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RESUM 
 
L’actriu anglesa Madeleine Carroll, nom destacat dels escenaris, protagonista de 
pel·lícules de Hitchcock i de destacats títols de Hollywood, i personalitat activa i 
compromesa durant la II Guerra Mundial, va passar llargues temporades a la Costa 
Brava des dels anys 30 fins al 1969.  
 
En morir el 1987 sense descendència ni família propera, el seu llegat va passar a la 
senyora Anita Ponsatí, qui durant trenta anys va servir i acompanyar a l'actriu, esdevenint 
la seva persona de confiança. Avui, l’hereu d’Anita fa donació de l’arxiu documental i 
fotogràfic de Madeleine Carroll al Museu del Cinema    
 
Aquesta donació consta de 420 fotografies, 748 cartes i telegrames, 14 publicacions, i 
200 altres documents. Aquest fons passarà a formar part del Museu del Cinema i del seu 
fons documental.  
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1. DESCRIPCIÓ DEL FONS OBJECTE DE LA DONACIÓ 
 
L’arxiu de Madeleine Carroll comprèn: 
 
§ Documentació relacionada amb la seva vida professional com a actriu de teatre i 

de cinema: fotografies, guions, retalls de premsa, agendes...   
 
§ Documentació relacionada amb l’activitat portada a terme durant la II Guerra 

Mundial: fotografies, documents de l’American Red Cross, cartes i guions del 
programa de radio Madeleine Carroll a Paris, textos de conferències, 
documentació sobre l’orfenat del Castell de Saudreville... 

 
§ Documentació personal: cartes, agendes, fotografies, passaports, documents 

legals 
 
La donació consta de:  
 

420 fotografies 
748 cartes i telegrames 
14 publicacions 
200 documents diversos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. DE MADELEINE CARROLL A NARCÍS PONSATÍ  
 Morta la seva mare i lluny de la seva filla Anne-Madeleine Heiskell que vivia a Estats 
Units amb el seu pare i moriria poc temps després a causa de les drogues, Madeleine 
Carroll va posar en Anita Ponsatí tota la seva confiança i estima fins al punt de fer-la 
dipositària dels seus béns.  
Anita Ponsatí havia entrat al seu servei a la dècada dels seixanta, recomanada pel 
mossèn del poble, i hi va romandre fins a la mort d’aquesta l’any 1987. Durant aquests 
anys va seguir l’actriu en els seus diversos trasllats i va viure a França, al Château de la 
Volgré i París, i a diferents indrets de la Costa del Sol. Sempre mantenint la fidelitat a “la 
senyora”, Anita va tenir cura fins a la seva mort, l’any 1994, de no dispersar aquest 
material que ara el seu hereu, Narcís Ponsatí, dóna al Museu del Cinema. 
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3. NOTA BIOGRÀFICA: MADELEINE CARROLL 
 
Madeleine Carroll (West Bromwich, Birmingham, 1906, San Pedro de Alcántara, 1987), 
que exercia de professora de francès, va viatjar a Londres a estudiar interpretació, 
obviant l’oposició familiar. El seu debut com a actriu professional en el teatre no es va fer 
esperar, i aviat rebé propostes per treballar en el cinema, en papers de protagonista, en 
nombroses produccions britàniques, que la convertiren en un rostre molt popular.  
 
El reconeixement internacional li arribà 
després de convertir-se en la primera de 
les rosses emblemàtiques d’Alfred 
Hitchcock a 39 escalones i El agente 
secreto, que comportà el seu salt definitiu a 
Hollywood, on ja havia treballat el 1934 
amb John Ford. El seu treball amb les 
grans productores es traduïa a 
protagonitzar tres pel·lícules per any al 
costat d’actors reconeguts com Gary 
Cooper, Robert Donat, Henry Fonda, Fred 
McMurray, Tyrone Power, Bob Hope i 
Sterling Hayden.  
 
