	de	no	ser	totalment	privades	dels	seus	ingressos;	es	resisteixen	a	la	reglamentació	
estatal,	sobretot	refusant,	pel	que	fa	a	la	gran	majoria,	declarar-se	davant	l’administra-
ció,	fins	i	tot	si	això	suposa	renunciar	a	uns	eventuals	drets	socials.

Industrialització i internacionalització de la prostitució

La	 globalització	 capitalista	 representa	 el	 factor	 dominant,	 avui	 en	 dia,	 de	 l’expansió	
de	la	prostitució	i	del	comerç	de	dones	i	d’infants	amb	aquesta	finalitat.	La	globalitza-
ció	augmenta	les	desigualtats	socials	i	la	pobresa,	fins	i	tot	en	els	països	rics,	i	explota	
els	desequilibris	entre	els	homes	i	les	dones,	que	es	veuen	singularment	agreujats.	En	
el	decurs	de	les	quatre	últimes	dècades,	els	països	de	l’hemisferi	Sud	han	conegut	un	
creixement	vertiginós	de	la	prostitució	i	del	comerç	de	dones	i	d’infants	amb	aquesta	
finalitat.	Des	de	fa	una	mica	més	de	deu	anys,	és	el	cas	també	dels	països	de	l’antiga	
Unió	Soviètica,	d’Europa	central	i	de	l’Est,	així	com	de	la	regió	dels	Balcans.	En	els	paï-
sos	reglamentaristes	d’Europa	occidental	i	del	Pacífic	Sud,	la	prostitució	i	el	comerç	de	
persones	destinat	a	nodrir-la	han	conegut	un	creixement	considerable,	fins	a	tal	punt	
que	representen	un	percentatge	gens	menyspreable	del	producte	nacional	brut.

Les	 indústries	del	 sexe,	 en	plena	 expansió,	que	provoquen	desplaçaments	molt	
importants	de	població	–	la	feminització	de	les	migracions,	tret	característic	de	l’actual	
globalització,	està	vinculada	en	bona	part	al	creixement	de	les	indústries	del	sexe	–	i	
que	generen	ingressos	i	beneficis	extraordinaris,	concentren	les	característiques	fona-
mentals	de	l’economia	capitalista	actual.	El	boom	d’aquestes	indústries	està	estretament	
vinculat	als	factors	propis	de	la	globalització:	l’acceleració	de	la	innovació	tecnològica,	
concretament	en	l’àmbit	de	les	comunicacions,	la	facilitat	per	al	transport	de	mercaderi-
es	i	persones,	el	creixement	impetuós	del	turisme	sexual	de	masses,	la	desregularització	
dels	mercats,	els	programes	d’ajustament	estructural,	el	desballestament	de	la	protecció	

1. prostitució i civilitzacions



Abolir lA prostitució. Manifest.

– 38 –

social	i	la	sanitat	pública,	la	“finançarització”	i	criminalització	de	l’economia	–	aquesta	
criminalització	representa	com	a	poc	el	15%	del	comerç	mundial.

La	prostitució	s’ha	implantat	a	tot	arreu	i	progressa	a	un	ritme	desenfrenat.	Gràci-
es	a	l’explotació	del	mercat	mundial,	la	indústria	proxeneta	ha	pres	un	caràcter	cosmo-
polita.	Ha	engendrat	el	turisme	sexual	de	masses	i	el	comerç	massiu	de	dones	i	d’infants	
amb	finalitats	de	prostitució.	Els	prostituïdors	no	necessiten	viatjar:	poden	trobar	en	
els	seus	propis	països	persones	joves	prostituïdes	“exòtiques”	i	originàries	de	totes	les	
regions	del	món.

Notes

(1)	L’escriptura	remunta	a	uns	3.000	anys	abans	de	la	nostra	era,	a	Mesopotàmia.	És	en	aquesta	època	
que	apareix	el	sistema	patriarcal.
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2
Liberalisme i prostitució

A	les	èpoques	del	liberalisme	triomfant,	tant	en	el	decurs	de	les	dècades	que	pre-
cediren	la	gran	crisi	de	1929	com	després	de	la	victòria	del	neoliberalisme	als	

anys	vuitanta,	la	reclusió	de	les	dones	dins	dels	bordells,	les	cambres	aparadors	i	altres	
llocs	tancats	o	bé	 la	relegació	en	determinades	zones	de	“tolerància”	i	barris	reser-
vats,	 tenen	gran	acceptació.	Els	governs	reglamenten	 la	prostitució,	 legalitzant	així	
la	reclusió	de	les	dones	o	la	seva	exclusió	social,	empenyent-les	cap	als	red light	dis-
tricts	en	benefici	dels	proxenetes.	Aquests	veuen	així	legitimades	les	seves	activitats	
i	legalitzats	els	seus	guanys,	mentre	que	els	clients	prostituïdors	obtenen,	de	manera	
no	menys	oficial	i	de	ple	dret,	accés	al	cos	i	al	sexe	de	les	dones.	La	legalització	de	la	
prostitució	oficialitza	la	submissió	d’un	sexe	al	plaer	de	l’altre	i	certifica	la	desigualtat	
entre	les	dones	i	els	homes.

Durant	els	anys	noranta	 i	dos	mil,	 els	Països	Baixos,	Alemanya,	Grècia,	Suïssa,	
Austràlia	i	Nova	Zelanda	han	reglamentat	la	prostitució,	institucionalitzant	d’aquesta	
manera	un	ampli	mercat	proxeneta	que	requereix	el	comerç	sostingut	de	dones	i	d’in-
fants	a	escala	 internacional,	per	tal	d’abastir	una	indústria	de	 la	prostitució	en	plena	
expansió.	La	majoria	de	persones	prostituïdes	d’aquests	països	 és	d’origen	estranger,	
víctima	del	tràfic	amb	finalitats	de	prostitució.	Un	tràfic	que	pot	revestir	un	caràcter	
legal,	com	per	exemple	amb	els	visats	“d’artista”	per	a	la	indústria	de	la	“diversió”	mas-
culina,	o	bé	ser	il·legal	i,	per	tant,	criminal.

En nom de les persones prostituïdes!

Hi	ha	governs	que	 legalitzen	 l’explotació	de	 la	prostitució	d’altres	persones,	 sobre-
tot	de	dones	 joves,	 i	que	pretesament	ho	 fan	en	nom	de	 les	persones	prostituïdes,	
ocasionalment	transmutades	en	“treballadores	del	sexe”	o	en	“prestatàries	de	serveis	
sexuals”.	Però,	mai	no	són	invocades	 les	verdaderes	raons	d’aquesta	reglamentació:	
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garantir	als	homes	l’accés	a	les	persones	prostituïdes,	alimentar	el	plaer	viril,	perpe-
tuar	el	poder	masculí	i	assegurar	uns	ingressos	substancials	per	a	les	caixes	de	l’Estat	
i	altres	proxenetes.

També	hi	ha	organitzacions	 internacionals,	regionals	 i	nacionals,	així	com	al-
gunes	associacions	no	governamentals	 (ONG),	que	 s’han	 llençat	 a	una	 justificació	
desvergonyida	i	cínica	de	l’explotació	de	la	prostitució	de	les	dones.	Segons	aquestes	
organitzacions,	hi	hauria	al	costat	de	prostitució	“forçada”,	que	resulta	insuportable	i	
constitueix	una	violació	dels	drets	humans,	una	prostitució	“voluntària”,	una	prosti-
tució	acceptable,	respectuosa	de	l’autonomia	de	les	persones	i	del	dret	a	disposar	del	
propi	cos.	Per	aquests	“protectors”	i	“protectores”	de	la	prostitució,	el	“dret”	d’alienar	
el	propi	sexe	en	el	mercat	de	la	prostitució	formaria	part,	en	aquesta	era	del	capitalis-
me	neoliberal,	de	l’arsenal	dels	“Drets	de	l’Home”.	Ja	no	es	tracta	doncs	de	promoure	
el	“dret”	de	no	esdevenir	una	persona	prostituïda,	sinó	més	aviat	de	defensar	el	dret	
de	ser-ho!

Gairebé	cap	Estat,	sigui	quin	sigui	el	seu	règim	jurídic	–	prohibicionisme,	re-
glamentarisme,	 abolicionisme	o	 un	 altre	 –	 inverteix	 en	 serveis	 apropiats	 per	 a	 les	
persones	prostituïdes,	concretament	en	serveis	destinats	a	permetre	que	aquelles	que	
vulguin	abandonar	aquesta	 indústria	puguin	 fer-ho.	 I	 són	nombroses	aquelles	que	
esperen	canviar	de	vida	–	entre	un	92	i	95%,	segons	les	més	recents	enquestes	cana-
denques.

Quan	els	Estats	 inverteixen	diners,	 acostumen	a	 finançar	 les	organitzacions	no	
governamentals	 que	 es	 dediquen	 a	 la	 prevenció	 sanitària	 (de	 malalties	 sexualment	
transmissibles,	en	primer	lloc	la	sida)	entre	les	persones	prostituïdes.	Aquestes	políti-
ques	indueixen	la	idea	que	són	aquestes	persones	les	responsables	de	la	difusió	de	les	
malalties	venèries.	Sota	una	aparença	amable,	que	té	com	a	resultat	fer	de	les	persones	
prostituïdes	les	garants	de	la	salut	pública,	aquestes	mateixes	organitzacions	utilitzen	
els	importants	fons	que	els	són	atorgats	per	fer	apologia	de	la	prostitució.	La	qual	cosa	
és	lògica:	sense	la	prostitució,	un	cert	nombre	d’aquestes	organitzacions	no	tindria	cap	
raó	d’existir.

Reglamentació i repressió

Els	Estats	inverteixen	sobretot	en	la	repressió	de	la	prostitució	visible	i	de	la	no	ofi-
cial.	En	els	països	de	reglamentarisme	liberal	 i	de	proxenetisme	legal,	 la	 fal·laciosa	
dicotomia	entre	prostitució	“forçada”	 i	 “voluntària”	 serveix	d’excusa	per	penalitzar	
les	persones	en	situació	d’il·legalitat,	les	quals	–	contràriament	a	les	que	es	troben	en	
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situació	legal	–	són	víctimes	d’una	prostitució	“obligada”,	val	a	dir	delictiva	segons	les	
regles	establertes	per	aquests	règims.	D’aquesta	manera,	els	Estats	legitimen	la	prosti-
tució;	un	fet	que	ha	palesat	la	campanya	desenvolupada	contra	la	“prostitució	força-
da”	(Zwangsprostitution)	a	Alemanya	poc	abans	de	la	celebració	de	la	Copa	mundial	
de	futbol	de	2006.	Els	organitzadors	de	la	campanya	contra	aquesta	prostitució	“for-
çada”	han	fustigat	“l’esclavatge	modern”,	circumscrit	exclusivament	al	tràfic	d’éssers	
humans”,	un	comerç	que	es	veu	al	seu	torn	limitat	a	la	importació	il·legal	de	persones	
prostituïdes	estrangeres.	El	crim	no	consistia	doncs	en	la	prostitució	de	centenars	de	
milers	de	dones	joves	a	Alemanya,	de	les	quals	una	important	majoria	procedia	de	
l’estranger,	sinó	l’entrada	il·legal	al	país	i	la	prostitució	clandestina.	El	proxenetisme	
de	coerció	–	definit	en	molts	altres	països	com	un	proxenetisme	“agreujat”	–	és	il·legal	
a	Alemanya,	 tot	 i	 que	 resulta	 difícilment	 demostrable	 sense	 una	 denúncia	 en	 què	
la	presentació	de	proves	correspon	a	la	víctima.	El	risc	és	ínfim	per	als	proxenetes.	
Tanmateix,	el	fet	d’explotar	la	prostitució	d’una	altra	persona	i	d’apoderar-se	dels	seus	
guanys	està	prescrit.	En	els	països	reglamentaristes,	aquesta	forma	d’explotació	mer-
cantil	i	misògina	del	sexe	dels	altres	rep	la	mateixa	consideració	que	qualsevol	altra	
operació	comercial	en	el	món	dels	negocis.

En	els	altres	països,	la	prostitució	de	carrer	molesta;	és	aquesta	variant	la	que	els	
Estats,	i	especialment	els	ajuntaments,	intenten	controlar.	Llegint	els	anuncis	dels	dia-
ris,	fullejant	les	pàgines	grogues	de	l’anuari	telefònic	o	bé	navegant	per	Internet,	podem	
veure	que	la	prostitució	representa	de	lluny	una	activitat	molt	més	important	que	allò	
que	és	visible	al	carrer;	però,	en	la	mesura	que	es	fa	d’una	manera	més	discreta,	inco-
moda	menys.	La	prostitució	que	es	considera	indesitjable	és	aquella	que	afecta	l’espai	
públic.	Les	autoritats	governamentals,	 la	 justícia	 i	 la	policia	assetgen	i	penalitzen	es-
sencialment	les	persones	prostituïdes	visibles,	i	en	general	es	mostren	tolerants	envers	
aquells	que	se	n’aprofiten:	proxenetes	i	prostituïdors.

Les	persones	prostituïdes	són	administrativament	reglamen-tades,	vigilades,	re-
primides,	taxades,	sotmeses	a	multes	–	la	qual	cosa	les	obliga	a	multiplicar	els	actes	de	
prostitució	i	augmentar	els	riscos	–	i,	si	no	respecten	les	regles	dels	Estats	proxenetes	
liberals,	es	veuen	criminalitzades.	I,	sovint,	això	comporta,	per	aquelles	que	són	origi-
nàries	d’un	país	estranger,	l’expulsió	en	tant	que	immigrants	clandestines(1).	La	legalit-
zació	de	la	prostitució	imposa	una	sèrie	d’obligacions,	de	condicions,	de	reglaments	i,	
per	descomptat,	de	despeses	suplementàries	per	a	les	persones	prostituïdes	–	que	han	
de	multiplicar	els	“serveis”	per	poder-hi	fer	front.

La	vigilància	i	la	criminalització	no	només	es	produeixen	sota	els	governs	regla-
mentaristes,	sinó	també	en	aquells	països	on	els	bordells	són	institucions	d’Estat	(Indo-
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nèsia,	Turquia)	i	fins	i	tot	en	aquells	que	consideren	la	indústria	de	la	prostitució	com	
estratègicament	vital	per	al	seu	creixement	econòmic	(Tailàndia,	Filipines,	etc.).	També	
és	el	cas	dels	països	prohibicionistes,	els	quals,	per	bé	que	criminalitzin	 formalment	
tots	els	actors	de	la	prostitució,	es	concentren	sobretot	en	la	repressió	de	les	persones	
prostituïdes.

En	tots	els	casos,	l’objectiu	principal	de	la	repressió	és	la	persona	prostituïda.

Quina llibertat?

Més	enllà	de	la	diversitat	argumental	dels	ideòlegs	favorables	a	la	prostitució,	i	sigui	
quin	sigui	el	finançament	que	rebin	per	ocupar-se	de	la	recerca,	de	la	prevenció	d’in-
feccions	sexualment	transmissibles	o	de	les	tribunes	públiques,	les	seves	argúcies	en	
nom	de	la	llibertat	(la	llibertat	de	qui,	realment?)	no	tenen	cap	més	funció,	sota	una	
aparença	emancipadora,	que	normalitzar	l’explotació	de	la	prostitució	de	les	dones.	
Aquests	ideòlegs	han	aparegut	en	el	moment	en	què	s’ha	imposat	el	neoliberalisme	i	
quan	la	prostitució	s’ha	globalitzat.	Si	bé	defensen	la	legalització	de	la	prostitució(2)	en	
nom	de	l’autonomia	de	les	persones	prostituïdes,	es	neguen	a	veure	una	de	les	princi-
pals	conseqüències	de	la	seva	reivindicació:	la	prostitució	reglamentada	lliga	la	per-
sona	prostituïda	al	proxeneta	més	sòlidament	que	les	urpes	de	Vulcà	immobilitzaven	
Prometeu	damunt	la	seva	roca.	Aquesta	legalització	afavoreix	l’acumulació	de	guanys	
per	 part	 dels	 proxenetes,	 transformats	 en	 honorables	 homes	 i	 dones	 de	 negocis,	 i	
l’espoli	individual	i	monetari	de	les	persones	prostituïdes.	L’acumulació	de	la	riquesa	
en	un	pol	implica	l’acumulació	del	sofriment,	de	l’alienació,	de	les	malalties	físiques	i	
psicològiques,	del	suïcidi	i	de	l’assassinat	en	el	pol	oposat,	entre	aquelles	persones	que	
produeixen	tota	la	riquesa	d’aquest	capitalisme	d’alcavots	paràsits.

En	aquest	món	sotmès	de	manera	accelerada	a	la	mercantilització	de	tot	allò	que	
és	viu,	la	venalitat	sexual	ha	estat	banalitzada	i	universalitzada.	Ha	colonitzat	els	indrets	
més	recòndits	de	la	terra,	trasbalsant	els	seus	usos	i	costums.	Més	exactament,	el	món	
ha	conegut	durant	aquestes	quatre	últimes	dècades	una	prostitucionalització	del	teixit	
social	i	dels	sistemes	de	representació	(en	particular	a	través	de	la	pornografia).	Amb	la	
caiguda	del	mur	de	Berlín	i	la	conversió	del	“socialisme”	burocràtic	de	tipus	soviètic	a	
les	virtuts	del	capitalisme	neoliberal,	les	indústries	del	sexe	han	conegut	un	creixement	
exponencial	aquests	deu	últims	anys:	els	cossos	de	les	dones	i	dels	infants	han	contri-
buït	a	l’acumulació	primera	o	primitiva	de	capital,	sòcol	sobre	el	qual	un	bon	nombre	
de	nous	rics	s’ha	llençat	al	món	dels	negocis.	Aquesta	gent	ha	exportat	massivament	“la	
seva	mercaderia”	arreu	del	món.
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Prostitucionalització

La	prostitucionalització	del	teixit	social	no	és	ni	una	quimera,	ni	cap	exageració,	sinó	
una	realitat.	Una	realitat	que	té	greus	conseqüències	en	la	vida	quotidiana	–	i	no	només	
i	sobretot	per	a	les	víctimes	de	les	indústries	del	sexe,	sinó	també	en	tots	els	aspectes	
de	la	vida	social,	i	concretament	pel	que	fa	a	les	relacions	entre	les	dones	i	els	homes.	Si	
bé	és	difícil	percebre’n	actualment	tots	els	efectes,	tant	sobre	la	societat	com	sobre	les	
mentalitats,	de	la	legalització	de	la	prostitució	a	Europa	i	al	Pacífic	Sud	des	de	fa	una	dè-
cada,	podem	constatar	que	les	conseqüències	han	estat	colpidores	allí	on	la	prostitució	
funciona	com	una	indústria	legítima	des	de	fa	quaranta	anys.

A	finals	de	la	dècada	dels	cinquanta,	es	calcula	que	hi	havia	unes	20.000	persones	
prostituïdes	a	Tailàndia.	Des	d’aleshores,	la	xifra	ha	augmentat	fins	a	més	de	dos	mi-
lions	de	persones,	de	les	quals	una	tercera	part	com	a	poc	són	infants,	nenes	sobretot.	
En	aquest	país,	gairebé	totes	les	joves	prostituïdes,	tant	si	han	estat	víctimes	del	tràfic	
amb	finalitats	de	prostitució	com	si	no,	tant	si	són	d’origen	estranger	com	si	es	tracta	de	
noies	autòctones,	s’han	vist	integrades	en	aquesta	indústria	sent	menors	d’edat.	

El	75%	dels	homes	ara	són	prostituïdors	ocasionals	o	regulars.	I	a	les	tribus	del	
nord	del	país,	se	celebra	el	naixement	d’una	filla	perquè	la	seva	prostitució	anticipada	
representa	una	promesa	de	futurs	ingressos.

La	societat	tailandesa	ha	estat	a	bastament	prostitucionalitzada,	i	ha	esdevingut	
una	de	les	destinacions	més	importants	del	món	per	a	turistes	sexuals	de	tota	mena,	que	
han	pres	el	relleu	dels	soldats	americans	per	als	quals	aquest	territori	representava	una	
base	de	rereguarda	destinada	al	repòs	i	a	l’esbarjo	a	costa	de	dones	i	infants	del	país.	Les	
“facilitats	recreatives”	per	als	militars	mobilitzats	en	la	lluita	contra	el	“comunisme”	al	
Vietnam	foren	finançades	oficialment	mitjançant	generosos	préstecs	procedents	d’ho-
norables	institucions	bancàries	nord-americanes.	Després,	el	Fons	Monetari	Internaci-
onal	i	el	Banc	Mundial	han	seguit	pel	mateix	camí,	oferint	importants	crèdits	al	govern	
perquè	fes	de	la	indústria	del	turisme	i	la	diversió	una	prioritat	del	desenvolupament	
econòmic	nacional.	La	prostitució	ha	començat	a	créixer	a	un	ritme	accelerat	i	ha	trans-
format	Tailàndia	en	un	“paradís”	sexual	per	als	prostituïdors	internacionals	i	locals,	per	
als	proxenetes	i	traficants,	alhora	que	es	convertia	en	un	“infern”	sexual	per	a	les	dones	
i	els	infants	no	només	del	país,	sinó	també	de	les	nacions	limítrofes	on	el	tràfic	amb	fi-
nalitats	de	prostitució	ha	conegut	igualment	una	expansió	sense	precedents.	Avui,	una	
tercera	part	de	les	dones	i	noietes	del	nord	de	Tailàndia	pateixen	la	sida.

