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Esclaves 
de la llibertat
Una visió personal de la prostitució 
des de la crònica de successos 

TURA SOLER  > TEXT

Fa una vintena d’anys, l’Audiència i els jutjats de Girona celebraven judicis 
que feien riure. Molt de riure, perquè es tractava de certificar, per exemple, 
si al Club Iris, de Girona, o al Paco’s 2000, de la carretera de Lloret a Blanes, 
s’hi exercia la prostitució. Resultava ridícul veure com tots un senyors 
magistrats, adornats amb les seves punyetes, es passaven set hores discutint 
per trobar resposta a una pregunta a la qual hauria respost correctament 
qualsevol ciutadà.

capacitats. Així, sobre el paper, la nova re-
glamentació semblava coherent: qui volia 
fer de puta, feia de puta i no havia de retre 
comptes a cap aprofitat, i als macarrons 
que obligaven les dones o les coacciona-
ven se’ls havia de tirar al damunt tot el pes 
de la llei. Però, com sempre, feta la llei, feta 
la trampa. Aviat es va veure que la cosa de-
rivava malament. Un dia, a començament 
del segle xxi, a la comissaria de Girona 
van rebre una trucada d’una dona que es 
va identificar com a prostituta autòctona 
i que va formular una queixa a l’inspec-
tor que li va atendre la trucada: les pros-
titutes que venien de fora els estaven fent 
competència deslleial i els treien la feina. 
I reclamava ajut policial per recuperar la 
clientela i tornar les coses al seu lloc. No 
sé quin futur va tenir la meretriu del país, 
però el que sí que ha demostrat el temps 
és que en el cas de les prostitutes és bona 
la dita que diu que «De fora vingueren i de 
casa ens tragueren». 

L
es noies es prostitueixen a l’Iris? 
L’existència de bidets a les ha-
bitacions solia ser un indici 
clau per decantar la balança de 
la justícia cap a la condemna 

dels amos dels locals acusats d’un delicte 
d’inducció a la prostitució, que en aquells 
moments era delicte. I regentar un local 
on s’exercia la prostitució es considerava 
inducció. Tothom sabia on això passava, 
però la pràctica es tolerava i només s’ac-
tuava quan algú presentava una denúncia 
formal. La reforma del Codi Penal del 1995 
va provar de posar fi a la situació d’hipocre-
sia flagrant envers aquesta activitat –que 
tothom s’emmarrana a definir com «l’ofici 
més antic del món», cosa incomprensible, 
perquè necessàriament els primitius devi-
en haver d’aprendre primer a caçar abans 
que a negociar amb les carns–. El nou codi 
va deixar en delicte només el fet d’obligar 
algú a exercir la prostitució contra la seva 
voluntat i la prostitució de menors o dis-

La reforma del Codi Penal del 1995 va provar 
de posar fi a la situació d’hipocresia flagrant 
envers aquesta activitat
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Prostíbuls ostentosos
En qüestió d’uns anys, els bordells, els pi-
sos de relax i els vorals de les carreteres 
s’han omplert de dones i noies, algunes 
gairebé nenes, vingudes sobretot de paï-
sos sud-americans, africans i de l’Europa 
de l’Est. De prostíbuls d’aquests ostento-
sament grans i amb neons, n’hi ha comp-
tabilitzats més de seixanta només a les 
comarques gironines –tants com instituts 
públics de secundària, per fer-nos una 
idea de com rutlla el negoci de la prostitu-
ció–. Els pisos, més discrets, són incomp-
tables, i només cal fer una repassada a les 
planes dels diaris per veure que les pobla-
cions un xic grans estan clafides de pisos 
bordell. I a les carreteres, ho veu tothom: 
són plenes de noies que, de sol a sol, amb 
fred, pluja o vent, sacrifiquen el seu cos 
per uns quants euros, per al plaer de la cli-
entela. Sempre hi ha qui vol emmascarar 
la realitat, com el professor de gimnàstica 
que, de tornada del Maresme, en auto-

bús, amb un equip de futbol d’infantils, va 
respondre de forma molt enginyosa però 
molt hipòcrita a l’alumne que va pregun-
tar què eren aquelles noies assegudes en 
una cadira al voral. «Són bibliotecàries», li 
va respondre, aprofitant l’avinentesa que 
la darrera noia que havia vist estava de-
dicada, momentàniament, a la lectura. La 
hipocresia i la mentida, ja se sap, sempre 
ronden el món de la prostitució. 

Les màfies són els amos
Que cada vegada hi ha més prostitutes i que 
la majoria vénen de fora és evident, però el 
pitjor és que la majoria estan explotades per-
què es veu que els mafiosos del ram en saben 
un niu, d’esquivar el Codi Penal, i per més 
que es penalitzi l’explotació operen amb tota 
impunitat, de manera que les noies, per sortir 
de la misèria dels seus països, acaben a mans 
d’una colla de miserables que, en alguns ca-
sos, les mercadegen com si fossin bestiar. 
Per exemplificar com dominen el territori 

De prostíbuls ostentosos n’hi ha comptabilitzats 
més de seixanta a les comarques gironines, 
tants com instituts públics de secundària

>> Club Dallas,
d’Agullana.
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les màfies de la prostitució, recordo el cas de 
l’alcaldessa d’una població petita travessada 
per l’N-II, on hi havia sempre noies arran de 
carretera, que no gosava redactar una orde-
nança municipal que li permetés foragitar-
les perquè tenia por de les represàlies que 
poguessin emprendre els proxenetes contra 
el poble en general i la seva persona en par-
ticular. S’han fet amos del territori. 

