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1

INTRODUCCIÓ

La modernització de la societat i la democratizació de les relacions personals que ha tingut lloc en

les últimes dècades semblava indicar que el consum de prostitució disimuiria paulatinament fins  a

convertir-se en una qüestió anecdòtica. Lluny d'això, no només s'ha mantingut, sinó que juntament

amb altres formes de consums i serveis sexuals, s'ha convertit en una indústria poderosa amb una

gran influència i rellevància en aquesta societat de consum post-moderna (Sáez, 2020). Tanmateix,

la prostitució ha sigut problematitzada des de molts angles diferents, amb les dones sempre al centre

del debat. Tot i això, no podem entendre aquest fenomen en la seva totalitat sense una anàlisi de la

demanda.  

Les escasses fonts que aborden la quantificació i característiques de la demanda permeten afirmar

que al menys un de cada quatre homes1 espanyols ha pagat alguna vegada per a mantenir relacions

sexuals. Tanmateix, si quantifiquem també aquells homes que han acudit a un espai prostitucional

però  no  han  acabat  pagant  per  sexe,  els  números  són  molt  més  elevats2.  Les  dades,  a  més,

suggereixen que no hi ha diferències significatives per edats, població, nivell d'estudis, estatus o

condició socioeconòmica,  amb la  qual  cosa podem afirmar que haver  pagat  alguna vegada per

mantenir  relacions  sexuals,  tot  i  ser  minoritari  entre  els  homes  espanyols,  és  un  fenomen

generalitzat  que no sembla estar associat  a cap perfil  o característica sociodemogràfica.  Aquest

caràcter general del fenomen permet que l'estudi del consum masculí de prostitució pugui passar de

ser una qüestió marginal que afecta a una minoria de clients habituals, a poder abordar-se com una

qüestió de la construcció social de la masculinitat i la sexualitat dels homes en general.

1 En aquesta investigació, la diferència de sexe és concebuda com a produïda discursivament. Tot i això, som   conscients de la
necessitat de retenir la distinció entre sexes (per exemple, fent al·lusions a “homes”, “dones”, “nois”, “noies”) com un punt d'anàlisi
per facilitat l'identificació de la discriminació contínua i la desigualtat segons el “sexe”.  Així, creiem que seria més acurat referir-nos
com a 'aquelles persones que són construïdes discursivament com a mascles” en comptes de dir nois. Però per motius d'espai retenim
la terminologia tradicional.

2 La font més fiable sobre consum de prostitució pel conjunt de l'Estat espanyol segueix sent l'Enquesta del INE de 2003 sobre Salut
i Hàbits Sexuals, en la que es va entrevistar una mostra de 10.838 persones d'entre 18 i 49 anys. D'acord amb aquesta font un 27.3%
dels  homes entrevistats  havien  afirmat  pagar  alguna vegada a  canvi  de sexe.  Tanmateix,  la  enquesta  del  CIS  sobre Actituds i
Pràctiques Sexuals de gener 2008, basada en una mostra de 1500 entrevistats, recull que un 24.6% dels homes majors de 10 anys,
declaren haver pagat alguna vegada a algú per mantenir relacions sexuals. 
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Tot i això, s’estima que tan sols un 1% de les investigacions que estudien la prostitució femenina es

focalitzen en els homes que acudeixen a espais prostitucionals (Gómez; Pérez & Verdugo, 2015); i

d’aquestes, són una minoria les que analitzen en profunditat la categoria d’homes joves.  Així ens

ho  explica  l’experta  en  estudis  sobre  demandants  de  prostitució  Águeda  Gómez  Suárez  a

l’entrevista  exploratòria  realitzada  a  l’inici  d’aquesta  investigació,  on  ens  recomana  focalitzar

l’estudi en els demandants joves doncs:

“En  nuestro  país  [...]  los  jóvenes  cada  vez  a  edades  más  tempranas  acuden  a  estos  

espacios prostitucionales cuando antes nos parecía que a lo mejor iba a desaparecer,  que  

era cosa de hombres de 50 años y no es así. [...] Al final, es la gente jovencita la que está 

sembrando el futuro” (Gómez, Á., comunicació personal, 27 de novembre de 2020).

Així,  en aquesta investigació, la qual sorgeix en un primer moment de la pregunta 'per què els

homes  joves  consumeixen  prostitució?',  es  tractarà  d'analitzar  la  relació  que  existeix  entre  la

construcció social del model monoglòssic de la masculinitat i el consum de prostitució femenina en

la població jove, posant èmfasi en la construcció de la sexualitat. Per a fer-ho, es realitzarà 1 grup

de discussió i 9 entrevistes individuals semi-estructurades a homes joves que han acudit a espais

prostitucionals en algun moment de les seves vides. Tanmateix, els resultats obtinguts s'abordaran

des d'una perspectiva de gènere i una anàlisi crítica de la masculinitat. 

D'aquesta  manera,  amb aquesta  investigació  es  pretén  contribuir  a  l’ampliació  de  l’estudi  dels

homes demandants de prostitució i a la deconstrucció dels discursos dominants sobre la sexualitat

heterosexual masculina i la prostitució, centrant-nos en els homes joves (18-35 anys) que han nascut

en una societat democràtica on els avenços en igualtat de gènere, sobretot pel que fa al terreny

formal, han sigut notables comparat amb les etapes anteriors.

1.1 Objectius

Aquest estudi té com a objectiu principal identificar la relació que s’estableix entre la construcció

social del model monoglòssic de la masculinitat i el consum de prostitució femenina, en la població

jove. De forma específica, tres són els objectius fonamentals:
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– OE1:  Analitzar  els  discursos  d’homes  joves  que  alguna  vegada  han  participat  del

consum de prostitució sobre masculinitat, feminitat, sexualitat i pornografia.

– OE2: Conèixer les seves experiències,  opinions i discursos pel que fa al  consum de

prostitució.

– OE3: Estudiar el ritual d’aquest consum i  aprofundir en el com, quan, amb qui i què els

fa tornar.
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2

MARC TEÒRIC

2.1 Estat de la qüestió

A continuació, presentem un recorregut per les principals produccions científiques en què es basa el

present estudi, mencionant primer aquelles autores que han analitzat la demanda de prostitució, i

posteriorment, els conceptes teòrics que donen forma a la investigació.

De totes les investigacions analitzades podem deduir que no hi ha un perfil sociològic del client,

doncs existeix una gran heterogeneïtat  respecte l’edat,  ocupació,  formació,  estat  civil,  hàbitat,  i

ideologia política. Així, la majoria dels estudis que analitzen la demanda de prostitució femenina, es

focalitzen principalment en entendre el rol que adopten els homes en aquesta pràctica a partir de

l’anàlisi  dels  seus  discursos.  En aquest  sentit,  estudiar  els  factors  motivacionals  dels  clients  es

converteix en una de les qüestions primordials  per poder entendre el  fenòmen de la prostitució

(Mansson, 2001). 

Una de les raons més recurrents que apareix als discursos construïts per la majoria de clients és

l’abstinència sexual i la soledat afectiva, resultats de la falta de confiança en sí mateixos o d’una

baixa auto-estima. Un estudi que posa èmfasi en aquesta motivació és el de Claudiene Legardinier i

Said Bouamama, que realitzen 93 entrevistes en profunditat a consumidors de prostitució. Molts

dels entrevistats afirmen que és el contacte fàcil que la prostitució ofereix la principal raó per la

qual paguen per obtenir sexe (Legardinier & Bouamama, 2006). En la mateixa línia, la investigació

del sociòleg suec Sven-Mansson també contempla com molts clients utilitzen aquest argument per

explicar el seu rol actiu en aquesta pràctica. (Mansson, op. cit.). També per a Carmen Meneses la

soledat juga un paper fonamental a l’hora de pagar per serveis sexuals, doncs tal com conclou al seu

estudi, molts dels usuaris que experimenten aquests sentiments, atorguen un sentit acceptable al

consum sexual pagat (Meneses, 2010). 
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Portar  una  vida  sexual  insatisfactòria  sembla  ser  també  un  factor  clau  a  l’hora  de  consumir

prostitució. Per a molts homes un abisme separa a la companya que han escollit com a parella, de la

treballadora sexual que contracten per a satisfer les seves necessitats i realitzar les fantasies sexuals

que imaginen. Aquest argument és recolzat per vàries autores, com ara  Melissa Farley, Julie Bindel

i Jaqueline M. Golding, que conclouen en la seva recerca que la raó principal per pagar per sexe és

experimentar altres tipus de dones i satisfer les necessitats sexuals de manera immediata (Farley,

Bindel & Golding, 2009); o bé María José Barahona Gomáriz i Luis Mariano García Vicente, que

determinen  com  a  factor  clau  la  necessitat  d’obtenir  una  major  varietat  de  relacions  sexuals

(Barahona & García, 2003). També per a Mansson és freqüent que els usuaris de prostitució utilitzin

el desig de satisfer fantasies sexuals com a raó per pagar a canvi de sexe. En el seu estudi, molts

dels homes entrevistats afirmen que existeixen certes pràctiques sexuals que no es poden dur a

terme amb dones que no siguin treballadores sexuals (Mansson, op.cit.).

És  freqüent  trobar  en  moltes  recerques  homes  que  conceben  els  serveis  de  prostitució  com a

quelcom normal i necessari. En les diverses investigacions d’Águeda Gómez, Silvia Pérez i Rosa

Maria Verdugo, molts dels homes clients de prostitució heterosexual entrevistats comparteixen la

percepció de que totes les dones són “putes” doncs en les seves accions i en les seves relacions

sexual-afectives sempre tenen interessos econòmics i materials (Gómez; Pérez & Verdugo, 2015;

2016,  op.cit.;  Gómez & Verdugo, 2015).  Legardinier  i  Bouamama també contemplen en el  seu

estudi  actituds  misògines  com  a  motiu  principal  per  pagar  per  sexe.  Així,  molts  dels  homes

entrevistats consideren a les dones interessades, egoistes, complicades i intrigants. Aquests homes

també tendeixen a culpar a la societat pel protagonisme i el poder que les dones estan aconseguint

(Legardinier & Bouamama, op.cit.). 

La necessitat  de dominació és també un motiu comú en moltes recerques sobre la demanda de

prostitució. Així, destaca l’estudi d’Anne-Maria Marttila, que relaciona la demanda de prostitució a

Finlàndia amb les estructures de poder econòmiques, socials i culturals. Per a Marttila, el motiu

principal que porta als homes a pagar per sexe és la necessitat de dominar la dona (Marttila, 2003).

També Meneses coincideix en remarcar el domini en les relacions sexuals com a principal atractiu

per consumir prostitució (Meneses, op.cit.).
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Altres  investigacions  posen  èmfasi  en  les  narratives  dels  clients  que  perceben  el  camp  de  la

prostitució com un altre mercat de consum. En aquest sentit, considerem apropiat rescatar la tesi de

David Baringo i Rafael López, on el perfil d’home jove que estableixen seria aquell que entén el

sexe d’aquesta manera. Són homes que consideren l’afectivitat com innecessària i una pèrdua de

temps. Així, el sexe a canvi de diners, els resulta més fàcil, ràpid i econòmic (Baringo i López,

2006).  Gómez,  Pérez i  Verdugo també contemplen aquesta  categoria  de clients  en  les  diverses

investigacions que duen a terme. Per a aquestes autores, el tipus de client ‘consumista’, és aquell

que tot i tenir un discurs crític de cara al fenomen de la prostitució, a la pràctica posen per sobre de

qualsevol ètica o ideologia la seva pròpia llibertat i els seus drets com a consumidors (Gómez; Pérez

& Verdugo,  op.cit.).  Una  recerca  que  dóna  molt  de  pes  a  aquest  motiu  com a  explicació  del

comportament dels homes que paguen per sexe és la realitzada per Legardinier i Bouamama, que

inclouen la categoria de «consumidors de mercaderies», per definir a aquells homes que s’acullen a

la  seva condició de compradors per  adquirir  allò  que se’ls  hi  oferta  (Legardinier i  Bouamama,

op.cit.). 

Un altre conjunt d’estudis posen l’accent en la diversió com a factor clau per explicar el consum de

prostitució. Així, destaquen Barahona i García, que argumenten com la cerca de diversió és un dels

motius  principals,  sobretot  pel  públic  jove masculí  i  viscut  fonamentalment  com a  experiència

grupal (Barahona y García, 2003). López i Baringo també contemplen aquest motiu com a factor

per explicar el fet de pagar per sexe. Els resultats de la seva investigació  corroboren que els homes

que utilitzen el discurs de la diversió com a motiu principal per consumir prostitució són en la gran

majoria homes joves que perceben el  consum de sexe com una activitat  d’oci grupal (López y

Baringo, 2007).

Aquest últim factor motivacional sembla estar molt relacionat amb les recerques que posen l’accent

en la sociabilitat com a factor determinant per explicar el consum de prostitució. En aquesta línia,

trobem l’estudi d’Elisiane Pasini, que demostra com la redefinició del subjecte «home consumidor

de sexe per diners» deriva de la complexitat de la seva pràctica social als espais de prostitució, tant

si consumeix sexe com si no. (Pasini, 2000). Una altra investigació que destaca el caràcter ritual i

performatiu de la  masculinitat  com a factor  explicatiu  del consum de prostitució és l’estudi  de

Beatriz  Ranea,  que  proposa  interpretar  la  prostitució  com  un  escenari  de  representació  de  la

masculinitat hegemònica, en la que el factor grupal juga un paper fonamental. Per a Ranea, ser

6



Aprenent l'acte de consumir prostitució Ariadna Alonso Cazorla

home  no  consisteix  només  en  ser-ho,  sinó  en  semblar-ho  de  cara  als  altres,  a  través  d’una

representació  contínua  de  la  masculinitat.  D’aquesta  manera,  el  sexe  a  canvi  de  diners  és  una

pràctica que contribueix a la confirmació individual i grupal de la sexualitat masculina heterosexual

(Ranea, 2016a). 

En aquest sentit, cal destacar novament les investigacions de Gómez, Pérez i Verdugo, que a través

d’un recorregut per les diferents teories de la masculinitat, conclouen que consumir prostitució és

una estratègia  de reforç d’una masculinitat  conformada per una identitat  que gira  al  voltant  de

l’exhibició davant del grup d’iguals, en aquest cas homes (Gómez, Pérez i Verdugo, 2016, op. cit.).

L’antropòloga estatunidenca Anne Allison, en la seva investigació sobre el consum de prostitució

als clubs de Japó, també coincideix en afirmar que el consum de prostitució, en gran mesura, és un

ritual de pertinència al grup masculí, on molts homes se senten coaccioants pel grup i per tant,

aquest acte funciona també com una forma de control del gènere masculí (Allison, 1994).

El  sociòleg Hilario  Sáez tmabé comparteix aquesta  visió,  recollida a la  seva investigació sobre

masculinitats i consum de prostitució mainstream a Andalusia. Per a aquest autor, l’actual consum

de prostitució està molt relacionat amb una gestió del desig, que és nova, i amb l’homosocialitat.

Segons explica, les narratives dels discursos dels homes joves consumidors de prostitució tenen a

veure amb «fer d’home» davant d’altres homes i amb altres homes. L’autor  conclou que la majoria

dels homes joves no estan consumint sexe, sinó gènere (Sáez, 2020).

Havent  fet  aquest  recorregut  per  les  principals  produccions  científiques  sobre  la  demanda  de

prostitució, podem deduir, coincidint amb Gómez, Pérez i Verdugo, que el consum de sexe a canvi

de diners per part d’homes deriva d’una manera de comprendre la masculinitat: el «ser home».

Segons aquestes autores, els valors tradicionals dels homes -paternitat responsable i rol de protector

i proveïdor de la família- han canviat, doncs actualment la masculinitat hegemònica i la viritlitat es

construeixen mitjançant una «compulsiva vida sexual» de la que presumir davant del grup d’iguals

masculí (Gómez; Pérez & Verdugo, 2015, op.cit.).

Aquest  fet  ens  porta  a  sospitar  que  seria  interessant  dur  a  terme  una  anàlisi  focalitzada  en  la

categoria d’homes joves, doncs tot i que en la majoria de les investigacions que classifiquen els

clients es contempla aquesta categoria,  són una minoria les que analitzen en profunditat  aquest
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perfil. En aquest sentit, és interessant rescatar l’estudi exploratori de Ranea sobre els homes joves

consumidors  de  prostitució.  L’autora  conclou  que  els  diferents  significants  que  els  homes

entrevistats atorguen a una mateixa experiència, des d’una perspectiva de gènere i una anàlisi crítica

de  les  masculinitats,  tenen  un  mateix  significat:  serveix  de  representació  de  la  masculinitat

hegemònica, on els homes intenten demostrar la seva virilitat a través de les relacions sexuals amb

dones, reafirmant un model de masculinitat bassat en la primacia del desig sexual masculí disposat a

pagar per accedir a mantenir relacions sexuals amb dones que no els desitgen (Ranea, 2016a). Així,

la present investigació pretén seguir aprofundint en aquesta direcció.

2.2 Construcció teòrica de la problemàtica

2.2.1 Teoritzar sobre el gènere

“Part del misteri del gènere és com un patró que a la superfície

sembla rígid i fort, quan s'examina d'aprop resulta ser 

molt complex i incert”. Connell, 2009

En aquesta investigació partim de la base de que el gènere no només inclou la sexualització del cos,

sinó  que  va  més  enllà.  En  aquest  sentit,  si  no  podem  trobar  exclusivament  l'identificació  de

“gènere” a través del cos, cal que la identifiquem a través de l'anàlisi del comportament performat.

Aquest  fet,  però,  ens  suposa  per  una  banda  el  repte  d'identificar  i  categoritzar  diferents

comportaments com a “masculí” o “femení”, i per altra banda, el risc de reificar el binarisme de

gènere inherent en aquesta aproximació. D'aquesta manera, les eines conceptuals de monoglòssia i

heteroglòssia del gènere que ens proposa l'acadèmica Becky Francis (Francis, 2010) es converteixen

en  una  alternativa  útil  per  capturar  els  elements  subtils  i  contradictoris  de  les  produccions

individuals del gènere.
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Dins de la monoglòssia de gènere,  la feminitat  i  masculinitat  estan directament vinculades a la

construcció dualista dels cossos sexuats com a Home/Subjecte i Dona/Objecte, a nivell macro. La

construcció monoglòssica del gènere és la socialment dominant, presentada com un sistema unitari,

estàtic,  inevitable  i  natural.  Així,  aquesta  narrativa  monoglòssica  inclou  també  la  comprensió

dominant binaria de masculinitat com a racional, forta, activa; i la feminitat com a emocional, dèbil,

passiva. En aquest sentit, l'impacte del poder d'aquesta narrativa passa per restringir,  patologitzar i

disciplinar les produccions de gènere resistents (Butler, 2006, pp. 52). 

Dins  d'aquest  sistema  monoglòssic  existeix  l'heteroglòssia  a  nivell  micro  de  la  subjectivitat

individual,  en  la  que  es  contemplen  les  produccions  contradictòries,  fluides,  complexes  que

caracteritzen  inevitablement totes les performances del gènere.  Així, l'heteroglossia opera dins dels

atribuits de gènere individuals, però també, i de forma més global, dins del sistema de gènere global

-aparentment monoglòssic. Podríem dir que la monoglòssia del gènere, que presenta vritats fixes, es

veu desafiada per la multiplicitat fluïda de l'heteroglòssia (Francis, op. cit., p. 479)

D'aquesta manera, tot i que tant la feminitat com la masculinitat  no s'haurien d'entendre com a

quelcom fix per naturalesa, tampoc les hem de pensar com a categories imposades exclusivament

des  de  fora.   Raewyn  Connell  reflexiona  sobre  aquest  aspecte,  posant  l'èmfasi  en  la  capacitat

d'agència dels individus. Per a l'autore, tots i totes reclamem un lloc en l'ordre de gènere a través del

nostre comportament diari, i en la majoria dels casos es fa de forma voluntària i a gust (Connell,

2009, p. 6). La filòsofa Judith Butler, coincideix en afirmar que moltes vegades el gènere es viu

com un joc, un plaer, una diversió però a l'hora “es corren greus riscos de marginació i violència

física a causa del plaer que es persegueix, la fantasia que s’encara, el gènere que un performa”.

(Butler, 2006,  op.cit,  p. 299). Així, podriem destacar diversos càstigs socials que segueixen a les

transgressions  de  gènere,  els  quals  inclouen  la  correcció  quirúrgica  de  persones  amb

hermafroditisme o persones intersex; la patologització mèdica i psiquiàtrica i la criminalització en

diversos països d'aquelles persones dissidents de gènere; l'assetjament al carrer o als llocs de treball

a persones que no segueixen la norma del gènere; la discriminació a la feina i la violència per raons

de gènere (Butler, 2006, op.cit. p. 80). Per aquesta autora totes les persones que no encaixen dins la

norma del gènere, corren alts riscos de patir injustícies, doncs al no ser reconegudes com a tals

d'acord  amb  les  normes  de  reconeixement  hegemòniques,  són  condemnades  a  l'exclusió  o  al

desemparament (Butler, 2006,  op. cit.  p.291). Butler també coincideix amb Connell al considerar
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que el gènere és una forma de fer, una activitat incessant performada, en part sense saber-ho i sense

la  pròpia  voluntat  però  tanmateix  no  és  una  activitat  automàtica,  sinó  més  aviat  una  pràctica

d'improvització en un escenari constrictiu. Per a aquesta autora, el gènere no es fa en soledat, sinó

que sempre s'està fent amb o per a una altra persona, encara que aquesta sigui imaginària (Butler,

2006, op.cit., p.7 ). 