Carroll va interpretar tot tipus de papers 
des del d’espia, en les típiques pel·lícules 
d’entreguerres, fins al de princesa, passant 
pel d’infermera, i va destacar en comèdies 
romàntiques i d’embolics. 
 
Després de la mort de la seva única 

germana en un bombardeig de Londres el 1940, Madeleine decideix abandonar Hollywood 
per dedicar-se exclusivament a donar suport a la causa aliada i ajudar a les víctimes de la 
guerra. Amb altres actors i actrius de Hollywood que tenien les seves arrels al vell continent 
començà a participar en diverses campanyes de propaganda i ajut per combatre l’amenaça 
nazi. 
 
Carroll, a banda de prestar el seu suport a l’exercit britànic, va començar a implicar-se 
activament i va treballar per a l’United Seamen’s Service, els mariners civils que abastien 
els vaixells de guerra, exposats igualment al perill, però discriminats davant del prestigi 
dels “marines” de l’exèrcit.  
 
Va rebre també encàrrecs de caràcter institucional que la van portar a visitar oficialment el 
Canadà, a acostar-se a les fàbriques d’armament o a oferir conferències que ella mateixa 
redactava, per a demanar el suport a la causa aliada.  

El seu compromís amb els desvalguts a causa de la guerra la va dur a convertir en 
orfenat una propietat que havia adquirit uns anys abans, prop de París. Al Château de 
Saudreville, s’hi van arribar a allotjar 320 infants orfes, fills de presoners o de famílies 
sense recursos.  
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Contemporàniament a la seva acció en favor dels infants, Madeleine Carroll es va 
implicar en el projecte de Blockade 
(William Dieterle, 1938), una de les 
tres pel·lícules produïdes des del 
sector del cinema comercial dels 
Estats Units, que tenen com a fons el 
conflicte contemporani de la Guerra 
Civil a Espanya, malgrat que des del 
mateix govern americà es dictessin 
criteris seriosos de no-intervenció. 
Amb la barreja entre ideologia i 
cinema d’evasió, es pretenia 
conscienciar la societat civil americana 
de la significació de la pèrdua de 
valors democràtics i la destrucció del 
poder legalment establert a l'Espanya 
republicana.  
 
L’any 1942 –amb el nou cognom Hamilton - decidí posar-se al servei de l’American Red 
Cross. Va ser enviada a Europa i passà 
alguns mesos als trens-hospital de la 
Creu Roja a Nàpols i a Foggia atenent 
els soldats ferits després de les batalles 
d’Anzio i Montecassino (Itàlia).  
 
Tot i que la seva era una tasca de base, 
la condició d’estrella cinematogràfica, 
malgrat el seu intent de preservar 
l’anonimat, la portà a relacionar-se amb 
personatges d’alt nivell de l’àmbit polític 
i militar i va esdevenir un enllaç molt 
valuós entre els diferents graons de 
l’administració americana i també un 
pont excepcional per als contactes 
internacionals, sobretot en les relacions 
franco-americanes.  
 
L’agost del 1944 les tropes aliades entraven a París i es deixava enrere l’ocupació nazi. 
La població civil va acollir amb gran alegria l’arribada dels soldats, però al cap d’un any la 
convivència amb els americans era difícil. Els Serveis Americans d’Informació van posar 
en marxa un programa de ràdio, el mitjà de difusió per excel·lència a l’època, per 
intentar suavitzar l’efecte de “nova ocupació” que provocaven les tropes nord-americanes 
instal·lades en territori francès. El comportament dels soldats fou motiu de xoc a diverses 
poblacions; els seus habitants consideraven que el seu tarannà, desimbolt i a vegades 
desvergonyit, quedava prou lluny de l’ideal de soldat americà de cel·luloide que 
Hollywood havia fabricat i exportat. 
 
