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INTRODUCCIÓ
La religió sovint s’entén a Catalunya com quelcom molt lligat a la tradició i al conservadorisme i per
tant, totalment contrari a qualsevol terme que faci trontollar les concepcions de virginitat i puresa.
L’exercici de la prostitució és percebuda com una provocació a la família, a allò sagrat i allò profà, a
la construcció patriarcal del gènere. Què passa amb les dones que exerceixen la prostitució un cop es
topen amb l’experiència religiosa? L’estudi de cas de l’Associació Santa Maria Magdalena, la qual
treballa amb dones que exerceixen la prostitució i manifesten que volen deixar-la, em permetrà
apuntar un seguit de reflexions per anar desmembrant la relació entre patriarcat i cristianisme.

És l’experiència de fe (cristiana) d’una dona un element de resistència per a l’exercici
del treball sexual o, ans el contrari, un element més d’estigmatització?
METODOLOGIA

RESULTATS

▪ Estudi de Cas:
Associació Santa Maria
Magdalena

Narració biogràfica en tres
etapes:
▪ Infantesa i exercici del
treball sexual.
Manca referents familiars.
Violència.
Rebuig a la masculinitat.
Brutícia i pecat.

▪ Exercici iteratiu: marc
teòric i treball de camp
▪ Lògica inductiva

▪ Encontre amb l’Associació
Resocialització – Conversió
Alternativa laboral i social (nova
llar).
Procés de purificació “netejar-se
del pecat”.
Re-educació del cos. Del cos
abjecte al cos subjecte.

▪ Distància i compromís
amb l’objecte d’estudi.
▪ Mètodes qualitatius de
recollida de dades:
▪
▪
▪

▪ Nova quotidianitat

Tres entrevistes
exploratòries
Dues entrevistes en
profunditat
Anàlisi documental de
material.

Subjectes dotades d’agència.
Nova comunitat de sentit.
Relectura del passat. Món sagrat i
món profà. Teodicees.

RE-SIGNIFICACIÓ DE LA VIDA
QUOTIDIANA

ESTUDI DE CAS
Font: Arxiu desencaixat MACBA.

«Algunes dones del Camp Nou a les quals els hi oferia una estampeta de la Verge de
Medgujorge em deien: “Ai, no me des eso que ahora me voy a chupar pollas”»
(Entrevista 3: 45-46)

CONCLUSIONS
▪ L’experiència religiosa no esdevé ni un mecanisme de resistència ni d’estigmatització a l’hora
d’exercir la prostitució.
▪ Què hi ha de significatiu en l’experiència religiosa? Què la diferencia, per exemple, d’altres
experiències col·lectives com les Putes Indignades?
▪ Context patriarcal defineix un fet estructural: mentre l’associació cristiana valida un sistema narratiu
hegemònic, l’associació feminista proposa un de contra hegemònic.
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