Associació
DONES MUNDI
Les CARIÀTIDES del món
Quin és el paper de les dones gran que surten en les
sèries de TV a Catalunya i a Espanya?
Dones egoistes. Dones amb poder econòmic, dintre de les empreses i de les
seves famílies.
Dones que malgrat la seva edat busquen desaforadament trobar un
company, i que fan tot el que calgui per estar “maques”. Dones
manipuladores. Dones superficials i tafaneres.
On és el secret de que aquestes sèries tinguin èxit? Aquestes dones que
surten a les sèries, acostumen a fer el que volen, i fan fer als altres el que
volen elles. Al menys és el que volen representar.
Hi ha moltes dones que viuen invisibles, sols servint i ajudant, invisibles
inclús per els que tenen més a la bora.
Pensem que aquest deu ser un dels motius que el veure aquestes dones
"importants" els ompli el buit que puguin estar vivint.
Quins estereotips ens agradaria veure:
El de les dones valentes i amb coratge que estan donant suport als seus
marits, vells i malalts moltes vegades.
Dones, molt grans, que amb alegria cuiden de la seva llar, fan els dinars i no
paren en tot el dia perquè el marit, els fills i els nets ho tinguin tot a punt.
Avies acollidores que sempre tenen una estona per escoltar a la neta o al net
donant l'afecte i l'estimació que de vegades els pares per molt enfeinats no
tenen el temps que els fills necessiten.
Dones que accepten el pas dels anys amb serenitat i alegria. Que no els
importa l’arruga. Que se senten felices i contentes d’haver arribat on son.
Que si son vídues, no volen un altre homes, perquè guarden un molt bon
record dels moments passats amb el seu marit.
Dones que treballen en associacions, partits polítics, sindicats i moviments
socials com a voluntàries per un societat justa i humana.

Que lluny estem de les tribus indies i de molts llocs del món on, sense tanta
pretesa cultura, les dones grans son respectades i venerades per la seva
saviesa i tot el que han aportat.
Aquesta és la dona gran que ens agradaria sortís a la TV: alegre, divertida,
amb coratge, amb la força que donen els anys viscuts, amb capacitats per
inspirar, per ensenyar i sobretot per estimar.
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