Per	tot	arreu,	és	fàcil	reconèixer	els	progressos	de	la	prostitució.	Ja	es	tracta	d’una	
indústria	de	masses,	una	de	les	més	importants	i	les	més	rendibles,	que	genera	cada	any	
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un	ingressos	de	prop	d’un	bilió	de	dòlars.	A	escala	planetària,	aquesta	indústria	explota	
més	de	quaranta-dos	milions	de	dones	i	d’infants,	una	xifra	que	subestima	molt	proba-
blement	l’abast	real	de	la	problemàtica.	A	tall	d’exemple,	segons	investigacions	de	camp,	
tan	sols	a	Amèrica	llatina,	aproximadament	el	65%	dels	infants	que	malviuen	als	carrers	
–	més	de	quaranta	milions	–	són	prostituïts	de	manera	ocasional	o	regular.

Pel	que	fa	al	tràfic	de	dones	i	d’infants	amb	finalitats	de	prostitució,	aquest	comerç	
implica	cada	any	milions	de	persones.	El	2004,	la	Unicef	avaluava	al	voltant	d’un	milió	
dos-cents	mil	el	nombre	d’infants	que	anualment	són	víctimes	dels	traficants	d’éssers	
humans.	Aquest	tràfic	representa	l’activitat	d’organitzacions	criminals	que	coneix	a	ho-
res	d’ara	l’expansió	més	ràpida	i	important.	Totes	s’hi	llencen	per	traure	profit	d’aquest	
filó.	Aquest	negoci	produeix	uns	beneficis	anuals	de	prop	de	95.000	milions	de	dòlars.

Malgrat	nombroses	campanyes	internacionals,	el	turisme	de	prostitució	no	para	
de	créixer	i	d’involucrar	noves	contrades	que	volen	participar	també	d’aquest	negoci	i	
recaptar	les	divises	estrangeres	necessàries	per	al	pagament	del	seu	deute	extern	o	bé	
per	equilibrar	els	seus	comptes	corrents	i	finançar	els	seus	pressupostos.

Tota	aquesta	acumulació	de	diners	es	fa,	naturalment,	en	detriment	de	les	dones	i	
dels	infants,	que	formen	part	dels	grans	perdedors	de	la	globalització	capitalista	neoli-
beral.	En	el	decurs	de	les	quatre	últimes	dècades,	cada	etapa	del	desenvolupament	de	la	
indústria	de	la	prostitució	ha	estat	acompanyada	d’una	regressió	general	de	l’estatut	de	
les	dones	en	el	si	de	les	societats.

La seva moral i la nostra

Nombrosos	poders	estan	de	conxorxa	per	legitimar	la	indústria	de	la	prostitució:	go-
verns,	crim	organitzat,	indústries	del	sexe,	organitzacions	internacionals,	regionals,	na-
cionals	i	no	governamentals.	Intel·lectuals,	universitaris	i	periodistes,	tant	progressistes	
com	conservadors,	promouen	i	donen	suport	a	la	prostitució	d’altres,	però	mai	a	la	seva	
ni	a	la	dels	seus	fills,	car	allò	que	és	bo	per	als	altres	no	ho	és	pas	necessàriament	per	a	
un	mateix.

Aquests	“protectors”	i	“protectores”	que	qualifiquen	els	seus	oponents	amb	el	terme	
pejoratiu	de	“moralistes”	mentre	practiquen	ells	mateixos	una	doble	moral,	es	creuen	a	
l’avantguarda	d’un	combat	eminentment	progressista,	la	lluita	per	la	llibertat.	Però,	en	el	
fons,	la	llibertat	que	defensen	es	redueix	a	la	llibertat	dels	prostituïdors	de	tenir	accés	al	
sexe	femení,	infantil	o	feminitzat,	així	com	a	la	llibertat	d’explotar-lo	per	part	dels	proxe-
netes.	Estan	disposats	a	sacrificar	una	part	de	la	humanitat	al	poder	i	al	plaer	sexual	dels	
homes	en	nom	d’una	pretesa	llibertat	que	es	revela,	en	la	pràctica,	com	una	de	les	opressi-
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ons	més	implacables.	La	seva	moral	de	l’amoralisme	sanciona	l’explotació	de	la	prostitució	
de	dones	i	d’infants	en	nom	de	principis	que	formen	part	de	la	més	clàssica	professió	de	
fe	liberal.	La	prostitució	de	les	dones	no	sembla	ni	immoral	ni	inconvenient	a	aquestes	
campiones	i	campions	del	dret	al	lliure	comerç	que	modelen	“l’opinió	pública”.	Promotors	
del	liberalisme,	són	més	aviat	els	enterradors	de	la	llibertat.

L’argument	segons	el	qual	la	reglamentació	beneficia	les	persones	prostituïdes	no	
és	més	que	un	artifici.	Es	pot	pretendre	defensar	la	legalització	de	la	prostitució	pel	bé	
de	les	persones	prostituïdes	–	els	governs	que	han	reglamentat	la	prostitució	no	ho	han	
fet	mai	brandint	arguments	favorables	a	prostituïdors	o	a	proxenetes	-,	però,	en	realitat,	
les	motivacions	són	d’un	altre	ordre.	Així,	sembla	normal	a	algunes	i	alguns	que	una	
part	de	la	humanitat	estigui	al	servei	sexual	de	l’altra.	I	també	els	sembla	natural	que	els	
diners	puguin	comprar	qualsevol	cosa	o	qualsevol	persona	i	que	permetin	imposar	els	
desitjos	del	pagador	a	la	persona	que	rep	els	diners.

Les	 connivències	 són	nombroses	 i	 impressionants.	 S’entrellacen	 les	unes	 amb	 les	
altres	fins	a	formar	un	nus	gordià	inextricable.	Des	dels	organismes	internacionals,	que	
dicten	als	països	del	tercer	món	les	polítiques	econòmiques	que	han	de	seguir,	imposen	la	
desregulació	dels	mercats	i	promouen	la	indústria	del	turisme	i	la	diversió,	fins	a	les	bur-
gesies	que	es	beneficien	de	la	globalització	neoliberal	i	acumulen	fortunes	que	superen	
la	imaginació.	Sense	comptar	amb	el	crim	organitzat,	que	controla	una	part	creixent	de	
l’economia	mundial,	així	com	amb	proxenetes	i	traficants,	que	fan	igualment	formidables	
negocis.	Tots	plegats	es	beneficien	de	l’explotació	de	la	prostitució	de	dones	i	infants	per	
part	de	les	indústries	del	sexe,	unes	indústries	que	les	places	borsàries	i	els	governs	legi-
timen	en	nombre	creixent.	Les	indústries	del	turisme,	els	mitjans	de	comunicació	(des	
dels	rendibles	anuncis	de	prostitució	fins	a	la	promoció	i	la	difusió	pornogràfiques),	les	
companyies	d’aviació	i	les	xarxes	d’hostaleria,	i	cada	cop	més	els	mateixos	Estats,	se’n	fan	
còmplices.	Els	bancs	 i	 altres	 institucions	 financeres,	quan	no	 inverteixen	directament,	
s’apressen	a	reciclar	els	diners	acumulats	per	l’explotació	de	la	prostitució	de	milions	de	
dones	i	d’infants.	Els	Estats	recapten	taxes	i	impostos,	lliurant	permisos	i	altres	autoritza-
cions	que	resulten	pecuniàriament	lucratives,	quan	no	són	ells	mateixos	els	organitzadors	
d’aquest	“sector”	en	expansió	de	les	seves	economies	nacionals.

Els	negocis	són	els	negocis,	repeteixen	els	amorals.	
I	com	les	persones	prostituïdes	són	mortals,	a	fi	de	seguir	proveint	el	mercat,	cal	

reclutar-ne	de	noves.	El	reclutament	precoç	–	l’edat	mitjana	d’entrada	en	el	món	de	la	
prostitució	en	els	països	dominants	del	capitalisme	se	situa	al	voltant	dels	catorze	anys,	i	
menys	encara	en	els	països	dominats	–	i	el	tràfic	són	necessaris	per	substituir	les	perso-
nes	prostituïdes	que	un	ràpid	desgast	i	la	mort	freqüent	retiren	del	mercat.	Al	Canadà,	
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les	persones	prostituïdes	pateixen	un	nivell	de	mortalitat	quaranta	vegades	superior	a	la	
mitjana	nacional	i	corren	vint	vegades	més	el	risc	de	perir	assassinades.

El	capitalisme	proxeneta	provoca	l’esgotament	i	la	mort	prematura	de	les	persones	
que	prostitueix.	A	l’Índia,	les	noies	molt	joves	són	més	sovint	prostituïdes	que	les	noies	
més	“grans”.	Gairebé	tots	els	guanys	són	acaparats	pels	gerents	dels	bordells	o	serveixen	
per	“pagar”	el	preu	de	les	noies	als	traficants.	Es	tracta	d’obtenir	el	màxim	de	diners	
possible	de	la	prostitució	precoç	d’aquestes	noietes	abans	que	no	siguin	massa	“velles”	
o	caiguin	malaltes.	Són	llogades	als	prostituïdors	al	preu	de	60	o	100	rupies,	és	a	dir	un	
o	dos	dòlars.	Podem	imaginar	el	nombre	d’actes	prostituïdors	que	han	de	patir	quotidi-
anament	aquests	infants	quan	sabem	que,	l’any	2005,	els	ingressos	de	la	indústria	de	la	
prostitució	a	l’Índia	eren	estimats	en	370.000	milions	de	rupies	anuals.

Una mascarada de “dret”

La	prostitució	ve	a	ser	per	a	la	societat	contemporània	una	mena	d’Efígie	de	la	qual	es	
refusa	a	resoldre	els	enigmes.	Com	a	conseqüència	d’això,	la	supervisió	de	la	prostitu-
ció,	exercida	de	diverses	maneres	pels	òrgans	de	l’Estat,	afecta	gairebé	exclusivament	
les	persones	prostituïdes,	considerades	com	les	úniques	culpables.	El	control	mèdic	i	
policial	s’aplica	poc	o	gens	al	prostituïdor.	Aquesta	protecció,	que	els	Estats	atorguen	
als	homes,	estableix	la	verdadera	naturalesa	de	les	relacions	entre	els	sexes	en	la	societat	
contemporània,	malgrat	i	contra	el	moviment	d’emancipació	de	les	dones:	justifica	la	
dominació	d’un	sexe	per	l’altre.

Sorgida	de	la	supremacia	de	l’home	sobre	la	dona,	la	prostitució	s’agreuja	sense	pa-
rar	sota	l’efecte	de	la	globalització	neoliberal.	L’oferta	de	dones	joves,	d’infants	o	de	perso-
nes	“feminitzades”	com	a	instruments	de	plaer	s’intensifica.	Un	nombre	creixent	d’homes	
considera	l’ús	de	les	persones	prostituïdes	com	un	privilegi	al	qual	tenen	“dret”.	En	un	
mot:	la	banalització	de	la	prostitució	no	para	de	guanyar	terreny	i,	al	mateix	temps,	els	
drets	humans	de	les	dones	i	els	infants	no	deixen	de	perdre’n.	Llevat	d’un	“dret”	que	és	
“nou”	i,	per	tant,	“revolucionari”:	el	“dret”	de	“prostituir-se”	i	de	prostituir!

El	moviment	abolicionista	rebutja	aquesta	mascarada	de	“dret”.	Enfront	dels	amorals	
de	tot	pelatge,	l’abolicionisme	oposa	a	aquest	“dret”	el	de	no	ser	una	persona	prostituïda.	
Les	opinions	sobre	drets	i	llibertats	d’aquests	traficants	de	conceptes	només	fan	que	adap-
tar	la	regla	del	lliure	comerç	i	la	mercantilització	dels	éssers	humans	a	un	domini	que,	
més	que	qualsevol	altre,	es	revela	com	a	destructor	de	vides	i	que	altera	profundament	el	
conjunt	de	les	relacions	socials,	i	particularment	les	relacions	entre	els	sexes.
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Notes

(1)	 L’informe	més	recent	sobre	el	comerç	d’éssers	humans	a	l’Europa	del	Sud-est,	realitzat	pel	Pol	regi-
onal	de	centralització	d’informació	de	l’Organització	internacional	per	a	les	migracions,	publicat	
l’any	2005,	demostra	que	“l’expulsió	de	les	víctimes	del	tràfic	cap	als	països	d’origen	només	fa	que	
tornar	a	alimentar	les	xarxes	de	traficants	a	gran	escala”.

(2)	 Algunes	i	alguns	militen	a	favor	de	la	descriminalització	de	la	prostitució	i	no	pas	de	la	seva	legalit-
zació.	La	distinció	entre	la	descriminalització	total	de	la	prostitució	i	la	seva	legalització	no	resulta,	
però,	sempre	evident.	Aquesta	desregulació	liberal	de	la	prostitució	tindria	uns	efectes	similars	als	de	
la	reglamentació,	atès	que	permetria,	entre	altres	coses,	deixar	de	criminalitzar	el	proxenetisme	i	la	
reclusió	de	les	dones	dins	dels	bordells.	Un	dels	efectes	immediats	de	l’aplicació	del	codi	del	treball	en	
l’àmbit	de	la	prostitució	seria	l’acceptació	del	“dret”	a	la	prostitució	a	partir	dels	setze	anys	al	Canadà.	
L’edat	legal	per	accedir	al	mercat	laboral	és	la	de	setze	anys.	Obtinguda	una	descriminalització	total	de	
la	prostitució,	si	mai	s’establís	una	edat	legal	diferent	pel	que	fa	al	“treball	del	sexe”,	una	disposició	legal	
d’aquesta	mena	podria	ser	revocada	per	un	tribunal	com	a	discriminatòria	per	raó	d’edat.

(3)	 Segons	la	mitologia,	Vulcà,	déu	del	Foc	i	les	Forges,	havia	d’encadenar	Prometeu	sobre	una	roca	
com	a	càstig	per	l’ofensa	comesa	contra	Zeus:	robar	el	foc	del	cel	i	transmetre’l	als	humans.
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3
Sexe mercantil, violència

i prostitució

Tant	si	és	femenina	–	nenes,	noies	joves	o	dones	de	totes	les	edats	–	com	si	és	masculina	
–	nois,	adolescents	i	joves,	transvestits	o	transsexuals	-,	la	prostitució	és	una	institució	

social	destinada	quasi	exclusivament	als	homes.	Es	tracta	d’una	indústria	essencialment	
dedicada	al	plaer	dels	homes	i	a	la	demostració	de	la	seva	presumpta	superioritat,	estreta-
ment	vinculada	a	la	seva	“virilitat”	així	com	a	les	seves	diferents	expressions	i	normes.

El plaer dels prostituïdors

Aquesta	indústria	ofereix	en	certs	indrets,	reglamentats	o	no,	tot	un	ventall	de	possi-
bilitats	entre	les	quals	qualsevol	prostituïdor	pot	triar.	Alguns,	al	volant	del	seu	cotxe,	
fan	unes	quantes	voltes	pels	carrers	d’un	barri	per	tal	d’examinar	la	“mercaderia”,	d’al-
tres	es	passegen	contemplant	les	dones	dels	aparadors.	Uns	quants,	confortablement	
asseguts	en	un	bordell	o	un	club	de	karaoke,	contemplen	les	noies	que	desfilen	davant	
seu	i	trien	el	número	penjat	d’una	brusa	o	d’un	banyador	que	més	els	convé.	Per	a	
molts	prostituïdors,	l’essencial	del	plaer	rau	justament	en	el	fet	mirar,	de	tafanejar,	de	
seleccionar	i,	en	definitiva,	de	saber	que	“tota	aquesta	carn	disponible	i	oferta”	els	és	
destinada.	Aquests	homes,	confortats	en	la	seva	pretesa	superioritat,	estan	encantats	
de	veure	que	una	multitud	de	dones	joves,	menys	joves,	nois,	joves	i	éssers	feminit-
zats	es	troben	potencialment	al	seu	servei,	i	que	es	pot	accedir	a	l’ús	dels	seus	cossos	
mitjançant	un	pagament.	Aquests	homes	se	senten	per	tant	totpoderosos.	Són	“déus”,	
com	ho	afirmen	les	publicitats	que	promocionen	el	turisme	sexual	a	Amèrica	central	
i	al	Carib.	Aquest	sentiment	de	ser	totpoderós,	vinculat	al	poder	monetari,	per	limitat	
que	sigui,	s’estableix	no	només	a	través	de	l’acte	de	prostituir	algú,	sinó	per	l’existència	
mateixa	de	la	prostitució.
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Per	 aquests	 homes,	 les	 dones	 “es	 lliuren”	 a	 la	 prostitució,	 són	 “noies	 alegres”,	
“dones	públiques”,	“el	repòs	del	guerrer”,	representen	un	lleure,	un	esbarjo.	Són	es-
claves	del	seu	propi	sexe	que	han	“triat”	ser	allò	que	són	i	que	es	complauen	en	 la	
prostitució.	Això	demostraria	que	es	tracta	d’éssers	inferiors,	tot	i	que	paradoxalment	
els	mateixos	prostituïdors	 expliquen	 sovint	que	 senten	una	necessitat	 irrefrenable,	
incontrolable	–	pròpia	de	la	masculinitat	i	la	virilitat	–	que	els	empeny	a	“anar	de	pu-
tes”.	Malgrat	això,	els	homes	es	consideren	per	damunt	de	la	condició	de	les	dones	de	
les	quals	exploten	la	prostitució,	i	finalment	de	totes	les	dones,	perquè	paguen	però	
ells	mateixos	no	es	troben	mai	en	situació	de	ser	comprats	en	un	mercat.	Aquell	que	
dóna	els	diners	té	un	avantatge	constant	sobre	la	persona	que	ofereix	la	mercaderia,	
“la	qual	cosa	atorga	a	l’home	una	formidable	preponderància”	en	la	prostitució,	ex-
plica	Georg	Simmel.

Karl	Marx	ha	expressat	la	mateixa	idea	d’una	altra	manera:	“Jo,	que	mitjançant	els	
diners	puc	tot	allò	a	què	aspira	un	cor	humà,	no	posseeixo	tal	vegada	tots	els	poders	hu-
mans?	Car,	no	transformen	potser	els	diners	totes	les	meves	impotències	en	llur	contra-
ri?”	El	poder	dels	diners	ho	transforma	màgicament	tot	en	el	seu	oposat:	“Allò	que	sóc	i	
allò	que	puc	fer	no	està	de	cap	manera	determinat	per	la	meva	individualitat.	Sóc	lleig,	
però	puc	comprar	els	favors	de	la	dona	més	bella;	per	tant,	no	sóc	lleig,	perquè	l’efecte	
de	la	lletjor,	la	seva	força	repulsiva,	queda	anorreada	pels	diners”,	segueix	Marx.

Els	diners	són	la	clau	de	la	relació	prostitucional:	vinculen	i	sotmeten	la	perso-
na	 prostituïda	 al	 prostituïdor,	 i	 estableixen	 una	 relació	 impersonal,	 substantivada	 i	
desequilibrada.	És	el	que	Françoise	Héritier	resumeix	a	través	de	la	formula	següent:	
“Aquest	pagament	no	segella	pas	un	acte	de	llibertat:	significa	l’alliberament	de	l’home	
i	l’asserviment	de	la	dona.”

El	pagament	de	l’acte	sexual	allibera	el	prostituïdor:	la	retribució	implica	la	fi	de	
la	responsabilitat	del	pagador	i	la	seva	transferència	a	la	persona	que	rep	els	diners.	La	
persona	prostituïda	esdevé	per	tant	la	“culpable”.

Per	 als	prostituïdors,	 les	dones	 són	àvides	de	 sexe,	 insaciables,	 desitjoses	 sense	
contenció	del	sexe	dels	homes	i	per	això	es	prostitueixen.	En	l’imaginari	pornogràfic	
misogin,	una	dona	només	pot	ser	satisfeta	per	tot	un	seguit	d’homes	de	manera	simul-
tània	o	bé	seqüencial,	i	això	explica	també	la	seva	prostitució.	Aquest	imaginari	revifa	
les	idees	retrògrades	i	reaccionàries	a	propòsit	de	les	dones	i	restaura	l’antic	ordre	sac-
sejat	per	les	lluites	i	les	reivindicacions	igualitàries	de	les	dones.	Paradoxalment,	allò	
mateix	que	els	homes	retreuen	a	les	dones	–	la	seva	submissió	bestial	a	la	seva	sexualitat	
devoradora	–	representa,	quan	es	tracta	d’ells	mateixos,	el	símbol	de	la	seva	virilitat	i	de	
la	seva	humanitat.
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En	la	prostitució,	el	prostituïdor	no	recerca	pas	la	reciprocitat:	el	plaer	mascle	és	
unidireccional.	Es	realitza	sobre	els	cossos	a	la	seva	disposició.	És	precisament	la	subor-
dinació	dels	cossos	femenins	i	feminitzats	allò	que	constitueix	la	font	del	plaer.