Els puters, que són molts i molts i la 
causa de la proliferació del negoci tan fruc-
tífer dels macarrons, es justifiquen argüint 
que, al cap i a la fi, les estrangeres que vé-
nen a fer de prostitutes guanyen més així 
del que mai podrien guanyar al seu país o 
fent una altra activitat. Acostumen a jus-
tificar-se també dient que als prostíbuls 
estan ben aixoplugades i no els falta de 
res, excepte roba, que, és clar, com menys 
en duguin, millor. Els desmuntes els argu-
ments quan els proposes que, si troben que 
és una feina tan bona, vagin a demanar-hi 
plaça per a les seves filles (que la majoria en 
tenen) o nétes (que molts també en tenen) 
o parentes en general, i llavors s’escandalit-
zen. Més hipocresia: podem acceptar que 
aquests locals tinguin noies estrangeres es-
tabulades (els prostíbuls amb les noies ar-
renglerades a la barra sempre em recorden 
les vaques a l’estable), però ens escandalit-
zem de pensar només en la remota possibi-
litat que una parenta es guanyés la vida fent 
fel·lacions o fornicacions a preu fet.

Encaterinat de l’Svetlana
Si entrem a analitzar el perfil dels anome-
nats usuaris de la prostitució, no puc evi-
tar recordar-ne un que vaig tenir la gràcia 
de conèixer a partir de la desgràcia que 
va patir ell per culpa de la seva afició a les 
dones de pagament. Es tracta d’en Josep, 
un home de mitjana edat, econòmicament 
ben dotat, que, com ell reconeixia, ja tenia 
un àlies, Pepe, per a les seves incursions als 
prostíbuls. En Pepe, que era un bon jan, es 
va encaterinar d’Svetlana Boukona, àlies Di-
ana, una ucraïnesa de 22 anys que exercia 
a l’Eden. La noia li va fer creure que també 
s’havia enamorat i que volia viure amb ell. 
Però hi havia un problema: per deixar l’Eden 
i anar-se’n al paradís terrenal d’en Pepe, 
Svetlana havia de pagar 21.000 euros a la 
màfia de torn per eixugar el deute que tenia 
contret amb les persones que l’havien dut 

Els prostíbuls amb les noies 
arrenglerades a la barra sempre 
em recorden les vaques a l’estable

>> Club Madam’s, 
de Capmany.



revista de girona 263 > 75

a Catalunya per fer de prostituta. En Josep 
no s’ho va pensar ni un moment, va treure 
21.000 euros de la seva llibreta del banc, es 
va presentar amb els diners al club i els va 
entregar a l’amo. I se’n va anar, content com 
unes pasqües, cap a casa amb l’Svetlana, 
disposat a viure un conte de fades.

La noia va passar una nit a casa del seu 
benefactor (ella li va cuinar uns ous ferrats 
i tot, segons va explicar), però l’endemà 
havia desaparegut i tothom pot imaginar 
on va anar a parar. L’home, desesperat, va 
intentar recuperar-la. Al club van fer l’orni i 
li van dir que era un problema entre la noia 
i ell, i fins i tot va anar als Mossos a presen-
tar una denúncia. L’agent que el va atendre, 
amb bon criteri, el va aturar a mig fer dient-
li que si volia acabar de formular la denún-
cia se l’hauria de detenir a ell, perquè el que 

relatava que havia fet, comprar una dona 
amb diners, tenia una tipificació penal: 
tràfic de persones. Després de la denún-
cia interruptus, en Pepe encara va provar 
d’anar a la consulta d’un advocat, aquest 
cop acompanyat fins i tot de la seva mare, 
per intentar recuperar la noia. Va costar 
molt de fer-li veure que havia estat víctima 
del que ha passat a anomenar-se estafa de 
la prostituta penedida, de la qual han estat 
víctimes altres incauts. La seva mare ho va 
veure més ràpid i, per evitar mals majors, va 
treure el nom del fill de la llibreta del banc 
i així va salvaguardar els estalvis. La mare, 
per dir-ho planer, va ser més puta; tot i que 
no tant com els explotadors dels bordells, 
que són, en definitiva, els que acumulen 
grans capitals gràcies a la prostitució, sovint 
sense rendir-ne comptes a Hisenda. 

Els explotadors dels bordells són, en definitiva,  
els que acumulen grans capitals gràcies a la prostitució, 
sovint sense rendir-ne comptes a Hisenda

>> Prostíbul a 
el Far d’Empordà.
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no consta que mai ningú l’hagi detingut. La 
noia, em sembla recordar que es deia Asya, 
és un trist exemple de quin tipus de dones 
troben idònies per explotar els mafiosos, 
que sovint són compatriotes d’elles.