Així,  per  a  Butler,  l'agència  que  posseïm és  la  que  es  deriva  del  fet  de  que  som construïts  i

construïdes per un món social que mai hem escollit.  El nostre «jo» es troba constituït per normes i

depèn d’elles, doncs la nostra existència social depèn del reconeixement dels i les altres d'acord

amb  les  normes  socials  vigents.  És  aquest  reconeixement  el  que  produeix  construccions

intel·ligibles, és a dir, el que marca el que es considera com a humà i el que no. Per tant, la norma

regeix la intel·ligibilitat i permet que certs tipus de pràctiques i accions siguin reconegudes com a

tals (Butler, op.cit., p.69). 

D'aquesta manera, i coincidint amb Connell, la norma tan sols persisteix com a norma en la mesura

en que es representa en la pràctica social i es re-idealitza i es re-institueix en i a través dels rituals

socials diaris de la vida corporal. “No pot ser reduïda als seus casos: ella mateixa és (re)produïda a

través  de  la  seva  incorporació,  a  través  dels  actes  que  tracten  d’aproximar-la,  a  través  de  les

idealitzacions reproduides en i per aquests casos” (Butler, op. cit., p.77). 

Segons aquesta noció de norma que acabem d'exposar, podríem dir que el camp de la realitat que

creen les normes de gènere constitueix el teló de fons sobre el qual apareix el gènere en les seves

dimensions idealitzades. En la mesura en què les normes de gènere són reproduïdes, aquestes són

invocades i citades per pràctiques corporals que tenen també la capacitat d’alterar les normes en el

transcurs de la seva citació. A més, aquestes normes que governen la identitat intel·ligible estan

parcialment  articulades  sobre  matrius  jeràrquiques  de  gènere  i  heterosexualitat  obligatòria  i

naturalitzada (Butler, 2007, pp.70-85). D'aquesta manera, la sexualitat es constitueix en la societat i

en la història, però això no significa que les capacitats biològiques no siguin pre-requisits de la

sexualitat humana, sinó més aviat que aquesta no es pot comprendre en termes purament biològics.

“El cos, el cervell, els genitals i el llenguatge són tots necessaris per a la sexualitat humana, però no

determinen ni els seus continguts, ni les formes concretes d'experimentar-lo, ni les seves formes

institucionals” (Rubin, 1984, p.149).
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Per altra banda, la sexualitat en les societats occidentals ha sigut estructurada dins d'un marc social

estretament punitiu i s'ha vist subjecte a controls (in)formals. Així ho explica la antropòloga Gayle

Rubin, que mostra com en les societats occidentals s'avaluen els actes sexuals segons un sistema

jeràrquic de valor sexual, on les conductes dels individus que es troben a d'alt de tot de la piràmide,

sent les persones heterosexuals, es veuen recompensades amb el reconeixement de la salut mental,

respectabilitat,  legalitat,  mobilitat  física  i  social,  suport  institucional  i  beneficis  manterials.

Tanmateix,  les  persones  que  practiquen  conductes  sexuals  situades  per  sota  de  la  categoria

heterosexual pateixen un estigma extrem, les arrels del qual es troben en les  tradicions religioses

occidentals, però també és resultat del poder mèdic i psiquiàtric (Rubin, op.cit., pp.150-153).

D'aquesta manera, si partim de que culturalment existeix una assignació del que és propi per allò

femení i allò masculí,  això es converteix en una espècie de filtre que guiarà els comportaments

eròtics, incloent els desitjos, actituds,  significats, regles i  normes que travessen les experiències

sexuals de les persones. Així, existeix un desig que és constitutiu del gènere i per tant no podem

separar fàcilment la vida del gènere de la vida del desig. Les normes socials que constitueixen la

nostra experiència comporten desitjos que no s’originen en la nostra individualitat. El fet de que el

desig no estigui totalment determinat es correspon amb la idea psico-analítica de que la sexualitat

no pot arribar a ser mai  totalment capturada per cap regla. En aquest sentit, “la sexualitat mai pot

reduir-se totalment a un efecte d’aquesta o aquella operació de poder. Això, però, no vol dir que la

sexualitat  per  naturalesa  sigui  lliure.  Al  contrari,  precisament  emergeix  com  una  possibilitat

improvisatòria dins d’un camp de restriccions. La sexualitat s’extingeix per les restriccions, però

també és mobilitzada i incitada per les restriccions” (Butler, 2006, op.cit., p.33).

Seguint amb aquesta línia de pensament, no podem entendre ni la sexualitat ni el gènere com una

possessió, sinó que haurien de ser entesos com maneres de ser desposseït, de ser per a o en virtut

d'una  altra  persona.  És  a  través  del  cos  que  el  gènere  i  la  sexualitat  s’exposen  a  altres,  que

s’impliquen en els processos socials, que són inscrits per les normes culturals i aprehesos en el seus

significats socials (Butler, 2006, op.cit., pp.35-37). D'aquesta manera, proposem entendre els cossos

com a objectes de i agents dins de la pràctica social. A l'hora, aquestes pràctiques formen estructures

socials i trajectòries personals, que proveeixen les condicions de pràctiques noves en les que els

cossos  són adreçats  i  involucrats.  Així,  ens  trobem davant  d'un circuit  que relaciona processos
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corporals  i  estructures  socials,  i  que  canvia  durant  el  temps.  Connell  l'anomena  'procés  de

corporificació social', i involucra tant la conducta dels individus com les d'un grup, institució o tot

un conjunt d'institucions (Connell, 2009, op.cit., p.67).

El gènere, doncs, es converteix en una forma específica de corporificació social. Les relacions de

gènere  formen  una  estructura  social  particular,  en  les  que  no  només  es  tracta  d'interaccions

(in)directes entre dones i homes sinó que inclou també les relacions intra-gènere. A més, aquesta

estructura  de  gènere  s'entrellaça  també  amb  altres  estructures  socials,  totes  elles  formades  per

patrons  perdurables  dins  de  les  relacions  socials.  En  aquest  sentit, els  acords  de  gènere  d'una

societat constitueixen una estructura social de les relacions, que no decideix mecànicament com la

gent  o  els  grups  actuen,  però sí  que defineix  les  possibilitats  i  les  conseqüències  per  a  l'acció

(Connell, 2009 op.cit., pp.68, 74).

Seguint aquesta línia, només podem començar a entendre el gènere si comprenem com s'acoplen a

nivell micro els processos socials i corporals. Aquestes capacitats corporals, i les pràctiques que les

realitzen, constitueixen un lloc corporal on quelcom social passa, com per exemple la creació de les

categories culturals 'dona' i 'home' (Connell, 2009 op.cit., p.68). De fet, l’atribució de la feminitat i

masculinitat als cossos femenins i masculins com si fos una propietat natural té lloc dins d’un marc

normatiu en el qual l’assignació de la feminitat a lo femení i la masculinitat a lo masculí és un

mecanisme per la producció del gènere. El fet que ambdós termes siguin recurrents no indica una

essència, sinó més aviat la forma per la qual l’articulació social dels termes depenen de la seva

repetició, el que constitueix una dimensió de l’estructura performativa del gènere. En aquest sentit,

“els termes per designar el gènere sempre es troben en el procés d’estar sent re-fets” (Butler, 2006,

op.cit., p.31).

Així, si acceptem que els atributs i actes de gènere, és a dir, les formes en les que un cos crea o

revel·la la seva significació cultural,  no són expressius sinó performatius, significa que no hi ha una

identitat pre-existent amb la que es pugui mesurar un acte o un atribut; no hi ha actes de gènere

reals o distorsionats.  El fet de que la realitat de gènere es determini mitjançant actuacions socials

contínues significa que els conceptes d'un sexe  essencial i una masculinitat o feminitat vertadera o

constant també es formen com a part de l'estratègia que amaga el caràcter performatiu del gènere.

Aquestes  configuracions  de  gènere  es  troben  dins  de  marcs  de  dominació  masculinista  i
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d'heterosexualitat obligatòria. (Butler, 2007, op.cit., p.274-275)

En aquest sentit,  podríem entendre la identitat  de gènere com “una història personal/cultural  de

significats  ja  assumits,  subjectes  a  un  conjunt  de  pràctiques  imitatives  que al·ludeixen a  altres

imitacions  i  que  creen  la  il·lusió  d'un  jo  primari  i  intern  amb  gènere,  que  necessita  d'una

heterosexualitat estable I d'oposició per mantenir aquesta coherència i unitat” (Butler, 2007, op.cit.,

p.266). A l'hora, la identitat de gènere es preserva mitjançant relacions de coherència i continuïtat

entre  sexe,  gènere,  pràctica  sexual  i  desig.  Aquesta  construcció  de  la  coherència  encobreix  les

discontinuïtats de gènere presents tant en contextos heterosexuals, bisexuals, gays i lèsbics, en què

el gènere no és obligatòriament conseqüència directa del sexe, i el desig o la sexualitat no semblen

ser la conseqüència directa del gènere (Butler, 2007, op.cit., p.264).

Havent fet aquest recorregut, ens trobem amb què qualsevol definició simple i rígida del gènere serà

insuficient per entendre la totalitat d'aquest fenomen. Més aviat, optem per adoptar una perspectiva

que s’aproximi al gènere com una categoria històrica, que entengui que el marc per comprendre

com funciona és múltiple i que canvia a través del temps i de l'espai. “Comprendre el gènere com

una categoria històrica és acceptar que el gènere, entès com una forma cultural de configuració del

cos, està obert a la seva contínua reforma, i que l’anatomia i el sexe no existeixen sense un marc

cultural” (Butler, 2006, op.cit., p.29). Així, podríem dir que el gènere és el mecanisme a través del

qual es produeixen i es naturalitzen les nocions d'allò masculí i  allò femení, juntament amb les

formes hormonals,  cromosòmiques,  psíquiques  i  performatives que el  gènere assumeix.  Però el

gènere  també  pdoria  ser  “l’aparell  a  través  del  qual  aquests  termes  es  deconstrueixen  i  es

desnaturalitzen” (Butler, 2006, op.cit., p. 68).

En aquest sentit, la concepció de monoglòssia i heteroglòssia del gènere reflecteix d'una forma més

efectiva els comportaments d'una gama més amplia de persones i permet explicar millor com les

construccions macro de la monoglòssia del gènere es mantenen tot i la pràctica heteroglòssica a

nivell  micro.  De  fet,  aquestes  eines  conceptuals  faciliten  la  connexió  entre  els  patrons  de

comportament de gènere i desigualtats expressives de la pràctica monoglòssica del gènere amb la

complexitat,  contradicció i  fluïdesa que està  en joc,  tant  en la  diversitat  de les  produccions de

gènere, com en la seva categorització, reflectida en l'heteroglòssia (Francis, op.cit., p.488). 
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2.2.2 La violència dins l'ordre de gènere

“La pedagogia de la crueltat es presenta com el viver de personalitats

psicòpates apreciades per l'esperit de l'època i funcionals a 

aquesta fase apocalíptica del capital”.  Segato, 2016

Tot i que en general les persones socialitzades com a homes es beneficien de les desigualtats de

l'ordre  de  gènere  -aparentment  monoglòssic-,  no  es  beneficien  d'una  manera  igualitària.  Molts

paguen un preu considerable, fins i tot aquells que es conformen a les definicions monoglòssiques

de masculinitat (Connell, 2009,  op.cit.,  p.7). De fet, existeixen diversos incentius i càstigs socials

que motiven als  individus a reproduir performances monoglòssiques de gènere que generen,  en

paraules de Butler, construccions intel·ligibles, en la seva comformitat amb les estètiques del gènere

i  interessos,  i  en  la  seva  heterosexualitat  oberta.  Tot  i  això,  molts  dels  comportaments  no  es

conformen en el dispositiu monoglòssic de gènere. 

En aquest sentit,  l'ordre de gènere configura actituds construïdes com a femenines, que a l'hora

formen part de la performativitat social de la feminitat; i actituds construïdes com a masculines, les

quals  constitueixen la  performativitat  social  de la masculinitat  (Francis,  op.cit.,  p.488).  Aquesta

però,  a  diferència  de  la  feminitat,  és  un  estatus  condicionat  a  la  seva  obtenció,  que  depèn de

l'exhibició de potència diaria davant dels i les altres (Segato, 2016, p.113).

Així  per  a  Segato,  l'ordre de  gènere  prepara  a  aquelles  persones  socialitzades  com a  homes a

conviure i exercir violència, a través d'una pedagogia que està exclusivament dirigida a ells, que

Segato anomena 'pedagogia de la crueltat' (Segato, 2016 op.cit., p.99).  Un clar exemple d’aquesta

pedagogia la trobem en els actes d’explotació sexual, i alhora en l'acte de consumir prostitució, tal

com es mostra posteriorment al capítol d'anàlisi de resultats. 

En  aquest  estudi  entenem la  prostitució  com una  forma de  violència  de  gènere,  basada  en  la

desigualtat  i  en  l'aprofitament  de  les  vulnerabilitats  socials  de  les  persones  que  s'hi  dediquen.
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Seguint les argumentacions de Silvia Federici,  cal reconèixer que la prostitució està relacionada

amb una condició estructural, quelcom que està arrelat a la posició econòmica i social de les dones

des de fa molt temps, doncs, tal com argumenta l'autora, des dels inicis del capitalisme les dones

sempre s'han hagut de vendre, no només al mercat laboral, sinó també al mercat del matrimoni, per

tal de sobreviure econòmicament. Així, prostituir-se d'una forma o altra, ha sigut, i segueix sent, el

destí de moltes dones (Federici, 2018). En aquest sentit, preferim utilitzar el terme prostitució a

treball  sexual,  doncs  tot  i  entendre  la  prostitució  com a  una  manera  de  guanyar-se  la  vida,  si

utilitzem tan sols el terme treball sexual, sembla que parlem d'una activitat merament econòmica i

laboral, basada en un intercanvi consensuat de sexe i diners, deixant de banda tota la violència de

gènere que hi ha darrera. Tot i això, la força de considerar-la un forma de treball rau en la capacitat

d'organització i  de lluita,  que com succeeix amb totes les  altres professions,  és  un requisit  per

arribar a un horitzó on cap de nosaltres hagi d'estar obligada a vendre's de cap manera.

Així, els mandats de la monoglòssia, que són els socialment dominants, co-habiten amb els ideals

produïts  pel sistema patriarcal i  neoliberal.  L'ordre de gènere,  que constitueix en sí  mateix una

estructura social, actua com a pilar fonamental d'aquests dos sistemes (Connell,  op.cit., p. 87)  De

fet, el sistema neoliberal, que crea un mercat global en el que tant les mercaderies com els diners no

tenen cap tipus de filtre per poder circular, es sustenta sobre la idea de que és legítim tenir desitjos i

satisfer-los, sempre i quan es disposi de capital per a fer-ho (Cobo, 2020, p. 105), la qual cosa

comporta formes de satisfacció narcisista i consumista. Alhora, la principal meta d'aquest sistema té

a veure amb un procés d'acumulació que necessita de l'explotació per sobreviure, i per tant, un baix

nivell d'empatia per aprendre a conviure amb actes de crueltat. En paraules de Segato, “en aquesta

fase extrema i apocalíptica en la que repinyar, desplaçar, desarrelar, esclavitzar i explotar al màxim

són  el  camí  de  l'acumulació,  això  és,  la  meta  que  orienta  el  projecte  històric  del  capital,  és

crucialment instrumental reduir l'empatia humana i entrenar a les persones per a que aconsegueixin

executar, tolerar i conviure amb actes de crueltat quotidians” (Segato, 2016, op.cit., p.99). 

D'aquesta manera, la capacitat de compra travessa qualsevol obstacle. Un exemple el trobem en la

indústria del sexe, i més concretament en la pornografia i la prostitució. La sociòloga Rosa Cobo,

en la seva anàlisi feminista sobre pornografia mainstream, identifica diversos vincles que uneixen la

pornografia  i  la  prostitució,  sent  el  principal  el  fet  de que ambdues formen part  de la  mateixa

indústria del sexe. D'aquesta manera, ambdós fenòmens comparteixen el mateix univers econòmic

15



Aprenent l'acte de consumir prostitució Ariadna Alonso Cazorla

en quant a explotació sexual però també pertanyen al mateix univers simbòlic, doncs construeixen a

les persones socialitzades com a dones en objectes i mercaderies. En aquest sentit, Cobo entén la

pornografia com la pedagogia de la prostitució.  Segons explica,  els  vídeos pornogràfics  que es

consumeixen als  espais  prostitucionals  amaguen un doble  missatge,  dirigit  tant  a  les  dones  en

situació de prostitució com als homes que paguen per sexe. Aquest consisteix en la normalització de

la violència, que en el cas de les dones passa per aprendre a suportar-la i en el cas dels homes passa

per disposar del dret a exercir-la (Cobo, 2020 op.cit., pp.123-137).
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3

MARC CONCEPTUAL I MODEL D’ANÀLISI 

3.1 Preguntes específiques d'investigació

Degut a la poca quantitat de producció científica sobre homes joves demandants de prostitució, s’ha

optat per utilitzar com estratègia de recerca el mètode abductiu, és a dir, que ens trobem amb una

oscil·lació  constant  entre  teoria  i  material  empíric.  D’aquesta  manera,  no  busquem  constatar

pròpiament  una  hipòtesi,  sinó  que  partim  d’una  pregunta  d’investigació  que  es  va  modificant

constantment a mesura que es va realitzant el treball de camp. Així, aquesta investigació sorgeix

inicialment de la  pregunta ‘Per  què els  homes consumeixen prostitució?’,  però ha anat variant,

convertint-se en ‘Quina relació s’estableix entre la construcció social del model monoglòssic de

masculinitat i el consum de prostitució, entre la població jove?’.

Som  conscients  que  parlar  de  prostitució  és  una  simplificació  excessiva,  doncs  hi  ha  moltes

prostitucions diferents. Així, en aquesta investigació es pretén estudiar una part d’elles, sent les que

tenen  lloc  als  espais  prostitucionals  com pisos  privats  i  clubs  eròtics.  Tanmateix, s'ha  decidit

utilitzar  el  terme  treballadora  sexual  per  referir-nos  a  les  dones  que  es  troben  en  situació  de

prostitució, doncs diferents col·lectius de treballadores sexuals d'arreu del món reivindiquen el fet

de  veure's  a  sí  mateixes  com  a  “dones  que  sense  tenir  oportunitats,  opten  per  aconseguir  el

manteniment per a les seves famílies exercint aquest treball” (RedTraSex, 2007, p. 11). Tal com

expliquen, el fet de definir-se com a treballadores sexuals no significa que promocionin el treball

sexual, ni vulguin alimentar la indústria del sexe; simplement busquen viure en una societat justa i

lliure  sense  desigualtat  ni  masclisme.  Segons expliquen,  utilitzar  el  terme 'dona en  situació  de

prostitució les col·loca en una posició de víctimes que és contraproduent per poder tirar endavant

dins del sistema capitlaista. Al considerar-se treballadores sexuals diuen aconseguir millorar l'auto-
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estima, doncs es treuen de sobre la paraula “prostituta”, que moltes persones utilitzen com a insult,

promovent l'estigma cap a aquest col·lectiu i provocant-ls'hi sentiments de culpabilitat (RedTraSex,

ibid.).

Alhora, ens trobem amb una manca de vocabulari per referir-nos a aquells homes que paguen per

sexe, sent el terme més comú en la nostra llengua 'putero'. En aquest estudi s'ha decidit utilitzar la

paraula  client  i  demandant,  però  tot  i  ser  termes  bastant  neutres,  remeten  a  una  idea  molt

mercantilista que a la vegada té un ús molt polític. En aquest sentit, aquestes paraules no només

tendeixen a normalitzar el consum de prostitució sinó que també presenten als homes que paguen

per sexe com a persones amb necessitats que disposen del dret a satisfer-les. És aquí on rau una

contradicció important per aquest l'estudi, doncs l'acte de pagar per sexe no l'entenem com una

necessitat d'aquests homes, sinó més aviat prové d'uns desitjos construïts, que no són inherents al

home, sinó quelcom après a través de la socialització masculina. 

Tanmateix, el concepte 'consum' també ens genera certes reticències a l'hora d'utilitzar-lo, doncs no

només remet a una visió molt mercantilitsta del fenomen, sinó que a més ofereix una perspectiva

molt androcèntrica, ja que sembla que només siguin les dones les que s'estan prostituint, quan els

homes que paguen per sexe són també un dels actors principals d'aquesta pràctica. Tot i que l'ús

d'aquests termes ha sigut una problemàtica que ha acompanyat tot el procés de recerca d'aquesta

investigaicó degut  al  seu caràcter  reduccionista,  es  va decidir  utilitzar-los seguint  els  exemples

d'aquells estudis precedents a aquest. Tanmateix, si decidim continuar en aquesta línia d'investigació

en un futur, un dels objectius serà re-pensar termes per designar tant als homes que acudeixen a

espais prostitucionals com a l'acte de participar-hi, paguin o no per sexe.

Així, podem veure com aquesta estratègia d’investigació abductiva no és un model fixe sinó que

està constantment en moviment. En aquest sentit, a mesura que es va anar avançant amb el treball

de camp, es van anar modificant també els elements teòrics utilitzats, que alhora van modificar la

pregunta d’investigació. 
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3.2 Marc conceptual

A la pàgina següent es pot observar el marc conceptual en què es basa aquesta investigació, amb els

conceptes claus ressaltats en vermell,  la relació dels quals queda explicada a l'apartat de model

d'anàlisi. S'ha decidit dividir el marc en dos pàgines degut a la manca de llegibilitat. Tanmateix,

aquest marc sorgeix d'un primer i més extens mapa conceptual on queda sintetitzat el marc teòric,

recollit a l'annex 1

Figura 1. Marc conceptual d'elaboració pròpia
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3.3 Model d'anàlisi

Els  conceptes  claus  per  entendre  i  analitzar  el  consum de prostitució  que  fan  els  nois  joves  a

Catalunya, i a partir dels quals es desenvolupa tot l'estudi, són la monoglòssia del gènere, per una

banda, i l'heteroglòssia per l'altra (Francis, 2010 op.cit.), a partir dels quals es desenvolupen tots els

conceptes que li donen forma a la present investigació. 