Dominació i prostitucionalització

El	sistema	prostitucional	és	una	manifestació	particularment	significativa	de	la	domi-
nació	que	exerceixen	els	homes	com	a	sexe	en	el	si	de	la	societat	mercantil.	La	merca-
deria	no	és	només	una	“cosa”,	encara	que	en	tingui	tota	l’aparença,	sinó	que	encarna	
fonamentalment	 una	 determinada	 relació	 social.	 La	 transformació	 d’un	 ésser	 humà	
en	mercaderia	prostitucional	no	significa	només	la	seva	objectivació	o	transformació	
en	cosa,	sinó	igualment	la	seva	inscripció	en	unes	relacions	de	submissió	sexista	i	de	
subordinació	mercantil.	Aquesta	submissió	es	realitza	sempre,	tant	dins	l’esfera	de	la	
producció	com	en	la	de	la	circulació,	amb	violència.

Una	persona	esdevé	prostituïda	després	d’un	itinerari	caòtic,	afeblidor,	que	la	tor-
na	vulnerable	i	que	resulta	destructor.	Aquest	recorregut	exigeix	de	vegades	la	submis-
sió	i	l’anorreament	immediat	de	la	voluntat	–	a	través	de	violències	físiques	i	violacions	
sistemàtiques,	les	estades	en	prostíbuls	massificats,	o	bé	mitjançant	“l’ensinistrament”...	
Hi	ha	altres	mètodes,	però,	que	segueixen	un	procediment	més	gradual.	Són	moltes	les	
persones	que	entren	en	el	món	de	la	prostitució	com	a	resultat	d’una	manipulació,	de	
pressions	psicològiques,	de	xantatge	amorós,	de	dependència	afectiva(1),	de	toxicoma-
nia	o	d’alcoholisme,	per	l’atracció	dels	diners	fàcils,	etc.,	o	fins	i	tot	perquè	un	membre	
de	la	seva	família	era	una	persona	prostituïda	i	sempre	havia	percebut	aquesta	activitat	
com	una	cosa	perfectament	natural.	El	caràcter	emancipat	o	fins	i	tot	“a	la	moda”	i	ple	
de	glamour	amb	què	s’envolta	actualment	el	fenomen	de	la	prostitució	representa	també	
un	factor	que	cal	prendre	en	consideració.	Un	nombre	considerable	de	mitjans	de	co-
municació	tenen	una	gran	responsabilitat	en	aquesta	banalització	de	la	prostitució.

Sovint,	per	raons	de	supervivència,	nois	o	noies	que	han	fugit	de	casa	es	prostitu-
eixen	ocasionalment.	Quan	aquests	joves	es	veuen	obligats,	un	dia	rere	l’altre,	a	obtenir	
guanys	que	 sempre	 són	considerats	 insuficients	 i	que	 ja	no	 tenen	estrictament	 res	a	
veure	amb	els	 imperatius	de	supervivència	que	explicaven	els	 seus	primers	“serveis”	
ocasionals,	això	vol	dir	en	general	que	ja	estan	sota	control	de	proxenetes(2)	que	utilit-
zen,	endemés	de	la	violència	física,	nombrosos	mitjans	de	control.

L’ascendent	del	proxeneta	sobre	la	persona	prostituïda	procedeix	d’un	mecanisme	
complex	que,	sovint,	comença	per	 la	seducció,	seguida	d’una	fase	de	preparació	a	 la	
submissió	alhora	física	i	psicològica.	Alguns	elements	clau	d’aquesta	preparació	consis-
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teixen	a	aïllar	la	persona,	a	manipular-la	verbalment,	a	fer-li	xantatge,	a	desestabilitzar-
la	a	través	de	missatges	paradoxals,	a	desqualificar-la,	etc.	De	fet,	es	tracta	d’anar	creant	
una	relació	de	dependència:	 l’alternança	de	fases	d’agressió	i	de	calma	o	fins	i	 tot	de	
demostracions	d’afecte	crea	un	sistema	de	càstigs	i	recompenses	que	fa	que	la	persona	
prostituïda	acabi	acceptant	la	responsabilitat	de	la	violència	que	pateix.

Un	 cop	 establerta	 aquesta	 influència,	 els	 proxenetes	 persegueixen	 fonamental-
ment	tres	objectius:	tallar	tots	els	vincles	de	la	persona	amb	la	seva	vida	anterior,	tren-
car	qualsevol	resistència	(la	seva	voluntat)	i,	finalment,	destruir	o	com	a	mínim	alterar	
i	poder	manipular	la	seva	personalitat,	el	seu	jo.	D’una	manera	esquemàtica,	podem	
distingir	tres	etapes	en	el	procés	de	submissió	de	la	persona	prostituïda	al	proxeneta.	
Després	d’una	etapa	de	resistència	més	o	menys	viva,	 la	persona	acaba	acceptant	els	
clients	prostituïdors	sense	manifestar	cap	reserva.	Ja	no	fa	cas	ni	del	nombre	de	pros-
tituïdors	que	el	proxeneta	li	imposa.	Al	capdavall,	perd	la	noció	del	temps.	La	reclusió	
dins	d’un	sistema	on	els	diners	es	guanyen	de	pressa	(i	es	gasten	ràpidament	també),	la	
desaparició	progressiva	d’elements	de	referència	i	de	relacions	exteriors	a	la	prostitució	
–	així	com	el	pes	de	l’esguard	social	que	estigmatitza	aquesta	pràctica	–	acaben	d’engri-
llonar	la	seva	exclusió	i	el	seu	confinament	en	un	món	a	part.	

Un	cop	encadenats	al	mercat	de	 la	venalitat	sexual,	els	éssers	humans	es	veuen	
obligats	a	compartimentar	de	manera	estricta	les	seves	dues	vides,	si	és	que	realment	
en	tenen	dues.	Sovint,	adopten	una	altra	identitat	–	reben	un	altre	nom	o	bé	adopten	
algun	sobrenom	-,	esdevenen	indiferents	al	seu	propi	cos	i	a	les	sensacions	i,	en	un	pla	
psicològic,	experimenten	una	dissociació	emocional:	això	es	tradueix	en	una	absència	
de	si	mateix,	una	anestèsia	sensitiva	i	una	reactivitat	afectiva	disminuïda,	la	qual	cosa,	
al	mateix	temps,	els	permet	sobreviure.

El	canvi	d’identitat	obeeix	a	la	decisió	de	tornar	irreversible	la	ruptura	amb	el	pas-
sat	i	amb	l’anterior	identitat.	Això	permet,	entre	altres	coses,	atorgar	tan	sols	importàn-
cia	a	la	nova	identitat	i	establir	un	nou	sistema	de	referències.	És	un	acte	d’aïllament	i	de	
reversió	de	la	socialització.	Per	al	proxeneta,	es	tracta	de	crear	les	condicions	que	facin	
que	la	submissió	sigui	interiorment	acceptada;	l’ideal	és	que	la	persona	prostituïda	es-
devingui	el	seu	propi	vigilant	i	fins	i	tot	acabi	reivindicant	amb	orgull	la	seva	activitat.

Violències prostitucionals

Les	brutalitats	i	altres	violències,	particularment	les	violències	sexuals,	però	també	les	
violències	psicològiques,	tenen	com	a	conseqüència	instituir	la	submissió	i	fer	que	la	re-
signació	triomfi	sobre	qualsevol	vel·leïtat	de	contestació	o	de	revolta.	Com	aquest	últim	
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aspecte	no	està	mai	del	tot	garantit,	cal	reproduir	sense	parar	les	mateixes	condicions,	i	
d’aquí	sorgeix	la	violència	recurrent	i	estructural	de	i	en el si de	la	prostitució.	

Recloses	en	un	quotidià	sense	cap	altre	horitzó,	 les	persones	prostituïdes	viuen	
aquestes	violències	com	un	fet	normal.	Són	molt	nombroses	–	més	del	80%	-	les	que	
tan	sols	han	conegut	això,	des	de	la	violència	sexual	i	els	maltractaments	de	la	infantesa	
fins	als	de	la	prostitució.

Les	persones	prostituïdes	evolucionen	dins	d’un	univers	mercantil	en	què	la	pro-
pietat	privada	i	els	diners	regnen	de	manera	absoluta	i	on,	tanmateix,	elles	només	són	
“intermediàries”	que	veuen	com	els	diners	dels	prostituïdors	els	rellisca	entre	els	dits.	
Uns	diners	que	 sempre	acaben	a	 la	butxaca	dels	proxenetes	 i	d’altres	paràsits.	 I	una	
propietat	privada,	fins	i	tot	la	propietat	sobre	elles	mateixes,	sempre	difícilment	acces-
sible	per	a	les	persones	prostituïdes.	Majoritàriament,	viuen	enmig	d’un	endeutament	
crònic.	Si	 l’imaginari	social	 justifica	la	prostitució	pels	diners	que	procura,	rarament	
assenyala	els	beneficiaris	del	sistema,	els	proxenetes	de	tota	mena	que	acumulen	fan-
tàstics	profits.

El	proxeneta	no	 tolera	ni	 la	 falta	d’entusiasme	a	 l’hora	de	guanyar	diners,	ni	 la	
desviació	d’ingressos.	Vet	 aquí	dues	 faltes	 inadmissibles	 que	 exigeixen	 l’aplicació	de	
correctius.	Si	la	situació	perdura,	si	els	guanys	li	semblen	insuficients,	la	persona	pros-
tituïda	pot	ser	venuda	de	nou	o	desplaçada,	per	exemple	a	l’estranger.	Serà	substituïda	
per	una	altra,	de	la	mateixa	manera	que	es	renova	el	material	passat	de	moda	o	desgas-
tat.	De	vegades,	la	persona	prostituïda	envellida,	que	ja	no	aporta	gaires	guanys	al	seu	
proxeneta,	pot	ser	“alliberada”.

El	poder	adquirit	a	través	de	l’acte	mercantil	sobre	el	sexe	femení,	infantil	o	fe-
minitzat	autoritza	els	abusos,	i	aquests	són	nombrosos.	La	prostitució	és	una	activitat	
d’alt	risc:	la	violència	sempre	hi	és	present.	Totes	les	enquestes	realitzades	en	els	països	
capitalistes,	tant	si	es	tracta	de	països	dominants	com	de	nacions	dominades,	ho	fan	
palès	a	bastament.	Així,	per	exemple,	el	97%	de	les	dones	prostituïdes	de	les	províncies	
de	l’Oest	del	Canadà	han	declarat	haver	patit	violències	a	mans	dels	seus	prostituïdors.	
La	gran	majoria	ha	estat	objecte	de	nombrosos	actes	que	atemptaven	contra	 la	 seva	
integritat	física	o	psicològica:	violacions,	violacions	col·lectives,	violació	sota	l’amena-
ça	d’una	arma	de	foc;	han	estat	colpejades	(algunes	amb	objectes	com	ara	un	bat	de	
beisbol,	un	cric,	etc,),	estrangulades,	apunyalades,	segrestades,	torturades,	etc.	Sovint,	
aquestes	violències	han	requerit	hospitalització:	punts	de	sutura,	parts	prematurs,	pa-
ràlisi,	fractures...

A	Calgary,	ciutat	de	l’oest	del	Canadà,	el	82%	dels	infants	prostituïts	han	declarat	
haver	patit	actes	de	violència	per	part	dels	clients	prostituïdors.	Molts	d’aquests	joves	
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han	temut	ser	assassinats.	Un	temor	fundat:	des	del	1992,	hi	ha	hagut	al	Canadà	més	
d’un	centenar	d’assassinats	provats	de	persones	prostituïdes.

A	Zàmbia,	a	Tailàndia,	a	Turquia	i	a	l’Àfrica	del	Sud,	entre	el	55	i	el	82%	de	les	
persones	prostituïdes	han	declarat	haver	estat	objecte	d’agressions	físiques,	i	entre	el	57	
i	el	78%	han	declarat	haver	estat	violades	per	prostituïdors.	A	Alemanya,	a	Colòmbia	i	a	
Mèxic,	entre	el	59	i	el	70%	de	les	persones	prostituïdes	han	estat	físicament	violentades	
i	entre	un	46	i	un	63%	violades	per	prostituïdors.

En	tots	els	casos,	la	violència	física	i	sexual	és	important	més	enllà	del	règim	jurídic	
que	enquadri	en	cada	cas	la	prostitució,	tant	si	les	dones	prostituïdes	són	clandestines	
o	no,	tant	si	fan	el	carrer	com	si	no,	tant	si	son	prostituïdes	dins	de	bordells	legalment	
autoritzats	com	si	no.	És	una	quimera	creure	que	la	legalització	és	un	factor	de	seguretat	
per	a	les	persones	prostituïdes,	atès	que	no	qüestiona	un	dels	fonaments	de	la	violència	
inherent	a	la	prostitució:	el	desequilibri	de	poder	fonamental	entre	el	prostituïdor	i	la	
persona	prostituïda	així	com	entre	el	proxeneta	i	la	seva	“propietat”.

Factors estructurals de la prostitucionalització

Segons	diferents	enquestes	 realitzades	als	Estats	Units,	 al	Canadà,	a	Alemanya	 i	 arreu,	
l’edat	mitjana	d’entrada	en	el	món	de	la	prostitució	se	situa	entre	els	tretze	i	els	quinze	anys.	
Les	investigacions	demostren	que	el	80%	de	les	persones	adultes	que	evolucionen	dins	
d’aquesta	indústria	foren	prostituïdes	quan	eren	menors.	En	aquestes	condicions,	preten-
dre	que	les	persones	es	prostitueixen	lliurement	sembla	alhora	surrealista	i	ignominiós.	

Hi	ha	nombrosos	factors	que	expliquen	la	prostitució	de	joves.	La	necessitat	eco-
nòmica,	i	més	exactament	la	precarietat	social	i	l’absència	de	mitjans	alternatius	d’exis-
tència,	constitueixen	algunes	de	les	primeres	causes.	La	prostitució	sembla	representar,	
si	més	no	de	manera	 il·lusòria,	una	de	 les	rares	vies	d’accés	a	un	nivell	de	vida	que,	
normalment,	resultaria	impossible	assolir	a	partir	d’un	origen	social	modest	i	d’un	feble	
nivell	de	competències.	Atès	que	l’entrada	en	la	prostitució	es	produeix	a	una	edat	molt	
jove,	sembla	evident	que	la	immensa	majoria	de	les	persones	enquadrades	en	aquest	
comerç	no	han	obtingut	diplomes	d’estudis	secundaris,	la	qual	cosa	representa	un	obs-
tacle	major	per	a	una	 inserció	en	el	mercat	 laboral	amb	possibilitats	d’accedir	a	uns	
ingressos	adequats.	Les	enquestes	mostren	que	les	persones	prostituïdes	procedeixen	
sobretot	dels	sectors	socials	modestos,	tant	en	les	països	del	tercer	món	com	pel	que	fa	
als	països	del	capitalisme	dominant.

La	misèria	econòmica	constitueix	un	terreny	adobat	per	al	desenvolupament	de	
la	indústria	de	la	prostitució.	La	prostitució,	que	ha	assolit	un	caràcter	massiu	en	nom-
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brosos	països	del	tercer	món,	d’Europa	de	l’Est,	de	l’antiga	Unió	Soviètica	i	dels	Balcans,	
és	un	dels	resultats	de	la	catàstrofe	social	i	de	la	ruïna	econòmica	que	comporten	les	
polítiques	neoliberals	i	dels	seus	efectes	pel	que	fa	a	l’augment	de	les	desigualtats	socials	
en	el	si	de	cada	país	i	entre	uns	països	i	els	altres,	així	com	de	l’agreujament	fulgurant	
de	la	pobresa.

Aquesta	prostitució,	el	rostre	de	la	qual	no	deixa	d’evolucionar,	està	organitzada	
per	bandes	criminals:	les	dones	i	els	infants	són	sovint	enganyats,	segrestats,	violentats,	
violats,	“ensinistrats”,	venudes	i	venuts	per	les	seves	pròpies	famílies.	Les	persones	pros-
tituïdes	dels	Estats	 imperialistes,	ciutadanes	dels	seus	països,	no	són	necessàriament	
prostituïdes	 en	 les	mateixes	 condicions.	 La	 situació	 econòmica	 i	 social,	 que	 sempre	
s’esmenta	 per	 justificar	 la	 prostitució	 de	 dones	 i	 infants,	 no	 sempre	 constitueix	 una	
explicació	satisfactòria	de	l’entrada	en	la	prostitució.	Concretament,	no	explica	perquè	
determinades	persones	 són	prostituïdes	 i	d’altres	no	ho	 seran	mai,	per	molt	que	els	
diners	representin	un	factor	d’atracció,	i	el	desig	de	deixar	enrere	unes	miserables	con-
dicions	socials	d’existència,	una	forta	motivació.	Hi	ha	altres	causes	que	tornen	certes	
persones	 vulnerables	 al	 reclutament	 dels	 proxenetes	 i	 a	 la	 pràctica	 quotidiana	de	 la	
prostitució.	Totes	les	investigacions	coincideixen:	les	persones	prostituïdes	arrosseguen	
una	 llarga	història	d’agressions	sexuals	cròniques.	La	 infantesa	de	 les	persones	pros-
tituïdes	ha	estat	marcada	pel	 ferro	candent	de	 l’agressió	sexual	 i	els	maltractaments.	
Les	investigacions	de	camp	més	recents,	realitzades	al	Canadà,	situen	entre	un	82	i	un	
85%	el	nombre	de	persones	prostituïdes	que	han	patit	agressions	sexuals	durant	la	seva	
infantesa.	Altres	enquestes,	dutes	a	terme	tant	en	els	països	capitalistes	desenvolupats	
com	al	tercer	món,	han	confirmat	unes	dades	semblants.

A	més	de	les	agressions	sexuals	sofertes	durant	la	infància,	i	concretament	l’incest,	
el	paper	d’un	medi	familiar	i	social	en	què	la	prostitució	és	banalitzada	o	practicada	
representa	un	altre	factor	major	que	contribueix	a	l’entrada	en	la	prostitució.	Evident-
ment,	aquest	 factor	 juga	un	paper	més	 important	en	aquells	països	que	 legitimen	 la	
prostitució.

Finalment,	existeix	un	altre	tret	estructural	que	explica	l’entrada	en	la	prostitució:	
les	dones	i	els	infants	de	les	minories	ètniques	i	nacionals	són	víctimes	de	la	indústria	
mundial	de	la	prostitució	d’una	manera	desequilibrada	en	relació	a	la	seva	proporció	
en	el	conjunt	de	la	població.	Aquest	és	el	cas	de	les	minories	ètniques	i	de	les	tribus	de	
la	província	de	Yunan,	a	la	Xina,	i	de	les	minories	ètniques	del	nord	de	Tailàndia	i	de	
Myanmar.	Les	persones	originàries	de	la	minoria	hongaresa	a	Romania,	de	la	minoria	
russa	en	els	països	bàltics	i	de	les	minories	gitanes	escampades	per	tota	l’Europa	de	l’Est	
estan	“sobrerrepresentades”	entre	les	persones	prostituïdes,	tant	als	seus	propis	països	
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com	a	l’estranger.	Les	dones	autòctones	del	Canadà,	de	Nova	Zelanda	i	de	molts	països	
d’Amèrica	llatina	es	troben	igualment	“sobrerrepresentades”	entre	les	persones	prosti-
tuïdes	dels	seus	respectius	països.

A	escala	mundial,	els	prostituïdors	del	Nord	i	de	l’Oest	s’aprofiten	de	les	dones	i	
dels	infants	del	Sud	i	de	l’Est,	així	com	de	les	dones	i	infants	de	les	minories	ètniques	o	
nacionals.	Al	Sud	mateix,	els	prostituïdors	locals	abusen	de	les	dones	i	els	infants	de	les	
minories	nacionals.

Si	la	prostitució	fos	de	debò	una	qüestió	de	lliure	albir,	no	s’hi	trobarien	sistemà-
ticament	les	persones	més	vulnerables	i	fràgils,	originàries	de	les	minories	ètniques	i	
nacionals,	de	 les	classes	socials	subordinades	 i,	 tan	sovint,	víctimes	d’agressió	sexual	
durant	la	seva	joventut.	Això	si	l’expressió	“lliure	albir”	no	volgués	dir	en	definitiva	tot	
el	contrari:	“No	hi	ha	cap	altra	opció!”	Efectivament,	el	“consentiment”	per	a	la	prosti-
tució	“s’obté”	en	particular	de	les	dones	i	les	noietes	en	situacions	més	precàries,	de	les	
més	vulnerables	i	pobres,	de	les	víctimes	del	neocolonialisme	i	del	racisme.

Com	a	relació	social	de	dominació	mercantil	dels	homes	sobre	les	dones	i	sobre	
els	éssers	feminitzats,	la	prostitució	explota	totes	les	formes	de	discriminació	social	i	
ètnica,	tot	exacerbant-les.

Més	enllà	de	 les	circumstàncies	que	expliquen	el	reclutament,	atès	que	 la	pros-
titució	constitueix	una	relació	mercantil	de	submissió	sexual	de	les	dones	als	homes,	
com	passa	 en	 totes	 les	 relacions	 de	 dominació,	 les	 persones	 oprimides	 i	 explotades	
desenvolupen	determinades	formes	de	resistència,	estratègies	per	sobreviure	i	millorar	
la	seva	situació.	L’objectivació	sexual	que	implica	la	prostitució	no	eradica	les	capacitats	
d’oposició	del	subjecte	que	pensa	i	actua	–	la	persona	prostituïda	-,	però	li	imposa	un	
marc	social	opressiu	i	estigmatitzant	que	pot	i	ha	de	ser	abolit.
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Notes

(1)	Tots	aquests	factors	no	constitueixen	pas	un	constrenyiment	als	ulls	dels	partidaris	de	la	reglamen-
tació,	que	només	consideren	com	a	tal	una	violència	física	repetida.