No hi ha dubte que la prostitució ge-
nera uns guanys excepcionals i que les 
operàries del sexe no en són pas les bene-
ficiàries. I també és evident que ara que la 
llei condemna els que forcen les dones a 
prostituir-se, els rufians que les porten en-
ganyades, les maltracten i se’ls queden els 
guanys cada cop campen més tranquils. I 
també resulta curiós veure la feinada que fa 
la policia fent batudes periòdiques als ma-
crobordells, eufemísticament anomenats 
per alguns locals d’oci nocturn. Les operaci-
ons són calcades i sempre acaben amb un 
grapat de dones empaperades per infracció 
de la llei d’estrangeria, i els amos i respon-
sables dels locals detinguts o imputats per 
delictes contra els drets dels treballadors, 
afavoriment de la immigració il·legal i de-
licte relatiu a la prostitució. Però no recordo 
cap cas que, de moment, hagi acabat amb 
els amos condemnats; de fet, ni tan sols en 
recordo cap que hagi arribat a judici. 

A les comarques de Girona hi ha molts 
i molts casos de prostitutes que han estat 
víctimes de morts violentes

Búlgara, analfabeta i queixalada
I tenen raó els que diuen que les meretrius 
vingudes de fora, enganyades o no, gua-
nyen més del que guanyarien si no hagues-
sin passat fronteres. Però, crec, la qüestió 
és una altra: tenien cap altra possibilitat 
per guanyar-se la vida, aquestes noies? El 
perfil de les prostitutes ha variat. Ara ja no 
són vocacionals i convençudes, com aque-
lla que es queixava que les estrangeres li 
havien tret la feina. En una batuda a la qual 
la policia em va permetre assistir vaig veure 
com arreplegaven diverses noies que para-
ven arran de la carretera. Una d’elles em va 
impressionar especialment. Era una noia 
alta i rossa que físicament feia molt d’efec-
te, però que es veia de seguida que era un 
xic curta de gambals, o si més no totalment 
analfabeta. Era búlgara i, tot i que li van po-
sar un intèrpret, li costava entendre tot el 
que la policia va plasmar en la paperassa 
on s’instava la seva expulsió, i a l’hora de 
signar l’expedient ho fa fer amb una creu. 
No sabia escriure. La noia tenia a les cui-
xes unes marques evidents de mossegades. 
No eren de gos, sinó d’un client que tenia 
la mania de queixalar les prostitutes i que 

>> Club Desire,
de la Jonquera.
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Les feministes, que aprofiten els assassinats de dones 
per fer manifestacions contra la violència masclista, 
mai surten al carrer quan l’assassinada és una puta

Assassinades i oblidades
Els policies defensen, però, que aquestes ma-
crobatudes són l’única oportunitat que tenen 
de trobar alguna noia que acabi confessant 
que es prostitueix per força i delati els explo-
tadors. Perquè la declaració de les explotades 
és l’única arma per atrapar els explotadors, i 
la majoria de les dones pateixen una mena de 
síndrome d’Estocolm envers els seus domi-
nadors, dels quals depenen. És un peix que es 
mossega la cua i que manté els proxenetes en 
el terreny de la impunitat. 

En canvi, sí que tinc presents molts i 
molts casos, només a les comarques de Gi-
rona, de prostitutes que han estat víctimes de 
morts violentes: Edit Leke (Puigcerdà, 2004), 
Vasirka Velicova (Roses, 2009), Maria Núñez 
Gómez (Blanes, 2007), Miglena Petrova (Hos-
talric, 2006), Petronela Voroneau (Sils, 2005), 
Isabel Beatriz Díaz Muñoz (Maçanet de la 
Selva, 2001), Maria Veselova (Sant Sadurní 

d’Osormort, 2005), Sandra Soledad Vergara 
Roa (Calonge, 2006), Vjollak Papa (Girona, 
2003), Oxana Motri (Salt, 2008)... Si ho con-
siderem una feina com una altra, això de la 
prostitució (jo no ho tinc clar), es veu que és 
un ofici d’alt risc. I fixeu-vos que les feminis-
tes de torn que aprofiten els assassinats de 
dones per fer concentracions i manifestaci-
ons contra la violència masclista, mai surten 
al carrer quan l’assassinada és una puta. ¿Que 
no té el mateix valor la vida d’una meuca, que 
la violència la sol patir diàriament i no d’un 
home sinó de diversos, que la d’una mestres-
sa de casa? Hipocresia a dojo.

Conclusió: legalitzant el lliure exercici 
de la prostitució s’ha aconseguit esclavitzar 
les persones que l’exerceixen. No s’albira, 
doncs, cap futur gaire esperançador per-
què les anomenades dones de mala vida 
visquin dignament. 

Tura Soler és periodista de successos.
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>> La policia nacional retira 
les prostitutes de la carretera 
d’Orriols a Viladamat.