Així,  en  la  monoglòssia  del  gènere,  a  nivell  macro,  es  reflecteixen  els  patrons  contínus  de

desigualtat  i  s'identifiquen produccions de gènere interpretades  com a hegemòniques,  binàries  i

naturals, que alhora facilita que s'assumeixi una visió dicotòmica del gènere, on aquelles persones

socialitzades com a dones són construïdes com a objectes i les persones socialitzades com a homes

són percebudes com a subjectes. A la vegada, s'estableix una comprensió dominant binaria de la

masculinitat i la feminitat, la primera percebuda com a racional, forta i activa; i la segona com a

emocional, dèbil i passiva (Francis & Skelton, 2001, p.11-12)

En  aquest  sentit,  l'ordre  de  gènere  -aparentment  monoglòssic-  modela  actituds  llegides  com a

femenines,  que  conformen  la performativitat  social  de  la  feminitat;  i  actituds  llegides  com  a

masculines, que conformen la  performativitat social de la masculinitat (Francis, 2010  op.cit.,

p.488). Així, identifiquem com a exemples d'aspectes de la performance social de la masculinitat la

obediència incondicional al grup d'iguals, actituds de desafiament, de rebel·lia, de valentia, humor,

sociabilitat,  agressivitat,  competitivitat,  compromís amb l'ordre monoglòssic de gènere-sexualitat

(heterosexualitat  obligatòria  i  naturalitzada),  egocentrisme,  dominació,  analfabetisme emocional,

entre altres. Tanmateix, la masculinitat és un estatus que ha de ser re-confirmat diàriament, i per tant

necessita d'una altra persona, encara que aquesta sigui imaginària. Aquest fet s'aconsegueix a través

de performances socials de masculinitat (Butler, op.cit., p.7).

La monoglòssia de gènere, però, es troba desafiada per l'heteroglòssia del gènere, a nivell micro, ja

que captura les produccions individuals de gènere, que són complexes, fluctuans i contradictòries,

definides com performances transgressives del gènere (Francis, 2010 op.cit.,  p.480). De fet, quan

s'analitzen  de  prop  les  produccions  individuals  de  gènere,  podem identificar  pressions  socials,
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traduïdes en incentius i càstigs que comporten patiment, esforços i aprenentatges pels individus, i

alhora  propicien  el  desenvolupament  d'estratègies per  mantenir  una  identitat  de  gènere que

encaixi amb les produccions intel·ligibles del dispositiu monoglòssic,  (re)produint la idea d'una

apararent esabilitat de les categories monoglòssiques 'home' i 'dona'.  Tanmateix, aquesta concepció

estable, estàtica i dicotòmica del gènere sobreviu gràcies a la (re)producció d'estereotips de gènere,

que a la vegada, ajuden a emmascarar la complexitat de les performances transgressives del gènere

(Frnacis & Skelton, 2001, op.cit., pp. 12-18). 

Pel que fa al desenvolupament  d'estratègies per emmascarar la contradicció de les produccions

individuals  de  gènere,  en  el  cas  de  les  persones  socialitzades  com  a  homes  ens  referim  a

l'exageració  d'actituds  construïdes  com  a  masculines  pel  dispositiu  monoglòssic,  i  l'utilització

d'eines  disciplinàries  per  controlar  i  qüestionar  els  comportaments  dels  altres  homes  i  la  seva

masculinitat. Així, una de les eines més potents per construir masculinitat i exercir control social és

la  reproducció i  acceptació de comentaris  i  actituds  homòfobes i  misògines,  ja  que produeixen

alteritat (Francis & Skelton, 2001, op.cit. pp.13-15).

Així, existeixen un conjunt d'acords de gènere, que defineixen les relacions entre i intra gèneres, la

repetició dels quals generen patrons, que reben el nom de règims de gènere i que alhora formen part

d'uns patrons més amples, que perduren durant el temps. És això el que entenem per l'ordre de

gènere  d'una societat  (Connell,  op.cit.,  p. 73). En aquest sentit,  l'ordre de gènere,  tal  com hem

mencionat anteriorment, educa a les persones socialitzades com a homes en una pedagogia de la

crueltat que els entrena per ser capaços d'exercir i conviure amb actes violents i cruels, tals com la

violència amb finalitat sexual,  que  s'exhibeix, s'expressa i es consolida davant de la mirada del

grup d'iguals (Segato, 2018, op.cit., pp.30-31). 

Així, la masculinitat, producte del sistema patriarcal, està més disponible per a la crueltat doncs la

socialització i entreteniment pel subjecte masculí propicia la normalització de violència. Alhora, el

sistema neoliberal, també estableix les bases per fabricar subjectes insensibles i narcisistes que

aprenen a conviure amb valors incompatibles amb la compassió, l'empatia i els víncles comunitaris

(Segato, 2016,  op.cit.  p.99). A més, el neoliberalisme es sustenta sobre la idea de que és legítim

23



Aprenent l'acte de consumir prostitució Ariadna Alonso Cazorla

tenir desitjos i satisfer-los si es disposa de capital per a fer-ho. Dos exemples d'això els trobem tant

en la pornografia com en la prostitució, que estan estretament relacionades doncs comparteixen el

mateix univers econòmic (explotació) i simbòlic (dones construïdes com a objectes i mercaderies) i

ambdues contribueixen a reproduir el sistema patriarcal (Cobo, op.cit., pp.123-137)

Tot això, i tornant al  nostre objecte d'estudi sobre la relació que s'estableix entre el consum de

prostitució  i  la  masculinitat,  ens  porta  a  sospitar  que  els  espais  prostitucionals,  on  queden

representats els privilegis masculins, són espais de confraternització, en els que les persones joves

socialitzades  com a  homes  hi  acudeixen  per  reafirmar  el  mandat  de  masculinitat  monoglòssic

davant del gurp d'iguals, encara que no acudeixin a aquests espais en grup, i encara que no acabin

pagant per sexe, coincidint amb els estudis sobre demanda de prostitució de Ranea, 2016a, op.cit.;

Gómez; Pérez & Verdugo, 2016 op.cit.,; Sáez, 2020 op.cit.; Allison, 1994, op.cit.  
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4

DISSENY METODOLÒGIC

4.1 Reflexió sobre el propi posicionament

Coincidint amb la filòsofa estatunidenca Donna Haraway, entenem que el coneixement objectiu

com a tal no existeix, doncs aquest sempre porta la marca de la persona que el produeix: es tracta

d'un coneixement situat (Haraway, 1991). Així, sent conscients de la importància de reflexionar des

d'on parlem quan investiguem, s'ha dedicat aquest petit apartat per intentar iniciar, en paraules de

Pierre Bourdieu, una auto-anàlisi que permeti objectivar la forma de la que s'ha participat com a

investigadora, no només pel que fa al treball de camp sinó també al llarg de tot el procés de l'estudi.

Segons Bourdieu, la persona que investiga, en tant que inmersa en el món social, posseeïx un passat

personal i social incorporat que es fa present en cada indagació que es proposa. Així, la classe social

d'on venim, les institucions educatives en les que hem estat formades, les idees adquirides al llarg

del temps, etc. constitueixen experiències que, segons Bourdieu, poden i han de ser mobilitzades

sota la condició de que siguin sotmeses a un rigurosós examen científic (Bourideu, 2006,  pp. 87-

101).

D'aquesta  manera,  aquesta  investigació  parteix  del  meu  compromís  amb els  feminismes  i  està

condicionada per la meva vinculació amb la ciència política i la sociologia, així com el fet de llegir-

me i  ser  llegida com a dona cis,  blanca,  heterosexual  i  de classe mitja,  fets  que influeixen en

l’elaboració de l’estudi, en general, i del marc teòric, en particular. Així, s’adoptarà una perspectiva

parcial de la realitat, sense pretendre obtenir resultats universals ni objectivitat en sentit positivista.

Aquesta investigació, doncs, es basa en una objectivitat feminista i està influenciada per la corrent

teòrica de l’interaccionisme simbòlic i  la teoria queer.  Per últim, el  present estudi presenta una

perspectiva hermenèutica,  doncs no es pretén jutjar  ni  canviar els  discursos,  sinó comprendre i

interpretar les accions humanes.
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4. 2 Plantejament metodològic

Aquesta investigació ha centrat l’atenció en els homes joves demandants de prostitució d’entre 18 a

35 anys, sent aquesta la població d’estudi. Al ser un col·lectiu que s'oculta, i per tant, difícil de

trobar, vam  optar per aplicar el mètode de mostreig de bola de neu. És a dir,  vam identificar a

alguns joves que havien consumit prostitució en algun moment de les seves vides i a les entrevistes

els hi vam preguntar per altres persones interessades. D’aquesta manera, la mostra de l’estudi han

sigut homes joves de Sabadell d’entre 24 i 27 anys. En aquest punt, creiem convenient aclarir que

quan parlem de la demanda d'aquest consum no només ens referim a aquells homes que paguen per

sexe, sinó també a aquells que acudeixen a espais prostitucionals i finalment no acaben mantenint

relacions sexuals a canvi de diners. Així, 3 de les 10 entrevistes realitzades (E1, E7 i E9)  pertanyen

a aquest tipus de consum, el que anomenem 'consum vouyerista de prostitució'.

El nivell d’anàlisi de la recerca és individual, discursiu i micro, ja que estudiem el comportament

dels  individus  en relació  a  un sistema social  més ampli  del  que formen part.  Per  analitzar  els

resultats, vam utilitzar mètodes d’investigació hermenèutics qualitatius, sent el principal l’anàlisi

crítica  del  discurs,  doncs  s'estudia  la  manera  en  què  “l'abús  de  poder  social,  el  domini  i  la

desigualtat són practicats, reproduïts i ocasionalment combatits pels textos i la parla en el context

social i polític. Així, es pretén contribuïr de forma efectiva a la resistència contra la desigualtat

social” (Van Dijk, 1999, p.23). Les tècniques de producció de dades que vam fer servir són un grup

de discussió i 10 entrevistes individuals semi-estructurades. El perfil dels entrevistats, que inclou

característiques sociodemogràfiques i informació breu sobre el tipus de consum que fan, es troba

recollit a l'Annex 2.

1) Grup de discussió:

D’acord amb la  metodologia utilitzada a  la  investigació del sociòleg Hilario  Sàez sobre

masculinitats i consum de prostitució a Andalusia (Sáez, op.cit.), i seguint les recomenacions

d’Águeda Gómez, experta en estudis sobre homes consumidors de prostitució, vam optar per

utilitzar com a tècnica d’anàlisi  incial la realització d'un grup de discussió, en el que es

pretenia debatre sobre com són els homes, amb l’objectiu de poder analitzar les diferents
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concepcions de gènere, basant-nos en les idees de masculinitat, igualtat, sexualitat i indústria

sexual dels participants. Tal com comenta Gómez a l’entrevista que ens va concedir, els

grups  de  discussió  són  una  tècnica  metodològica  més  interessant  que  les  entrevistes

individuals en quant a l’estudi de masculinitat i consum de prostitució. Segons ens explica: 

«Els homes tendeixen a viure la sexualitat com una forma de mostrar expressivament al

grup d’iguals que són molt homes. No té res a veure amb el desig sexual o amb la seva

intimitat.  Per  tant,  en  un  grup de  discussió,  es  reflecteix  millor  el  discurs  que tots

comparteixen en la seva condició d’homes educats en una societat patriarcal com la

nostra» (A. Gómez, comunicació personal, 27 de novembre de 2020).

Segons Sáez, els grups de discussió són la metodologia adequada per produir i analitzar els

discursos socials des de la perspectiva de gènere; tot i que no ho són tant quan es tracta

d’estudiar  el  consum  habitual  des  de  la  perspectiva  d’una  sexualitat  i/o  motivacions

personals  que  no  encaixen  amb  aquests  esterotips  socials.  Precisament  per  aquests

estereotips masculins des dels quals es pretenia abordar el consum de prostitució en aquesta

primera fase  de la  investigació,  semblava poc  probable que  els  participants  arribessin a

compartir motivacions i/o circumstàncies que els fessin semblar vulnerables emocional o

físicament. Així, per aquest autor, no és casualitat  que els homes no parlin de les seves

dificultats  o  frustracions  sexuals,  sobre  tot  entre  homes;  ni  que  reconeixin  necessitats

emocionals  i/o  expressar  obertament  agraïment  quan  són  ateses  (Saéz,  op.  cit. p.5).

D’aquesta  manera,  els  grups  de  discussió  en  aquest  estudi  presenten  una  limitació

epistemològica que cal tenir  en compte a l’hora d’entendre les raons per les quals certs

homes paguen per sexe. 

Sent conscients també de la invasió a la intimitat que implica aquest estudi, vam decidir  

realitzar primerament els grups de discussió abans que les entrevistes individuals, per tenir 

un primer contacte amb els entrevistats que no  requerís parla de temes massa personals;  

trencant, així, el gel amb els participants i aprofitant l'espai per a preguntar, al final de la  

discussió, si estarien interessats en participar a les entrevistes individuals, les respostes de 

la qual van ser totes posititves.
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Així, el grup de discussió, realitzat el desembre de 2020, va estar format per 7 participants i

va tenir una durada de 2 hores i  mitja, amb una extensió de 66 pàgines transcrites. Les

preguntes es van dividir en tres blocs, sent: model monoglòssic de la masculinitat, sexualitat,

i sexe mercantil; i per cada pregunta es van contemplar diferents objectius3. Tanmateix, es va

decidir treballar sobre tres dimensions -consciència de gènere, masculinitat i relacions de

gènere- que ens van permetre estructurar temàticament les narratives del grup. També es van

tenir en compte els estils narratius, els significats implícits i els sentits latents per així, poder

interpretar-se a partir d’una anàlisi més profunda. Per últim, per analitzar els discursos vam

partir de la posició hegemònica definida per aquell discurs que va generar un major consens.

2) Entrevistes individuals semi-estructurades:

En una segona fase, es van dur a terme entrevistes individuals semi-estructurades sobre les

actituds  i  experiències  personals  dels  entrevistats  amb  el  consum  de  prostitució,  les

preguntes de les quals es van dividir en tres blocs: Trajectòria de la vida sexual; impacte del

consum de prostitució en el sexe no mercantil; ritual del consum de prostitució. Cada guió,

però, presentava diferents finalitats, depenent de si l'entrevistat havia pagat per sexe4 o si

havia dut a terme un consum vouyerista5. Tanmateix, a mesura que vam anar realitzant les

entrevistes,  les  preguntes  van anar  variant  també,  doncs  cada entrevistat  aportava noves

perspecives que no s'havien tingut en compte. Per exemple, després de la segona entrevista

(E7), ens vam adonar de la necessitat d'iniciar les entrevistes amb un exercici -basat en la

teoria queer- on la persona entrevistada s’havia d’ubicar en una gràfica per conèixer la seva

identitat de gènere, expressió de gènere i desig sexual. Aquest esquema es va convertir en

una eina útil per a l'entrevistadora, doncs és una forma de poder aterrar i no fer assumpcions

de cara als entrevistats.

D'aquesta manera, hi havia la intenció de realitzar una segona ronda d'entrevistes, per tal

d'aplicar els nous coneixements obtinguts. Tot i això, no va ser possible degut a la limitació

de temps i espai de l'estudi. Tanmateix, la durada de les 10 entrevistes va oscil·lar entre 1

3 Per a més detalls sobre el guió, veure Annex 3

4 Veure Annex 3
5 Veure Annex 3
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hora i mitja i 2 hores i mitja, amb un total d'entre 23 i 40 pàgines per transcripció6, i es van

dur a terme durant el mes de gener de 2021.

4.3 Procés d'anàlisi de dades

El tractament de les dades, tant del grup de discussió com de les entrevistes individuals, el vam fer a

través  del  software  per  a  l'anàlisi  qualitativa  ATLAS.ti.  La  trajectòria  que  es  va  seguir  es  va

organitzar en cinc fases, seguint les indicacions de Juan Muñoz i Miguel Sahagún (2011):

1. Preparació del material empíric: Es tracta de la transcripció de les entrevistes individuals i el

grup de discussió, amb les corresponents observacions que es van dur a terme en el moment

de les entrevistes.

2. Anàlisi  preparatòria:  En aquesta fase es va dur a terme una primera lectura del material

empíric, amb l'objectiu d'esboçar les principals línies a seguir a l'anàlisi exhaustiva. 

3. Creació de la unitat hermenèutica (UH): La UH conté tota la informació produïda al llarg

del  transcurs  de  l'anàlisi.  Després  d'assignar  els  documents  a  analitzar  a  la  unitat

hermenèutica,  es  va  crear  un  conjunt  incial  de  memos  (anotacions),  que  registren  les

intuicions i troballes de la investigadora. 

4. Anàlisi exhaustiva: En aquest moment s'inicia l'anàlisi. Primer es va elaborar una codificació

inicial a partir del material empíric analitzat durant l'etapa d'exploració de la investigació.

Vam  agrupar  els  codis  en  funció  de  diferents  categories  significatives  per  a  l'anàlisi,

facilitant, així, la seva posterior revisió i reducció a l'interior de cada categoria. Per fer-ho es

va utilitzar una fulla de càlcul d'Excel7. Posteriorment, a través del software ATLAS.ti, vam

dur a terme una lectura de totes les transcripcions acompanyada de la codificació de cites

rellevants.  Com que ja  s'havia realitzat  una primera codificació,  es  van utilitzar  aquests

codis, però alhora van anar sorgint altres progressivament a partir de la interpretació dels

propis textos. En aquesta etapa de codificació es va caure en l'error de sobre-codificar la

informació, produïnt un total de 330 codis. Per aquest motiu, vam revisar tots els codis,

6 Totes les transcripcions estan a disposició de la comissió d’avaluació del TFM
7 Veure Annex 6 per a més detall
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alguns dels quals van ser eliminats. A la vegada, vam elaborar diverses annotacions, que es

van dividir en 4 sub-temes: grup d'amics, percepció subjectiva de la masculinitat, sexualitat i

consum de prostitució. Aquests sub-temes van suposar el que acabaria sent l'estructura de

l'anàlisi dels resultats. Un cop acabat aquest procés de codificació, vam començar a escollir

determinades cites per a una revisió més detallada del seu sentit. Pel procés de selecció, vam

utilitzar els llistats dels codis i les cites associades. Després de revisar les cites associades a

cada codi, vam escollir aquelles que resultaven més interessants. També vam utilitzar l'eina

que ofereix l'ATLAS.ti per explorar les co-occurències dels codis, és a dir, aquells codis que,

sense haver sigut relacionats explícitament per part nostra, tenien una relació en el sentit de

co-occurrir  en alguna cita;  així  com una altra  eina que ens permetia  relacionar diversos

documents  amb  una  cita  concreta.  En  aquesta  fase,  es  va  utilitzar  el  manual  d'aquest

software (Muñoz i Sahagún, 2017).

5. Redacció: A partir dels resultats de l'anàlisi, vam començar a treballar en la redacció dels

capítols corresponents. El conjunt de “sortides” generades al final de la fase anterior, va

permetre una escriptura àgil i detallada dels resultats, que queden recollits al següent apartat.
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5

ANÀLISI DELS RESULTATS

A continuació  es  presenta  l'anàlisi  de  les  entrevistes  realitzades  a  homes  joves  demandants  de

prostitució femenina, on es recullen les seves opinions, actituds i experiències sobre les pròpies

vivències pel que fa a la masculinitat,  el  grup d'iguals, la sexualitat i  l'acte d'acudir  a un espai

prostitucional, s'acabi o no pagant per sexe. Aquests discursos s'han obtingut de l'anàlisi del grup de

discussió i de les entrevistes individuals, que no deixen de ser reflexes de l'ordre social que els

produeix,  reprodueix,  ordena,  jerarquitza i  estructura.  Així,  la  representativitat  que es  pretén és

sempre hologramàtica; no està en els detalls sinó en la visió del conjunt que es pot obtenir d'ella.

5.1 Grup d'iguals i model monoglòssic de la masculinitat

5.1.1 Contradiccions dins la categoria 'Home'

Tal com argumenta Butler en les seves diverses obres, el ser dona o home no és un assumpte de

naixement, sinó d'un procés lligat a la socialitació i a una normativització social tan naturalitzada

que  es  dóna  per  feta.  Així,  l'atribució  de  la  masculinitat  als  cossos  masculins  com si  fos  una

propietat natural, té lloc dins d'un marc normatiu en el qual l'assignació de la masculinitat a allò

masculí és un mecanisme per a la producció de gènere. Tal com explica, tant el “terme «masculí»

com el «femení»  tenen la seva pròpia història social; els seus significats varien de forma radical,

depenent dels límits  geopolítics i  de restriccions culturals  sobre qui imagina a qui,  i  amb quin

propòsit” (Butler, 2006, op.cit. p.30). En aquest sentit, el fet de que aquests termes siguin recurrents,

no indica una igualtat, sinó més aviat la forma per la qual l'articulació social del terme depèn de la

seva repetició, el que constitueix una dimensió de l'estructura performativa del gènere. 
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Seguint amb aquesta línia, el grup de discussió, doncs, s'inicia a partir de la pregunta 'què creieu que

us converteix en homes',  generant reaccions de sorpresa i dificultat per respondre per part dels

participants.  Després d'un llarg silenci, sembla que les respostes van encaminades a adoptar una

visió biologicista del sexe, reproduint a la vegada estereotips de dones manipuladores, retorçades i

conflictives:

“E6: Jo... El meu penis. 