(2)	 Les	 investigacions	 realitzades	 al	Canadà	 i	 als	 Estats	Units	 demostren	 que	 les	 persones	menors,	
prostituïdes	de	manera	regular,	es	troben	gairebé	totes	sotmeses	a	un	proxeneta	o	a	una	xarxa	de	
proxenetes,	mentre	que	les	persones	adultes,	prostituïdes	igualment	de	manera	regular,	han	estat	
pràcticament	totes,	en	un	moment	o	en	un	altre	de	la	seva	prostitució,	sota	el	control	d’un	o	de	
diversos	proxenetes.	
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4
L’abolicionisme històric

	

Si	els	“protectors”	i	les	“protectores”	de	la	prostitució	cultiven	avui	la	confusió	entre	
abolicionisme	i	prohibicionisme,	caldria	més	aviat	buscar	les	semblances	verdade-

res	entre	el	prohibicionisme	dels	conservadors	i	el	reglamentarisme	dels	liberals.	Amb-
dós	participen	d’un	pensament	comú:	la	idea	de	criminalitzar	les	persones	prostituïdes	
que	no	funcionen	en	un	marc	 legal,	 fent-les	responsables	de	“la	seva”	prostitució	en	
nom	de	la	llibertat	de	triar.

Conservadors, liberals i “llibertat de triar”

Els	 conservadors	 pensen	 que	 les	 persones	 en	 situació	 de	 prostitució	 han	 triat	 viure	
al	marge	de	la	societat.	Creuen	que	es	tracta	essencialment	de	delinqüents,	de	perso-
nes	desviades	o	criminals,	absolutament	responsables	del	seu	propi	destí.	De	fet,	des	
d’aquest	 punt	de	 vista,	 aquestes	persones	 són	 fonamentalment	perverses	 i	 culpables	
d’un	desordre	que	cal	reprimir.	Elles	saben	usar	d’allò	més	bé	el	seu	“poder	sexual”	per	
fer	sucumbir	els	homes	més	virtuosos	a	canvi	d’avantatges	materials.	Els	conservadors	
pretenen	que	 les	persones	prostituïdes	són	les	 instigadores	de	 les	relacions	sexuals	a	
preu	fet,	la	qual	cosa	els	permet	descarregar	els	clients	prostituïdors	de	qualsevol	res-
ponsabilitat.	Per	tant,	la	repressió	que	promouen	té	com	a	objectiu	principal	les	prime-
res,	car	els	segons	només	són	les	seves	víctimes.

Els	corrents	partidaris	de	la	reglamentació	i	els	partidaris	i	partidàries	de	la	pros-
titució	com	a	“treball”	consideren	igualment	que	les	persones	prostituïdes	han	triat	la	
seva	condició	i	que	només	una	minoria	és	víctima	de	la	prostitució	“forçada”.	Afirmen	
que	les	dones	prostituïdes	exerceixen	en	el	marc	de	la	prostitució	un	poder,	el	poder	
“sexual”,	i	per	tant	considerar	aquesta	indústria	com	una	institució	d’opressió	de	les	do-
nes,	representa	tractar	com	a	criatures	o	transformar	en	víctimes	les	dones	prostituïdes,	
refusant-los	així	la	seva	“autonomia”,	negant-los	el	“dret	a	l’autodeterminació	personal”,	
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i	 fins	 i	 tot	qüestionant	una	de	 les	rares	esferes	de	poder	 femení	que	perviuen	en	 les	
nostres	 societats.	Analitzar	 la	prostitució	 com	una	 institució	d’opressió	de	 les	dones	
suposaria	igualment,	segons	l’opinió	liberal,	desautoritzar	la	paraula	de	les	dones	pros-
tituïdes	que	han	decidit	de	manera	racional	i	amb	coneixement	de	causa	exercir	aquest	
“ofici”	pels	avantatges	que	atorga.	Per	descomptat,	els	reglamentaristes	ignoren	pura	i	
simplement	la	paraula,	eminentment	molesta,	de	les	antigues	persones	prostituïdes	que	
es	qualifiquen	elles	mateixes	de	“supervivents”	i	que	s’oposen	a	la	prostitució.

Aquestes	“mitjanceres”	i	“mitjancers”	liberals	redueixen	hàbilment	a	una	tria	indi-
vidual	allò	que	té	a	veure	en	realitat	amb	un	ampli	sistema	organitzat	pel	proxenetisme	
en	benefici	dels	prostituïdors.

Alguns	advocats	i	advocades	de	la	“llibertat”	prostitucional	no	dubten	a	militar	a	
favor	de	l’enduriment	del	sistema	de	repressió	policial	contra	les	persones	prostituïdes	
que	no	es	volen	enregistrar	en	el	 sistema	de	prostitució	reglamentat	–	“competència	
deslleial”,	gosen	clamar	alguns!	El	“dret	a	l’autonomia	personal”	de	les	persones	pros-
tituïdes	només	és	vàlid	quan	se	sotmet	al	sistema	 liberal	proxeneta.	En	cas	contrari,	
aquest	dret	és	vilipendiat	i	negat	pels	reglamentaristes.

Apologia de la prostitució

Els	abolicionistes	poden	assenyalar	que	la	mitjana	d’edat	d’entrada	a	la	prostitució	en	els	
països	imperialistes	és	de	catorze	anys,	i	que	és	encara	més	precoç	en	els	països	del	tercer	
món,	que	el	80%	de	les	persones	han	estat	prostituïdes	sent	menors,	que	la	caiguda	en	
la	prostitució	s’explica	per	diferents	factors	com	ara	la	violència	sexual	soferta	durant	la	
infantesa,	el	vagareig	després	d’una	fugida	o	d’un	rebuig	de	la	llar	familiar	i	la	necessitat	
de	sobreviure	al	carrer,	el	creixement	de	les	desigualtats	i	de	la	pobresa	en	una	societat	
de	consum	exacerbat...	 tots	aquests	arguments	són	ignorats	pels	propagandistes	de	 la	
prostitució	en	tant	que	treball.	En	el	millor	dels	casos,	aquests	arguments	són	rebutjats	
amb	una	frase	plena	de	condescendència:	“Els	abolicionistes	creuen	que	 les	persones	
prostituïdes	són	gent	inadaptada,	necessàriament	víctima	de	traumatismes	psicològics.”	
Com	si	la	violència	sexual	i	familiar	no	tingués	cap	impacte	en	els	joves	que	la	pateixen	
i	no	expliqués	un	gran	nombre	de	fugues.	Les	partidàries	i	partidaris	de	banalitzar	la	
prostitució	no	la	contemplen	com	un	continuum	en	què	la	violència	sexual	representa	un	
dels	determinants	més	importants,	sinó	com	una	tria	realitzada	lliurement.

Evidentment,	els	resulta	difícil	integrar	la	qüestió	de	la	mitjana	d’edat	d’entrada	en	
la	prostitució	en	una	problemàtica	basada	en	el	lliure	albir,	i	per	això	guarden	un	silenci	
significatiu	i	“eixordador”	sobre	aquest	aspecte,	tanmateix	fundador,	de	la	prostitució.
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Els	abolicionistes	ja	poden	demostrar,	proves	en	mà,	que	la	legalització	i	la	bana-
lització	de	la	prostitució	engendren	un	creixement	dramàtic	d’aquesta	indústria	i,	per	
tant,	una	expansió	del	tràfic	amb	finalitats	de	prostitució,	que	aquesta	normalització	
comporta	igualment	un	desenvolupament	important	de	la	prostitució	d’infants...	Tant	
se	val,	car	la	prostitució	és	considerada	com	legítima.

Aquelles	 i	 aquells	que	defensen	 la	prostitució	 com	a	 “treball	 sexual”	 són,	 en	 la	
pràctica,	els	apologistes	dels	“drets”	dels	proxenetes	i	dels	prostituïdors.	A	tot	arreu	on	
ha	estat	 legalitzada	la	prostitució,	els	proxenetes	i	els	traficants	no	només	han	incre-
mentat	les	seves	activitats,	sinó	que	han	augmentat	també	el	seu	pes	social	i	econòmic	
i,	lògicament,	la	seva	influència	política.

A	banda	de	les	infeccions	sexualment	transmissibles,	els	efectes	sobre	la	salut	de	
l’exercici	de	 la	prostitució	 són	 igualment	 ignorats.	Les	 investigacions	 sobre	els	estats	
d’estrès	post	traumàtic,	molt	freqüents	entre	les	persones	prostituïdes,	sobre	els	suïcidis	
i	les	temptatives	de	suïcidi	–	entre	aquestes	persones	es	donen	les	xifres	més	altes	de	
totes	les	societats	i	totes	les	categories	–	o	sobre	l’addicció	a	l’alcohol	i	a	les	drogues,	mai	
no	són	preses	en	consideració,	com	si	tot	plegat	formés	part	dels	riscos	professionals	
d’aquest	 “ofici”	 i	no	 justifiqués	ni	 anàlisis	particulars	ni	 topologies	 globals.	Mai	 són	
abordades	les	causes	estructurals	d’aquesta	violència	mortífera:	les	relacions	de	poder	
que	fonamenten	el	sistema	de	la	prostitució	i	la	reducció	de	les	persones	al	nivell	d’ob-
jectes	sexuals.	Davant	les	agressions	i	els	assassinats	que	formen	part	de	les	misèries	
quotidianes	de	l’univers	de	la	prostitució,	aquests	“alcavots”	i	“alcavotes”	enuncien	sen-
se	cap	prova	una	única	professió	de	fe:	la	fi	de	la	criminalització	o	la	legalització	de	la	
prostitució	 augmentarà	 la	 seguretat	 de	 les	 persones	prostituïdes	 i	 tindrà	 com	efecte	
reduir	la	violència	de	què	són	objecte.

Les	dades	acumulades	contradiuen,	però,	 aquesta	professió	de	 fe.	Per	 exemple,	
a	Indonèsia,	on	els	bordells	són	legals,	els	lokalisasi,	de	Kramat	Tunggak,	a	Djakarta,	
la	violència	esclata	cada	nit	i,	en	mitjana	cada	tres	mesos,	una	dona	o	bé	una	noieta	
prostituïda	és	trobada	assassinada.	Aquestes	 joves	persones	són	violentades	i	mortes	
a	mans	dels	prostituïdors,	dels	“guàrdies	de	seguretat”	 teòricament	contractats	per	a	
“protegir-les”	i	dels	proxenetes.

Aquest	exemple	demostra	un	cop	més	que	la	legalització	de	la	prostitució	i	la	re-
clusió	de	les	dones	en	bordells	homologats	pel	govern	no	fan	que	l’exercici	de	la	prosti-
tució	esdevingui	més	segur.	Ans	al	contrari,	la	legalització	de	la	prostitució	contribueix	
a	un	deteriorament	de	la	seguretat	de	les	persones	prostituïdes	car	el	control	proxeneta	
en	 surt	 enfortit,	 la	 impunitat	 dels	 prostituïdors	 augmenta(1)	 i	 tot	 plegat	 té	 lloc	 en	 el	
context	d’una	major	indiferència	social.	El	creixement	considerable	de	la	prostitució	i	
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l’oferta	pletòrica	de	persones	prostituïdes	que	es	desprèn	de	la	legalització	contribuei-
xen	a	degradar	les	condicions	d’exercici	de	la	prostitució.

Benaurances i malaurances de l’abolicionisme

L’abolicionisme	rebutja	qualsevol	forma	de	reglamentació	i	de	prohibició	de	la	prostitu-
ció	per	una	raó	fonamental:	són	essencialment	les	persones	prostituïdes	les	que	paguen	
els	plats	trencats	d’aquests	sistemes	jurídics.

Hi	ha	algunes	invariants	crucials	en	la	posició	històrica	de	l’abolicionisme:	la	pros-
titució	és	un	atemptat	contra	la	dignitat	humana	i	ha	de	ser	combatuda	com	a	tal;	cal	
acabar	amb	la	criminalització	de	les	persones	prostituïdes,	que	són	les	víctimes	i	no	pas	
les	responsables	del	sistema	de	la	prostitució,	i	reprimir	aquells	que	exploten	la	prosti-
tució	d’aquestes	persones,	val	a	dir	els	proxenetes;	l’Estat	no	ha	d’imposar	reglaments	
a	les	persones	prostituïdes,	ni	les	ha	de	vigilar;	la	prostitució	és	el	sòcol	sobre	el	qual	
es	desenvolupa	el	comerç	d’éssers	humans	–	combatre	aquest	tràfic	sense	combatre’n	la	
causa,	la	prostitució,	condueix	a	un	carreró	sense	sortida;	el	consentiment	o	l’absència	
de	consentiment	en	la	prostitució	és	una	pregunta	no	pertinent,	car	de	la	mateixa	ma-
nera	que	en	el	cas	de	l’esclavatge	o	del	servatge,	és	la	pròpia	existència	de	la	institució	
allò	que	planteja	un	problema;	l’Estat	és	responsable	de	la	prevenció	de	la	prostitució	
i	del	tràfic	amb	finalitats	de	prostitució	i	ha	d’implementar	mesures	de	reinserció.	A	
més,	avui	en	dia,	una	part	cada	cop	més	important	del	corrent	abolicionista	preconitza	
la	 penalització	 dels	 clients	 prostituïdors,	 atès	 que	 ells	 també	 són	 responsables	 de	 la	
prostitució	d’una	altra	persona.

L’abolicionisme	representa	un	progrés	humà	i	ètic	decisiu	en	relació	amb	altres	
règims	jurídics	destinats	a	enquadrar	la	prostitució.	L’abolicionisme	feminista	històric	
s’ha	oposat	a	la	prostitució	perquè	es	tracta	d’una	institució	d’opressió	de	les	dones,	de	
totes	les	dones	i	no	només	d’aquelles	que	són	efectivament	prostituïdes.	L’opressió	d’un	
grup	social	per	un	altre	implica	sempre	violència,	com	a	mitjà	de	submissió	i	com	a	
garantia	de	perennitat	d’aquella	opressió.	

Els	vincles	entre	el	combat	abolicionista	i	el	combat	polític	de	les	dones	han	estat	
sempre	molt	forts:	ahir,	es	tractava	del	sufragi	femení	i	el	tancament	dels	prostíbuls;	
avui,	és	la	lluita	per	la	igualtat	i	la	paritat,	combinades	amb	el	refús	de	la	legalització	
de	 la	prostitució	d’altres	persones,	val	a	dir	de	 l’oficialització	de	 la	desigualtat	social.	
És	també	l’únic	corrent	que,	des	de	bon	començament,	s’ha	preocupat	de	les	persones	
prostituïdes	i	que	ha	lluitat	per	la	implementació	de	polítiques	de	prevenció	i	de	rein-
serció	social.
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Ara	bé,	 tota	 lluita	 política	 implica	 fer	 determinades	 opcions,	 i	 l’abolicionisme	
ha	fet	determinats	compromisos	a	fi	de	teixir	aliances,	concretament	durant	la	redac-
ció	de	les	tres	primeres	convencions	internacionals	contra	el	comerç	d’éssers	humans.	
Aquestes	convencions	precediren	aquella	que	finalment	fou	adoptada	per	les	Nacions	
Unides	l’any	1949,	la	Convenció per a la repressió del tràfic d’éssers humans i de l’explo-
tació de la	prostitució d’altres persones,	un	document	que,	tot	 i	 les	seves	 limitacions,	
segueix	sent	una	referència	major	 i	 indefugible	que	pot	 i	ha	de	ser	millorada.	Però,	
durant	molt	temps,	l’abolicionisme	ha	limitat	la	seva	acció	a	l’abolició	dels	reglaments	
que	pesen	sobre	les	persones	prostituïdes,	en	lloc	de	lluitar	per	l’abolició	del	sistema	
de	la	prostitució,	i	ha	deixat	de	banda	la	responsabilitat	dels	prostituïdors,	acceptant	
de	fet	la	seva	impunitat.

Aplicat	per	alguns	Estats	en	tant	que	règim	jurídic,	el	sistema	“semi	abolicionista”	
s’ha	revelat,	més	d’un	cop,	hipòcrita	o	vector	de	disfuncions	i,	en	qualsevol	cas,	limitat.	
Entre	altres	coses,	no	ha	desenvolupat	els	serveis	apropiats	necessaris	per	a	les	persones	
prostituïdes.	Tanmateix,	els	països	que	han	desenvolupat	una	acció	“semi	abolicionista”	
continuada	contra	certes	formes	de	proxenetisme	coneixen	a	hores	d’ara	un	creixement	
més	feble	de	la	prostitució	(i	per	tant	del	tràfic	amb	finalitats	de	prostitució)	que	no	pas	
els	països	que	practiquen	la	reglamentació.

Setanta-quatre	 Estats	 han	 ratificat	 la	 Convenció	 abolicionista	 de	 1949.	 Alguns	
d’aquests	Estats,	com	ara	Cambodja	i	la	República	Txeca,	són	llocs	importants	de	pros-
titució	 i	de	tràfic	amb	finalitats	de	prostitució.	Les	 lleis,	 fins	 i	 tot	 les	millors,	no	són	
necessàriament	aplicades,	i	això	és	més	cert	encara	pel	que	fa	a	aquelles	convencions	la	
ratificació	de	les	quals	no	comporta	una	real	obligació	d’aplicar-les,	perquè	no	existeix	
cap	mecanisme	internacional	de	constrenyiment.

Un obstacle a la liberalització de la prostitució

Nogensmenys,	la	Convenció	abolicionista	segueix	sent	un	obstacle	major	per	als	par-
tidaris	de	la	reglamentació,	que	voldrien	fer-la	desaparèixer	i	que	tracten	de	limitar-ne	
la	 influència.	Han	creant	un	poderós	 lobby	 internacional	que,	des	dels	anys	noranta	
ençà,	prova	de	modificar	les	normes	introduint	conceptes	com	prostitució	“forçada”	i	
“consentida”,	i	distingint	netament	el	tràfic	d’éssers	humans	de	la	prostitució,	aïllant	la	
primera	de	la	segona.	Han	substituït	el	terme	“prostitució”	pel	concepte	“d’explotació	
sexual”,	en	el	ben	entès	que	no	ja	no	es	pot	parlar	“d’explotació	sexual”	quan	hi	ha	“con-
sentiment”.	L’ofensiva	d’aquest	lobby	s’ha	materialitzat	en	la	introducció	d’un	vocabulari	
ad hoc,	de	connotacions	econòmiques	liberals	(treball,	mercat,	explotació,	etc.).	Des	del	

4. l’abolicionisme històric
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seu	punt	de	vista,	algunes	formes	del	tràfic	internacional	poden	ser	condemnables	–	en	
general	les	formes	més	abusives	-,	però	no	la	prostitució	en	si	mateixa	que	representa,	
tanmateix,	 la	 finalitat	de	més	del	90%	d’aquest	comerç.	Per	 tant,	gran	part	del	 tràfic	
d’éssers	humans	amb	finalitats	de	prostitució	és	considerat	com	una	migració	de	“tre-
balladores	del	sexe”	que	haurien	doncs	“triat”	d’exercir	aquesta	“feina”	a	l’estranger.

Els	Estats	que	reglamenten	la	prostitució,	com	molts	altres	Estats,	així	com	les	
partidàries	i	partidaris	de	reduir	la	prostitució	a	un	simple	“treball”	consideren	que	
hi	ha	tràfic	d’éssers	humans	únicament	quan	aquest	comerç	té	un	caràcter	“criminal”,	
val	a	dir	 il·legal.	Des	del	seu	punt	de	vista,	el	 tràfic	 legal	no	és	tràfic.	Cal	subratllar	
que	una	part	important	del	tràfic	internacional	amb	finalitats	de	prostitució	és	legal.	
És	el	cas	de	països	que,	com	Canadà,	Suïssa,	Xipre,	Eslovènia,	 Japó,	Corea	del	Sud,	
Tailàndia,	 Luxemburg,	 etc.,	 lliuren	 cada	 any	 desenes	 de	milers	 de	 visats	 temporals	
“d’artista”	 per	 a	 ballarines	 nues.	 L’any	 2004,	 les	 ambaixades	 suïsses	 han	 estès	 5.953	
visats	“L”	destinats	a	ballarines	de	cabaret,	mitjà	privilegiat	dels	traficants	proxenetes	
per	prostituir	les	dones.	Aquell	mateix	any,	Eslovènia	va	emetre	650	visats,	la	majoria	
per	a	dones	ucraïneses.	En	2003,	el	govern	japonès	va	lliurar	55.000	visats	a	dones	pro-
vinents	de	Filipines	i,	l’any	2004,	71.084.	Diferents	països	del	Carib,	com	Santa	Llúcia,	
les	Bahames,	Jamaica,	Surinam,	així	com	les	Antilles	holandeses	on	la	prostitució	està	
reglamentada,	concretament	St.	Marteen,	Curaçao	 i	Bonaire,	emeten	visats	per	a	 la	
indústria	de	“l’esbarjo”	masculí.