Madeleine Carroll va ser considerada la persona ideal, com a actriu de renom internacional, 
com a membre de l’American Red Cross i pel seu coneixement de la llengua i cultura 

Fotograma del film "Blockade" (W. Dieterle) 

M. Carroll en un tren de la Creu Roja durant la II Guerra 
Mundial 
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franceses, per portar a terme la tasca de 
sensibilització de la població i intentar, 
mitjançant uns guions molt elaborats, 
transformar l’opinió i fomentar la 
tolerància. Les emissions setmanals de 
Madeleine Carroll à Paris  (maig 1945 – 
febrer 1946) van obtenir un gran ressò i 
gran quantitat d’oients es van decidir a 
escriure a l’actriu per exposar-li les seves 
pròpies experiències.  
 
Després de la interrupció voluntària de 
la seva carrera durant la II Guerra 
Mundial, Carroll no va aconseguir 
recuperar l’interès de les grans 
productores. Malgrat tot, s’acomiadà del 
cinema amb un paper estel·lar 
interpretat de manera excel·lent a la 
pel·lícula de Preminger El abanico de 
lady Windermere, el 1949.  
 
El 1948 Madeleine Carroll puja als 
escenaris teatrals amb Goodbye, My 
Fancy, dirigida per Sam Wanamaker. 
Escrita per Fay Kanin, aquesta obra 
incideix en la importància del paper 
públic de les dones en una època, poc 
després del final de la II Guerra 
Mundial, en què se les encoratjava a 
romandre en l’àmbit domèstic. Va 
assolir ràpidament un gran èxit de 
crítica i públic, i va arribar a les 446 
representacions. Tanmateix, el seu to 
progressista va fer que es denunciés 
l’obra per afinitats comunistes, i autors i 
actors van haver de passar pels 
tribunals, que van rebutjar l’acusació.  
 
Madeleine s’havia casat i divorciat 
quatre vegades: Philip Astley (1931-
1940), Sterling Hayden (1942-1946), 
Henri Lavorel (1946-1950) i Andrew 
Heiskell (1950-1965).  
 
 

Emissió del programa de ràdio "Madeleine carroll a 
Paris" 

Carta enviada al programa de ràdio 
"Madeleine Carroll a Paris" 
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4. MADELEINE CARROLL I LA COSTA BRAVA 
 
Amb l'ideal de poder gaudir de la Mediterrània i desestimada la compra d'una finca a la 
Costa Blava francesa, Madeleine Carroll i el seu marit Lord Astley van visitar per primera 
vegada la Costa Brava el 1934 animats pel matrimoni Woedvodsky, els “russos” de Cap 
Roig. Després de diverses estades a Calella i Palamós, adquiriren una pineda a Treumal, 
Calonge, on feren construir el Castell Madeleine, acabat el 1936.  
 
La Guerra Civil i la reeixida carrera de Carroll a Hollywood van mantenir-la allunyada 
d'aquestes contrades, però no per això va renunciar a la propietat del castell en el 
moment de divorciar-se del seu primer marit. 
 
A partir d'aquell moment, Treumal esdevé un refugi per al descans de la prestigiosa 
actriu i amb el temps una de les seves residències habituals on convivia amb la seva 
mare i on rebia actors, empresaris, polítics i personalitats europees i nord-americanes, 
entre les quals hauria destacat el president Kennedy, que tenia previst passar-hi les 
vacances de l'estiu de 1964.  
 
Durant aquests anys i fins a la venda de la finca, Carroll fou una presència destacada 
dins la vida social de la Costa Brava, i una de les seves millors ambaixadores. Per aquest 
motiu, l’Ajuntament de Calonge va voler, anys més tard, que les seves despulles 
reposessin per sempre prop de Treumal. 
 