 E2: És que aquesta és la que estavem pensant tots.

 E5: Sí, i el pèl, tio. I la força també. Al final... […] No, però la manera de pensar també... 

 […] Una tia et dóna mil voltes, a un tio, mentalment. És a dir, la tia et pot manipular com 

 vulguis i tu hi caus sempre tio.

 E1: Sí però a tu què et fa sentir home? Jo realment no sé què em fa sentir ser home, tio. “

 E6: El que t'han dit, tio. Tens penis i ja està. 

 E2: Força, penis, físic...”  (Grup de discussió)

La  recurrent  dificultat  per  respondre  a  aquesta  pregunta,  tant  al  grup  de  discussió  com a  les

entrevistes individuals, sembla indicar-nos per una banda la falta de perspectiva de gènere que tenen

les persones entrevistades, i per altra, el fet de que les categories Home/Dona, aparentment fixes i

unitàries, quan s'analitzen de prop, quan es pregunta  per les especificitats del què signifiquen, es

converteixen en unes categories més fluïdes i fins i tot contradictòries, un binarisme sense sentit: 

“És que et pares a plantejar-te moltes coses ara. Moltes. I per què sóc home? Per què em 

considero un home? [...]. Fot ràbia a mi que estic dient jo que em considero un home i no sé

ni perquè” (E10, entrevista individual).

De fet, és tal la contradicció d'aquestes categories binàries, que tant en el grup de discussió com en

les entrevistes individuals no existeix una mateixa definició per respondre a la pregunta 'què us

converteix  en  homes'.  Per  aquest  motiu,  aquesta  anàlisi  del  discurs  es  basa  en  una  utilització

particular dels conceptes monoglòssia i heteroglòssia del gènere de l'acadèmica Becky Francis, útils

per capturar els elements subtils i contradictoris de les produccions individuals de gènere. Aquests
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termes  reflecteixen d'una  forma  més  efectiva  els  comportaments  d'una  gama  més  amplia  de

persones i permet explicar millor com les construccions macro de la monoglòssia del gènere es

mantenen tot i la pràctica heteroglòssica a nivell micro. A més, ens  permeten reconèixer com fins i

tot en les delineacions directes aparents, es converteixen, si les inspeccionem de més a prop, en

quelcom fluid i inconsistent, incorporant contradiccions. D'aquesta manera, l'heteroglòssia opera

dins dels atributs de gènere individuals, així com dins de les performances individuals, i de forma

més global, dins del sistema de gènere global -aparentment monoglòssic.

És aquest afinament a l'heteroglòssia que ofereix un potencial per la disrupció i l'evitació de la

reificació  de  les  normes  de  gènere.  Mentrestant,  el  reconeixement  i  l'anàlisi  contínua  de  les

pràctiques monoglòssiques de gènere reten la possibilitat d'una anàlisi més ample de la desigualtat.

Aquest simultani reconeixement del poder del dispositiu monoglòssic del gènere també ens permet

retenir l'anàlisi de com aquest sistema fa que les vides inintel·ligibles siguin impossibles de viure

(Butler, 2006  op.cit), així com l'impacte contínu dels cossos corporals, discursius, sexuats en les

possibilitats discursives que ens són disponibles.

5.1.2 Invisibilitat de privilegis i pressions

El grup comparteix una visió androcèntrica de la  igualtat,  doncs  no tenen una perspectiva que

inclogui la condició de gènere dels homes, ni una reflexió crítica sobre el model monoglòssic de

masculinitat;  un  model  que  es  construeix  sobre  la  idea  de  la  naturalització  d'un  binarisme  del

gènere, on la feminitat i la masculinitat estan directament vinculades a la construcció dualista dels

cossos  sexuats  com  a  home  i  dona  i  la  construcció  del  Subjecte  Home/masculí  i  l'Objecte

Dona/Femení.  Aquesta  construcció  monoglòssica  del  gènere  és  la  socialment  dominant,  i  es

presenta com un sistema unitari,  total,  inevitable i  natural.  D'aquesta manera,  la mancança dels

entrevistats d'una consciència de gènere dificulta la seva capacitat per a abordar una crítica dels

privilegis masculins. Així, durant el grup de discussió, quan se'ls planteja qüestions de privilegis,

existeix una resistència a centrar-se sobre aquells que tenen com a homes, i per contra, el grup

decideix desviar la conversa cap als avantatges que tenen les dones sobre els homes:
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“E1: Que podem fer i que les dones no?
 E6: Coses que no, com el dret a avortar i això. Que això jo ho trobo molt exagerat  
 saps?
 E3: Ep! Sí, molt bona, molt bona.

        E6: I per mi és un tema que a mi em mata com a home” (Grup de discussió).

Aquest  fet  també passa a  les entrevistes  individuals,  on tan sols dos  d'ells  són conscients  dels

privilegis  de  ser  llegits  com  a  home.  Els  altres  entenen  el  seu  privilegi  en  termes  purament

biològics, sent el físic la única qüestió que els atorga una superioritat vers les dones. Així, s'observa

com la  gran majoria  dels entrevistats  tenen interioritzats  els  privilegis,  fet  que provoca la seva

normalització i invisibilització:

“[...] En molts àmbits de la vida hi ha molta prioritat cap a la dona més que cap a l'home, 

quan són temes d'oci, sobretot. Una tia té moltes més facilitats segons quines coses que una 

persona només pel simple fet de ser dona. Una dona té molt poder sobre un home, saps? 

Una dona és capaç d'aconseguir el que vol sobre un home i això a mi no m'agrada que  

tinguin aquest poder sobre els homes, i com a home sento que... bueno que formo part de 

la... de la part dominada. No la part dominant” (E1, entrevista individual).

No només no detecten els privilegis que se'ls hi atorga pel fet d'haver nascut homes, sinó que la

majoria  mostra  un  gran  rebuig  i  expressa  un sentiment  d'injustícia  quan se'ls  encasella  dins  la

categoria  d'opressors.  Així,  es  detecta  als  discursos  la  crítica  als  “excessos  feministes”  de  la

“discriminació positiva” quan existeix igualtat d'oportunitats, encara que tan sols sigui formalment.

Tal com explica el sociòleg Hilario Sáez, “es tracta d'un argument que té una creixent credibilitat

entre els homes de classe mitja on la igualtat d'oportunitats i la meritocràcia han sigut la base del

seu accés al Benestar” (Sáez, op.cit.). Així, aquesta versió post-masclista es presenta desmarcant-se

del masclisme tradicional, reclamant una “igualtat vertadera”, la defensa del principi del mèrit i

assumint un individualisme post-modern des del que neguen qualsevol consciència de privilegis:

“ [...] A un noi se'ns posa a tots a un mateix grup i això és el que em fot més fàstig de ser un

noi  que no quedin desmarcats la gent que no vol seguir el mateix patró, saps? Que tots  
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quedem  en  una  mateixa  posició  o  etiquetat.  Això  és  el  que  no  m'agrada  gens”  (E9,  

entrevista individual).

Per altra banda però, també tendeixen a subestimar i normalitzar les pressions que pateixen per

haver d'encaixar en el  model monoglòssic de masculinitat.  Així,  quan se'ls  pregunta al  grup de

discussió si  han experimentat mai  pressions socials  per  haver  de mostrar-se més masculins,  ho

lliguen a un esdeveniment del passat, relacionant-ho amb un període d'inseguretat que caracteritza

l'època de l'adolescència. A la vegada però, quan se'ls pregunta si alguna vegada han exercit control

social  cap  a  un altre  home que es  desviava  de la  norma monoglòssica  de la  masculintiat,  tots

coincideixen en haver-ho fet: 

       “E5: Sí. O sigui... Sí.

 E1: Potser directament no, però comentaris.... I tant.

E5: Clar la típica que tu incites a algú a fer una cosa.

E3: Sí, però indirectament, amb el teu grup, sí que dius 'tu aquest...pfff aquest què'.

E4: Clar indirectament sí.

E5: Sempre incites a fer algú algo, i li dius 'no siguis marica, fes això'. Això s'ha dit  

mil. I al final, això ho associes a l'altre gènere. Atraveix-te saps, com si fos algo viril, 

com si fos algo masculí.

E3: Sí, sí, sí, sí.

E1: Sí, sí.” (Grup de discussió).

5.1.3 Navegant entre càstigs i incentius

Tanmateix, a les entrevistes individuals, quan es pregunta per aquestes pressions, no les detecten

des d'un principi, però van sortint poc a poc a mesura que la conversa avança. Així, i basant-nos en

les argumentacions de Connell, quan s'examinen els comportaments i discursos dels individus de

prop, podem identificar les formes en què aquestes persones aprenen a negociar i  navegar dins

l'ordre  del  gènere  (Connell,  op.cit.,  p.100).  De fet,  existeixen  una  sèrie  d'esforços,  un  conjunt
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d'estratègies per adoptar una certa identitat de gènere i produir una certa performance de gènere que

encaixi  amb les  produccions  intel·ligibles  del  dispositiu  monoglòssic.  En altres  paraules,  s'està

aprenent a com fer el  gènere (West & Zimmerman, 1987, a Connell,  op. cit.,  p.100).  Aquestes

estratègies,  esforços  i  aprenentatges  ajuden  a  enmascarar  l'heteroglòssia  transgressiva  de  les

performances  individuals  de  gènere,  (re)produint  la  idea  d'una  aparent  rigidesa  del  gènere  i

mantenint la il·lusió d'un dualisme monoglòssic del gènere.  Sembla ser, doncs, que els acords de

gènere són al mateix temps fonts de plaer, reconeixement i identitat; però també fonts d'injustícia i

patiment.  D'aquesta  manera,  l'heteroglossia  segurament  és present  en totes  les  performances de

gènere,  fins  i  tot  en  aquelles  que  aparentment  semblen  molt  monoglòssiques  (Francis,  op.cit.,

p.488). Així ho explica l'E7 a l'entrevista individual, quan parla de les estratègies que adopta quan

està només amb homes heterosexuals:

“Sí, sí. Per suposat que sí. Per exemple.... Ara no se'm acudeix cap però.... el fet de

parlar de noies, de relacions, de que t'has follat a no sé qui, una miqueta aquest ego, o

'aquesta està boníssima'! o no sé què... comentar la jugada d'altres pues sí que trobo

que és una miqueta el prototip del qual has de parlar amb un tiu. Estas amb un tiu a

soles i has de parlar d'aquestes coses. O per exemple de fútbol, has de parlar de fútbol,

has de parlar de... jo que sé d'aquestes coses molt bàsiques que sempre han sigut molt

com entre tius, per dir-ho d'alguna manera, que és absurd però és així.“ (E7, entrevista

individual).

En aquest sentit,  una de les principals estratègies que utilitzen les persones socialitzades com a

homes per encaixar en aquest dispositiu monoglòssic de la masculinitat, i que es detecta en diverses

ocasions al discurs dels entrevistats, és l'exageració d'actituds construïdes com a masculines. Així, a

les entrevistes individuals destaca  el compromís amb l'ordre monoglòssic de gènere-sexualitat, el

que  Butler  anomena 'matrix  heterosexual',  que es  tradueix en una  heterosexualitat  obligatòria  i

naturalitzada.  Per  a  Butler,  “establir  una  heterosexualitat  obligatòria  i  naturalitzada  requereix  i

reglamenta al gènere com una relació binària en la que el terme masculí es distingeix del femení, i

aquesta diferenciació s'aconsegueix mitjançant les pràctiques del desig heterosexual”(Butler, 2007,

pp.70-85). Així, els actes i gestos, els desitjos organitzats i realitzats, creen la il·lusió d'un nucli de

gènere interior; una il·lusió preservada mitjançant el discurs amb el propòsit de regular la sexualitat
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dins  del  marc  obligatori  de  l'heterosexualitat  reproductiva.  D'aquesta  manera,  l'E7  i  l'E8  que

expressen  tenir  una  orientació  sexual  no-normativa,  expliquen  com  utilitzen  la  màscara  de

l'heterosexualitat per navegar dins l'ordre de gènere: 

“A mi em pregunten, a vegades, i jo pues en plan la tiro i dic sí. Dic el que volen sentir  

perquè al final la meva vida la vull portar com jo vulgui però tampoc tenen perquè jutjar-

me... i ho trobo absurd no? A l'igual que potser de la meva família [...] Al final és el que et 

deia abans que tothom té les seves màscares i jo per suposat tinc la meva”.  (E7, entrevista 

individual)

“En el meu cas, per exemple, la meva certa bisexualitat només la saben 3. [...]Que potser 

ho acceptaran a la llarga, clar. Però és que ells potser no estan preparats per sentir això de 

mi. I aleshores hi ha temes d'aquests que no puc dir-ho, així en grup”.  (E8, entrevista  

individual)

Aquesta pressió per encaixar en la matriu heterosexual es converteix a l'hora en un dels privilegis

masculins per aquells homes que sí que es consideren heterosexuals, doncs són totalment lliures de

compartir experiències sexuals amb el seu grup d'amics. De fet, l'heterosexualitat s'imposa per la

pròpia naturalització del discurs, es pressuposa, ve implícita en la legitimitat privilegiada de l'home

heterosexual per a expressar públicament la seva sexualitat:

“ Sí que és veritat que a vegades pel simple fet d'haver dit que... la meva orientació sexual 

no és la típica [...] Pues sí que em noto a vegades que puc perdre masculinitat i això a mi 

personalment és algo que em fa molta ràbia. Que mai m'he trobat en la situació eh, mai he 

vist a ningú que m'hagi atacat ni molt menys. Però sí que és algo que vull mantenir-ho allà 

en plan protegit, saps? Per exemple, si tinc relacions i de més, pues no m'agrada comentar-

ho. M'agrada tenir aquest món a part que... poder sí que és bastant cutre perquè t'acabo de 

dir  ara  mateix  que  sí  que  sóc  jo  mateix  amb  ells,  però  jo  sóc  jo  mateix,  realment,  

simplement ometo dir... trio el que vull dir en el sentit de que a nivell sexual no vull parlar 

amb els  meus colegues  perquè pot  tenir  una imatge més femenina cosa que a  mi  no  
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m'agradaria.” (E7, entrevista individual).

Alhora però, aquest privilegi del que disposen aquells homes que són considerats heterosexuals, es

converteix  també  en  una  pressió  per  a  ells  mateixos,  que  passa  per  exhibir  la  seva  virilitat  i

heterosexualitat  en  tot  moment.  De  fet,  tal  com  explica Segato,  el  mandat  monoglòssic  de

masculinitat,  les narratives del qual assumeixen les conviccions ideològiques dels grups socials

dominants, dóna simultàniament una investidura a aquelles persones que tenen un cos llegit com a

masculí i, a la vegada, per a mantenir aquesta investidura, aquests cossos han de fer un gran llistat

de sacrificis, com per exemple titular-se diàriament com a subjectes masculins i mai caure en la

sospita del seu grup d'iguals. Aquestes exigències s'aprenen durant la infantesa i al llarg de la vida,

per tant podríem dir que són exigències de capacitat i indiferència cap al dolor aliè, de baix nivell

d'empatia, de capacitat de crueltat, de capacitat de desafiar perills. (Segato, op.cit., p.81).  Així ho

expliquen l'E3 i l'E1 a les entrevistes individuals:

“Perquè crec que hi ha com un.... com una.... diguéssim... no sé com explicar-ho però hi ha 

com una... estem tots en un punt, diguéssim, i quan algú baixa una mica d'aquest punt és 

com.... és el que diem, que se li ataca, se li.... i llavors quedes com que... és com si haguessis

baixat com un esglaó, saps? A vegades... amb tonteries però potser..[...] Per exemple, amb 

el tema droga passa molt. Ens hem creat una dinàmica així que és com de va tio, has de fer. 

Si no ho fas és com que ets el que no ho fas, saps? Ets com una mica apartat, potser. Ai quin

pal aquest no es droga... Amb això també amb lligar, passa molt. Si no estàs despert amb 

lligar és com.... jo crec que hi ha gent del grup que no lliga tant, o que últimament no lliga o

el que sigui, que això li crea... diguéssim com una pressió perquè sap que això també és com

que potser el grup està parlant d'això o que el grup et veu com que no lligues o no sé què. 

Hi ha com aquesta pressió de... joder tots hem de sortir de festa a saco, de lligar, de..” (E3,

entrevista individual).

“Ara que estic solter hi ha molta gent del grup que m'apreta, en plan fes-te tinder, folla  

amb tothom, deixa't estar de pensar amb la ex, no sé, disfruta de la solteria, folla, i a mi 

això és una pressió que no m'agrada sentir. L'haver de follar per ser home, saps? Haver de 

follar, de tractar malament a les ties, de buscar com aquesta força o aquesta superioritat  
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cap a les ties quan jo realment no ho necessito”. (E1, entrevista individual)

5.1.4 Grup d'iguals: l'aliat de la norma 

Així, el grup es converteix en el vigilant de la norma, utilitzant eines disciplinàries per corregir

qualsevol  desviació,  tals  com  qüestionar  la  masculinitat  de  l'altre  a  través  de  l'intimidació  i

ridiculització. Així ho explica l'E2:

“Per exemple,  és conscient que jo tinc impediments per conèixer noies perquè sóc una  

persona que tinc complexes personals o rallades mentals i el grup per exemple se t'enfot  

d'això. Que no és algo que jo estigui dient que ho canviem perquè és la manera d'actuar del 

grup. Però sí que s'utilitzen coses per ridiculitzar-me i això a mi, jo també ho opero en els 

altres. És a dir, és una tàctica defensiva. I amb complexes físics també, saps? Cap a altra 

gent. Jo que sé. Ahir va arribar un amic i li dic 'era més gran el volant del barco que tu!' 

perquè a ell li fa molta ràbia... és un tiu que es fot amb mi de moltes maneres pues jo me'n 

foto amb ell de que és petit i això li fot ràbia (riu)” (E2, entrevista individual).

En aquesta cita podem veure com el grup aprofita les febleses de cadascú per exercir control, atacar

i ridiculitzar a través de l'humor. Aquesta dinàmica, de la qual participen tots els membres del grup

d'iguals, propicia la (re)producció de valors monoglòssics de la masculinitat tals com competitivitat,

dominació, agressivitat, força, jerarquia, patiment en solitari, etc. A la vegada,  només pot existir i

seguir reproduint-se gràcies al que Segato anomena una pedagogia de la crueltat, que està dirigida

exclusivament  a  aquelles  persones  socialitzades  com a homes i  que  els  prepara  per  conviure  i

normalitzar actes violents i cruels. En aquest sentit, es dificulta també la creació d'espais dins del

propi grup on poder-se obrir emocionalment, sense por a ser jutjats:

“Exacte. En broma però que si no tens... diguessim.. auto-estima o confiança o el que sigui, 

pues potser prefereixes no parlar perquè et pot sortir una....I jo, fins i tot, que em considero 

que tinc auto-estima i tal i em sento segur, hi ha hagut molts cops fins i tot hi ha temes que 
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dic... quan estic amb molta gent en plan... per exemple, tema dels tatuatges i no sé què no 

ho comentaré perquè després és com... bromes, t'has de sobreposar a aquestes bromes i a 

vegades fa com una mica...[...] Clar, fa com una mica de mandra. I és com bah”  (E3,  

entrevista individual).

Aquesta roda d'atac, però, perd el sentit quan el grup no està present. Així queda recollit a la següent

cita, on es posa en evidència la similitud d'aquestes dinàmiques amb una obra de teatre, on el grup

es converteix en un públic molt exigent, al que cal divertir, encara que per fer-ho, sigui necessària la

crueltat. D'aquesta manera,  el grup d'iguals crea unes expectatives de comportament que s'han de

complir. Quan el grup no està present, sembla que  torni  la llibertat de poder comportar-se com un

desitja, sense sentir la pressió d'estar constantment vigilat.

“[…]  Quan estem tots  hi  ha  faltes  de  respecte,  però  quan  no hi  som tots  i  és  coses  

individuals, no pensaries mai en fer-li una broma com la que estàs fent quan esteu tot el  

grup, saps? [...]. I perquè les bromes, realment, que vas a fer, les fas a vegades per riure tots

una mica. No te'n riuràs d'una persona quan estàs tu sol […] jo per exemple a vegades si 

faig alguna broma i sé que puc haver anat una mica més lluny del que vull anar, intento 

després 'tu que és broma, tal'. Interactuar bé i dir-li 'escolta'm, ja que estem en aquest àmbit

pues tu faig però sinó, no t'ho faria' (E9, entrevista individual).

5.1.5 L'ús d'homofòbia i misogínia per construir masculinitat

Així, s'evidencia la importància que atribueixen els entrevistats cap al grup d'iguals, traduint-se en

una obediència incondicional, que passa per sobre de qualsevol altre factor. D'aquesta manera, quan

estan  en  grup,  és  molt  comú mostrar  acceptació  i  reproduir  comentaris  i  actituds  homòfobes  i

misògines, que a la vegada serveixen per crear alteritat i  definir les fronteres del grup. Tots els

entrevistats coincideixen en afirmar que quan estan en grup és molt comú parlar despectivament de

les dones, cosificant-les i sexualitzant-les, encara que tots ells no consideren que el que s'està dient

es pensa realment, sinó que el motiu del comentari és més per un públic que espera sentir això,

tornant a la idea del grup com a públic exigent al que cal entretenir:
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“Exacte. Comentaris sobre les ties, exacte sí. I que has de riure-les... És bastant fastigós. Sí,

aquestes coses sí. I a vegades tu mateix sent noi saps que aquestes coses són fastigoses i  

també aportes el teu gra de sorra en aquesta merda.  I dius 'mira aquesta rossa no sé què, 

que bona està. I jo això no ho diria, per exemple” (E2, entrevista individual).