Dit	 d’una	 altra	manera:	 per	 a	 les	 partidàries	 i	 partidaris	 de	 la	 prostitució,	 una	
persona	que	sap	que	serà	prostituïda	en	el	país	de	destí	no	és	víctima	del	tràfic	perquè	
“consent”,	fins	i	tot	si	queda	tremendament	“endeutada”	amb	els	traficants	i	es	veu	obli-
gada	per	tant	a	multiplicar	els	actes	de	prostitució	sense	percebre	cap	mena	d’ingrés.	
Que	aquesta	persona	estigui	sotmesa	a	una	xarxa	proxeneta	que	l’explota	al	límit	i	que	
hagi	estat	enganyada	sobre	les	condicions	d’exercici	de	la	prostitució	no	importa	gens	
ni	mica	a	les	partidàries	i	partidaris	de	la	prostitució,	car	la	persona	en	qüestió	ha	estat	
declarada	“consentidora”.

Però,	sobretot,	aquests	“defensors”	i	“defensores”	de	la	prostitució	d’altres	perso-
nes	troben	perfectament	acceptable,	en	ares	de	la	diversió	dels	prostituïdors,	que	hi	ha-
gi	dones	que	es	vegin	abocades	a	un	mercadeig	i	que	siguin	desvalorades	com	a	éssers	
humans	i,	finalment,	reduïdes	al	nivell	d’una	mercaderia	sexual	sotmesa	als	vaivens	de	
la	competència	internacional.

Cada	cop	més,	s’autoritza	i	es	normalitza	la	mercantilització	dels	éssers	humans.	
Els	Estats	liberals	proxenetes	organitzen	l’expansió	de	la	prostitució	i	del	tràfic,	que	n’és	
una	conseqüència	directa,	en	nom	de	 la	“llibertat”	de	 les	persones	de	“prostituir-se”,	
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del	“dret”	dels	proxenetes	d’obtenir	ingressos	de	la	prostitució	d’altres	i	del	“dret”	dels	
prostituïdors	de	“consumir	mercaderies	sexuals”.	Per	bé	que	reivindiquin	la	“llibertat	de	
prostituir-se”,	només	promouen	en	realitat	la	llibertat	de	prostituir.

Cap a un abolicionisme integral

La	globalització	capitalista	neoliberal	ha	amplificat	i	accelerat	la	mercantilització	de	la	
vida	i	la	prostitució	de	dones	i	infants.

L’abolicionisme	històric	s’ha	revelat	més	o	menys	eficaç	a	l’hora	de	combatre	al-
gunes	de	les	seves	causes	i	efectes	i	d’afrontar	els	canvis	precipitats	que	s’estan	produint.	
Ha	mostrat,	 però,	 els	 seus	 límits	 en	no	 combatre	una	de	 les	 causes	 principals	 de	 la	
prostitució,	allò	que	els	economistes	designarien	com	la	“demanda”,	que	finalment	es	
tradueix	en	el	“dret”	dels	homes,	incontestat	des	dels	temps	històrics,	de	gaudir	de	la	
prostitució	d’altres	persones.	També	ha	mostrat	insuficiències	en	les	seves	aplicacions	
pel	que	fa	a	les	polítiques	públiques,	en	no	oferir	els	serveis	necessaris	a	les	persones	
prostituïdes	i	en	no	intentar	eradicar	les	causes	de	la	prostitució.

A	partir	d’ara,	l’abolicionisme	hauria	d’atacar	decididament	el	regnat	dels	diners	
sobre	les	relacions	socials	i	la	mercantilització	del	sexe	dels	éssers	humans	desenvolu-
pant	una	política	global	que	actuï	en	un	doble	sentit:	cap	amunt,	en	direcció	de	pro-
xenetes	i	traficants,	 i	cap	avall,	en	direcció	dels	prostituïdors.	Ha	de	contestar	l’ordre	
mercantil	i	sexista	tal	com	s’està	expandint	i	enfortint	amb	la	industrialització	i	la	glo-
balització	del	comerç	sexual.

Cal	situar	la	lluita	contra	el	neoliberalisme,	la	privatització	de	la	vida	i	el	sistema	
proxeneta	planetari	al	bell	mig	del	programa	abolicionista.	Es	tracta	de	promoure	el	
caràcter	inalienable	del	cos,	fonament	vital	per	al	conjunt	de	la	humanitat,	i	admetre	
que	el	fet	de	mercantilitzar	persones	constitueix	un	crim	contra	la	humanitat.

La	 igualtat	 entre	dones	 i	 homes	 romandrà	una	 fita	 inaccessible	mentre	dones	
i	infants	puguin	ser	comprats,	venuts	i	prostituïts,	mentre	un	sexe	sigui	oprimit	per	
l’altre,	mentre	la	prostitució	no	sigui	abolida	com	ho	foren	en	el	seu	temps	l’esclavitud	
i	el	servatge.

4. l’abolicionisme històric
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Notes

(1)	 Endemés,	 fa	responsable	 la	persona	prostituïda	de	 la	seva	pròpia	seguretat.	Per	exemple,	a	Aus-
tràlia,	la	indústria	del	sexe	ha	editat	una	guia	de	protecció	adreçada	a	les	“treballadores	escortes”.	
Les	mesures	proposades	són	irrisòries:	“No	porteu	a	sobre	diners	ni	papers	d’identitat;	a	partir	del	
moment	en	què	us	trobeu	soles	amb	el	client,	heu	de	controlar	la	situació.	Mostreu-vos	educades	
i	amables	–	és	la	millor	manera	de	mantenir	el	control	–	fins	i	tot	quan	el	client	es	comporta	de	
manera	grollera;	digueu	al	client	que	algú	us	està	esperant	al	carrer,	encara	que	no	hi	hagi	ningú;	
visiteu	tota	la	casa	per	veure	si	no	hi	ha	altres	persones,	per	detectar	senyals	de	perill	i	també	pos-
sibles	sortides.	Podeu	dir	“Quina	casa	més	bonica!	Me	la	pots	ensenyar?”	O	bé	demanar	per	anar	al	
lavabo	i	aprofitar	l’ocasió	per	fer	una	ullada.	Estigueu	sempre	alerta;	els	bolígrafs,	pitos	estridents	o	
esprais	lacrimògens	poden	ser	unes	bones	armes	que	us	permetin	escapar	d’una	agressió;	no	porteu	
ganivet	ni	pistola,	això	podria	ser	utilitzat	contra	vosaltres	mateixes;	deixeu	les	vostres	pertinences	
amuntegades	ben	a	prop	de	la	porta	per	poder-les	agafar	ràpidament	si	heu	de	fugir.”
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5
Les condicions del combat 

abolicionista
	

L’existència	i	l’expansió	de	la	prostitució	tenen	com	a	condicions	essencials	l’opressió	
de	les	dones	i	l’acumulació	de	la	riquesa	entre	les	mans	dels	proxenetes,	tant	si	es	

tracta	de	particulars,	d’empreses	o	d’institucions	com	l’Estat	o	l’Església.	Com	més	es	
desenvolupa	l’economia	de	mercat,	més	tendeix	a	créixer	la	prostitució.	Per	molt	que	el	
sistema	de	prostitució	s’estengui	a	hores	d’ara	per	tot	arreu,	l’acció	política	i	les	mobilit-
zacions	poden	aturar-lo.

Al	menys	dos	factors	fan	possible	el	retrocés	de	la	prostitució	en	les	societats:	la	
lluita	abolicionista	i	les	polítiques	governamentals	de	reducció	de	les	desigualtats	soci-
als,	polítiques	que	es	deriven	de	les	lluites	socials.	

La lluita de les feministes abolicionistes

El	combat	de	les	abolicionistes	ha	estat	un	factor	important	en	la	contenció,	primer,	i	
després	en	el	retrocés	de	la	prostitució	a	Europa,	i	també	arreu	del	món.

El	triomf	del	capitalisme,	recordem-ho,	ha	significat	la	consolidació	i	l’expansió	
de	les	infraestructures	de	la	prostitució,	i	això	fins	al	sorgiment	de	l’abolicionisme	fe-
minista	al	Regne	Unit	i	la	seva	ulterior	internacionalització.	La	Federació	Abolicionista	
Internacional	(FAI)	va	néixer	l’any	1875.

Aquest	moviment	ha	combatut	amb	eficàcia	els	reglaments	que	pesaven	no	només	
sobre	les	persones	prostituïdes,	sinó	de	fet	sobre	totes	les	dones.	En	efecte,	la	legislació	
anglesa	sobre	les	malalties	contagioses	i	la	reglamentació	de	la	prostitució	estaven	diri-
gides	contra	totes	les	dones,	i	especialment	contra	les	dones	de	les	classes	populars.	Pel	
fet	de	caminar	sola	pel	carrer,	una	dona	podia	ser	detinguda	sota	l’acusació	de	buscar	
clients(1)	i	haver	de	sotmetre’s	a	una	visita	mèdica.	Després,	quedava	enregistrada	com	
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a	“dona	pública”,	independentment	dels	resultats	dels	exàmens	mèdics,	patits	com	una	
agressió	sexual.

El	creixement	del	mercat	de	la	prostitució	implica	ineluctablement	el	desenvolupa-
ment	del	tràfic	d’éssers	humans	amb	finalitats	de	prostitució.	Els	primers	anys	del	segle	
XX	han	conegut	una	important	mobilització	abolicionista	contra	“el	tràfic	de	blanques”.	
L’any	1899,	la	FAI	organitzava	una	primera	conferència	internacional	contra	el	comerç	de	
dones	i	d’infants.	Sota	la	impulsió	del	moviment	abolicionista	feminista,	el	1904,	una	dot-
zena	d’Estats	ratificaren	un	primer	acord	internacional	per	a	la	supressió	d’aquest	tràfic.

Poc	abans	de	la	Primera	Guerra	Mundial,	un	informe	sotmès	al	Senat	americà	es-
timava	que	el	comerç	internacional	amb	finalitats	de	prostitució	concernia	unes	25.000	
persones	l’any.	Els	testimonis	de	víctimes	i	policies	així	com	les	investigacions	periodís-
tiques	confirmaren	el	caràcter	perfectament	organitzat	d’aquest	tràfic(2).	El	periodista	
Albert	Londres	revelava	certs	mecanismes	del	“comerç	de	blanques”	cap	a	l’Argentina.	
La	seva	investigació	mostrava	les	noves	proporcions	que	estava	prenent	l’organització	
del	sistema	mundial	de	prostitució.

A	partir	d’aquell	moment,	les	campanyes	abolicionistes	se	succeeixen,	denunciant	
l’escàndol	de	la	prostitució	organitzada,	en	particular	la	industrialització	dels	bordells	
–	 les	cases	funcionant	a	preu	fet	proliferaven	per	tot	arreu	-,	els	guanys	creixents,	 la	
rotació	de	les	dones	i,	per	tant,	l’extensió	del	tràfic	interior	i	internacional.

L’abolicionisme	guanyava	cada	cop	més	adeptes	i,	l’any	1925,	els	ajuntaments	d’Es-
trasburg,	de	Colmar	i	Nancy	van	suprimir	els	bordells.	Després	d’Anglaterra,	Dinamar-
ca	adopta	un	règim	jurídic	abolicionista.

Inflexió de la indústria de la prostitució

En	els	països	capitalistes	occidentals,	la	indústria	de	la	prostitució	coneix,	sota	l’impacte	
de	diferents	factors,	una	inflexió	important	després	de	la	Segona	Guerra	mundial.	

En	primer	lloc,	les	polítiques	econòmiques	keynesianes	implementades	pels	Estats	
Units	de	Roosvelt	després	de	la	gran	crisi	de	1929,	marcada	per	intenses	lluites	socials,	
esdevenen	un	model.	Permeten	un	 enriquiment	 col·lectiu	 gens	menyspreable	 en	 els	
països	capitalistes	dominants,	sobretot	amb	la	reconstrucció	d’Europa,	devastada	per	la	
guerra.	Fins	a	la	recessió	generalitzada	de	1974-75,	aquestes	polítiques	són	aplicades	a	
bastament.	La	pobresa	i	les	desigualtats	socials	retrocedeixen.	La	instrucció	pública,	els	
serveis	socials	i	la	sanitat	es	desenvolupen	ràpidament	i	esdevenen	universals.

En	segon	lloc,	en	acabar-se	la	guerra,	una	intensa	mobilització	popular	que	succe-
eix	els	horrors	viscuts	sacseja	tot	el	món	–	una	mobilització	puntuada	per	revolucions,	
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moviments	de	descolonització	i	intenses	lluites	sindicals.	Tot	plegat	promou	polítiques	
favorables	als	drets	humans.	De	recent	creació,	l’ONU	adopta	l’any	1948	la	Declaració 
universal dels drets de l’Home	 i,	en	un	mateix	moviment,	el	1949,	 la	Convenció per a 
la repressió de tràfic d’éssers humans i de l’explotació de la prostitució d’altres persones.	
Aquesta	última	convenció	és	el	resultat	de	més	de	setanta	anys	de	lluites	feministes	per	
l’abolició	de	la	prostitució	reglamentada.

Indiscutiblement,	hi	ha,	històricament,	una	forta	correlació	entre	reglamentació	i	
polítiques	liberals	de	laissez faire	o	el	seu	equivalent	modern,	el	neoliberalisme,	el	crei-
xement	de	la	indústria	de	la	prostitució	i	el	comerç	de	dones	i	d’infants	amb	finalitats	
de	prostitució.	Com	menys	intervé	l’Estat	per	contrarestar	les	desigualtats	i	la	pobresa	
engendrades	pel	capitalisme,	més	contribueix	a	recloure	les	seves	víctimes	dins	de	bor-
dells	reglamentats,	dels	quals	obté	importants	beneficis	a	través	de	taxes	i	d’impostos.

Per	contra,	com	més	intervenen	els	Estats	per	limitar	pobresa	i	desigualtats,	menys	
les	dones	i	els	infants	són	víctimes	de	la	indústria	del	sexe.	Aquesta	“regla”	queda	sot-
mesa,	però,	a	les	 lluites	socials	i	 ideològiques.	En	aquells	països	en	què	el	moviment	
abolicionista	és	fort,	les	resistències	a	la	reglamentació	influencien	les	polítiques	dels	
governs	neoliberals,	fins	i	tot	si	moltes	veus	s’hi	fan	sentir	a	favor	del	“dret	a	la	prosti-
tució”	de	les	dones.

Condicions de l’abolició de la prostitució

Aquests	dos	factors,	assenyalats	de	manera	esquemàtica,	defineixen	les	condicions	de	
la	lluita	per	l’abolició	de	la	prostitució.

El	combat	per	la	igualtat	entre	dones	i	homes	i	per	acabar	amb	l’opressió	d’un	sexe	
per	l’altre	està	indestriablement	lligat	a	la	lluita	per	l’abolició	del	sistema	prostitucional.	
El	refús	de	l’abolicionisme	per	diferents	“feministes”	liberals	–	la	perspectiva	de	les	quals	
és	sovint	coneguda	com	a	“sex positive”, quan	de	fet	seria	més	aviat	sexe	venal	“positive”	
–	i	pels	altres	promotors	de	la	prostitució	com	a	“treball	sexual”	llasta	la	lluita	contra	
l’opressió	de	les	dones.	Per	bé	que	no	en	sigui	el	factor	predominant,	aquesta	negació	de	
la	prostitució	en	tant	que	institució	d’opressió	de	les	dones	contribueix	nogensmenys	a	
la	banalització	de	la	subordinació	d’un	sexe	per	l’altre.	El	factor	més	important	roman,	
però,	el	desequilibri	estructural	de	les	relacions	entre	els	sexes;	un	desequilibri	que	ha	
conegut,	amb	la	globalització	capitalista	neoliberal,	un	agreujament	dramàtic.

Una	política	abolicionista	 integral	ha	de	prendre	necessàriament	en	compte	 les	
característiques	de	l’època	històrica	contemporània,	marc	en	el	qual	han	de	desplegar-
se	les	lluites.

5. les condicions del combat abolicionista
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La	 globalització	 neoliberal	 es	 tradueix	 en	 una	 feminització	 de	 la	 pobresa:	 dels	
1.300	milions	de	persones	que	viuen	en	una	pobresa	considerada	com	absoluta,	el	70%	
són	dones.	Aquesta	 globalització	 es	 caracteritza	 igualment	per	 la	 pauperització	dels	
infants:	l’any	2002,	un	infant	de	cada	sis	vivia	per	sota	del	llindar	de	la	pobresa	al	Cana-
dà,	val	a	dir	aproximadament	1.300.000	infants,	la	qual	cosa	representa	un	augment	de	
400.000	criatures	en	relació	al	1992.

L’empobriment	de	nombroses	regions	del	planeta	crea	les	condicions	propícies	a	to-
tes	les	formes	de	tràfic	i	de	prostitució.	Els	països	del	Sud	i	de	l’Est	són	el	més	afectats.	A	
escala	d’aquestes	regions,	el	trasbals	de	les	estructures	socials	a	causa	del	triomf	de	l’eco-
nomia	capitalista	neoliberal	afecta	en	gran	mesura	les	zones	rurals,	empeny	moviments	
migratoris	cap	a	les	ciutats,	afavoreix	l’economia	informal,	en	particular	les	indústries	
del	sexe,	i	les	desestructuracions	socials.	L’extensió	del	règim	de	mercat	i	el	creixement	
de	les	desigualtats	socials,	reforçades	pels	plans	d’ajustament	estructural	i	l’endeutament	
important	dels	Estats,	no	oblida	aquells	sectors	que	queden	en	marge	de	l’economia	“fi-
nançaritzada”,	especulativa	o	rendista.	La	globalització	treu	també	profit	de	generar-los,	
perquè	representen	l’origen	de	les	rendes	més	importants	de	l’economia	globalitzada.

Des	dels	anys	vuitanta,	hi	ha	una	multitud	d’infants	del	carrer,	que	la	Unicef	xifra	
en	més	de	cent	milions	a	nivell	mundial.	És	el	viver	on	predadors	sexuals,	proxenetes	i	
prostituïdors	llancen	les	seves	xarxes.	Infants,	noietes	i	nois,	que	lluiten	per	sobreviure,	
que	pul·lulen	pels	carrers	demanant	caritat,	robant,	regirant	les	escombraries	o	sent	en-
quadrats	en	la	prostitució.	Són	preses	fàcils	de	detectar.	Avantatge	gens	menyspreable	
per	als	prostituïdors	locals	i	internacionals,	aquests	infants	són	menys	susceptibles	de	
patir	una	infecció	sexualment	transmissible,	la	qual	cosa	n’augmenta	l’atractiu.

La	globalització	capitalista	ha	accentuat	el	desenvolupament	desigual	entre	paï-
sos,	i	això	ha	produït	una	pressió	significativa	a	favor	de	les	migracions	internacionals,	
que	s’han	feminitzat.	Paral·lelament	a	l’expansió	de	la	prostitució	local	vinculada	a	les	
migracions	que	es	produeixen	des	del	camp	cap	a	les	ciutats,	milions	de	dones	joves	i	
noietes	són	transportades	cada	any	als	centres	urbans	del	Japó,	d’Europa	occidental,	
d’Amèrica	del	Nord	i	de	diferents	països	del	tercer	món,	com	és	el	cas	de	Tailàndia	i	
d’altres	contrades,	per	ser-hi	prostituïdes.	Allí	on	la	indústria	de	la	prostitució	està	molt	
desenvolupada,	fins	i	tot	en	els	països	dependents,	es	posen	en	marxa	circuits	de	tràfic	
mundial	de	persones	enmig	d’un	vaivé	febril.	Aquests	països	poden	ser	alhora	llocs	de	
destinació,	d’origen	i	de	trànsit	d’éssers	humans	víctimes	del	comerç	amb	finalitats	de	
prostitució	així	com	centres	del	turisme	de	prostitució.

Aquestes	realitats	defineixen	les	condicions	de	l’extensió	de	la	globalització	capi-
talista	actual	per	a	les	dones	i	els	infants	víctimes	de	la	indústria	del	sexe.	Les	persones	
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prostituïdes	estrangeres	se	situen	evidentment	a	la	part	més	baixa	de	la	jerarquia	esta-
blerta	en	el	món	de	la	prostitució,	es	veuen	aïllades	socialment	i	culturalment,	i	exer-
ceixen	la	prostitució	en	les	pitjors	condicions	possibles,	sotmeses	a	diferents	formes	de	
violència,	tant	pel	que	fa	a	la	realitat	quotidiana	de	la	seva	prostitució	com	al	seu	trasllat	
d’un	país	a	l’altre.

Davant	de	les	pressions	migratòries	creixents,	els	Estats	restringeixen	cada	cop	més	
el	pas	de	les	seves	fronteres	a	la	immigració	que	pugui	pal·liar	la	penúria	de	mà	d’obra	en	
un	determinat	sector	econòmic,	i	criminalitzen	la	majoria	dels	i	les	immigrants	interna-
cionals,	la	qual	cosa	té	com	a	conseqüència,	entre	altres	coses,	d’incrementar	l’activitat	
de	les	organitzacions	criminals	que	organitzen	el	seu	pas	d’un	país	a	l’altre.

La	prostitució	i	les	indústries	sexuals	que	hi	estan	connectades	–	els	bars,	els	clubs	
de	ballarines,	els	salons	de	massatges,	les	cases	de	producció	de	pornografia,	etc.	–	es	
recolzen	en	una	 important	economia	subterrània	controlada	pel	crim	organitzat.	La	
prostitució	és,	recordem-ho,	una	activitat	tradicional	del	crim	organitzat	que	es	benefi-
cia	de	l’actual	expansió	dels	mercats	sexuals.

