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“El retrat íntim d’una vida que torna a començar [...] Rebel Menopause, 
un documental que entra al cor i a la vida de la seva protagonista i un 
relat de la història de les lluites de les dones a França”.   

Lucia Occhipinti, Media Crítica  

“Un cant a la llibertat que no coneix fronteres i molt menys les de l’edat”. 

Delia Vaccarello, l’Unità 
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Menopausa rebel 
Adele Tulli, Gran Bretanya/Itàlia, 2014

“La menopausa és el començament de la vida!” Thérèse Clerc 
descriu amb aquestes paraules l’experiència de fer-se gran. 
Amb 85 anys, aquesta militant i apassionada feminista va 
posar en marxa la Casa Baba Yaga, un innovador projecte de 
convivència per a dones de més de 65 anys. Adele Tulli recull 
a Menopausa rebel les experiències de les dones que hi viuen i 
elabora un retrat íntim de Thérèse, una dona que viu la madu-
resa com “un temps de completa llibertat”.  

Parlen sobre el tema

Dolores Juliano: Menopausa saludable des de l’antropologia, oportuni-
tats vitals del canvi respecte dels estereotips

“Tradicionalment les expectatives sobre com havien de ser, quin aspecte havien 
de tenir i què havien de sentir les dones, no es realitzaven a partir dels seus 
propis projectes i desitjos, sinó des de la mirada masculina. La visió androcèntrica 
del món valorava en les dones aquells trets que els homes buscaven en elles, els 
que els permetien de mantenir els seus privilegis. Així, juntament amb la bellesa i 
la joventut que les feia desitjables, s’esperava docilitat, dolçor i vocació de servei, 
que les feia manipulables. Les dones grans constituïen l’antimodel, ja no eren tan 
belles, i en canvi eren experimentades i escèptiques. La dona sàvia era un risc. 
Adquiria poder al mateix temps que perdia atractiu. El balanç era desolador. Tot 
el que s’adquiria d’experiència vital es vivia com a pèrdua de feminitat. Afortuna-
dament tot això “pot” escriure’s en el passat, tot i que part d’aquests estereotips 
segueixen funcionant. Només un canvi en la mirada pot permetre l’acceptació de 
l’edat, sense la “vergonya” que implica sentir-se per sota del patró exigible”.

Anna Freixas: Las mujeres olvidan pronto la menopausia

“És el moment de la vida [dels 50 anys cap endavant] més real i propi, el més 
conscient per a la majoria de les dones. El protagonisme atorgat a la menopausa 
és temporal i efímer, moltes vegades interessat, tant pels mascles nerviosos amb 
la seva sexualitat alacaiguda, com per part de la indústria menopàusica que nego-
cia amb el nostre cos. Les dones afortunadament l’oblidem aviat i ens apliquem a 
prendre les regnes dels nostres cossos i les nostres vides que, a aquestes alçades 
de la vida, prou falta ens fa”. 

Llicenciada en estudis d’Àsia del Sud 
a la Universitat de Cambridge i en 
Cinema Documental a Goldsmiths, 
Adele Tulli és avui en dia realitzadora 
de documentals, editora i curadora. 
Arran d’una investigació al voltant 
dels moviments feministes i LGBT 
a l’Índia contemporània va realitzar 
el premiat documental 365 without 
377, sobre la discriminació homo-
sexual a l’Índia. El seu segon film, 
Rebel Menopause, és un retrat íntim 
d’una dona extraordinària i de les se-
ves idees inspiradores al voltant de la 
vellesa. Adele Tulli és també curado-
ra de Doc Italy, una sèrie documental 
setmanal organitzada per l’Institut 
Cultural Italià a Londres que pretén 
mostrar el millor cinema documental 
italià al Regne Unit. 

“La història que vull explicar és el 
retrat íntim d’una dona amb què em 
vaig trobar a París fa un parell d’an-
ys, i de la que em vaig enamorar tan 
bon punt la vaig conèixer. Desafia 
molts estereotips respecte de la ve-
llesa i les dones grans. Normalment 
veiem les dones grans representa-
des a la societat i a les pel·lícules 
d’una manera força negativa. Ella 
encarna un cos envellit amb orgull, 
goig, diversió i creativitat, que és el 
que crec que em va inspirar i espero 
que també a qui vegi la pel·lícula...”

Comentari de la directora