Així, sembla ser que ens trobem en un conflicte d'ideals contradictoris; ideals d'un grup  masclista i

ideals individuals que probablement no són tan masclistes. Aquest conflicte però es resol a favor de

parlar despectivament de les dones perquè el desig, el que la persona individual vol, és formar part

del grup. Aquest fet queda recollit a l'entrevista individual amb l'E10, quan explica quins són els

temes de conversa quan estan en grup:

Sí. Sí, sí. O aquesta porca no sé què, que va ensenyant... Però ho dius pel grup i prou. Està 

clar. [...] Sempre estem parlant de físic. Inclús... no sé.. molts comentaris homòfobs... potser 

algun racista però...  menys potser que homòfobs i  sincerament quan et pares a pensar  

dius... tio tu realment no penses això, per què ho has dit? I aquí és quan te'n adones de que 

jo no sóc així, no vull ser així però el grup et fa ser així, saps també? I fa molta ràbia.  

Formes part del grup però... i algun cop ho hem parlat amb algun del grup rotllo... ehm... 

tiu i per què som així? Som tius intel·ligents, tots, ben educats, bona formació... perquè no 

parlem de coses més interessants, en comptes de perdre el temps parlant de... de quin cul té 

aquesta, de no sé què... No sé, fot ràbia en realitat. Fot... tampoc penso que ningú sigui  

capaç de fer el pas de dir... tu va!, saps? Costa molt, sí, sí. Costa molt. En petit comitè les 

converses són molt interessants, intel·ligents i madures” (E10, entrevista individual).

Podríem dir  que  ens  trobem davant  d'un  grup  que  està  molt  articulat  al  voltant  d'una  norma

masclista basada en el menyspreu cap a les dones. Així, un dels elements que reafirma al grup és la

masculinitat  basada en l'heterosexualitat  i  la  misogínia  i  si  es decideix no adherir-se  a aquesta

norma, cal assumir diversos riscos, tals com ser expulsat del grup o ser sancionat o coaccionat.

D'aquesta manera, quan l'E10 parla d'aquest cost, està fent referència a la pèrdua de privilegis que

acompanya al desafiament de l'obediència incondicional al grup d'iguals, sent el càstig la pèrdua de

l'estatus masculí  que t'atorga formar part del grup. 
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Per a Segato aquest estatus es troba condicionat a la seva obtenció, que depèn de l'exhibició de la

potència sexual,  bèl·lica,  política,  econòmica,  intel·lectual  i  moral  (Segato,  2016,  p.113);  i  que

s'alimenta d'un tribut que es retira de la posició femenina, l'icone del qual és el cos de la dona, sota

la forma de la por femenina, de l'obediència femenina, del servei femení i de la seducció que el

poder exerceix sobre la subjectivitat femenina (Segato, op.cit., p.179). Es tracta d'un estatus que ha

de ser re-confirmat diàriament, i per tant necessita d'un altre, encara que aquest sigui imaginari.

Això s'aconsegueix a través de performances socials de masculinitat (Butler, op.cit., p.7).

Així, de la mateixa manera que no hi ha espai per obrir-se i mostrar-se feble dins del grup, tampoc

hi ha espai per la serietat. De fet, hi ha un nivell de tolerància molt baix de cara a validar sentiments

d'incomoditat, que estan connectats amb fragilitat i avorriment i a l'hora connectats amb feminitat, i

per tant menyspreats. Així, quan el grup entra en una roda d'humor discriminatori, ja sigui en termes

de racisme, sexisme, homofòbia, etc. costa trobar un espai on poder expressar la incomoditat cap a

aquests comentaris. Costa trobar la força i valentia per encarar-te i perdre el privilegi de ser un

home més en el teu grup d'iguals. En aquest sentit,  ser home passa per saber divertir-se en tot

moment. Així, quan a les entrevistes se'ls pregunta per les coses positives del grup, ningú parla de

les xarxes de suport emocional i de cura, sinó de la diversió, els riures, els plans, el desconnectar.

De fet, per a la majoria la mancança d'aquest suport i empatia és un dels principals problemes del

grup. Sembla ser que el grup presenta una capacitat vincular molt limitada. Així ho explica l'E4:

“[...]Amb varis del grup m'he trobat en la situació que he tingut que estar jo sol i treure-ho 

amb pegamento una mica i dir 'joder tio estàs molt malament i jo et veig bé'. Llavors aquí 

algo falla.  I  aquesta part  negativa molaria que fos...  bastant  a  millorar.  I  com a part  

positiva el que t'he dit, que vens aquí i t'oblides de tot, t'ho passes molt bé... Pots fer-li una 

broma a algú que no s'enfadarà, te la faràn a tu... I bueno, és com una terapia de riure,  

d'aïllar-te” (E4, entrevista individual).

Segato relaciona aquests fets amb un analfabetisme emocional, que a l'hora és un dels trets que

caracteritza al grup d'iguals masculí. Aquest analfabetisme consisteix en una dificultat per expressar

i reconèixer emocions que es tradueix en la manca de connexió amb el dolor aliè, de compassió, de

xarxes de suport emocional i de cura. (Segato, op. cit.) Així, a les entrevistes es detecta als discursos
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la manca d'estratègies que tenen els entrevistats per ajudar, empatitzar, aconsellar, acompanyar:

“I aquí sembla com que a vegades els  interessos no estan...  no interessa a l'altra gent  

tampoc. Per exemple, porto 5 anys pintant i he parlat de pintura, que m'hagin preguntat  

coses, amb 2. Crec que ja està. Ningú m'ha preguntat 'ei com has fet això?' jo que sé, que no

cal tampoc massa però no interessa res. I clar, aquest espai, potser d'interessos així més  

concrets pues no pots comunicar-ho, no et pots obrir. No... A no ser que tinguis interessos 

més semblants com sortir en bici o padel, saps?” (E3, entrevista individual).

“Has de saber amb quines persones pots explicar'ls-hi certes coses i quines no perquè jo sé 

per exemple que hi ha unes persones que els hi explico i no em fotràn ni puto cas, o bé hi ha

algunes persones que no m'entendràn, o bé algunes persones no em donaran el consell que 

busco o no m'escoltaran sinó que em donaran la seva experiència pròpia, quan tu expliques 

alguna cosa i no és el que busques” (E1, entrevista individual).

5. 2. Sexualitat

5.2.1 L'acte de compartir experiències sexuals amb el grup d'iguals

Aquest analfabetisme emocional del que parla Segato, es detecta també en el moment de compartir

experiències  pròpies  en  el  terreny  de  la  sexualitat,  l'objectiu  del  qual  no  és  tant  compartir

coneixement d'una manera constructiva sinó més aviat (re)produir el rol viril per encaixar en el

model monoglòssic de la masculinitat. D'aquesta manera, queda un altre cop en evidència la manca

d'espais per mostrar inseguretats, així com l'absència de xarxes de suport emocional i de cura. Així

ho explica l'E2, quan a l'entrevista individual se li pregunta per com es parla de sexe en el seu grup

d'amics:

“De manera agressiva. Poques vegades es parla de manera constructiva. […]  Clar, en  

efecte grup, tu quedes amb una tia i potser dius 'bueno, no, vam quedar i vam anar a sopar' 
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'no te la vas rebentar?'. És així” (E2,  entrevista individual).

Tal  com  explica  Sáez,  el  relat  de  les  anècdotes  sexuals  entre  homes  joves  heterosexuals  es

converteix en una pràctica de producció d'identitat. Aquestes narratives tenen a veure amb el fer

d'home, davant d'altres homes i amb altres homes (Sáez, op.cit.). En aquest sentit, no aprenen sexe a

partir de compartir  experiències constructives amb amics, sinó que la intenció darrera d'aquests

relats és satisfer el desig d'encaixar amb la norma del model monoglòssic de masculinitat. Aquest

fet s'entreveu al grup de discussió quan se'ls pregunta per les fonts principals de coneixement sobre

sexualitat i pràctiques sexuals:

“E1: Aprendre dels amics... No s'apren amb els amics. No es comparteix al final. 

             E3: Però també s'expliquen coses tio. Com ha anat el sexe, no sé què, bé...

 E1: Sí, però no ho expliques perquè l'altre aprengui. Ho expliques com a plaer propi de 

 voler-ho explicar al teu amic com ha anat, saps?” (Grup de discussió).

Així, per a tots els entrevistats, la principal -i gairebé única- font de coneixement sobre pràctiques

sexuals i sexualitat en general, és la pornografia, seguit per experiències personals. Tots ells afirmen

haver començat a mirar contingut pornogràfic a partir dels 12-13 anys, coincidint gairebé amb l'inici

de  les  seves  vides  sexuals.  Tanmateix,  la  gran  majoria  afirma  necessitar  pornografia  quan  es

masturben. Aquest fet és rellevant doncs, tal com explica Rosa Cobo,  la pornografia apel·la als

homes per a que no es desidentifiquin dels mandats patriarcals. Segons aquesta autora, la indústria

de la pornografia posa en peu un nou ordre d’hetero-designacions, una proposta sobre com ha de

resignificar-se la feminitat i la masculinitat. I és en aquesta última on rau l’afirmació radical de la

sobirania  del  desig  masculí  (Cobo,  op.cit.,  pp.  141  ).  Així,  la  indústria  del  sexe  referma  i

aprofundeix el sistema patriarcal de la mà del neoliberalisme. D'aquesta manera, tant la pornografia

com la  prostitució contribueixen a  reproduir  el  sistema patriarcal,  el  qual  legitima relacions  de

poder jeràrquiques entre i (Ranea, 2016b, op.cit. p.315) intra gèneres (Connell, op.cit. p.73).

5.2.2 Desig insaciable de viure experiències sexuals

44



Aprenent l'acte de consumir prostitució Ariadna Alonso Cazorla

Per a Hilario, el consum de la indústria sexual, que inclou tant la pornografia com el consum de

prostitució, s'explica per l'existència d'una sexualitat reprimida en la que es parla molt però no de

forma constructiva (Sáez,  op.cit.  p. 65). De fet, i seguint les argumentacions de Sáez, ens trobem

davant  d'uns  joves  nascuts  i  criats  en  el  gir  neoliberal  de  l'economia  espanyola  dels  90,  etapa

caracteritzada  per  un  consum  compulsiu  i  satisfacció  immediata,  la  qual  genera  una  sobre-

estimulació de la líbido, que comença en la infantesa i continua en la pre-adolescència amb una

hiper-sexualització precoç a través d'un missatge publicitari pornogràfic. Aquest fet es prolonga en

una joventut insaciable, àvida d'experiències, transgressions i sentits (Sáez, op.cit. p. 70). Aquest fet

queda reflectit  en l'impacte de la pornografia sobre alguns dels entrevistats, els  quals expressen

aquest sentiment d'insaciabilitat, i la creació de necessitats que genera l'acte de consumir contingut

pornogràfic:

“Al final quan ho tens tot fet ja vas buscant coses noves. I això ho trobo negatiu. El simple 

fet de sempre voler més i necessitar més perquè hi haurà un punt que potser no et sacia i 

t'arribes  a  contradiure  amb les  teves  bases  per  tal  de  saciar,  saps?”  (E5,   entrevista  

individual).

Rosa Cobo qualifica aquestes  ganes  insaciables d'experimentar  com un dels  majors triomfs  del

capitalisme neoliberal, que ven com a llibertat allò que és explotació econòmica i sexual.  Així ho

afirmen també els entrevistats durant el grup de discussió, quan se'ls pregunta per les ganes que

tenen d'experimentar en el terreny de la sexualitat. 

      “E3: Home falten coses.

E7: Jo crec que falten.

E2: Sempre falten.

E4: Mil coses.

E1: Això seguríssim.

E4: Segur que t'agradarien altres coses noves a provar, però...

E3: Sempre sí.

       E4: Però tu pots estar disposat o no a provar-les” (Grup de discussió). 
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5.2.3 Compromís amb l'ordre monoglòssic de gènere-sexualitat

En aquesta última frase que expressa l'E4,  es detecta també la jerarquia sexual de les societats

occiedentals que identifica l'antropòloga Gayle Rubin en la seva Teoria radical sobre la sexualitat.

L'autora  parla  de  l'existència  d'una  necessitat  de  traçar  i  mantenir  una  frontera  imaginària

d'acceptabilitat entre els actes sexuals. Així, només se'ls hi concedeix la complexitat moral i la plena

riquesa de l'experiència humana a aquells actes situats a la banda “bona” de la frontera, sent en la

seva  majoria  els  actes  heterosexuals,  els  quals  se'ls  hi  permet  ser  fins  i  tot  desagradables.

Contràriament, tots els actes sexuals situats a la banda “dolenta” són contemplats com a repulsius.

Aquest tipus de moralitat sexual, així, concedeix la virtut als grups dominants i relega el vici als no-

privilegiats  (Rubin,  op.cit.,  pp.153-154).  D'aquesta  manera,  tot  i  aquestes  ganes  insaciables

d'experimentar, existeix un límit, i és el desig d'encaixar en la norma heterosexual, pilar del model

monoglòssic de la masculinitat, el qual està per sobre de la pròpia satisfacció. Així, quan l'E4 al

grup de discussió diu “Bueno però és igual, hi ha gent que li agrada això. Pues poder... Hi ha gent

que li donaria gust però no estic disposat a provar-ho” fent referència a l'acte de ser penetrat,  el

que  aquí  està  expressant  és  un  cert  tipus  d'homofobia,  en  el  sentit  de  por  a  ser  o  semblar

homosexual, rebutjant no només les relacions i el contacte físic entre els homes sinó també a dur a

terme pràctiques sexuals que estiguin relacionades amb l'homosexualitat, demostrant així, aquesta

por a traspassar la barrera “bona” de la moralitat sexual. 

Fins i tot pel que fa a l'E5 i l'E3,  els quals són els que presenten menys barreres pel que fa a

l'experimentació  amb la  seva  pròpia  sexualitat,  també mostren  dificultats  quan es  tracta  de ser

penetrats, tot i que a la vegada, ambdós, estan convençuts de voler experimentar amb un home

travestit:

“Jo sempre ho he dit, jo sé com fotre'm una palla millor de lo que farà una tia, llavors  

entenc que lo mateix, aquest tiu em fotrà una gallola igual i una mamada me la fotrà molt 

millor perquè li han fotut una mamada a ell que no una tia, sense anar més lluny. Llavors és

això, és provar-ho. [...] Mai m'ha cridat un tiu. Sí que potser parlant, sí que sents certa  
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connexió i tal. A mi m'ha passat de parlar amb un tiu i tal i dir hòstia pues és interessant i 

tal, però a l'hora d'extrapolar-me a lo sexual...Sí ho puc arribar a extrapolar a lo sexual  

però em genera repulsió. No repulsió com a tal però... És a dir, sí, interessant sí i inclus  

mira podria arribar a sentir algo i tal però a l'hora d'extrapolar-ho a lo sexual se'm treu... 

sí. [...] O sigui, no tanco portes eh però no.... O liar-me amb un tiu no... no em ve de gust. 

No em crida. No tinc.. Igual que tinc la curiositat de que me la xupi un travesti. Mai m'he 

liat amb cap tiu. Màxim algún pico tonto. Però liar-me com a tal no. No em de ve gust” (E5,

entrevista individual).

En  aquesta  cita  queda  reflectit  com  la  reglamentació  del  gènere  forma  part  del  treball  de  la

normativitat  heterosexista.  Per  aquest  motiu,  insistir  en  una  separació  radical  entre  gènere  i

sexualitat equival a perdre l’oportunitat d’analitzar l'operació específica del poder homofòbic. El

tabú dins del camp de la sexualitat, no només la prohibeix i la determina en algunes formes, sinó

que crea de manera involuntària diferents desitjos i identitats (Butler, 2007,  op.cit,  pp. 165-168).

Rubin també coincideix en afirmar que el gènere afecta al funcionament del sistema sexual. Tant el

gènere com la sexualitat és política, i ambdós estan organitzats en “sistemes de poder que al·lenten i

recompensen a alguns individus i activitats, mentre que castiguen i suprimeixen a altres” (Rubin,

op.cit.,  p.171).  Així,  fins  i  tot  per  l'E8,  que  es  considera  bisexual  i  obert  -dins  de  la  matriu

heterosexual-, el ser penetrat és una frontera que no vol traspassar, encara que signifiqui la restricció

d'explorar el propi plaer sexual.

“Podria ser... [que ho disfrutés] però no... és que em dóna igual. És que és pel mal i perquè

no... no em veig. Potser també perquè ho veig una cosa massa gay, saps? Menjar una polla

no tant però... el cul és massa gay. Potser perquè no vull passar aquesta barrera”  (E8,

entrevista individual).

5.2.4 Instrumentalitat de l'orgasme de la dona

Per a Sáez ens trobem transitant d'una etapa on el sexe estava lligat a una necessitat a una altra etapa

on està lligat al desig. Aquesta transició s'observa també pel que fa a la percepció de la dona dins
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del camp de la sexualitat,  que deixa de ser vista com un objecte per passar a ser vista com un

instrument. Seguint aquesta direcció, tots els homes entrevistats assumeixen un model de sexualitat

fal·locèntric, on la penetració marca el principi i el final de la relació sexual i on s'instrumentalitza

l'orgasme de la dona. L'agència del procés segueix sent de l'home, que és qui pren la iniciativa i ha

de  fer  el  que  sigui  necessari  per  a  que  la  dona arribi  a  l'orgasme amb unes  pràctiques  coito-

cèntriques que subordinen qualsevol contacte sexual a la penetració i a l'orgasme. Així ho explica

l'E10, quan se li pregunta sobre el que destaca més de la seva vida sexual:

“[...]  Em centro  molt  més  en  l'altra  que  en  mi.  Disfruto  molt  més  quan  veig  a  l'altra

disfrutant […] potser també m'hauria de centrar en mi...  però com que és una cosa de dos..

i com que m'agrada molt més donar que rebre... pues em sento molt més còmode i m'agrada

i m'excita. A saco. Sí, sí. M'agrada molt... no m'agrada arribar allà i punt. M'agrada crear

un ambient... els preliminars” […] No m'agrada, a vegades, com... desconnectar per por a

acabar ja, saps? I que l'altra persona potser no hagi acabat. És que no m'agrada tio. Si em

vull centrar en allò 100%, et juro que em corro en res. I fot ràbia tio”  (E10,  entrevista

individual).

De fet,  tots els entrevistats coincideixen en  afirmar que el que més els hi agrada de la pràctica

sexual amb parella és veure-la gaudir, més que gaudir ells mateixos. Així, el que es presenta com un

acte “d'altruisme” cap a la dona, on es sobreposen les necessitats de l'altra per sobre de les pròpies,

sembla emmascarar la instrumentalitat d'aquest plaer de la dona, on realment no es busca tant que

gaudeixi, sinó satisfer el propi ego, doncs l'èxit de la pràctica sexual passa per escenificar la virilitat,

basant-se en la idea del model monoglòssic de la masculinitat, en el sentit de complir amb una tasca

en la que s'ha de demostrar  una capacitat  física (mantenir  l'erecció fins a ejacular)  però també

demostrar el seu poder sexual davant la dona, fent que aquesta arribi a l'orgasme, controlant la

pròpia ejaculació.  Aquest fet també queda reflectit a l'entrevista de l'E5, quan, al parlar de la seva

primera relació coital,  comenta com  “estava pensant  en mi en aquell  moment  i  en no acabar

abans”. 

Així, quan l'E10 diu que li fa ràbia si acaba abans que la seva parella, sospitem que no és tan pel fet

de voler que l'acte sexual es gaudeixi de forma igualitària, sinó més aviat degut a no acomplir amb

el rol esperat. Aquest fet a més, deixa entreveure la percepció fal·locèntrica i androcèntrica de l'acte
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sexual, l'existència del qual comença amb la penetració (en aquest sentit, els preliminars no arriben

a la categoria d'acte sexual, sinó que és quelcom previ a l'acció vertadera) i acaba quan l'home

ejacula,  i  per  tant,  acaba  també la  penetració.  Així,  la  percepció  que tenen de l'acte  sexual  és

androcèntric ja que només té sentit quan l'home encara és capaç de gaudir, fins al punt que “tornar-

m'hi a posar... em costa la vida potser perquè ja ho he donat tot […] Ja no tinc aquest calentón.

Penso que potser pot arribar a ser fals i tot “. Així, es posa en evidència com es busca més el plaer

propi que el de la parella, doncs no es planteja seguir mantenint relacions sexuals no-penetracionals

en  les  que  la  dona  pugui  seguir  gaudint  encara  que  ell  ja  hagi  arribat  a  l'orgasme,  doncs  és

impensable seguir participant d'una acció en la que l'home ja no està rebent plaer. Aquest fet també

queda recollit a l'entrevista amb l'E7 quan compara les relacions sexuals que ha tingut amb dones, i

les que ha tingut amb homes:

“Sí que és veritat que quan he tingut alguna relació amb alguna dona sí que he volgut una

mica... que la tia es sentís d'aquesta manera. Donar molt plaer i que la tia es corri no sé

quantes vegades. Crec que sí que és bastant... Que és algo que està molt marcat fins i tot per

la dona, jo crec” (E7,  entrevista individual).