La	criminalitat	financera	i	econòmica	així	com	totes	les	altres	formes	de	crimina-
litat	no	són	pas	fenòmens	marginals,	incrustats	d’alguna	manera	en	l’edifici	de	la	globa-
lització	capitalista;	aquesta	criminalitat	és	consubstancial	a	la	globalització	neoliberal	i	
al	seu	principi	de	desregulació.	Els	organismes	financers	més	“honorables”	participen	
en	les	operacions	de	blanqueig,	la	qual	cosa	representa	de	fet	una	manera	de	legalitzar	
els	beneficis	criminals.	Els	Estats,	si	no	legalitzen	aquestes	activitats,	n’obtenen	tanma-
teix	uns	profits	considerables.

L’apropiació mercantil dels cossos

L’extensió	del	camp	monetari	comporta	la	transformació	en	mercaderia	d’allò	que	no	
ha	 estat	 produït	 per	 ser-ho.	Aquest	 procés	de	mercantilització	 s’opera	 al	 preu	d’una	
tensió	i	d’una	violència	considerables.

La	prostitució	es	fonamenta	sobre	la	violència,	se’n	nodreix	i	l’amplifica.	Les	vi-
olències	exercides	contra	les	persones	prostituïdes	són	múltiples	i,	sovint,	inqualifica-
bles.	Les	dos	primeres	formes	de	violència	són	intrínseques	a	la	prostitució:	d’entrada,	
la	transformació	en	cosa	i	la	mercantilització	tenen	com	a	funció	la	submissió	dels	se-
xes	als	plaers	sexuals	d’un	altre.	A	més,	s’esdevé	una	persona	prostituïda	després	de	tot	
un	seguit	de	violències	psíquiques	i	físiques,	de	constrenyiments	socials	i	econòmics.	
Una	tercera	forma	de	violència	té	a	veure	amb	l’expansió	de	la	prostitució	i	del	tràfic	
amb	finalitats	de	prostitució	i	amb	la	degradació	consecutiva	de	les	condicions	en	què	

5. les condicions del combat abolicionista



Abolir lA prostitució. Manifest.

– 72 –

evolucionen	les	persones	prostituïdes.	La	quarta	es	deriva	de	les	condicions	de	recluta-
ment,	de	transport	i	“d’instal·lació	en	el	mercat”	que	es	donen	en	el	comerç	de	persones	
amb	finalitats	de	prostitució.

L’actual	expansió	massiva	de	la	prostitució	resulta,	entre	altres	coses,	de	la	presèn-
cia	de	militars	mobilitzats	en	guerres	o	bé	ocupacions	de	territoris.	La	molt	important	
indústria	de	la	prostitució	al	Sud-est	asiàtic	ha	pres	volada	durant	les	guerres	de	Corea	i	
de	Vietnam,	gràcies	a	l’estacionament	de	tropes	occidentals	en	els	països	limítrofes,	es-
pecialment	a	Tailàndia	i	a	Filipines.	L’importantíssim	creixement	de	la	prostitució	local	
ha	permès	 l’establiment	de	 la	 infraestructura	necessària	per	a	 l’ulterior	desenvolupa-
ment	del	turisme	sexual.	Una	important	oferta	de	diversions,	facilitats	de	comunicació	
i	de	desplaçament	a	l’estranger,	la	construcció	social,	mitjançant	la	pornografia,	d’una	
imatge	exòtica	i	sensual	de	les	persones	prostituïdes	del	tercer	món,	que	serien,	gràcies	
a	la	seva	cultura,	sexualment	madures	tot	i	la	seva	joventut	–	la	qual	cosa	constitueix	un	
prejudici	fonamentalment	racista	-,	així	com	les	polítiques	governamentals	favorables	
al	turisme	sexual	han	contribuït	a	l’explosió	d’aquesta	indústria.

L’acumulació	de	diners	és	la	finalitat	del	sistema	en	la	seva	totalitat.	Els	diners	són	
alhora	l’alcavot	entre	el	client	i	la	persona	prostituïda	i	l’objectiu	de	la	transacció.	Con-
fereixen	una	posició	dominant	i	un	sentiment	totpoderós	a	proxenetes	i	prostituïdors.	
Determinades	relacions	de	poder	intervenen	en	la	producció	de	la	sexualitat	en	el	si	de	
les	nostres	societats.	“Ironia	d’aquest	dispositiu:	ens	fa	creure	que	es	tracta	del	nostre	
“alliberament””,	subratlla	Michel	Foucault.

Com	en	qualsevol	altre	mercat,	les	“mercaderies”	prostitucionals	són	fabricades	i	
comercialitzades	en	funció	de	les	capacitats	de	pagament	dels	prostituïdors:	de	la	pros-
titució	a	peu	de	carrer	fins	a	les	senyoretes	de	companyia	de	luxe,	tot	l’espectre	del	mer-
cat	està	cobert.	Però,	per	esdevenir	una	mercaderia,	de	baix	preu	o	de	gamma	alta,	la	
persona	prostituïda	ha	de	ser	despersonalitzada,	transformada	en	objecte	sexual.	Ales-
hores,	ja	se	la	pot	exhibir	darrera	d’una	vitrina,	en	una	cantonada,	en	un	sòrdid	bordell	
o	en	un	hipermercat	del	sexe,	car	els	prostituïdors	han	de	poder	avaluar	la	mercaderia	
abans	de	procurar-se-la.	

El	 capitalisme	neoliberal	 troba	 la	 seva	 expressió	més	 acabada	 en	 l’àmbit	 de	 les	
indústries	del	sexe.	Aquest	règim	d’acumulació	reforça	de	manera	considerable	el	sis-
tema	d’opressió	de	les	dones.	En	reduir	les	dones	al	nivell	d’una	mercaderia	susceptible	
de	ser	comprada,	venuda,	llogada,	apropiada,	bescanviada	o	adquirida,	la	prostitució	
afecta	les	dones	com	a	col·lectiu.	Reforça	l’equació	arcaica	i	masclista	entre	dona	i	sexe,	
redueix	les	dones	a	una	humanitat	menor	i	contribueix	a	mantenir-les	en	un	estatus	
inferior	arreu	del	món.
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Conseqüències de la globalització per a les dones

La	reducció	de	despeses	en	els	serveis	socials	i	la	sanitat,	així	com	la	seva	privatització	
total	o	parcial,	han	tingut	com	a	conseqüència,	entre	altres	efectes,	obligar	les	dones	a	
compensar	el	dèficit	de	serveis	amb	una	sobrecàrrega	de	treball.	La	privatització	dels	
profits	exigeix	una	socialització	dels	costos,	que	es	tradueix	sobretot	en	un	creixement	
del	treball	gratuït	realitzat	per	les	dones:	les	polítiques	neoliberals	transfereixen	sobre	
elles	les	tasques,	les	cures	i	els	sistemes	de	suport	que	abans	assumia	l’Estat.

La	precarietat	dels	llocs	de	treball,	la	imposició	d’una	flexibilitat	que	beneficia	les	
empreses,	la	creixent	subcontractació,	l’augment	del	treball	a	domicili	i	del	treball	infor-
mal,	que	no	confereix	cap	dret	social,	són	factors	que	afecten	particularment	les	dones.	
La	liberalització	del	comerç	suposa	igualment	una	destrucció	de	les	capacitats	de	pro-
ducció	alimentària	en	els	països	dependents,	producció	sovint	a	càrrec	de	les	dones,	la	
qual	cosa	les	obliga	a	emigrar	cap	a	les	ciutats.	Els	acords	internacionals,	concretament	
els	acords	sobre	agricultura	que	han	estat	pilotats	per	l’Organització	mundial	del	comerç	
(OMC),	han	tingut	conseqüències	negatives	molt	importants	en	els	sectors	rurals	i	han	
exacerbat	les	desigualtats	entre	les	classes	i	les	castes	socials	així	com	entre	els	sexes.

La	introducció	a	marxes	forçades	de	les	biotecnologies	i	de	l’enginyeria	genètica	
en	l’àmbit	de	l’agricultura	i,	en	particular,	pel	que	fa	a	la	producció	d’aliments,	desagrega	
les	comunitats	rurals	i	permet	el	control	d’aquest	sector	de	l’economia	per	part	de	les	
multinacionals	agroalimentàries	del	Nord.	Amb	el	creixement	de	la	pobresa,	la	insegu-
retat	alimentària	que	se’n	desprèn	i	les	dificultats	creixents	per	poder	guanyar-se	la	vida	
en	 les	zones	rurals,	els	habitants	d’aquestes	regions	es	veuen	forçats	a	abandonar	els	
seus	pobles	i	a	desplaçar-se	a	les	ciutats	properes	o	més	llunyanes,	moviments	de	pobla-
ció	que	nodreixen	el	sector	informal,	i	particularment	la	indústria	de	la	prostitució.

La	prostitució	 creixent	de	dones	 i	 d’infants	no	 es	pot	dissociar	dels	 problemes	
immediats	de	supervivència	que	la	globalització	capitalista	neoliberal	ha	accentuat.	Les	
lluites	per	l’alliberament	de	les	dones	condueixen	ineluctablement	al	qüestionament	de	
l’ordre	econòmic	mundial	i	la	seva	lògica	d’acumulació.	Dins	d’aquest	combat,	la	lluita	
per	eradicar	la	prostitució	esdevé	un	element	crucial	en	la	mesura	que	s’enfronta	a	una	
de	les	expressions	més	acabades	d’aquesta	globalització.

Una	política	abolicionista	integral	ha	d’integrar	doncs	el	combat	per	l’abolició	del	
sistema	de	la	prostitució	dins	la	lluita	general	que	s’ha	anat	desenvolupant	contra	la	globa-
lització	capitalista	neoliberal.	Aquesta	política	ha	de	teixir	aliances,	convèncer	i	fer	adoptar	
una	perspectiva	abolicionista	als	moviments	socials	oposats	a	la	globalització	i	al	conjunt	
d’organitzacions	que	lluiten	contra	les	causes	i	els	efectes	d’aquest	règim	d’acumulació.
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Però	això	no	resulta	pas	evident.	Posar	en	qüestió	la	globalització	neoliberal	no	
desemboca	necessàriament	en	el	qüestionament	de	l’opressió	de	les	dones,	ni	en	la	ne-
cessitat	 d’abolir	 la	 prostitució.	Una	 àmplia	 producció	 literària	 sobre	 la	 globalització	
capitalista	ha	examinat	molts	dels	seus	aspectes	–	privatització,	“finançarització”,	ajus-
tament	estructural,	desregulació,	enriquiment	i	empobriment,	creixement	de	les	desi-
gualtats,	 reducció	dels	pressupostos	socials,	programes	d’austeritat,	paradisos	 fiscals,	
etc.	-,	però	rars	són	els	estudis	que	associen	la	globalització	a	l’opressió	de	les	dones	i	a	
l’expansió	de	les	indústries	del	sexe	que	hi	està	profundament	lligada.

Molta	gent	que	s’oposa	a	la	globalització	neoliberal	i	a	 l’extensió	del	regne	de	la	
mercaderia	defensa	la	liberalització	de	les	indústries	del	sexe.	Com	si	el	capitalisme	no	
afavorís	pas	la	penetració	de	la	mercaderia	en	l’àmbit	dels	costums	i	no	tingués	efectes	
considerables,	encara	que	mal	coneguts,	sobre	els	codis	socials	així	com	en	el	psiquisme	
humà	i	les	relacions	entre	homes	i	dones.	L’alliberament	sexual	ha	esdevingut	“un	valor	
mercantil	i	un	element	de	costums	socials	(...),	el	plaer	sota	aquesta	forma	engendra	la	
submissió”	(Herbert	Marcuse),	particularment	pel	que	fa	a	les	dones	i	als	infants	trans-
formats	en	mercaderies	sexuals.

La	 lluita	per	 abolir	 la	 prostitució	no	 és	una	 lluita	de	 les	dones	paral·lela	 o	 al	
marge	de	les	altres	lluites	socials.	Pel	fet	de	qüestionar	una	de	les	bases	de	les	socie-
tats,	aquesta	lluita	afecta	al	conjunt	de	ciutadanes	i	ciutadans.	I,	atès	que	la	indústria	
massiva	de	la	prostitució	es	troba	al	cor	de	l’actual	globalització,	exigeix	un	programa	
de	lluita	apropiat.

Des	d’aquest	punt	de	vista,	el	paper	d’una	organització	com	La marxa mundial 
de les dones	és	crucial.	Aquest	moviment	ha	elaborat	tot	un	seguit	de	reivindicacions	
com	l’abolició	del	deute	dels	països	pobres,	el	rebuig	dels	plans	d’ajustament	estructu-
ral	promoguts	pel	Fons	Monetari	Internacional	i	el	Banc	Mundial,	 la	implementació	
de	mesures	 concretes	 per	 acabar	 amb	 la	 pobresa	 i	 les	 diferents	 formes	 de	 violència	
contra	les	dones.	Aquesta	plataforma,	que	combat	no	només	els	efectes	sinó	també	les	
causes	estructurals,	identifica	clarament	el	capitalisme	neoliberal	i	el	patriarcat	–	que	
s’alimenten	 i	 s’enforteixen	mútuament	–	com	els	 sistemes	dominants	causants	de	 les	
desigualtats.	Una	plataforma	d’aquestes	característiques	pot	tenir	un	paper	fonamental	
en	la	lluita	global	per	l’abolició	del	sistema	de	la	prostitució.
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Notes

(1)	 En	els	països	reglamentaristes	d’abans	de	la	Segona	Guerra	mundial,	moltes	dones	detingudes	per	
prostitució	no	eren	prostitutes.	La	recent	llei	promoguda	per	Sarkozy,	a	França,	sobre	la	seguretat	
interior	que	penalitza	la	recerca	“passiva”	de	clients,	amenaça	potencialment	totes	les	dones.

(2)	 Els	defensors	i	defensores	de	la	prostitució	en	tant	que	“treball”	neguen	l’existència	del	“comerç	de	
blanques”,	que	consideren	un	mite,	de	la	mateixa	manera	que	minimitzen	sistemàticament	l’abast	
de	l’actual	tràfic	d’éssers	humans.	Aquesta	doble	negació	està	estretament	lligada	a	la	legitimació	
de	la	prostitució.	Segons	el	punt	de	vista	d’aquesta	gent,	“el	tràfic	fantasmagòric	de	blanques”	hau-
ria	permès	als	abolicionistes	de	principis	del	segle	XX	obtenir	alguns	punts	en	la	seva	campanya	
contra	la	prostitució	de	les	dones.	Per	tant,	revisen	la	història	i	avancen	que,	des	de	fa	més	d’un	
segle,	 els	abolicionistes	 s’inventen	 llegendes	per	 tal	d’atraure	els	governs	a	 la	 seva	causa.	No	hi	
hauria	hagut	doncs	“comerç	de	blanques”	senzillament	perquè	les	joves	prostituïdes	desplaçades	
d’un	país	a	l’altre	eren	“consentidores”.	Però,	curiosament,	aquest	“consentiment”	s’obtenia	parti-
cularment	entre	els	grups	més	vulnerables,	concretament	entre	les	noies	jueves	d’Europa	oriental	
que	foren	les	preses	més	nombroses	d’aquest	tràfic.	El	comerç	d’avui	en	dia	afecta	igualment	de	
manera	desproporcionada	les	dones	i	els	infants	de	les	minories	ètniques	i	nacionals	víctimes	de	
discriminació.	La	posició	d’aquests	“protectors”	i	“protectores”	liberals	està	marcada	per	un	clar	
prejudici	de	classe	i	pel	racisme.
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6
Un abolicionisme per

al segle XXI
	

Alhora	que	retrocedeixen	els	serveis	a	la	població	i	creixen	les	desigualtats	socials,	
assistim	a	un	finançament	cada	cop	més	important	de	les	infraestructures	repres-

sives	–	exèrcit,	policia	i	sistema	penitenciari	–	i	a	la	normalització	de	la	reclusió	de	les	
dones	dins	dels	bordells,	un	altre	tipus	d’univers	carcerari.	Aquesta	sincronia	no	revela	
cap	contradicció	ni	paradoxa;	es	tracta	més	aviat	del	funcionament	intrínsec	del	libera-
lisme	en	la	seva	forma	més	clàssica.	Cada	cop	més,	com	en	el	segle	XIX	i	a	principis	del	
segle	XX,	les	polítiques	liberals	privilegien	el	control	de	les	persones	prostituïdes,	abans	
que	la	inversió	en	mesures	que	els	permetin	sortir	de	la	prostitució.

Cap	política	no	és	promoguda	actualment	per	fer	desaparèixer	les	condicions	de	
l’entrada	en	el	món	de	la	prostitució.	Pocs	països	ofereixen	una	vida	alternativa	a	les	
persones	prostituïdes.	Pocs	països	han	invertit	en	refugis	per	a	elles.	En	l’era	neoliberal,	
la	majoria	dels	Estats	limiten	la	intervenció	social	a	la	reducció	dels	estralls:	inverteixen	
en	la	distribució	de	xeringues	noves	i	de	preservatius,	etc.,	però	no	aborden	ni	les	cau-
ses	ni	les	conseqüències	de	la	prostitució.

Tanmateix,	segons	una	enquesta	recent	realitzada	a	Vancouver,	el	95%	de	les	do-
nes	prostituïdes	entrevistades	volien	abandonar	la	prostitució.	Aquesta	investigació	ha	
palesat	igualment	les	necessitats	immediates	de	les	dones	prostituïdes,	en	la	seva	majo-
ria	autòctones	(52%).	Un	82%	subratllava	la	necessitat	d’un	tractament	de	desintoxica-
ció	(drogues	o	alcohol),	un	66%	d’un	habitatge	o	d’un	lloc	segur	d’acolliment,	un	67%	
de	formació	professional,	un	41%	reclamava	assistència	mèdica,	un	49%	cursos	d’auto-
defensa,	un	58%	serveis	d’orientació	i	consell,	el	33%	requeria	assistència	jurídica,	un	
12%	serveis	de	guarderia	per	als	infants	i	un	4%	demanava	un	servei	de	protecció	física	
contra	els	proxenetes.	Només	un	32%	d’aquestes	dones	es	pronunciava	a	favor	de	la	le-
galització	de	la	prostitució.	Malgrat	una	important	propaganda	a	favor	d’aquesta	opció	
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política,	 desenvolupada	 en	particular	 per	 les	 organitzacions	no	 governamentals	 que	
intervenen	entre	les	persones	prostituïdes	en	el	marc	de	la	prevenció	d’infeccions	sexu-
alment	transmissibles,	el	68%	de	les	persones	prostituïdes	de	Vancouver	no	veuen	en	la	
legalització	o	la	desregulació	liberal	de	la	prostitució	una	solució	als	seu	problemes,	fins	
i	tot	aquells	que	tenen	a	veure	amb	la	seva	seguretat	física	i	sexual.	Recordem	que	és	en	
aquesta	ciutat	on	hi	ha	el	nombre	més	gran	de	persones	prostituïdes	desaparegudes	o	
assassinades	de	tot	Canadà.	Tot	i	que	les	qüestions	de	seguretat	siguin	molt	importants	
per	a	elles,	la	legalització	de	la	prostitució	no	sembla	ser,	als	ulls	de	les	primeres	perso-
nes	concernides,	la	solució	apropiada.

Si	es	vol	 realment	escoltar	 les	persones	prostituïdes,	 les	prioritats	d’intervenció	
social	semblen	evidents.

Les	persones	prostituïdes	tracten	d’abandonar	la	prostitució.	Ho	proven	diferents	
cops,	fins	a	quinze	vegades	en	alguns	casos,	segons	un	estudi	canadenc,	abans	de	creure	
que	han	abandonat	definitivament	aquesta	vida,	tot	i	que	mai	no	estan	del	tot	segures	
que	el	seu	darrer	“servei”	hagi	estat	realment	l’últim.	Els	diners	serien	el	principal	motiu	
d’un	retorn	a	la	prostitució	car,	a	falta	de	diplomes,	de	competències	professionals	o	tèc-
niques,	les	persones	que	només	han	conegut	la	prostitució	expliquen	disposar	de	ben	
poques	opcions.	Sense	serveis	apropiats,	i	concretament	sense	estructures	d’acolliment,	
abandonar	la	prostitució	no	és	fàcil,	les	persones	prostituïdes	es	troben	mancades	de	
suport	psicològic,	financer,	social,	etc.	Un	esguard	social	estigmatitzant	pesa	injusta-
ment	sobre	elles	i	redueix	el	seu	camp	d’acció,	la	seva	audàcia,	la	seva	confiança	en	si	
mateixes.

Mesures immediates d’urgència

S’ha	d’acabar	immediatament	amb	la	repressió	i	la	discriminació	de	les	persones	prosti-
tuïdes.	No	són	criminals	ni	delinqüents,	sinó	víctimes	del	sistema	proxeneta	liberal.

