
Les conclusions a què ha arribat 

un estudi fet per diverses 

universitats britàniques és 

contundent: les possibilitats de 

casar-se són inversament 

proporcionals al nivell 

intel·lectual en el cas de les dones 

i directament proporcionals en el 

cas dels homes. Una revista 

australiana ho confirma: les dones 

intel·ligents no perden el temps 

amb ximples, cosa que disminueix 

les alternatives. 

 

Açò em recorda el títol del capítol 

d’un llibre meu, “El poder femení 

arruga el penis”. Durant massa 

temps s’ha considerat la 

intel·ligència femenina un 

inconvenient. Tot i amb això, cada 

vegada hi ha més homes que 

s’estimen dones triomfadores, les 

quals fan augmentar el seu desig. 

Sens dubte, són els que convé, ni 

competeixen com a mascles ni 

perden la virilitat.   
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Diverses universitats britàniques 

han conclòs que les possibilitats 

de casar-se són inversament 

proporcionals al nivell 

intel·lectual en el cas de les dones 

i directament proporcionals en el 

cas dels homes. Una revista 

australiana ho confirma: les dones 

intel·ligents tenen menys 

alternatives perquè no perden el 

temps amb ximples. 

 

 “El poder femení arruga el 

penis”, deia en un llibre meu. 

Durant massa temps s’ha 

considerat la intel·ligència 

femenina un inconvenient. 

Tanmateix, cada vegada hi ha més 

homes que s’estimen dones 

triomfadores, les quals fan 

augmentar el seu desig. Sens 

dubte, són els que convé, ni 

competeixen com a mascles ni 

perden la virilitat. 
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Les possibilitats de casar-se són 

inversament proporcionals al 

nivell intel·lectual en el cas de les 

dones i directament proporcionals 

en el cas dels homes, han conclòs 

diverses universitats britàniques. 

Una revista australiana ho 

confirma: les dones intel·ligents 

tenen menys alternatives. 

 “El poder femení arruga el 

penis”, deia en un llibre meu. 

Durant massa temps s’ha 

considerat la intel·ligència 

femenina un inconvenient. 

Tanmateix, cada vegada hi ha més 

homes que s’estimen dones 

triomfadores perquè fan 

augmentar el seu desig. Són els 

homes que convenen: ni 

competeixen com a mascles ni 

perden la virilitat. 
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Les possibilitats de casar-se són 

inversament proporcionals al 

nivell intel·lectual en el cas de les 

dones i directament proporcionals 

per als homes, han conclòs 

diverses universitats britàniques. 

Una revista australiana ho 

confirma: les dones intel·ligents 

tenen menys alternatives. 

 “El poder femení arruga el 

penis”, deia en un llibre meu. 

Durant massa temps s’ha 

considerat la intel·ligència 

femenina un inconvenient. 

Tanmateix, cada vegada hi ha més 

homes que s’estimen dones 

triomfadores perquè fan 

augmentar el seu desig. Són els 

homes que convenen: ni 

competeixen com a mascles ni 

perden la virilitat. 
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Les possibilitats de casar-se són 

inversament proporcionals al 

nivell intel·lectual en el cas de les 

dones i directament proporcionals 

per als homes, han conclòs 

diverses universitats britàniques. 

Una revista australiana ho 

confirma: les dones intel·ligents 

tenen menys alternatives. 

“El poder femení arruga el penis”, 

deia en un llibre meu. Massa 

temps s’ha considerat la 

intel·ligència femenina com un 

inconvenient. Tanmateix, cada 

vegada hi ha més homes que 

s’estimen dones triomfadores 

perquè fan augmentar el desig. 

Són els homes que convenen: ni 

competeixen com a mascles ni 

perden la virilitat 
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