5.3. Ritual del consum de prostitució 

5.3.1 Normalització d'actes cruels

D'aquesta  manera,  tal  i  com s'ha  intentat  mostrar  al  llarg  d'aquesta  investigació,  sospitem que

l'ordre de gènere de la nostra societat  prepara a aquelles persones socialitzades com a homes a

conviure i  excercir  la  violència,  i  a  més  els  hi  atorga legitimitat  per  fer-ho.  En paraules  de la

sociòloga Beatriz Ranea “el procés de socialització dels homes està construït sobre la certesa de que

el seu sexe els atorga el dret a disposar del seu entorn, espai i temps dels altres, i en primer lloc, de

les altres. I aquest dret s'extén també al cos i la sexualitat de les dones” (Ranea, 2016b, p. 315), que

en el cas de dedicar-se al treball sexual, rarament són considerades com a humanes, sinó més aviat

com a mers objectes penetrables. Així, quan al grup de discussió es parla sobre el millor de pagar

per sexe, l'E6 confirma les paraules de Ranea:
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“Lo millor d'anar-hi és que tu pots anar allà, t'assentes i pots triar la que vulguis. I et van

passant i allà és lo millor. Igual que et fots per Internet. Tu dius què vull avui, saps? Com si

vull  pillar-me  una  hamburgesa,  saps?  Pues  em  pillo  aquesta  pava  i  punt.  I  t'arriba  el

producte i ja està. I tu te la folles. O sigui és això. Lo més morbo és que puguis triar, que

puguis triar”. (E6, grup de discussió)

Alhora, la repetició de diferents actes violents als que es troben exposats els homes produeix un

efecte de normalització d'un paisatge de crueltat, (re)produint, tal com s'ha mencionat anteriorment,

una pedagogia dirigida exclusivament als homes, definida per a Segato com “actes i pràctiques que

ensenyen, habituen i programen als subjectes a transmutar allò que està viu i la seva vitalitat en

coses”  (Segato, 2018, op.cit. p.27). Una pedagogia de la crueltat que, tanmateix, està estretament

relacionada amb el sistema patriarcal i el neoliberalisme, sent ambdós aliats fonamentals d'aquest

ordre de gènere (Connell, op.cit., p. 87).  Així, la masculinitat, producte del sistema patriarcal, està

més disponible per a la crueltat doncs la socialització i entreteniment pel subjecte masculí «l’obliga

a  desenvolupar  una  afinitat  significativa  entre  masculinitat  i  guerra,  masculinitat  i  crueltat,

masculinitat i distanciament, masculinitat i baixa empatia» (Segato, 2018, op. cit., p.28). En aquest

sentit, no és sorprenent que aquelles persones que desitjen encaixar en el model monoglòssic de

masculinitat, decideixin consumir prostitució. Fins i tot l'E1, que per ara es mostra bastant reticent a

pagar per sexe, explica com de petit ja percebia el consum de prostitució com una “experiència”

dirigida cap a aquelles persones llegides com a homes:

“Quan era petit recordo que deia, típic que quan vas al cotxe i veies a les putes de carretera. I

no sé quan tenia 10 anys o 12, allò que dic 'va un dia he de provar això d'anar de putes'. Va

ser... jo un cop a la vida ho vull provar d'anar aquí, pagar 50 € i que em xupin la polla. Quan

ets petit... dius què deu ser? Ho vull provar. I recordo que ho pensava, ni que sigui un cop a la

vida ho faré. I ho tenia convençut eh, estava convençut de que ho faria. Un dia provaré de

venir aquí, m'emporto el cotxe i a veure què tal és. Per provar això del tema de les putes què

tal  és.  Però  això  quan  ets  petit,  ara  que  ets  més  gran  tens  les  coses  més  clares”.  (E1,

entrevista individual)
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5.3.2 La finalitat expressiva del consum de prostitució

Sospitem que l'acte de pagar per sexe, el qual, tal com s'ha mencionat anteriorment, sorgeix d'un

mandat que emana de l'ordre de gènere, no és tant un acte instrumental sinó un acte de caràcter

expressiu, coincidint amb Segato, doncs la seva finalitat és més aviat “expressar un control absolut

d'una voluntat sobre l'altra. La funció expressiva de la violència sexual passa per homes utilitzant

els  cossos  de  les  dones  per  passar  un  missatge  a  altres  homes”  (Segato,  2016, op.  cit.,  p.39).

D'aquesta  manera,  sospitem que  la  libido  dels  homes  demandants  no  està  orientada  a  la  seva

satisfacció sexual sinó més aviat  al  poder,  doncs tots  els  entrevistats  coincideixen en definir  la

pràctica sexual dins del marc de la prostitució com freda, sense connexió, forçada, cronometrada.

L'objectiu de pagar per sexe sembla, doncs, que estigui més encaminat a “saciar-te. És el teu ego al

final lo que vols. No busques res mes sinó alimentar l'ego, satisfer el teu... O sigui tenir plaer com a

tal” (E5, entrevista individual).

Alhora, aquest poder es perpetua a través dels propis actes violents, que a la vegada s'exhibeix,

s'expressa i  es consolida davant de la mirada del grup d'iguals.  Un grup que,  tal  com s'ha vist

anteriorment,  posa  al  centre  la  fidelitat  cap  als  seus  membres,  anul·lant  qualsevol  lleialtat  o

obediència  a  altres  valors  que  estiguin  en  conflicte  amb els  interessos  que  el  grup protegeix  i

defensa, coincidint amb Segato (Segato, 2018, op.cit.,  pp.30-31). Un exemple d'això el trobem en

l'entrevista individual amb l'E3, quan explica la primera vegada que va pagar per sexe:

“A mi és que aquesta història em sap molt greu per la meva nòvia d'aquell moment... Jo tenia

parella en aquell moment i... i bueno, va ser... També va ser una mica pressió pel meu amic,

una mica. O sigui... Va ser una mica pressió... jo crec que sí. Perquè jo en aquell moment

estava molt bé, estava coneixent a la meva nòvia i... i no necessitava ni molt menys. Però ell

em va venir a veure, estava en un mood que s'estava com avorrint 'estem fent plans polla' no

sé què... I clar, jo volia fer-l'ho sentir bé, també, de que el viatge valgués la pena, que tingués

experiències xules, i... i ell estava parlant d'això i al final va ser... vam acabar anant. Però

vamos, jo... jo crec que també va ser una mica així.  [...]jo estava patint molt pel tema de la

nòvia” (E3, entrevista individual).

Sembla ser que el desig de no desafiar l'obediència incondicional als membres del grup d'iguals
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passa per sobre de qualsevol altre factor, encara que es paguin alts costos. Aquesta fraternitat és tal,

que fins i tot es pot arribar a viure amb il·lusió el fet de ser l'escollit per acompanyar al que vol

consumir:

“Acompanyar a l'amic també, fer el favor. […] Ell volia anar i jo tampoc vaig dir que no eh,

no em vaig oposar.  Vull  dir,  també em feia il·lusió,  em feia gràcia anar,  saps? […] Una

miqueta aquesta obligació moral de... com ets l'únic i t'ho diu pues... li haig de dir que sí”

(E1, entrevista individual).

Així, s'identifiquen, coincidint amb Segato, dos eixos d'interl·locució dins la pràctica de consumir

prostitució, un  vertical  i  un horitzontal,  que es  retroalimenten.  Per  una banda,  l'eix  vertical  es

refereix a la relació del demandant amb la treballadora sexual, en el que s'expressa, s'exhibeix i es

consolida la capacitat i potència de crueltat davant de la mirada del grup d'iguals  (Segato, 2016,

op.cit.,  pp.39-40). Per altra banda, tenim l'eix horitzontal, que respon a la «relació entre el grup

d’iguals (homes) i la necessitat de buscar el reconeixement d’haver complert amb l’exigència del

mandat de masculinitat: ser capaç d’un acte de dominació» (Segato, 2016,  op.cit.,  p. 40).  Axí,

aquest acte violent podria ser interpretat com una prova de pertinença al grup d'iguals.  

5.3.3 La importància de l'homosocialitat als espais prostitucionals

En  aquest  sentit,  Sáez  coincideix  amb  Segato  en  afirmar  que  la  majoria  dels  homes  que

consumeixen prostitució  no  consumeixen sexe,  sinó  gènere.  Cosnumeixen,  el  que  ell  anomena

homosocialitat,  és a dir,  formes de fer d'home davant d'altres homes i  amb altres homes (Sáez,

op.cit.,  p.60).  Aquest  fet  es  confirma  també  en  aquesta  investigació,  doncs  gairebé  totes  les

narratives  sobre  experiències  personals  amb  consum de  prostitució  dels  entrevistats  estan més

centrades en la relació d'homosocialitat entre els amics que en la relaicó sexual amb la treballadora8.

En aquest sentit, quan se'ls pregunta sobre el millor de participar d'aquest consum, la gran majoria

coincideixen en afirmar que són els riures i el compartir l'experiència amb els amics, factors que fan

referència a l'homosocialitat. Així ho menciona l'E6 al grup de discussió quan parlen de les vegades

que han pagat per sexe: 

8 Veure motius a Annex 2
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“ [El millor és] anar a disfrutar dels col·legues. Tu ens anem de putes va, ens anem de putes i

ja està tots sortim d'allà, estem relaxats” (E6, entrevista individual). 

Així, no és d'estranyar que participar de la prostitució funcioni com un poder cohesionador entre el

grup d'iguals. Els riures, l'ambient de clandestinitat, l'escenificació de virilitat col·lectiva, el pacte

de silenci requerit, l'exclusió de dones en aquest espai, entre altres factors, reforça la complicitat

masculina  entre  aquells  que  decideixen  conscientment  anar  a  consumir  sexe,  i  aquells  que

suposadament van només a prendre una copa amb els amics o a acompanyar-los als pisos privats,

els quals poden o no acabar pagant per mantenirnt relacions sexuals. L'E1, que només ha accedit a

un espai prostitucional per acompanyar a amics, ho expressa d'aquesta manera:

“Sí, suposo que sí. Sí, sí, sí. Uneix, uneix. I també jo que sé, que és una experiència i al final

és això. Les experiències generen l'afecte.. I ja està, em quedo amb això. Amb l'experiència en

grup”. (E1, entrevista individual).

Alhora, l'homosocialitat també actua de forma negativa per aquells que es senten incòmodes en els

espais prostitucionals però que, a la vegada, no volen renunicar a la unió amb el grup d'iguals, ni

assumir la conseqüent pèrdua d'estatus masculí. Aquest fet es menciona a l'entrevista amb l'E9, que

n'és conscient tant de la unió que genera consumir prostitució com dels desavantatges de renunciar-

hi:

“Sí, sí, sí, sí. Uneix, sí, i tant. Uneix i no pot... desunir tampoc però s'entén lo que busca un i

el que vols amb un, que no pas amb un altre. Em refereixo... jo sé que en el seu moment potser

un m'hagués dit a mi 'anem de putes' i jo li dic que sí i anem, el següent dia segurament

també m'ho diria. Perquè això ha passat amb altres amics. Que es van unir més i van agafar i

tenien els seus propis secrets amb això i jo crec que sí que uneix. Sí que uneix. [...]A veure, no

és algo que m'agradi formar part, però és una cosa que em sap greu, saps? No formar part

d'un  vincle  tant  d'allò  i  és  per  haver  de  guardar  un  secret  o  no,  perquè  vagis  o  no,

consumeixis o no... això em fa bastant... bastanta... ràbia no, però... [...] Al final, també ho

fan les drogues això. Unió de... sí? tu també, jo també i no diem res. Si a mi m'és igual, que

cadascú faci el que vulgui però és una putada que sigui un punt d'inflecció” (E9, entrevista

individual).
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El desig, per una banda, de voler formar part d'aquesta unió, i el cost, per altra banda, de renunciar a

formar part d'aquest moment grupal, i per tant, desafiar l'obediència incondicional al grup d'iguals

que,  tal  com  hem  dit  al  capítol  anterior,  es  troba  reafirmat  per  una  masculinitat  basada  en

l'heterosexualitat i la misogínia,  és tal que pot arribar a fer re-plantejar i qüestionar els propis ideals

i conviccions d'alguns membres. Així ho explica altra vegada l'E1, que en algunes ocasions s'ha

arribat a re-pensar pagar per sexe, tot i ser un acte que condemna firmement:

“A veure, pressió sí que sents. I potser hi ha una part del teu cap que inclús s'ho arriba a

plantejar de... i jo que sé, potser no ho veus tan fora de lloc com tu ho has vist sempre. Però

al final quan ho penses o has de prendre la decisió, al final et tira el que tu creus”   (E1,

entrevista individual).

De fet, quan se'ls pregunta si el fet de tenir amics, germans o homes propers que han consumit

prostitució ha influït a la seva pròpia decisió de voler “viure aquesta experiència”, la gran majoria

expressa frases com: “hagués sigut molt diferent. [...]No sé si hi hagués anat, per començar.[...] Si

hagués  d'anar sol  jo crec que canviaria bastant  la  cosa...  no em seria tan fàcil  anar-hi” (E3,

entrevista individual). 

5.3.4 Dones culpables; homes excusats: construcció de la treballadora sexual

L'homosocialitat en aquest grup, a més, adopta una funció desculpabilitzadora respecte als “pecats”

sexuals i de gènere dels homes heterosexuals, on fins i tot aquells membres del grup que adopten un

discurs més “moralista” cap a la indústria de la prostitució culpabilitzen i/o victimitzen les dones

que es dediquen a quest treball sense qüestionar als seus amics demandants. Tal com explica Sáez,

la desculpabilització masculina és un treball actiu del grup per salvaguardar la seva homosocialitat

-construïda sobre la presuposició d'heterosexualitat i l'exclusió de la feminitat-, especialment davant

de qualsevol vacilació moralista o sobre la seva masculinitat entre els participants. Així, davant la

pregunta  a  les  entrevistes  individuals  'com són les  treballadores  sexuals  que  has  conegut?',  les

respostes van des de posicions estigmatitzants, que consideren la prostitució un treball “denigrant” i

el jutgen amb una barreja entre victimització i culpabilització cap a la treballadora; i comprensives,
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que parteixen del reconeixement com a consumidor dels interessos de les dones que excerceixen la

prostitució com a treballadores sexuals. Pel que fa a la visió estigmatitzant, es posa al centre una

dicotomia de la motivació de qualsevol dona per exercir prostitució: es fa per gust o per necessitat

econòmica. Així queda recollit a l'entrevista amb l'E7, que mai ha arribat a pagar per sexe i que, tal

com explica, l'heterosexualitat no el representa, però a la vegada ha estat en vàries ocasions dins

d'espais prostitucionals amb el seu grup d'amics:

“[Em sentia] mooolt fora de lloc. Però ja ni en tema sexual, en plan perquè em sentís atret o

no sinó de que allò era una locura. Ho veia molt locu. Era en plan... Molt escaparate, no sé.

Però també molt... em va generar una mica de fàstig. Ja fins i tot amb elles. Del pal tio és

asquerós això. Ja l'actitud aquesta que vale entenc que és un ofici o... o sigui, jo sóc dels que

pensa que és un servei, saps? Però un cop estàs allà dius joder quina puta guarrada, joder.

És asquerós. És que dius vaia puta! És que se't ve al cap 'és que ets puta tia'. Com ets així,

no? Que et vens així d'aquesta manera. Que els seus motius tindrà, no? Jo que sé. Però…“

(E7, entrevista individual).

A la vegada, però, quan se li pregunta si aquesta repulsió que sent cap a les dones que es troben en

situació de prostitució també li succeeix amb els seus amics demandants, la resposta que dóna és: 

“D'ells? Bueno, no. És a dir, per a mi és algo asquerós perquè no m'agrada el d'això de

pagar, ho trobo molt lleig, però no ho jutjo. Van calents i mira això els hi agrada, els hi posa

i ja està, que s'ho passin bé. No ho jutjo. De fet, em fa gràcia. Sempre que ho fan els hi

pregunto i què tal, què ha fet la puta? Perquè em fot gràcia” (E7, entrevista individual).

Així,  en  moltes  ocasions,  es  detecta  com l'imaginari  dels  entrevistats  sobre  les  dones  que  es

dediquen al món de la prostitució és quelcom que no arriba a la categoria humana; es troba en els

llimbs entre un animal i un objecte. En aquest sentit, és molt comú utilitzar termes com “material

(de merda)” (E1;E2;E5;E7;E8;E9;E10;E11) i “producte” (E10; E6) quan parlen d'aquestes dones.

Així ho explica l'E1 quan parla de la percepció que té de les treballadores sexuals:

“Les he evitat, una mica. Les he evitat. Perquè algún cop sí que m'ha vingut alguna i dir

'hola no sé què no sé quantos' i a mi em fot... no sé, em fot... em genera grima, no sé. Molt
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violent,  mal  cuerpo.  I...  no  sé,  no  les  veig...  les  veig  pobretes,  joder  quina llàstima que

estigueu aquí, saps? Les veig desgraciades, lletges, mal cuidades, mal conservades. [...] És

com follar  amb un animal  casi.  Té  tetes  i  cul,  i  què? Per  això  ja  has  de  follar?”  (E1,

entrevista individual).

A la vegada, alguns entrevistats, especialment l'E3 i l'E8 fan referència a l'alliberament sexual de les

treballadores, que s'entén des d'un punt de vista masculí, doncs construeixen a les dones en situació

de prostitució com a dones alliberades sexualment ja que viuen lliurement la seva sexualitat. Tot i

això,  i  sense negar la capacitat  d'agència que tenen aquestes dones, el  seu rol,  tal  com explica

Ranea, “depèn de que un grup d'homes heterosexuals pagui per mantenir relacions sexuals amb

elles”(Ranea, 2016a, op.cit., p.52 ). Sembla ser, doncs, que aquesta construcció de dona alliberada

amb independència econòmica que tenen els homes entrevistats, és una màscara per dissimular els

valors i estereotips que tradicionalment han oprimit a les dones. Així, són més aviat els demandants

que viuen la seva sexualitat amb llibertat, doncs mitjançant la transacció econòmica poden disfrutar

dels serveis sexuals de tota dona prostituïda, sent els diners la única limitació. D'aquesta manera,

podem afirmar que la lliberació sexual s'entén seguint els patrons masculins patriarcals. Així queda

recollit a l'entrevista amb l'E8:

“Sí, sí, sí. L'última vegada va ser molt guai. Per exemple, era una noia del '95. I em vaig

córrer al poc temps i estava esperant a que s'aixequés una altra vegada. I li vaig preguntar 'y

esto lo haces por necesidad o por qué lo haces'? I em va dir que ho feia perquè era molt

guarra, perquè li agradava follar molt i a sobre a part de follar li pagaven. Segons ella tenia

la carrera de medicina i això ho feia com un extra. Em va dir que per pagar-se els viatges.

Per viatjar pel món, pues... La pasta ho treia d'això. I també perquè no volia estar sortint amb

un home, volia ser independent en aquest sentit, que no volia que ningú la controlés...“ (E8,

entrevista individual)

Tanmateix, l'ètnia i la nacionalitat s'entrecreuen amb la feminitat per a produïr un atractiu més pel

client.  A través  de  la  construcció  neocolonial  d'estereotips  racials  i  nacionals,  el  cos  de  la

treballadora sexual queda marcat per l'atractiu de “quelcom exòtic”. Els pisos privats i clubs eròtics

deixen registre del fluxe migratori global femení i són una de les portes dels esterotips folcloristes

del multiculturalisme. El color de la pell,  la nacionalitat o la panregionalitat es converteixen en
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marques comercials, en diferències competitives, en un distintiu sexualment connotat. Així, tal com

afirma Kum-kum Bhavnami “les estructures racials del capitalisme i el patriarcat, juntament amb

l'imperialisme i les petjades del colonialisme, són centrals per a entendre l'explotació i l'opressió de

les dones” (Bhavnani, 1997, p. 29); per tant cal ser conscients de la complexitat de la demanda dels

països de destí.  A través de la prostitució, el  demandant perpetua un racisme sexualitzat,  de tal

manera que a Occident ens trobem amb l'home blanc heterosexual que exerceix la seva supremacía

racial,  econòmica  i  de  gènere  escollint  i  pagant  per  un  determinat  estereotip  nacional,  seguint

preceptes racistes i sexistes (Ranea, 2016a, op.cit., p. 18). Aquest fet s'aprecia a la següent cita, de

l'entrevista individual amb l'E5:

“M'he follat una negra que jo... no parlo com a racisme sinó que no s'havia donat la ocasió

abans i mira a Cuba hi havia una negreta i... pues vaig satisfer el meu desig de follar-me a

una negra”. (E5, entrevista individual). 

5.3.5 Aprenent l'acte de consumir prostitució

Podríem dir, doncs, que la posició dels entrevistats respecte a la prostitució registra un alt consens,

en què es parla molt de les que exerceixen la prostitució i poc sobre aquells que la demanden. Es

defensa el dret a disposar del propi cos, la llibertat per a prostituir-se i a pagar a canvi de sexe;

censuren l'abús i explotació al que estan sotmeses les treballadores i la inhibició de l'Estat del seu

deure de garantir'ls-hi drets socials. La defensa del lliure exercici de la prostitució s'embelleix al

suposar que està motivada pel desig de disfrutar i fer disfrutar, i que seria suficient amb què es

perseguissin les màfies per a que les relacions de poder entre clients i treballadores cambiessin

radicalment i es tornessin menys sòrdides i més humanes. La relació existent entre la pulsió sexual,

vista com a necessitat que cal satisfer i l'estigma moral que pesa sobre la mercantilització de les

produccions corporals per a la satisfacció del desig, fa que la visió que tenen sobre el consum de

prostitució oscil·li entre la comprensió i el rebuig.  

Tanmateix,  totes  les  experiències  inicials  amb consum de  prostitució  semblen més  patides  que

disfrutades,  doncs  són  titllades  per  a  gairebé  tots  els  entrevistats  com  a  decepcionants,
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desagradables,  fredes,  incòmodes,  fastigoses,  brutes;  i  són  viscudes  amb  por,  inseguretat,

culpabilitat, penediment, i amb una clara voluntat de no tornar:

“Saps a lo que vas... però et sents com el cul. És com si tens un atracón de menjar, et fots el

kebab que no vols i depsrés et sents fatal. Pero mira t'ha entrat la gula”. “[Em sento] Mal. Al

sortir i al acabar. Quan se't passa la gilipollada, quan acabes. Pira ja, no sé què fotu aquí...