Cal	aturar	l’assetjament	policial	i	judicial	de	què	són	objecte	les	persones	prosti-
tuïdes:	la	criminalització	i	les	multes	que	se’n	desprenen	les	obliguen	a	multiplicar	els	
“serveis”,	la	qual	cosa	fa	que	el	sistema	judicial	esdevingui	alhora	còmplice	i	responsable	
de	la	prostitució.	Les	lleis	sobre	la	recerca	de	clients	han	de	ser	radicalment	transforma-
des.	La	seva	aplicació	actual	obliga	les	persones	prostituïdes	a	enfonsar-se	més	i	més	en	
la	prostitució.	Els	Estats	han	d’eliminar	dels	seus	fitxers	qualsevol	condemna	anterior	
de	persones	prostituïdes	per	una	infracció	a	les	lleis	en	aquest	àmbit	i	destruir	els	ex-
pedients	judicials	corresponents.	Es	tracta	d’una	condició	necessària	per	permetre	a	les	
persones	prostituïdes	tenir	accés	a	un	lloc	de	treball.
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Ja	és	hora	que	els	prostituïdors	esdevinguin	l’objectiu	d’aquestes	lleis	car,	juntament	
amb	els	proxenetes,	són	responsables	de	la	prostitució	i	creadors	de	seu	mercat.	D’una	
altra	banda,	durant	el	contacte	previ,	els	prostituïdors	assetgen	sexualment	dones,	tant	si	
estan	en	situació	de	prostitució	com	si	no,	la	qual	cosa	representa	en	si	mateixa	un	crim.

Totes	i	tots	han	de	tenir	accés	als	drets	universals,	que	estan	vinculats	a	la	perso-
na	i	no	pas	a	un	estatut.	Per	tant,	les	denúncies	per	violació,	agressió	física	o	sexual	i	
assetjament	sexual	de	les	persones	prostituïdes	haurien	de	ser	preses	en	consideració	i	
donar	lloc	a	la	persecució	del	delicte.	És	la	primera	condició	per	a	la	seguretat	física	i	
psicològica	d’aquestes	persones.

L’Estat	ha	d’implementar	mesures	de	protecció	i	d’acompanyament	per	a	les	vícti-
mes	del	sistema	de	la	prostitució	i	del	tràfic,	concretament	estructures	per	fer	accessi-
bles	les	atencions	necessàries,	no	només	a	fi	de	reduir	els	estralls	i	tractar	les	malalties	
venèries,	sinó	per	assumir,	a	partir	d’una	intervenció	feminista,	 tots	els	aspectes	que	
afecten	a	la	salut	física	i	psicològica	de	les	persones	prostituïdes.	D’una	manera	prio-
ritària,	cal	revisar	la	intervenció	social,	la	formació	de	treballadores	i	treballadors	així	
com	de	 tot	 el	 personal	 que	participa	 en	 l’assistència	 social.	 La	 cobertura	mèdica	ha	
d’esdevenir	universal	en	els	països	en	què	està	vinculada	al	treball.

Tota	persona	prostituïda	que	vulgui	abandonar	la	prostitució	ha	de	tenir	dret	a	
recursos	financers	suficients	i	a	una	formació	escolar	o	professional.

L’Estat	ha	d’invertir	recursos	en	la	creació	i	el	desenvolupament	de	Centres	per	a	
les	víctimes	de	les	violències	masclistes,	i	concretament	per	a	les	víctimes	de	la	prostitu-
ció	i	del	tràfec,	a	fi	de	protegir-les	dels	proxenetes,	de	les	xarxes	criminals	o	de	prostitu-
ïdors,	autors	de	violència	física	i	sexual,	o	dotar	de	recursos	addicionals	i	suficients	els	
centres	existents	per	a	les	dones	víctimes	de	violències	per	tal	que	puguin	ajudar	també	
les	víctimes	del	sistema	de	prostitució.	Ara	com	ara,	 la	 inexistència	d’aquests	serveis	
obliga	les	persones	prostituïdes	a	romandre	en	el	món	de	la	prostitució.

Cal	regularitzar	les	persones	prostituïdes	sense	papers	evitant	imposar-los	condi-
cions	prèvies	de	“cooperació	i	delació”	amb	la	justícia.	En	cap	cas,	la	víctima	del	tràfic	
d’éssers	humans	no	ha	de	ser	repatriada	al	seu	país	d’origen	o	de	trànsit.	L’Estat	ha	d’ofe-
rir-li	l’alternativa	de	quedar-se	o	de	marxar	tot	garantint-li,	si	desitja	romandre,	l’accés	
als	mateixos	serveis	i	drets	que	les	persones	prostituïdes	ciutadanes	del	país.	La	con-
cessió	d’un	estatut	de	resident	permanent	a	les	persones	prostituïdes	d’origen	estranger	
víctimes	del	tràfic,	que	desitgin	romandre	al	país,	acompanyat	del	dret	al	treball	i	a	la	
formació,	escolar	o	professional,	així	com	de	l’accés	als	serveis	socials	representa	una	
exigència	d’humanitat	i	de	justícia.	I	representa	igualment	una	manera	de	sostreure	les	
persones	a	les	xarxes	de	comerç	d’éssers	humans	amb	finalitats	de	prostitució.

6. un abolicionisme per al segle XXi
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Els	diferents	nivells	de	 l’Estat	 (central,	 regional,	provincial	 i	municipal)	han	de	
deixar	d’actuar	com	a	proxenetes	i	d’afavorir	la	prostitució.	Concretament,	cal	que	els	
ajuntaments	renunciïn	a	estendre	i	a	vendre	permisos	d’agències	de	“persones	de	com-
panyia”	i	revoquin	les	llicències	atorgades.	Els	Estats	han	d’acabar	amb	els	programes	
de	visats	temporals	“d’artista”	per	a	la	indústria	de	l’“esbarjo	masculí”.	Han	de	revisar	les	
lleis	que	permetent	actualment	als	locals	de	ballarines	nues,	als	bars	d’hostesses,	salons	
de	massatges,	clubs	d’intercanvi	de	parelles,	etc.,	explotar	la	prostitució	d’altres	perso-
nes	amb	total	impunitat.	Per	tant,	els	propietaris	i	gerents	d’aquests	locals	han	de	ser	
acusats	de	proxenetisme,	cosa	que	practiquen	obertament,	i	perseguits	en	conseqüèn-
cia.	Finalment,	cal	que	els	governs	deixin	de	finançar	les	ONG	que	utilitzen	els	fons	que	
reben	per	promoure	la	prostitució	i	el	“treball	sexual”.

Esdevé	imperatiu	crear	una	oficina	que	centralitzi	totes	les	informacions	i	anàlisis	
sobre	la	prostitució	i	el	tràfic	d’éssers	humans.	L’absència	de	mecanismes	per	avaluar	
l’abast	d’aquesta	indústria,	els	seus	efectes	i	costos	humans,	representa	una	trava	impor-
tant	a	l’hora	d’elaborar	polítiques	adaptades	a	aquestes	realitats.

Principis

El	sistema	de	prostitució	s’inscriu	en	el	marc	de	les	relacions	sexistes,	mercantils	i	so-
cials	de	poder.	Es	fonamenta	en	l’explotació,	la	violència	i	la	dominació	d’un	sexe	per	
l’altre,	i	això	s’oposa	als	principis	d’igualtat	professats	pels	països	que	han	ratificat	per	
àmplia	majoria	el	Conveni sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació vers 
les dones	(1979),	i	que	diu	així	en	el	redactat	del	seu	article	6:	“Els	Estats	signataris	
prenen	totes	les	mesures	apropiades,	incloent-hi	les	disposicions	legislatives	neces-
sàries,	per	reprimir,	sota	totes	les	seves	formes,	el	tràfic	de	dones	i	l’explotació	de	la	
prostitució	de	les	dones”.

Més	enllà	dels	drets	immediats	d’urgència,	cal	desenvolupar	una	política	a	llarg	
termini	destinada	a	soscavar	els	fonaments	de	la	indústria	misògina	de	la	prostitució.	
Aquesta	orientació	hauria	de	respectar	els	principis	fonamentals	següents:

El	 cos	humà	és	 inalienable,	 tant	 en	el	 seu	conjunt	 com	en	part.	En	cap	cas	no	
pot	ser	objecte	de	mercadeig	ni	comercialització.	Si	en	molts	països	és	il·legal	vendre	
i	comprar	sang	humana,	òrgans,	etc.,	 també	hauria	de	ser	il·legal	vendre	(proxeneta,	
traficant)	o	comprar	(prostituïdor)	el	sexe	de	les	persones.

No	és	possible	acceptar	la	noció	de	consentiment	pel	que	fa	a	la	prostitució,	per-
què	aquesta	noció	no	té	cap	utilitat,	llevat	de	legitimar	la	prostitució.	No	es	pot	invocar	
el	consentiment	individual,	sense	cap	preocupació	pel	bé	comú,	per	tal	de	dictar	lleis	a	
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les	quals	serà	sotmès	el	conjunt	de	la	col·lectivitat,	ni	imposar	a	totes	i	a	tots	la	prostitu-
cionalització	del	teixit	social.	La	noció	de	consentiment	pren	tota	la	seva	significació	en	
el	cas	de	crims	com	ara	la	violació	i	altres	formes	d’agressió	i	d’assetjament	sexual	que	
pateixen	les	persones	prostituïdes	i	els	ha	de	permetre,	com	a	qualsevol	altre	ciutadà	o	
ciutadana,	presentar	una	denúncia	contra	els	qui	han	comès	aquests	actes	criminals.	És	
inacceptable	i	inútil	a	l’hora	d’elaborar	les	lleis	capgirar	la	noció	de	consentiment	amb	
l’objectiu	de	fer	acceptable	la	prostitució	d’una	altra	persona.

Caldrà	requerir	la	contribució	de	les	ONG,	dels	organismes	caritatius,	de	les	asso-
ciacions	de	“supervivents”	de	la	prostitució,	de	les	organitzacions	feministes,	dels	univer-
sitaris	que	investiguen	sobre	la	qüestió,	etc.,	per	tal	d’imaginar	mitjans	eficaços	d’ajuda	a	
les	persones	prostituïdes	perquè	puguin	redreçar	la	seva	vida	al	seu	propi	ritme.	Els	ser-
veis	s’haurien	d’oferir	sobre	una	base	voluntària,	sense	cap	constrenyiment,	respectant	
els	drets,	les	necessitats	i	desitjos	de	les	persones	concernides.	Es	tracta	de	fer	possible	
que	prenguin	la	paraula,	d’acompanyar-les	i	ajudar-les	a	superar	l’oprobi	d’un	esguard	
social	ple	de	menyspreu,	a	acabar	amb	les	llegendes	i	a	abordar	les	realitats	massa	desco-
negudes	de	la	prostitució	tal	com	són	viscudes	i	no	pas	tal	com	són	mistificades.

Tots	els	recursos	disponibles	per	a	les	persones	prostituïdes	(serveis	socials	i	de	
salut,	serveis	policials,	justícia)	han	de	ser	reformats	per	tal	que	la	seva	intervenció	es-
devingui	escolta	activa	i	suport	i	deixi	de	ser	repressió	i	estigma.

Atès	que	la	majoria	de	persones	prostituïdes	pateixen	d’un	estat	d’estrès	post	trau-
màtic,	 la	 justícia	hauria	de	considerar-les	com	a	víctimes	i	no	únicament	com	a	tes-
timonis	 i,	en	aquest	 sentit,	haurien	de	rebre	suport	 i	acompanyament.	Tant	com	fos	
possible,	la	prova	hauria	de	ser	establerta	sense	la	seva	compareixença,	car	en	general	
aquestes	persones	són	“mals	testimonis”:	tenen	forats	de	memòria,	es	contradiuen,	s’en-
sorren.	Davant	del	jutge,	semblen	actuar	“de	mala	fe”.	I	és	que	reviuen	situacions	que	
han	provocat	en	elles	un	intens	sofriment.	No	tenir	en	compte	aquesta	realitat,	significa	
afavorir	sistemàticament	l’acusat.	

És	necessari	enfortir	la	repressió	del	proxenetisme	sota	totes	les	seves	formes.	L’Es-
tat	no	hauria	de	distingir	entre	el	proxenetisme	transnacional	(el	tràfic)	i	el	proxenetis-
me	nacional.	L’un	i	l’altre	són	igualment	condemnables,	ambdós	estan	sovint	vinculats.	
Caldrà	perseguir	 tota	persona	o	empresa	que	recluti,	 contracti,	arrossegui	o	segresti	
persones	amb	finalitats	de	prostitució.	L’Estat	s’haurà	de	dotar	dels	mitjans	necessaris	
per	perseguir	tots	aquells	que	s’aprofiten	de	la	prostitució	d’altres	persones,	concreta-
ment	els	diaris,	les	companyies	que	editen	els	anuaris	telefònics,	els	servidors	d’Inter-
net,	i	altres	mitjans,	que	publiquen	anuncis	de	prostitució.	Caldrà	penalitzar	qualsevol	
persona	o	empresa	que	sigui	propietària,	dirigeixi	o	financi,	o	contribueixi	a	finançar	

6. un abolicionisme per al segle XXi



Abolir lA prostitució. Manifest.

– 82 –

una	casa	de	prostitució,	i	tota	persona	o	empresa	que	cedeixi	o	llogui	conscientment	un	
immoble,	una	part	d’un	immoble	o	qualsevol	altra	instal·lació	amb	finalitats	de	prosti-
tució.	Cal	incriminar	igualment	tota	persona	o	empresa	que	faci	promoció	de	turisme	
de	prostitució.	En	un	mot:	l’Estat	s’ha	de	dotar	de	lleis	que	li	permetin	combatre	totes	
les	formes	de	proxenetisme,	directes	i	indirectes.

La penalització cada cop més legítima dels prostituïdors

En	l’òptica	de	combatre	el	comerç	d’éssers	humans	amb	finalitats	de	prostitució,	els	Es-
tats	han	de	lluitar	contra	el	sistema	de	la	prostitució,	origen	d’aquell	tràfic.	Amb	aquest	
objectiu,	s’han	d’ocupar	d’una	les	causes	principals	de	la	prostitució,	el	“dret”	dels	ho-
mes	de	gaudir	de	les	persones	prostituïdes,	la	“demanda”,	val	a	dir	els	prostituïdors	(tant	
a	nivell	nacional	com	a	l’estranger,	i	concretament	pel	que	fa	al	turisme	sexual).

Sense	prostituïdors,	no	hi	hauria	mercat	de	la	prostitució,	no	hi	hauria	submissió	
d’una	part	de	la	humanitat	al	plaer	d’una	altra	part.	

Els	Estats	han	de	posar	fi,	per	tant,	a	la	impunitat	històrica	dels	prostituïdors.	La	
seva	penalització	posarà	en	qüestió	 tots	 els	 arguments	 fal·laciosos	que	han	 justificat	
l’asserviment	de	les	dones	i	el	patriarcat.

El	principi	de	penalització	dels	prostituïdors	ja	està	acceptat,	però	és	limitat.	La	
majoria	dels	Estats	 tenen	 lleis	que	penalitzen	els	prostituïdors	d’infants.	Un	nombre	
creixent	d’Estats	ha	anat	adoptant	lleis	extraterritorials	que	els	permeten	perseguir	els	
seus	ciutadans	turistes	sexuals.	Aquestes	lleis	es	refereixen	en	general	a	la	prostitució	
pedòfila.	Cal	estendre	aquestes	disposicions	a	tota	la	prostitució.

Les	convencions	internacionals	assenyalen	cada	cop	amb	major	insistència	la	ne-
cessitat	de	combatre	la	“demanda”	de	prostitució.	El	Protocol facultatiu del Conveni re-
latiu als drets de la infantesa, concernint la venda d’infants, la prostitució d’infants i la 
pornografia	escenificant infants	adoptat	el	maig	de	2000,	demanava	als	Estats	no	només,	
com	ja	ho	reclamava	el	mateix	Conveni	(1989),	impedir,	sinó	prohibir	la	venda,	la	pros-
titució	i	la	pornografia	que	utilitzés	infants.	Segons	aquest	protocol,	un	infant	és	qual-
sevol	persona	de	menys	de	divuit	anys.	El	Protocol addicional al Conveni de les Nacions 
Unides contra la criminalitat transnacional organitzada amb l’objectiu de prevenir, repri-
mir i castigar el comerç de persones, i en particular	de dones i d’infants,	recomanava	als	
Estats	que	actuessin	per	fer	“retrocedir”	la	“demanda”	de	prostitució	i	que	adoptessin	o	
reforcessin	“mesures	legislatives	i	altres	disposicions”	en	aquest	sentit.	Una	resolució	de	
la	Comissió	sobre	l’estatut	de	la	dona	de	l’ONU	cridava	unànimement,	el	març	de	2005,	
a	“l’eliminació	de	la	demanda”.
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Després	d’uns	quants	escàndols,	l’ONU	ha	prohibit	formalment,	a	partir	de	2004,	
al	seu	personal	en	missió	de	pau	comprar	“serveis	sexuals”.	Aquestes	missions,	tant	a	
Cambodja	com	a	Bòsnia-Herzegovina	i	arreu,	han	estat	un	factor	decisiu	en	el	crei-
xement	de	la	indústria	de	la	prostitució	i	del	tràfic	amb	finalitats	de	prostitució.	Per	
posar-hi	 fi,	 l’única	 solució	 ha	 estat	 de	 declarar	 il·lícita	 la	 “demanda”.	 Senzillament,	
l’ONU	ha	reprès	la	política	sueca	que	prohibeix	als	militars	i	al	personal	humanita-
ri,	a	la	policia	i	als	diplomàtics	“comprar	serveis	sexuals”	a	l’estranger.	El	conjunt	de	
l’administració	sueca	ha	adoptat	aquesta	política	a	fi	de	“revertir	aquelles	actituds	que	
són	degradants	per	a	les	dones”.	Noruega,	el	2002,	i	els	Estats	Units	el	2004,	han	adop-
tat	reglaments	que	prohibeixen	als	seus	respectius	funcionaris	 i	soldats	a	 l’estranger	
comprar	“serveis	sexuals”.	En	un	món	en	què	la	prostitució	és	 legítima,	els	respecte	
d’aquestes	regles	només	és	un	desig	pietós.	

Principis democràtics i penalització dels prostituïdors

La	penalització	dels	prostituïdors	té	com	a	objectiu,	entre	altres	coses,	preservar	el	prin-
cipi	d’igualtat	davant	 la	 llei.	En	efecte,	 les	 lleis	penalitzen	la	violència	sexual	quan	la	
pateixen	persones	no	prostituïdes.	L’assetjament	sexual,	per	exemple,	és	il·legal,	llevat	
del	cas	de	les	persones	en	situació	de	prostitució	en	què	aquest	tipus	de	comportament	
criminal	està	normalitzat.	No	resulta	aberrant	potser	que	hi	hagi	ciutadanes	que	no	tin-
guin	dret,	com	qualsevol	altre	ciutadà	o	ciutadana,	a	la	protecció	prevista	per	la	llei?

La	penalització	dels	prostituïdors	no	només	té	a	veure	amb	la	democràcia	més	
elemental	(la	igualtat	de	totes	i	tots	davant	la	llei),	sinó	igualment	amb	el	qüestiona-
ment	de	la	dominació	d’un	sexe	per	una	altre.	El	canvi	de	perspectiva	sembla	radical	
i	xoca	força	gent.	Com	si	qualsevol	atac	als	privilegis	masculins	fos	una	cosa	absolu-
tament	incomprensible	i	immoral.	Però,	des	d’un	punt	de	vista	democràtic,	penalit-
zar	els	prostituïdors	només	afecta	una	minoria	d’homes	(llevat	dels	països	que	han	
normalitzat	des	de	fa	dècades	la	indústria	de	la	prostitució)	–	car	la	majoria	segueix	
refusant	aprofitar-se	de	les	persones	prostituïdes(1)	–	mentre	que	la	legalització	de	la	
prostitució	exerceix	una	influència	sobre	el	conjunt	de	la	societat.	Les	organitzacions	
que	defensen	la	reglamentació	o	bé	la	desregulació	liberal	de	la	prostitució	no	tenen	
en	compte	ni	el	desig	de	les	persones	prostituïdes	de	deixar	la	prostitució,	ni	el	fet	que	
de	manera	molt	majoritària	aquestes	persones	s’abstenen	d’inscriure’s	en	el	registres	
que	preveu	el	règim	reglamentari,	ni	el	refús	de	la	majoria	d’homes	d’esdevenir	còm-
plices	de	la	prostitució	d’altres	persones.	Les	posicions	d’aquestes	organitzacions	són	
profundament	antidemocràtiques.
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A	partir	d’ara,	correspondrà	al	prostituïdor,	i	no	pas	a	la	persona	prostituïda,	la	
responsabilitat	de	fer	front	a	les	conseqüències	legals	dels	seus	actes.	Aquest	avenç	es	
basa	en	una	voluntat	política	fonamental:	acabar	amb	l’asserviment	d’un	sexe	per	l’al-
tre.	Hi	ha	homes	que	són	condemnats	a	Suècia	 i	arreu(2).	A	Suècia,	des	de	 l’adopció,	
l’any	1999,	d’una	llei	que	penalitza	els	prostituïdors,	el	nombre	de	dones	prostituïdes	ha	
disminuït,	el	reclutament	i	l’afluència	de	persones	prostituïdes	provinents	de	l’estran-
ger	gairebé	s’han	aturat.	Les	xarxes	de	traficants	i	de	proxenetes	ja	no	troben	rendible	
explotar	la	prostitució	en	aquest	país.

