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La cultura popular i la dona
Les frases que a continuació presentem  són una 
mostra  de  les  infinites  en  què  la  cultura  popular 
parla de les dones, moltes vegades només apreciant 
l'aspecte físic i extern de la dona, sense valorar gens 
ni  mica  les  qualitats  tant  intel·lectuals  com 
personals.

Sigui qui sigui, en moltes d' aquestes frases es pot 
veure reflectit el pensament superficial que es té de 
les dones.

Aquests  refranys  poden  tenir  diferents  significats 
segons el punt de vista de la persona, una dona les 
valorarà d'una manera més seriosa sent crítica amb 
el  que es diu, en canvi un home les valorarà des 
d'un punt de vista crític i burleta.

El significat d'algunes pot ser una mica arrogant per 
part  de  l'home,  s'endevina  masclisme,  violència, 
egoisme, ...

A la llum d'una teia, 
no hi ha dona lletja.

Al que té carro i muller 
mai li faltarà què fer. 

Baralles entre muller i marit 
de la taula al llit. 

Bèstia xica i dona gran, 
traieu-me-les del davant. 

Dona boja i burro guit, 
bon partit! 

Dona i sardina, 
com més petita, més fina. 

Dona jove i home vell, 
no hi ha pas remei per a ell. 

Dona ociosa 
no pot ser virtuosa. 

Amb les dones i amb la mar, 
s'ha de saber navegar. 

A casa de dona rica, 
ella mana i ella crida. 

Per exemple:

A la dona busca-la prima i neta 
que grossa i bruta ja s'hi torna.

En aquesta es pot veure l'arrogància masclista.  Et 
diu que la teva parella te la busquis prima i neta ... 
volent dir nova, perquè després ja es tornarà grassa 
i quan a  casa comenci a fer les feines de la llar, 
s'acabarà empitjorant.

A la dona has de jutjar 
en veure-la caminar.

En aquesta  es   refereix  que  només  a  la  dona la 
valoren per l'aspecte  físic i  això a una dona no li 
agrada perquè saps que té molts altres valors que 
no es  poden veure  de  manera  externa.   S'ha  de 
conèixer-les.

Cargol i dona, 
tot l'any és bona.

Aquesta es refereix que la dona és de la la mateixa 
quotidianitat que el cargol.  Un animaló senzill i de 
poc valor.