Brut, brut. És que no sé la sensació. Em vaig sentir brut. 0 necessitat, 0 ganes de fer-ho...”

(E4, grup de discussió i entrevista individual).

Cada entrevistat expressa diversos motius que els porten a prendre la primera decisió d'acudir a un

espai  prostitucional  i  a  seguir  anant-hi,  sent  els  que  més  destaquen:  desig  sexual  irrefrenable,

necessitat de viure experiències, “morbo” de poder escollir, diversió amb els amics, i  curiositat9. A

la  vegada,  gairebé  tots  coincideixen  en  descriure  l'acte  d'acudir  a  un  espai  prostitucional,  que

requereix haver-se mentalitzat prèviament, es pagui o no per sexe, com a poc gratificant, doncs no

compleix amb les expectatives que tenen, i a més, la presència de les màfies ho fa especialment

desagradable. En aquest sentit, tot i l'aparent diversitat de factors motivacionals que ajuden a voler

prendre  la  decisió  d'acudir  a  un espai  prostitucional,  tots  els  entrevistats  tenen en  comú el  fet

d'entendre aquest consum com una experiència, que pots voler o no tenir, però que de totes maneres

és percebuda com a legítima del ser home, quelcom que cal tatxar de la llista. Per exemple, l'E10 ja

sabia que tard o d'hora acabaria pagant per sexe:

“ Era una cosa que tenia en ment... no havia anat a fer el mirón encara eh, el mirón va ser

després  d'haver-ho  fet.  Tenia  en  ment  fer-ho,  bueno  fer-ho,  o...  tenia  curiositat”  (E10,

entrevista individual).

De  fet,  molts  dels  entrevistats  quan  se'ls  pregunta  pels  avantatges  de  consumir  prostitució,

mencionen el fet de “bàsicament haver complert” (E10); de “tatxar, ficar el tic” (E2); de “ho vaig

tenir fet” (E11); d'”algo que havies de viure” (E9); de “ja ho he fet, ja no em caldrà fer-ho una

altra vegada” (E5). Així, sospitem que el que expressen com a curiositat i ganes d'experimentar no

és  més  que  una  estratègia  que  adopten  aquests  homes  joves  que  ajuda  a  enmascarar  el  motiu

vertader, sent aquest la voluntat d'encaixar en el model monoglòssic de la masculinitat, “actualitzar

9 Veure els detalls a les motivacions de l'Annex 2
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la  teva  masculinitat,  estar  al  dia”  (E2,  entrevista  individual).  Així,  ho  percep  l'E7,  quan  a

l'entrevista individual explica les raons per les quals creu que els seus amics acudeixen a espais

prostitucionals, acabin o no pagant per sexe, sent la reivindicació de la identitat masculina que el

model monoglòssic de la masculinitat construeix:

“Bueno... suposo que hi ha.... jo crec que per la masculinitat, òbviament. Se senten més tius.

[…] És una mica un transfons que està allà. No ho han expressat però sempre està allà això.

[…]  Jo per exemple quan vaig anar ho notava amb la mirada. En plan... Ja es veu amb la

mirada de la gent. És diferent la mirada que se li veia al amic que anava tan calent, la

mirada que tenia a la discoteca quan veia una noia amb la que volia lligar i de més, era en

plan més de guapetón, de ligoteo, de fer-se el simàtic, etc. el rol aquest masculí de lligar, i en

canvi a la casa de putes era més del pal 'tu guarra vine aquí'. Molt més agressiu, molt més

porc. [...] Molt mes porno. Una mentalitat molt més porno, com si fos un actor porno. Com si

reproduíssin vídeos del que han vist. Viu en un vídeo porno, per dir-ho d'alguna manera. És el

que he vist molt, que se li nota molt, en aquest sentit. I és una mica el que crec que passa amb

aquests puteros” (E7, entrevista individual).

Sospitem que el que està fent l'amic de l'E7 és reproduïr una performance de la masculinitat que

encaixa  amb  les  produccions  intel·ligibles  del  dispositiu  monoglòssic.  En  altres  paraules,  està

reafirmant,  en part  sense saber-ho i  sense la  pròpia voluntat,  tot  i  que de forma automàtica,  el

mandat de masculinitat monoglòssic davant del grup d'iguals. No és d'estranyar, doncs, que a l'E7 li

recordi a una escenificació d'un vídeo pornogràfic, doncs, tal com explica Rubin “la indústria del

sexe […] simplement reflecteix el sexisme imperant en la societat en el seu conjunt” (Rubin, op.cit.,

p.166), una societat que és aparentment monoglòssica. 

Podríem dir, doncs, que els espais prostitucionals funcionen com a espais de confraternització on

queden  representats  els  privilegis  masculins  i  on  les  persones  socialitzades  com  a  homes

heterosexuals  acudeixen  per  reafirmar  els  valors  que  conformen  aquest  model  monoglòssic  de

masculinitat, coincidint amb Ranea, 2016a, op.cit.;  Gómez; Pérez & Verdugo, 2016 op.cit.,; Sáez,

2020  op.cit.;  Allison, 1994,  op.cit.  En aquest sentit,  detectem una clara voluntat d'encaixar amb

l'ordre  monoglòssic  del  gènere-sexualitat,  que  com  s'ha  explicat  anteriorment,  implica  la

demostració constant de la virilitat -traduïda en un impuls sexual sense límits i insaciable-; atorga
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legitimitat  per  focalitzar-se  en  el  plaer  propi;  assumeix  una  heterosexualitat  obligatòria  i

naturalitzada;  converteix  als  homes  en  éssers  desitjants;  exclou  tant  l'homosexualitat  com  la

feminitat. Tanmateix, sembla que per què continui existint una demanda com a tal, és necessari

seguir  educant  a  les  persones  socialitzades  com a homes en  una pedagogia de la  crueltat,  que

“fabrica” persones amb un analfabetisme emocional i una capacitat vincular limitada. 

Si assumim, tal com s'ha argumentat anteriorment, que la masculinitat és un estatus condicionat a la

seva obtenció, el qual no es pot fer en soledat sinó que necessita de la mirada d'un altre, encara que

aquest sigui imaginari, explicaria, tot i la desagradabilitat de les primeres experiències amb aquest

consum, l'existència d'un esforç, una motivació superior que els fa tornar, fins al punt -en alguns

casos- d'acabar aprenent a sobrepassar els sentiments de rebuig cap a aquest acte; així com el fet

que acudeixin a aquests espais acompanyats del grup d'iguals. Sospitem, doncs, que inicialment,

l'acte de consumir prostitució és un acte que es duu a terme pels altres més que per un mateix, que

necessita  d'un introductor  que  et  guiï  i  t'ajudi  a  normalitzar-ho,  i  que  requereix  d'una  voluntat

d'aprendre a disfrutar-ho per poder seguir acudint a aquests espais. 

Així, després d'analitzar les narratives sobre experiències personals amb aquest consum,  tenim la

sensació de que no és quelcom fluïd que simplement passa, sinó que presenta una dimensió forçada

i patida, però alhora voluntària i cohesionadora.  Hi ha un esforç darrera, una voluntat  de voler

disfrutar d'un acte que requereix anar-hi vàries vegades per aprendre a trobar-li el gust. En aquest

sentit,  s'explica la necessitat  de consumir alcohol gairebé cada vegada que s'acudeix a un espai

prostitucional. Per exemple, l'E3, que és un dels que més ha pagat per sexe de tots els entrevistats

-sent en l'actualitat 15 vegades en 5 anys-, explica com “la primera decisió casi tot el que no em va

agradar és més fort que el que em va agradar" (E3, entrevista individual); però un cop sobrepasses

la  incomoditat  de la  primera vegada,  l'aprenentatge cada vegada es fa  més amè,  fins   que “ja

després quan vas amb menys nervis ho disfrutes molt més” (E2, entrevista individual).

D'aquesta manera, i tornant als conceptes de monoglòssia i heteroglòssia del gènere, es detecta als

discursos de les entrevistes individuals, com aquestes persones, que entenen i viuen la masculinitat

de diverses maneres (heteroglòssia), experimenten pressions socials, a través d'incentius i càstigs,

que  comporten  patiment,  creen  desitjos,  incentiven  esforços  i  desencadenen  aprenentatges  per

aquests  individus.  D'aquesta  manera,  aprenen  a  desenvolupar  estratègies  gairebé  invisibles  i
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parcialment (in)conscients per mantenir una identitat de gènere que encaixi en les produccions de

gènere intel·ligibles que crea el model monoglòssic de la masculinitat. Així, a través dels relats de

les  experiències  en  prostitució,  s'observa  el  pont  entre  el  que  un  és,  amb  totes  les  seves

complexitats, contradiccions i fluideses, i el que un desitja ser pels altres, i en aquest cas, pel grup

d'iguals. 
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6

CONCLUSIONS

En aquesta investigació s'ha analitzat la relació que existeix entre la construcció social del model

monoglòssic de la masculinitat i el consum de prostitució femenina. Per fer-ho, s'han problematitzat

les categories binàries 'femení' i 'masculí' -posant èmfasi en la segona-, doncs des del nostre punt de

vista, no són característiques inherents a l'ésser humà, sinó posicions diferencials, construccions

discursives que poc tenen a veure amb la biologia. Tanmateix, s'ha intentat desnaturalitzar el marc

heterosexista hegemònic així com detectar la ficció reguladora de la coherència heterosexual. Així,

les incoherències localitzades als discursos de les entrevistes ens ha servit per entendre que el món

de categorització sexual que pressuposem és construït i que podria construir-se d'una altra manera.  

D'aquesta manera, si partim de que culturalment existeix una assignació del que és propi per allò

femení i allò masculí,  això es converteix en una espècie de filtre que guiarà els comportaments

eròtics, incloent els desitjos, actituds,  significats, regles i  normes que travessen les experiències

sexuals de les persones.  En aquest sentit, l'acte de pagar per sexe no l'entenem com una necessitat

dels entrevistats, sinó més aviat prové d'uns desitjos construïts, que no són inherents al home, sinó

quelcom après a través de la socialització masculina. Una socialització que està més disponible per

a la crueltat i que propicia la normalització d'actes violents. Així sospitem, coincidint amb Segato,

que“les  primeres  víctimes del  mandat  de la  masculinitat  són els  propis  homes” (Segato,  2018,

op.cit., p.31). 

Amb tot  el  que  aquí  s'ha  exposat,  podem afirmar  que  no  és  sorprenent  que  aquelles  persones

socialitzades com a homes, que han estat educats en una societat patriarcal i capitalista, i que alhora

desitjen encaixar en el model monoglòssic de la masculinitat, decideixin consumir prostitució. De

fet, com s'ha mostrat al llarg d'aquest estudi, aquest model encaixa perfectament amb l'acte de pagar

per obtenir sexe; un acte que no és fàcil de dur a terme de primeres, sinó que hi ha un conjunt

d'esforços, estratègies i voluntat per aprendre a trobar-li el gust. Sospitem que aquest acte és un altre

exemple de performativitat social de la masculinitat. 
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Així,  entenem els  espais  prostitucionals  com espais  de confraternització,  on les  persones  joves

socialitzades  com a  homes  hi  acudeixen  per  reafirmar  el  mandat  monoglòssic  de  masculinitat

davant del gurp d'iguals, encara que no acudeixin a aquests espais en grup, i encara que no acabin

pagant per sexe, coincidint amb els estudis sobre demanda de prostitució de Ranea, 2016a, op.cit.;

Gómez; Pérez & Verdugo, 2016 op.cit.,; Sáez, 2020 op.cit.; Allison, 1994, op.cit.  

Els resultats obtinguts no pretenen ser concloents, doncs som conscients de la limitació estadística

de l'univers mostral  analitzat  en aquesta investigació.  De fet,  a partir  de les entrevistes dutes a

terme, vam poder arribar a moltes altres persones interessades en compartir la seva experiència amb

l'acte de consumir prostitució, però degut a la falta de temps i espai d'aquest estudi no es van poder

dur a terme. Tanmateix, vam considerar necessari realitzar una segona volta d'entrevistes a aquells

homes que van participar d'aquest estudi, amb l'objectiu d'apofundir més sobre els temes tractats,

doncs el  grau d'intimitat que caracteritzen les preguntes, requereix més d'un contacte per tal  de

millorar la qualitat de les respostes. Així, es pretén seguir aprofundint en l'anàlisi de la masculinitat

i la relació amb el consum de prostitució en futures investigacions. 
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Annex 1. Mapa conceptual del marc teòric
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Annex 2. Perfil dels entrevistats

Per a realitzar els perfils bàsics de les persones entrevistades, s'ha seleccionat les característiques

sociodemogràfiques i informació breu sobre el tipus de consum que fan. Per a fer-ho, s'han adoptat

algunes de les variables que proposen Barahona &García (2003):

E1

Dades sociodemogràfiques

Edat 25 anys

Lloc de residència Sabadell

Estat civil Solter

Classe social Mitja

Nivell d'estudis Estudis universitaris

Professió Sector financer 

Ideologia Centre-Esquerra

Dades com a consumidor vouyerista de prostitució

Freqüència 2 vegades l'any

Espai prostitucional Pisos privats; clubs eròtics

Nº de vegades que ha acudit a un espai prostitucional 5 vegades

Nº de parelles sexuals al llarg de la seva vida 6 dones

Motiu de la primera vegada “Tenia curiositat de veure què era”

Motiu del retorn Homosocialitat: “Anava a fer-me les risses
[…];acompanyar a l'amic, fer el favor”

Concurrència Grup d'amics

Comparteix l'experiència Només amb els que formen part del moment

Homes del seu voltant paguen per sexe Sí

E2

Dades sociodemogràfiques

Edat 27 anys

Lloc de residència Sabadell

Estat civil Solter
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Classe social Mitja

Nivell d'estudis Estudis universitaris 

Professió Sector financer

Ideologia Centre

Dades com a consumidor de prostitució

Freqüència Eventual (varia de mesos a anys)

Espai prostitucional Pisos privats, clubs eròtics

Nº de vegades que ha pagat per sexe 6 o 7

Nº  de  vegades  que  ha  acudit  a  un  espai
prostitucional sense pagar

No ho sap (+10)

Nº de parelles sexuals al llarg de la vida 3 dones

Motiu de la primera vegada Pressió  per  complir  amb  el  rol  viril  de  la
masculinitat:  “Potser sí que amb les putes volia
fer un pre-entreno”

Motiu del retorn Necessitat  que  cal  ser  satisfeta:  “impulsivitat
sexual, la calentura”

Concurrència Sol i amb amics

Comparteix l'experiència Amics propers homes

Homes del seu voltant paguen per sexe Sí

E3

Dades sociodemogràfiques

Edat 26 anys

Lloc de residència Sabadell

Estat civil Parella

Classe social Baixa

Nivell d'estudis Estudis universitaris 

Professió Sector financer

Ideologia Esquerra

Dades com a consumidor de prostitució

Freqüència Eventual (vaira de mesos a anys)

Espai prostitucional Pisos privats, clubs eròtics, Internet, carrer

Nº de vegades que ha pagat per sexe 15

Nº  de  vegades  que  ha  acudit  a  un  espai 4
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prostitucional sense pagar

Nº de parelles sexuals al llarg de la vida 10 dones

Motiu de la primera vegada  Homosocialitat:  “Va ser una mica pressió pel
meu amic […] Perquè jo en aquell moment no
necessitava ni molt menys. [...] Jo volia fer-l'ho
sentir bé,[...] que tingués experiències xules”

Motiu del retorn Ganes d'experimentar:  “són bones experiències
sexuals,  experiències  sexuals  diferents  […] És
una experiència més”

Concurrència Amb amics

Comparteix l'experiència Amics propers homes

Homes del seu voltant paguen per sexe Sí

E4

Dades sociodemogràfiques

Edat 26 anys

Lloc de residència Sabadell

Estat civil Solter

Classe social Mitja

Nivell d'estudis Formació Professional

Professió Sector esportiu

Ideologia Centre- esquerra

Dades com a consumidor de prostitució

Freqüència Eventual (varia de mesos a anys)

Espai prostitucional Pisos privats, clubs eròtics

Nº de vegades que ha pagat per sexe 2

Nº  de  vegades  que  ha  acudit  a  un  espai
prostitucional sense pagar

2

Nº de parelles sexuals al llarg de la vida 20 dones

Motiu de la primera vegada Homosocialitat: “Potser sí que va ser una mica
influenciat pel  flatmate i una mica de que... va
que veuràs un món que fliparàs  [...]  una mica
influenciat  perquè  m'estava  ajudant  en  què
estava a se casa.

Motiu del retorn Subtilesa  de  l'espai  prostitucional:  “Potser  si
estigués [...]  tot ben pintat i maquillat”
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Concurrència Amb amics

Comparteix l'experiència Amics propers homes

Homes del seu voltant paguen per sexe Sí

E5

Dades sociodemogràfiques

Edat 26 anys

Lloc de residència Sabadell

Estat civil Solter

Classe social Mitja-alta

Nivell d'estudis Estudis universitaris

Professió Sector financer

Ideologia Dreta

Dades com a consumidor de prostitució

Freqüència Eventual (varia de mesos a anys)

Espai prostitucional Pisos privats, clubs eròtics, carrer

Nº de vegades que ha pagat per sexe 3

Nº  de  vegades  que  ha  acudit  a  un  espai
prostitucional sense pagar

15

Nº de parelles sexuals al llarg de la vida +30 

Motiu de la primera vegada Necessitat  sexual  irrefrenable  +  ganes
d'experimentar: “Era de nit, no teniem res a fer
[...] va ser.... aliviar-nos.[...] També volia provar-
ho  [...]  volia  veure  una  mica  l'experiència,
realment què era”

Motiu del retorn Subtilesa de l'espai prostitucional: “M'agradaria
extrapolar-ho més a aquesta experiència de Cuba
[...] perquè era més natural i no era tan forçat” +
impuls  sexual  irrefrenable:  “potser  em  foto
calent  un dia,  o veig a  una noia que realment
doncs m'agrada i  es dóna la situació i haig de
pagar doncs... si em ve de gust pagaré” + sexe
amb  una  dona  inabastable  o  amb  un  home
travestit:  “Si  repetis  seria  conscient  i  voldria
anar a disfrutar o follar-me a una tia d'aquestes
que et pots arribar a creure que no te la follaras a
la vida o per follar-te jo que sé a un travesti per
exemeple”

77



Aprenent l'acte de consumir prostitució Ariadna Alonso Cazorla

Concurrència Amb amics

Comparteix l'experiència Amics propers homes

Homes del seu voltant paguen per sexe Sí

E6

Dades sociodemogràfiques

Edat 26 anys

Lloc de residència Sabadell

Estat civil Solter

Classe social Mitja-alta

Nivell d'estudis Etudis Universitaris

Professió Sector financer

Ideologia Dreta

Dades com a consumidor de prostitució

Freqüència Eventual (varia de mesos a anys)

Espai prostitucional Pisos privats, clubs eròtics, Internet

Nº de vegades que ha pagat per sexe <15

Nº  de  vegades  que  ha  acudit  a  un  espai
prostitucional sense pagar

<5

Nº de parelles sexuals al llarg de la vida 10 dones

Motiu de la primera vegada * No es va poder realitzar l'entrevista individual
per falta de temps

Motiu del retorn Capacitat d'escollir: “Lo millor d'anar-hi és que
tu  pots  anar  allà,  t'assentes  i  pots  triar  la  que
vulguis. I et van passant i allà és lo millor. Igual
que et fots per Internet. Tu dius què vull avui,
saps?  Com si  vull  pillar-me  una  hamburgesa,
saps?  Pues  em  pillo  aquesta  pava  i  punt.  I
t'arriba el producte i ja està. I tu te la folles. O
sigui és això. Lo més morbo és que puguis triar,
que  puguis  triar”  +  homosocialitat:  “anar  a
disfrutar dels colegues. Tu ens anem de putes va,
ens  anem de putes  i  ja  està  tots  sortim d'allà,
estem relaxats”

Concurrència Sol i amb amics

Comparteix l'experiència Amics propers homes

Homes del seu voltant paguen per sexe Sí
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E7

Dades sociodemogràfiques

Edat 27 anys

Lloc de residència Sabadell

Estat civil Solter

Classe social Baixa

Nivell d'estudis Formació Professional

Professió Fusteria

Ideologia Esquerra

Dades com a consumidor vouyerista de prostitució

Freqüència Eventual (varia de mesos a anys)

Espai prostitucional Pisos privats, clubs eròtics

Nº  de  vegades  que  ha  acudit  a  un  espai
prostitucional sense pagar

4

Nº de parelles sexuals al llarg de la vida 5 homes

Motiu de la primera vegada Homosocialitat: “Bueno perquè en el viatge en
sí ja hi havia el  cachondeo de l'Eclipse, de les
putes i no sé què.  [...]  Ja s'olorava a l'ambient
que es volia anar de putes per allà”

Motiu del retorn Homosocialitat: “Perquès saps que hi haurà mil
rises allà dins […] Potser en plan ovelleta potser
acabo  allà  un  altre  dia,  podria  passar
perfectament”

Concurrència Amb amics

Comparteix l'experiència Amics propers homes

Homes del seu voltant paguen per sexe Sí

E8

Dades sociodemogràfiques

Edat 24 anys

Lloc de residència Barcelona

Estat civil Solter

Classe social Mitja
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Nivell d'estudis Etudis Universitaris

Professió Estudiant de màster

Ideologia Esquerra

Dades com a consumidor de prostitució

Freqüència Eventual (varia de mesos a anys)