Convé	no	aïllar	aquesta	llei	sueca	del	seu	context,	perquè	s’inscriu	dins	d’un	pro-
jecte	governamental	global	que	aborda	 tot	un	seguit	de	mesures	contra	 les	diferents	
formes	de	violència	que	pateixen	les	dones(3).	Aquest	conjunt	de	lleis	ha	estat	signifi-
cativament	anomenat	la	“Pau	de	les	dones”.	La	prostitució	hi	és	contemplada	com	una	
forma	de	violència	masculina	vers	les	dones	i	els	infants,	i	per	tant	les	persones	pros-
tituïdes	tenen	accés	a	tots	els	serveis	disponibles	per	a	les	dones	víctimes	de	violència.	
Aquesta	assimilació	de	la	prostitució	a	la	violència	de	caràcter	sexual	és	el	resultat	de	
trenta	 anys	de	 recerca	 a	 Suècia.	D’una	 altra	banda,	 totes	 les	 enquestes,	 realitzades	 a	
Suècia	com	arreu,	coincideixen:	la	prostitució	provoca	en	la	salut	de	les	persones	pros-
tituïdes	els	mateixos	efectes	que	les	altres	formes	de	violència.	Si	les	lleis	reconeixen	a	
tots	els	éssers	humans	el	dret	a	la	integritat	física,	la	prostitució	representa	una	negació	
fonamental	d’aquest	dret.

Una	llei	que	penalitzi	els	prostituïdors	té	un	valor	pedagògic	indiscutible:	el	crim	
consisteix	en	comprar	o	llogar	el	sexe	de	les	persones	i	no	pas	en	ser	una	persona	pros-
tituïda.	Perquè	sigui	plenament	eficaç,	la	llei	s’ha	d’acompanyar	d’una	sèrie	de	mesures	
de	prevenció	i	d’un	desenvolupament	dels	serveis	socials.	La	interpel·lació	dels	pros-
tituïdors	només	 constitueix	un	 element	dins	d’una	política	 global.	Cal	 implementar	
mesures	de	prevenció	i	d’acció	adreçades	als	prostituïdors	i	futurs	prostituïdors.

Als	Estats	Units,	la	“John	School”	del	Standing	Against Global Exploitation	(SA-
GE),	creada	l’any	1995	per	Norma	Hotaling,	antiga	prostituta	que	ha	rodat	també	diver-
ses	pel·lícules	pornogràfiques,	sensibilitza	els	prostituïdors	detinguts	sobre	la	realitat	de	
les	persones	prostituïdes	i	els	situa	davant	les	seves	responsabilitats.	A	més	de	recor-
dar-los	la	llei,	els	prostituïdors	reben	informacions	no	només	sobre	qüestions	relatives	
a	 la	 salut,	 sinó	 també	 sobre	 l’organització	de	 la	 prostitució	per	 part	 de	 proxenetes	 i	
traficants.	Després,	a	cara	descoberta,	antigues	prostitutes	testimonien	sobre	la	realitat	
de	les	seves	vivències	i,	a	través	d’elles,	desmunten	els	mites	sobre	la	prostitució	que	tant	
agraden	als	prostituïdors.	Altres	ciutats	d’Estats	Units	i	de	Canadà	han	adoptat	simula-
cres	d’aquest	programa:	després	d’algunes	amonestacions,	i	sense	cap	confrontació	amb	
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antigues	persones	prostituïdes,	els	prostituïdors	són	alliberats	de	qualsevol	acusació,	
mentre	que	la	persona	prostituïda	detinguda	en	el	decurs	de	la	mateixa	interpel·lació	
és	penalitzada.

El	programa	de	l’Standing	Against	Global	Exploitation	només	resulta	útil	si	no	se’l	
deforma	d’aquesta	manera.	Podem	imaginar,	d’una	altra	banda,	 la	seva	adaptació	en	
l’òptica	de	sensibilitzar	els	joves.	Antigues	persones	prostituïdes	podrien,	per	exemple,	
transmetre	els	seus	testimonis	en	el	marc	escolar.	Atès	que	l’entrada	en	el	món	de	la	
prostitució	es	produeix	generalment	al	voltant	dels	catorze	anys,	resulta	imperatiu	sen-
sibilitzar	el	jovent	des	d’aquesta	franja	d’edat.	Els	i	les	joves	són	susceptibles	d’esdevenir	
futurs	prostituïts	i	prostituïdes,	però	també	futurs	prostituïdors.	Sobretot	si	tenim	pre-
sent	que,	segons	els	resultats	de	diferents	enquestes	fetes	a	França,	al	Canadà	i	als	Estats	
Units,	a	l’edat	de	dotze	anys,	de	mitjana,	ja	han	començat	a	consumir	pornografia,	una	
indústria	que	banalitza	i	promou	el	sexe	venal.

Per	a	les	autoritats	municipals	de	Madrid,	la	prostitució	representa	un	perjudici	
per	als	drets	humans	i	constitueix	un	atemptat	contra	la	dignitat	de	les	dones.	Des	de	
l’any	2004,	l’ajuntament	ha	implementat	un	“Pla	contra	l’explotació	sexual”	que	consta	
de	quatre	apartats:	un	programa	global	d’assistència	a	les	dones	prostituïdes,	un	pro-
grama	de	 reducció	 i	 d’eliminació	de	 la	 “demanda”	que	 s’adreça	 als	 prostituïdors,	 un	
programa	de	sensibilització	social	i	un	programa	dels	i	les	professionals	(tant	pel	que	
fa	 a	 la	 intervenció	directa	 com	 indirecta	 en	 l’àmbit	de	 “l’explotació	 sexual”).	Aquest	
pla	comporta	tres	grans	objectius	estratègics:	1er	Aconseguir	que	la	ciutat	no	sigui	un	
destí	fàcil	per	a	les	xarxes	de	proxenetes,	i	que	el	“client”	de	la	prostitució	sigui	consci-
ent	del	que	representa	el	seu	exercici,	2on	Oferir	suport,	ajuda	i	alternatives	d’inserció	
social	i	professional	a	les	dones	prostituïdes	que	desitgen	abandonar	la	prostitució.	3er	
Endegar	campanyes	d’informació	i	de	sensibilització	social	adreçades	al	conjunt	de	la	
població,	i	en	particular	al	jovent,	amb	una	finalitat	educativa	i	preventiva.

Mitjançant	aquestes	accions,	el	municipi	pretén	eradicar	la	prostitució	de	Madrid.	
Adaptat	a	la	situació	de	cada	país,	el	pla	d’acció	de	la	ciutat	de	Madrid	podria	servir	a	
d’altres	ajuntaments.

Amb	un	tarannà	similar,	el	govern	de	Manitoba,	al	Canadà,	acaba	de	publicar	un	
enunciat	polític,	Neighbourhood Solutions, Working Together to Address Sexual Exploi-
tation on our Streets(4),	en	el	qual	reconeix	que	 les	persones	“explotades	sexualment”	
a	 través	de	 la	prostitució	 són	víctimes,	mentre	que	els	proxenetes	 i	 els	prostituïdors	
són	els	criminals.	Oposant-se	a	la	creació	de	red light districts	i	a	qualsevol	forma	de	
legitimació	de	la	prostitució,	el	govern	provincial	proposa	tot	un	seguit	de	mesures	de	
prevenció	i	d’acció	a	fi	de	combatre	el	sistema	de	la	prostitució.	La	implementació	de	les	
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polítiques	enunciades	representa,	en	el	context	canadenc,	un	avenç	important	(que	pot	
ser	millorat)	i	del	qual	podrien	inspirar-se	els	altres	governs	provincials.

El dret de no ser prostituït ni prostituïda

“Perquè	tu	pagues,	la	prostitució	existeix;	tu	participes	en	l’explotació	i	el	comerç	d’és-
sers	humans”,	proclamen	alguns	cartells	i	cartes	postals	distribuïdes	en	certs	llocs	de	
prostitució	a	Madrid	i	a	Almeria.	“Vosaltres	pagueu	per	una	nit,	ella	ho	paga	amb	la	
seva	vida”,	diu	un	cartell	a	Kosovo.	“Què	diríeu	si	algú	fes	el	mateix	amb	la	vostra	fi-
lla?”,	pregunta	un	altre	cartell	a	Batam	(Indonèsia),	important	destinació	del	turisme	
de	prostitució.	“És	vergonyós	comprar	una	dona!	Un	dia	o	altre,	tothom	arribarà	a	la	
mateixa	conclusió”,	afirmen,	des	de	novembre	de	2005,	uns	cartells	publicitaris	instal-
lats	en	tretze	ciutats	de	Lituània.	

El	dret	de	les	persones	de	no	ser	prostituïdes	és	al	cor	de	la	política	abolicionista.	
Per	bé	que	aquesta	política	combat	fonamentalment	les	causes	responsables	de	la	prosti-
tució	de	persones	–	proxenetes	i	prostituïdors	-,	aborda	igualment	la	resta	de	factors	que	
poden	conduir	a	la	prostitució:	l’opressió	de	les	dones,	la	pobresa,	les	desigualtats	socials,	
les	violències	sexuals,	les	discriminacions	ètniques,	de	classe,	i	la	mercantilització.

El	sexisme	i	la	misogínia	impregnen	la	representació	de	les	dones	en	les	societats	
a	 través	de	diferents	suports,	des	de	 la	publicitat	 fins	a	 la	pornografia,	contribuint	a	
l’objectivació	sexista	de	les	dones.	Tota	veritable	política	de	prevenció	ha	de	qüestionar	
aquest	 sistema	de	 representació	 i	ha	de	comportar	una	autèntica	política	d’educació	
sexual.	Però,	ara	com	ara,	els	joves	reben	sobretot	aquesta	educació	a	través	de	la	por-
nografia.	La	qual	cosa	no	deixa	de	tenir	conseqüències	socials	i	psicològiques,	tal	com	
ho	demostren	els	fenòmens	d’hipersexualitat	de	les	noietes	i	de	sexualitat	precoç	dels	
nois	 recentment	 estudiats.	L’educació	 sexual	no	 s’hauria	de	 reduir	 a	 la	prevenció	de	
malalties	 sexualment	 transmissibles	o	a	cursos	 sobre	reproducció	humana,	 sinó	que	
hauria	d’abordar	les	relacions	sexuals	com	una	vivència	compartida	entre	persones	en	
situació	d’igualtat.	Cal	insistir	doncs,	no	només	en	l’aspecte	tècnic,	sinó	en	l’aspecte	de	
les	relacions	humanes	i	els	valors,	com	ara	la	igualtat	entre	els	sexes.

Una societat sense prostitució

El	creixement	tumultuós	a	escala	mundial	d’una	indústria	que	explota	la	prostitució	de	
milions	de	persones	cada	cop	més	joves,	i	el	desenvolupament	de	la	qual	ha	estat	acce-
lerat	per	la	globalització	capitalista	i	la	reglamentació	liberal	–	un	model	que	s’imposa	
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sobretot	en	els	països	dominants	que,	en	general,	acaben	prescrivint	el	seu	sistema	a	
la	resta	del	món	-,	ens	situa	davant	una	alternativa	de	civilització.	Per	tant,	ens	obliga	
col·lectivament	a	desenvolupar	una	política	humanista	indissociable	de	preocupacions	
ètiques	com	la	no	comercialització	del	cos	humà,	íntegrament	o	en	part.	La	mercan-
tilització	dels	 cossos	 i	 els	 sexes	 afecta	 sobretot	 als	 col·lectius	més	 vulnerables	de	 les	
societats.	Té	un	claríssim	caràcter	de	classe,	com	ja	era	el	cas	en	les	societats	esclavistes	
o	feudals.	Per	aquesta	raó,	sembla	impossible	dissociar	els	problemes	que	planteja	la	
prostitució	dels	problemes	de	la	pobresa,	de	les	desigualtats	socials,	de	l’exclusió,	de	la	
violència,	en	primer	lloc	de	la	violència	sexual,	dels	maltractaments,	de	les	classes	soci-
als,	de	les	relacions	ètniques,	del	racisme,	de	les	relacions	entre	els	països	que	constitu-
eixen	el	centre	del	capitalisme	mundial	i	els	de	la	“perifèria”	i,	sobretot,	dels	problemes	
inherents	a	l’opressió	de	les	dones.

Lliurar	el	combat	per	l’abolició	del	sistema	de	la	prostitució	i	de	tot	el	que	com-
porta	(comerç	d’éssers	humans,	turisme	sexual,	etc.),	vol	dir	treballar	per	acabar	amb	
l’asserviment	d’un	sexe	per	l’altre	i	amb	la	mercantilització	sexual	sota	totes	les	seves	
formes.

Si	fou	possible	abolir	l’esclavatge,	que	fou	un	dels	fonaments,	durant	quatre-cents	
anys,	de	les	economies	occidentals,	és	realista	creure	que	podem	abolir	el	sistema	de	la	
prostitució.
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Notes

(1)	 Les	recerques	sobre	els	prostituïdors	mostren	que	a	França,	l’any	2005,	un	12’7%	dels	homes	havien	
estat	o	eren	“clients”	ocasionals	o	regulars.	A	la	resta	d’Europa,	abans	de	la	legalització	de	la	prosti-
tució	en	diferents	països,	fet	que	ha	donat	un	impuls	important	a	aquesta	indústria	i	ha	permès	la	
banalització	del	sexe	venal,	la	proporció	d’homes	que	havien	pagat	a	canvi	de	relacions	sexuals	en	
un	moment	o	un	altre	de	la	seva	vida	era	d’un	9’9%	a	Finlàndia	(data	de	l’enquesta:	1992),	14’3%	
als	Països	Baixos	(1989),	11’3%	a	Noruega	(1992),	18’7%	a	Suïssa	(1992),	38’6%	a	l’Estat	espanyol	
(1992),	6’6%	a	Gran	Bretanya	(1991)	i	un	12’7%	a	Suècia	(1996).

(2)	 Alguns	països	han	adoptat	lleis	que	només	penalitzen	els	prostituïdors	que	s’aprofiten	de	persones	
víctimes	de	tràfic	i	de	prostitució	“forçada”,	la	qual	cosa	limita	molt	seriosament	l’abast	d’aquestes	
disposicions,	que	legitimen	el	sistema	de	prostitució	(pretesament	“lliure”),	sense	comptar	amb	les	
nombroses	dificultats	que	comporta	la	seva	aplicació.

(3)	 També	s’inscriu	en	una	perspectiva	d’igualtat	entre	els	sexes.	En	aquest	país,	la	qüestió	de	la	relació	
entre	treball	i	igualtat	entre	sexes	ha	estat	abordada	molt	d’hora	com	una	problemàtica	de	ciutada-
nia	–	i,	per	tant,	com	una	qüestió	social	central	i	no	pas	com	un	suplement	a	afegir	a	les	polítiques	
publiques	i	centrat	exclusivament	en	les	dones.

(4)	 Aquest	enunciat	polític	es	pot	descarregar	a	la	següent	adreça:	http://www.gov.mb.ca/justice/safe/
inex.html.
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Bibliografia selectiva

Existeix un nombre impressionant d’obres sobre la prostitució. Els suggeriments de lec-
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•	 Legardinier,	Claudine, Les trafics de sexe. Femmes et enfants marchandises,	Toulouse,	

Milan,	2002.
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•	 Barry,	Kathleen,	The Prostitution of Sexuality,	New	York	&	London,	New	York	Uni-
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•	 [en	 línia],	Montréal,	Sisyphe,	12	 septembre	2002,	http:sisyphe.org/article.php3?id_

article=132

Mundialització i prostitució
•	 Poulin,	Richard,	La mondialisation des industries du sexe.	Prostitution,	Pornographie,	

traite	des	femmes	et	des	enfants,	Ottawa,	l’Interligne,	2004;	Paris,	Imago,	2005.
•	 Poulin,	Richard,	(dir.),	Prostitution, la mondialisation incarnée, Alternatives Sud,	vol.

XII,	nº3,	Louvain-la-Neuve/paris,	Cetri	et	Syllepse,	2005.

El tràfic de dones i d’infants
•	Dusch,	Sabine,	Le trafic d’êtres humains,	Paris,	PUF,	2002.
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•	 Farr,	Katheryn,	 Sex	Trafficking.	The Global Market in Women and Children,	New	
York,	Worth	Publishers,	2004.

El «tràfic de blanques»
•	 Bristow,	Edward,	Prostitution and Prejudice. The Jewish Fight against White Slaverty,	

1870-1939,	New	York,	Schocken,	Books,	1983.
•	 Londres,	Albert,	Le chemin de Buenos Aires,	Monaco,	Éditions	Alphée/Le	Serpent	à	

plumes/	Motifs,	[1927]	2005.

Dones prostituïdes : enquestes
•	Dufour,	Rose,	Je vous salue... Le point zéro de la prostitution,	Sainte-Foy,	Multimon-

des,	2005.
•	 Flowers,	Barri,	R.,	The Prostitution of Women and Girls,	Jefferson	&	London,	McFar-

land,	1998.
•	Høigård,	C.	Et	L.	Finstad,	Backstreets, Prostitution, Money and Love,	Cambridge,	Po-

lity	Press,	1992.

Testimonis
•	 Castioni,	Nicole,	Le soleil au bout de la nuit,	Paris,	Albin	Michel,	1998.
•	 Laury,	Agnès,	Le cri du corps,	Paris,	Pauvert.	1981.
•	Mam,	Somaly,	Le chemin de l’innocence,	Paris.	Anne	Carrière,	2005.

Enfocament jurídic
•	Ngalikpima,	Matiada	 (dir),	L’esclavage sexuel: un défi à l’Europe,	Paris,	Éditions	de	

Paris	et	Fondation	Scelles,	2005.

Sobre els prostituïdors
•	 Legardinier,	Claudine	et	Saïd	Bouamama,	Les clients de la prostitution,	Paris,	Presses	

de	la	Renaissance,	2006.
•	Månsson,	Sven-Axel,	“Les clients des prostituées et l’image de l’homme et de la mascu-

linité dans la société moderne”,	Disparition des frontières, trafic des femmes,	actes	del	
32	Congrés	de	la	Federació	abolicionista	internacional,	Copenhague,	FAI,	1999

Efectes sobre la salut
•	 Farley,	Melissa	(ed.),	Prostitution, Trafficking and Traumatic Stress,	Bringhamton,	The	

Haworth	Press,	2003.
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•	 Farley,	Melissa	 et	 Jacqueline	 Lynne,	 “Prostitution	 in	 Vancouver:	 Pimpng	Women	
and	the	Colonization	of	First	Nations	Women”,	Christine	Stark	et	Rebecca	Whisnant	
(ed.),	Not for Sale. Feminists Resisting Prostitution and Pornoraphy,	2004.

Internet
•	 Sisyphe	:	www.sisyphe.org
•	 Les	Pénélopes	:	www.penelopes.org
•	Mouvement	du	Nid	:	www.mouvementdunid.org
•	 Prostitution	Research	and	Education:	www.prostitutionresearch.com
•	 Coalition	Against	Trafficking	in	Women:	www.catwinternational.org
•	 Fondation	Scelles	:	www.fondationsclelles.org
•	Marie-Victoire	Louis	:	www.marievictoirelouis.net
•	 End	Child	Prostitution,	Child	Pornography	and	Trafficking	of	Children	for	Sexual	

Purposes	(Ecpat)	:	www.ecpat.net/fr/index.asp
•	 La	Marche	Mondiale	des	Femmes	:	www.marchemondiale.org
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Agraïments

Claudine Legardinier	ha	llegit	el	manuscrit	amb	ulls	de	linx.	Ha	multiplicat	els	sugge-
riments	assenyats.	La	seva	ajuda	ha	estat	inestimable.	M’he	aprofitat	àmpliament	dels	
seus	coneixements	aprofundits.	Rosa Dufour	ha	comentat	igualment	amb	molta	hu-
manitat	una	primera	versió	del	manuscrit.	Élaine Audet i	Micheline Carrier han	fet	
un	treball	magnífic	d’editores	i	d’amigues.

La	seva	ajuda	i	la	seva	confiança	han	estat	molt	precioses,	encara	que,	segons	la	
fórmula	consagrada,	no	portin	cap	responsabilitat	en	els	defalliments	del	text.

Durant	 els	mesos	de	 cristal·lització	d’aquest	projecte,	he	 tingut	 l’oportunitat	de	
vorejar	i	de	discutir	amb	militants,	intel·lectuals	i	antigues	persones	prostituïdes,	con-
tactades	en	el	combat	per	abolir	la	prostitució.	Provenint	d’horitzons,	de	generacions	
i	de	països	diferents,	aquestes	humanistes	animades	per	l’esperança	de	canviar	la	gent	
m’han	insuflat	el	desig	de	portar	a	terme	aquest	projecte.	Els	dedico	aquest	manifest.

Pel que fa a les edicions en català i castellà...
Un	agraïment	especial	a	Roser Galindo	 i	Antonio Anurras	per	 les	seves	relectures	 i	
correccions.	El	treball	de	traducció	de	Lluís Rabell,	feminista	i	activista	convençut,	ha	
representat	una	ajuda	inestimable.	Agraïm	també	l’interès	i	l’amistat	de	nombroses	com-
panyes	dels	barris	de	Barcelona,	com	l’Àngels, l’Irene, la Glòria, la Maria, la Conxi, la 
Núria, la Rosa, la Lèlia, la Raquel, la Carmen, la Mia, la Laura, la Mercè	i	la	Mont-
serrat.	Elles	han	encoratjat	aquesta	edició,	inspirada	pel	projecte	“Dones	d’Enllaç”	que	
té	com	a	objectiu: “ lluitar contra l’aïllament de les dones, afrontades a totes les violències”. 
Pensem,	amb	tendresa	i	ràbia	alhora,	en	totes	aquestes	dones	sense	veu	ni	papers,	reclo-
ses	o	“fent	els	carrers”	de	les	nostres	ciutats.	Un	record	molt	especial	per	a	la	Jennifer.