A finals dels seixanta la Costa Brava s'havia convertit en destí d'un incipient turisme de 
masses que desencantava Madeleine Carroll. El 1969 decidí traslladar-se a una zona 
menys concorreguda i escollí San Pedro de Alcántara, a Màlaga, on visqué els darrers 
anys de la seva vida dedicant-se als negocis immobiliaris i al treball en fundacions de 
caràcter humanitari. Allí va morir l'octubre de 1987.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construcció del Castell Madeleine (Calonge) 



 8 

5. EXPOSICIÓ  MADELEINE CARROLL, ACTRIU COMPROMESA 
 
Part del material que avui rep el Museu del Cinema, ja li va ser cedit temporalment l’any 
2006 per tal de formar part de l’exposició temporal Madeleine Carrol, actriu compromesa, 
que es va programar coincidint amb el centenari del seu naixement i el vintè aniversari de 
la seva mort. 
 
La mostra recordava el seu vessant d’actriu de gran renom als anys 30 i 40, el seu 
compromís social i polític durant i després de la II Guerra Mundial, i la seva relació amb 
la Costa Brava i Calonge, on està enterrada. 
 
 

 
 
 
 
6. FILMOGRAFIA DESTACADA 

 
1929  
L’instinct (El instinto) – Leon Mathot/André Liabel. Amb Leon Mathot.  
 
1933 
I was a spy (Yo he sido espía)-Victor Saville. Amb Herbert Marshall. Interpreta a 

Martha Cnockhaert 
 
1934 
The world moves on (Paz en la tierra)-John Ford. Amb Franchot Tone. Interpreta a 

Mrs. Warburton i Mary Warburton Girard 
 
1935  
The thirty-nine steps (39 escalones)- Alfred Hitchcock. Amb Robert Donat. Interpreta 

a Pamela 
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1936 
Secret Agent (El agente secreto)- Alfred Hitchcock. Amb John Gielgud. Interpreta a 

Elsa Carrington 
The General die at down (El general murió al amanecer)-Lewis Milestone. Amb Gary 

Cooper. Interpreta a Judy Perrie 
 Lloyds of London (Lloyds de Londres)- Henry King. Amb Tyrone Power. Interpreta a 

Lady Elizabeth 
 
1937 
On the avenue – Roy Del Ruth. Amb Dick Powell. Interpreta a Mimi Caraway 
The prisoner of Zenda (El prisionero de Zenda)- John Cromwell. Amb Ronald 

Colman. Interpreta a la Princesa Flàvia 
 
1938 
Blockade -William Dieterle. Amb Henry Fonda. Interpreta a Norma 
 
1939 
Cafe Society  (Locuras de millonario) – Edward H. Griffith. Amb Fred MacMurray. 

Interpreta a Christopher West 
Honeymoon in Bali (Un novio para tres novias)-Edward H. Griffith. Amb Fred 

MacMurray. Interpreta a Gail Allen 
 
1940  
Safari (Safari)-Edward H. Griffith. Amb Douglas Fairbanks Jr. Interpreta a Linda 
Stewart 
North West mounted police (Policía montada del Canadá)-Cecil B. De Mille. Amb 

Gary Cooper. Interpreta a April Logan 
 
1941 
Virginia (Virginia)- Edward H. Griffith. Amb Fred MacMurray. Interpreta a Charlotte 

Dunterry 
One night on Lisbon- Edward H. Griffith. Amb Fred MacMurray. Interpreta a Leonora 

Perrycoate 
Bahama Passage- Edward H. Griffith. Amb Sterling Hayden. Interpreta a Carol 

Delbridge 
 
1942  
My favourite blonde (Mi rubia favorita)-Sidney Lanfield. Amb Bob Hope. Interpreta a 

Karen Bentley 
 
1948 
An innocent affaire (No te fies de tu marido)- Lloyd Bacon. Amb Fred MacMurray. 

Interpreta a Paula Doane 
 
1949  
The fan (El abanico de Lady Windermere) – Otto Preminger. Amb George Sanders. 

Interpreta a Mrs. Erlynne 
 

 
Girona, novembre 2018 