Espai prostitucional Pisos privats, clubs eròtics, Internet

Nº de vegades que ha pagat per sexe 7

Nº  de  vegades  que  ha  acudit  a  un  espai
prostitucional sense pagar

1

Nº de parelles sexuals al llarg de la vida 8 dones

Motiu de la primera vegada Pressió  per  complir  amb  el  rol  viril  de  la
masculinitat: “No havia follat mai, tots els meus
amics havien follat i jo tenia la pressió a sobre. I
si no ho aconseguia lligant amb una tia normal,
l'altra opció quina era? Pagant, anar de putes”

Motiu del retorn Necessitat sexual irrefrenable: “Jo vaig de putes,
no perquè m'agradi [...] Ho faig perquè si porto
X  temps  sense  follar  pues  almenys  em  vull
treure això de portar X temps sense follar. [...]
És  per  necessitat”  +  Desig  de  penetrat  a  una
dona:  “A vegades et quedes millor masturbant-
te però bueno, volia ficar-la saps”

Concurrència Sol i amb amics

Comparteix l'experiència Amics propers homes

Homes del seu voltant paguen per sexe Sí

E9

Dades sociodemogràfiques

Edat 25 anys

Lloc de residència Sabadell

Estat civil Parella

Classe social Mitja-alta

Nivell d'estudis Etudis Universitaris

Professió Sector esportiu

Ideologia Centre

Dades com a consumidor vouyerista de prostitució
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Freqüència Eventual (varia de mesos a anys)

Espai prostitucional Pisos privats, clubs eròtics

Nº  de  vegades  que  ha  acudit  a  un  espai
prostitucional sense pagar

4 o 5

Nº de parelles sexuals al llarg de la vida 20-25 dones

Motiu de la primera vegada Homosocialitat: “Sortint de la discoteca amb dos
més i anavem en plan no sé què no sé quantos,
anem de putes. Un d'ells anava encigalat crec”

Motiu del retorn Homosocialitat:  “realment  eren  rises  també.
Clar,  tu  vas  allà  i  per  molt  que  no  vulguis
consumir  tenia  gràcia  veure  segons  en  quines
situacions als teus amcis. […]  Si fos un en plan
Platja d'Aro que estem tots, vale”

Concurrència Amb amics

Comparteix l'experiència Amics propers homes

Homes del seu voltant paguen per sexe Sí

E10

Dades sociodemogràfiques

Edat 25 anys

Lloc de residència Sabadell

Estat civil Parella

Classe social Mitja

Nivell d'estudis Etudis Universitaris

Professió Sector educatiu

Ideologia Esquerra

Dades com a consumidor de prostitució

Freqüència Eventual (varia de mesos a anys)

Espai prostitucional Pisos privats, clubs eròtics

Nº de vegades que ha pagat per sexe 1

Nº  de  vegades  que  ha  acudit  a  un  espai
prostitucional sense pagar

1

Nº de parelles sexuals al llarg de la vida 15-20 dones

Motiu de la primera vegada Homosocialitat:  “Ens  vam  emborratxar
fortament  amb  algún  del  grup  d'aquí.  I  vam
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arribar fortament tocats aquí a Sabadell i es va
proposar això”

Motiu del retorn Desig de penetrar: “Si penso més amb la polla
que  amb el  cap,  doncs  en  aquell  moment,  en
comptes  de  fer-me  una  palla  pues  pagaré  50
pavos”

Concurrència Amb amics

Comparteix l'experiència Amics propers homes

Homes del seu voltant paguen per sexe Sí

E11

Dades sociodemogràfiques

Edat 25 anys

Lloc de residència Sabadell

Estat civil Solter

Classe social Mitja

Nivell d'estudis ESO

Professió Sector educatiu

Ideologia Esquerra

Dades com a consumidor de prostitució

Freqüència Eventual (varia de mesos a anys)

Espai prostitucional Pisos privats, clubs eròtics, Internet

Nº de vegades que ha pagat per sexe Entre 8 i 15

Nº  de  vegades  que  ha  acudit  a  un  espai
prostitucional sense pagar

1

Nº de parelles sexuals al llarg de la vida 2 dones

Motiu de la primera vegada Desig de penetrar/necessitat sexual irrefrenable:
“Si no follo aquí, vaig de putes. I no vaig follar
amb cap. [...[ Va haver un parell de dies que deia
ui, ui ui, em notava super alterat d'hormones”

Motiu del retorn Soledat afectiva + adicció: “Pues quan no tens
cap més relació, el vici també inclús eh. Al final
també és una droga,  fas,  veus que és igual de
fàcil... pagues i...”

Concurrència Sol 

Comparteix l'experiència Amics propers homes

Homes del seu voltant paguen per sexe Sí
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Annex 3. Guions grup de discussió i entrevistes individuals 

Guió per a la discussió sobre el consum de prostitució

La discussió col·lectiva s’hauria de centrar al voltant de les següents qüestions:

BLOC 1. MODEL MONOGLÒSSIC DE LA MASCULINITAT

1. Què creieu que us converteix en homes?

L’objectiu d’aquesta pregunta és saber la percepció subjectiva que el grup té sobre la masculinitat

i  el  «ser home», així  com detectar si reprodueixen  estereotips de gènere en els seus discursos.

Identificar  si  fan  referència  a  valors  del  model  tradicional  de  masculinitat,  com ara:  honor;

virilitat; repressió de sentiments o emocions; competitivitat; individualisme; fortalesa; repressió de

la  vulerabilitat;  donar  per  suposat  l’heterosexualitat;  utilitzen  l’humor  per  evitar  conflicte  i

generar consens.

2.a Sentiu algun tipus de pressió social per encaixar en el model de masculinitat hegemònic?

L’objectiu d’aquesta pregunta és veure si problematitzen el gènere, així com detectar qualsevol

menció sobre el fet d’haver de performar/representar el gènere masculí.

2.b  Creieu que les dones també son castigades si surten de la norma de la feminitat?

3. Sentiu que podeu fer coses que les dones no poden fer? 

Aquesta pregunta busca aprofundir en la primera qüestió. L’objectiu és observar si qüestionen

les relacions de gènere.
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BLOC 2. SEXUALITAT. 

4. Què espereu de la vostra vida sexual? Com us agradaria ser en la vida sexual? Què creieu

que no és adminissible en les relacions sexuals (límits morals?)?

L’objectiu general d’aquesta pregunta és recollir opinions, actituts i experiències personals sobre

la sexualitat. Més concretament, es tracta de veure si basen la sexualitat en el binarisme de gènere

o si per altra banda, qüestionen els binarismes en la sexualitat respecte a identitats (home/dona) i

orientació del desig (heterosexual/homosexual). Un segon objectiu és observar si els debats sobre

sexualitat s’ajusten a la norma heterosexista. En aquest sentit és important identificar: (1)Si parlen

de la sexualitat masculina per comparació amb la femenina; (2) si en els discursos reprodueixen

valors patriarcals heterosexistes, i si hi ha consens. Ex.Reproduir tòpics sobre la sexualitat com

ara: afirmacions com ‘els homes són més promiscus que les dones’ o ‘els homes són més sexuals

que les  dones’;  assumir  un model  de sexualitat  androcèntric;  reproduir  discursos  misògins  i/o

homòfobs;  (3)  si  hi  ha  consens  pel  que  fa  a  discursos  biologicistes.  Ex.  Assumir  una  visió

reproductivista. O si per altra banda, hi ha més consens pel que fa a un discurs més igualitari sobre

la sexualitat. Aquí, és important identificar si atribueixen les diverses sexualitats a les preferències

de  cadascú i  a  les  circumstàncies  personals.  Amb aquesta  pregunta,  també es  pretén  veure  si

mencionen (re)pressions/estigmes/normes en la manera de viure la seva sexualitat.

5. Com són els vostres hàbits sexuals? Quines són les fonts a partir de les quals heu pres idees

per l’activitat sexual, amb qui en parlaveu? Què us deien? 

L’objectiu d’aquesta pregunta és descobir com entenen el sexe. Més concretament, es tracta de

detectar si reprodueixen esterotips heterosexistes dominants en el model tradicional  de  la

masculinitat. Així, pot ajudar identificar:

- Si defineixen l’acte sexual en termes de penetració

- Si tendeixen a naturalitzar la resposta sexual masculina (és a dir, acudir a arguments  

sobre la naturalesa per defensar afirmacions com ‘la  dona necessita sentir intimitat per  

tenir relacions sexuals i els homes no’)
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-  Si  perceben  el  sexe  com  una  necessitat  natural  irrefrenable,  compulsiva  i  

incontrolable pròpiament dels homes que ha de ser satisfeta immediatament.

6. a. Com us divertiu, com a homes?

Aquestra pregunta pretén ser una introducció al tercer bloc sobre consum de prostitució. En el

moment en què comencin a parlar sobre oci nocturn, caldrà dirigir la conversa cap a al final de la

festa a través de la següent pregunta:

6. b. Com acaben les festes?

L’objectiu d’aquesta pregunta és dirigir el debat cap a experiències sobre el consum de prostitució.

També, pot ser una pregunta interessant per reflexar els «preus» que s’han de pagar per tenir sexe

no monetari vs. sexe mercantil.

BLOC 3. SEXE MERCANTIL 

7. De quines formes participeu de la indústria del sexe actual/ Què opineu sobre la indústria

del sexe actual?

Aquesta  pregunta  va  dirigida  a  recollir  opinions,  actituds  i  experiències  sobre:  consum  de

pornografia;  visites  a  clubs  eròtics/pisos;  oferta  de  serveis/articles  que  s’ofereix  a  Internet,

principalment. Uns altres objectius d’aquesta pregunta passen per veure com el grup valora  la

indústria del sexe i observar si hi ha consens pel que fa a la defensa del treball sexual.

8. Com han sigut les experiències amb el sexe mercantil? 

L’objectiu, més enllà de recollir experiències personals sobre el consum de prostitució, és saber si

és més freqüent anar en grup o sol, així com veure si es tracta d’una escenificació de la virilitat

col·lectiva.
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9. Què sentiu en el moment en que heu de pagar? Què en penseu? Preferirieu no pagar? Per

què?

L’objectiu d’aquesta pregunta és veure si el motiu més rellevant és l’homosocialitat. En aquest

sentit, cal identificar si mencionen com a factor motivacional riure i passar una bona estona amb

els amics/morbo d’explicar el que s’ha fet als amics posteriorment.

10. Què és el millor i el pitjor de consumir prostitució?

Aquesta  pregunta,  a  mode  de  conclusió,  permet  tenir  una  valoració  tant  de  les  experiències

personals com del fenòmen en sí. També es pretén descobrir si legitimen el seu comportament com

a clients o si fan auto-crítica de la seva pràctica.

11.  Quines  diferències  hi  ha entre els  homes que paguen per sexe i  la  resta del  col·lectiu

masculí?
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Guió entrevista individual a 

homes que han consumit prostitució

Objectiu general:  Analitzar  la  relació que s'estableix entre  la  construcció social  del  model  de

masculinitat hegemònica amb el consum de prostitució.

Finalitat:

1. Esbrinar com llegeix la persona entrevistada la seva sexualitat a través del consum de prostitució.

2. Construir un micro-relat de la vida sexual de la persona entrevistada.

3.  Veure quina mena de noció de masculinitat  i  de feminitat  hi  ha darrere d’aquest consum de

prostitució i què espera la persona entrevistada d’aquest consum; què s’imagina i què és el que ha

viscut.

4. Identificar la mena de preus que s'han de pagar per tenir sexe no monetari o sexe mercantil.

5. Observar si el consum de prostitució està relacionat amb un cert tipus de consum de pornografia.

6. Detectar quins imaginaris construeix pel que fa al consum de prostitució.

7. Veure com construeix a la treballadora sexual.

Mostra: 1 persona

Dimensions del consum de prostitució:

- Dimensió dels fets reals

- Dimensió de la norma

- Dimensió del desig  

Preguntes:
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BLOC 1. TRAJECTÒRIA DE VIDA SEXUAL

L’objectiu d’aquest primer bloc temàtic és construir un mini-relat de la vida sexual de l’entrevistat,

en el que es pretén capturar l’iniciació a la vida sexual -entenent vida sexual com una vida sexual

adulta, que no vol dir una vida sexual completa amb la genitalitat inclosa- i com transita entre les

primeres relacions.

1. Com són els  teus amics nois,  com els descriuries? Oberts, tancats,  facilitat per mostrar

afecte, respecte. És comú parlar de sentiments? És un grup empatic? Es pot compartir el que

sigui (coses íntimes?) o canvia molt a l’hora de compartir coses íntimes o fableses quan esteu

tots o quan estem pocs? (factor grup); i tu canvies molt quan hi sou tots o quan ets tu i un

altre?; Creus que es poden sentir cohibits per pressió de gurp o sents que hi ha alguna pressió

de grup, tan que tu la sentis com altres?; comentaris fora de lloc que poden fer senti a un altre

malament? competitivitat, individualisme, (pacte de tius per sobre les ties)? Són agressius?

Consideres que són molt masculins? Com es parla de les noies? És comú utilitzar l’humor per

ridiculitzar  a  algú,  o  excercir  control?  Notes  alguna  diferència  entre  parlar  amb  dones

amigues o amb homes amics? Perquè creus que passa això? Pots ser tu mateix? 

2. Quins trets destacaries més d’ells?

3. Quins t’agraden més i quins menys? bromes

4. Com és ser un noi avui en dia, en el teu entorn? Et consideres molt masculí? Per què

5. Què t’agrada de ser noi? Què no?

6a. Notes algun tipus de pressió d’haver-te de comportat d’alguna manera per no desentonar?

O que hagis d’accentuar un tipus de comportament més associat a coses masculines.

6b. et pots haver arribat a sentir incòmode dins del teu grup amb certs comentaris?
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7.  Has  tingut  alguna relació  de  parella?  Si  diu  que no →  N’has  tingut  mai  ganes? Com

t’imagines que hauria de ser la teva parella/relació? (monogamia, fidelitat, etc.) Si diu que sí

→ quines; quan; quina durada; petita explicació.

8. Les noies amb les que has sortit, què creus que esperaven de tu? Què els agradava? I que

no? I tu, esperaves alguna cosa d’elles?

9. I la teva vida sexual, quan va començar ? Com vas descobrir la satisfacció sexual? A quina

edat? Com?   

10. Qué destacaries de la teva vida sexual? Què t’agrada? Què no? Diries que ets una persona

amb facilitat per lligar?

11. Com t’imaginaves la primera vegada que vas tenir una relació coital? Com va ser? Què

esperaves de la teva parella? I ella? 

12. Com creus que ha de ser sexualment un noi? Quin paper ha de tenir? Creus que és el que

tens tu? T’hi sents bé? És el mateix rol quan mantens relacions amb una parella?

13. Com ha de ser una noia sexualment? Quin paper creus que ha de tenir? 

BLOC 2. IMPACTE DEL CONSUM DE PROSTITUCIÓ EN EL SEXE NO MERCANTIL  

Aquest segon bloc temàtic pretén obtenir informació sobre com l’entrevistat entra en el consum de

prostitució i averiguar si el fet d’haver consumit prostitució ha tingut alguna mena d’efecte en la

manera de relacionar-se amb el sexe no mercantil.

1. Recordes com va ser la primera experiència en consum de prostitució? Recordes alguna

diferència del que t’imaginaves que seria I del que va ser en realitat?

2. Em podries relatar com vas arribar a prendre aquesta decisió?
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3. En vas parlar amb algú? Qui? Què et deia?

4. Què et va agradar d’aquesta decisió? Que no?

5. Prendries la mateixa decisió? En què la canviaries? I en què no?

6. Com són les treballadores sexuals que has conegut?

7. Què n’esperes d’elles? És el mateix q’ue esperes de les teves parelles? Perquè (sí o no)?

8.  T’agradaria  que  les  treballadores  sexuals  que  has  conegut  fossin  diferents?  Què  no

t’agrada?

9. Creus que el fet d’haver consumir prostitució ha tingut algun impacte en la teva vida sexual

no monetaria?

BLOC 3. RITUAL DEL CONSUM DE PROSTITUCIÓ

L’objectiu principal del tercer bloc temàtic és obtenir informació sobre el ritual del consum de

prostitució en sí, així com identificar les narratives que construeix l’entrevistat al voltant d’aquest

consum.

1.  Pots  explicar-me  com  han  sigut  els  cops  que  has  consumit  prostitució? Sempre  sol  o

acompanyat?

2. Què senties quan vas entrar al local? I després?

3. Com va anar?

4. Com et senties durant la teva primera experiència? Com és que et senties així?
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5. I en acabar? Com et senties?

6. I la treballadora sexual què et deia?I tu que li deies? Què pensaves?

8. Què vas explicar als teus amics? Què et deien?

9. I ara, tu com ho veus?

10. Què diries que et fa tornar?

11. Diries que és una activitat que uneix?

12. Has sentit mai pressio de grup per consumir?

13. Què és el millor i el pitjor de consumir prostitució?
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Guió entrevistes individuals a 

homes que han format part de l’experiència però no han consumit prostitució

Objectiu general:  Analitzar  la  relació que s'estableix entre  la  construcció social  del  model  de

masculinitat hegemònica amb el consum de prostitució.

Finalitat:

1. Observar quines narratives la persona entrevistada construeix al voltant del consum vouyerista de

prostitució.

2. Construir un micro-relat de la vida sexual de la persona entrevistada.

3. Veure quina mena de noció de masculinitat i de feminitat hi ha darrere del ritual de «consumir»

prostitució, què espera la persona entrevistada d’aquest consum i què s’imagina que és.

4. Identificar la mena de preus que s'han de pagar per tenir sexe no monetari o sexe mercantil.

5. Observar si el consum de prostitució està relacionat amb un cert tipus de consum de pornografia.

6. Veure com construeix a la treballadora sexual.

7. Detectar el límit de l’acció.

Mostra: 1 persona

Preguntes:
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BLOC 1. TRAJECTÒRIA DE VIDA SEXUAL

L’objectiu d’aquest primer bloc temàtic és construir un mini-relat de la vida sexual de l’entrevistat,

en el que es pretén capturar l’iniciació a la vida sexual -entenent vida sexual com una vida sexual

adulta, que no vol dir una vida sexual completa amb la genitalitat inclosa- i com transita entre les

primeres relacions i com acaba entrant en el consum de prostitució.

1. Com són els  teus amics nois,  com els descriuries? Oberts, tancats,  facilitat per mostrar

afecte, respecte. És comú parlar de sentiments? És un grup empatic? Es pot compartir el que

sigui (coses íntimes?) o canvia molt a l’hora de compartir coses íntimes o fableses quan esteu

tots o quan estem pocs? (factor grup); i tu canvies molt quan hi sou tots o quan ets tu i un

altre?; Creus que es poden sentir cohibits per pressió de gurp o sents que hi ha alguna pressió

de grup, tan que tu la sentis com altres?; comentaris fora de lloc que poden fer senti a un altre

malament? competitivitat, individualisme, (pacte de tius per sobre les ties)? Són agressius?

Consideres que són molt masculins? Com es parla de les noies? És comú utilitzar l’humor per

ridiculitzar  a  algú,  o  excercir  control?  Notes  alguna  diferència  entre  parlar  amb  dones

amigues o amb homes amics? Perquè creus que passa això? Pots ser tu mateix? 

2. Quins trets destacaries més d’ells?

3. Quins t’agraden més i quins menys?

4. Com és ser un noi avui en dia, en el teu entorn?

5. Què t’agrada de ser noi? Que no?

6.  Hi  ha alguns  aspectes  que sents  que són obligacions que has de seguir per ser un noi

acceptat pel teu grup d’amics? 

7. Has tingut alguna relació de parella?

8. Les noies amb les que has sortit, què creus que esperaven de tu? Què els agradava? I què
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no?

9. I la teva vida sexual, quan va començar ? Com vas descobrir la satisfacció sexual? A quina

edat? Com?

10. Què destacaries de la teva vida sexual? Què t’agrada? Què no?

11. Com t’imaginaves la primera vegada que vas tenir una relació coital? Com va ser? Què

esperaves de la teva parella? I ella? 

12. Com creus que ha de ser sexualment un noi? Quin paper ha de tenir? Creus que és el que

tens tu? T’hi sents bé? És el mateix rol quan mantens relacions amb una dona? I amb un

home?

13. Com ha de ser una noia sexualment? Quin paper creus que ha de tenir?

BLOC 2. PRIMERA EXPERIÈNCIA AMB EL CONSUM VOUYERISTA DE

PROSTITUCIÓ

Aquest segon bloc temàtic pretén obtenir informació sobre el primer contacte de l’entrevistat amb

el consum vouyerista de prostitució.

3. Alguna vegada has consumit prostitució?

4. En el cas negatiu, has tingut alguna experiència propera amb aquest consum?

5. Recordes com va ser la primera experiència en participar del consum de prostitució?

6. Recordes alguna diferència del que t’imaginaves que seria I del que va ser en realitat?
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7. Em podries relatar com vas arribar a prendre aquesta decisió?

8. En vas parlar amb algú? Qui? Què et deia?

9. Què et va agradar d’aquesta decisió? Què no?

10. Prendries la mateixa decisió? En què la canviaries? I en què no?

11.  Com són les treballadores sexuals que has conegut?

BLOC 3. RITUAL DEL CONSUM DE PROSTITUCIÓ

L’objectiu  principal  del  tercer  bloc  temàtic  és  obtenir  informació  sobre  el  ritual  del  consum

vouyerista de prostitució, així com identificar les narratives que construeix l’entrevistat al voltant

d’aquest consum.

5. En quines altres circumstàncies has entrat a un pis/puticlub? 

2. Què senties quan vas entrar al local? Em pots posar un exemple? I després?

3. Com va anar?

4. Com et senties? Com és que et senties així?

5. Com percebs aquesta activitat?

7. Què diries que és el motiu que t’ha fet participar d’aquesta manera, però finalment no

consumir?

8. Et veus arribant a consumir en algun moment?
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9. Per què creus que els teus amics ho fan? 
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