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MADELEINE CARROLL 
Actriu compromesa 

 
Quan el 1934 Madeleine Carroll va trepitjar per primera vegada la Costa 
Brava, aquesta actriu anglesa era encara poc coneguda fora de les pantalles 
britàniques. L’imminent pas cap a Hollywood li va fer encetar una carrera 
fulgurant impulsada pel treball amb alguns dels més prestigiosos directors 
del moment: John Ford, Alfred Hitchcock, William Dieterle, Cecil B. de 
Mille… Va ser en aquesta època quan les nostres comarques es van 
convertir en refugi de l’estrella entre rodatge i rodatge, però la tranquil·litat 
que més anhelava es va veure interrompuda per l’esclat de la Guerra Civil, 
que la va mantenir allunyada de la seva propietat catalana.  
 
En poc temps la mateixa ombra de la guerra s’estendria per tot Europa. 
Madeleine Carroll no va voler ser una simple espectadora del conflicte i va 
decidir-se a participar activament per recuperar la pau i els valors 
democràtics i es va implicar d’una manera molt personal com a membre de 
la Creu Roja, per donar suport a les víctimes més directes de la guerra, 
sobretot als nens orfes francesos i als soldats americans ferits.  
 
Ara, aprofitant el centenari del seu naixement i valent-nos d’alguns objectes i 
documents del llegat de l’actriu, que ella mateixa conservava com els seus 
records més preuats, us proposem fer un recorregut per descobrir els 
diferents aspectes de la vida de Madeleine Carroll, des del més glamourós al 
més compromès. 
 
 

Dolors Maset 
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GUIÓ 
 

 

MADELEINE CARROLL 
Actriu compromesa 

 

 
Una actriu anglesa a Hollywood 
 

Poc temps després de descobrir la passió pel teatre a la universitat, Madeleine Carroll (West Bromwich, 
Birmingham, 1906) 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 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, i retorna als inicis de la seva 
carrera com a actriu. Dirigida per Sam Wanamaker, aquesta obra escrita per Fay Kanin, 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. Madeleine Carroll, en el paper d’Agatha, interpreta a 
una congressista que torna a la seva antiga escola per conscienciar professors i alumnes sobre la necessitat 
de treballar per la pau. L’obra incideix també en la vàlua de la integritat personal, la llibertat acadèmica i la 
voluntat d’abandonar el passat i viure el present. 
  
Goodbye, My Fancy 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.  
 
 
Temps de guerra  
 

Estimadíssima Madeleine 
 
M’és difícil descriure la satisfacció i l’agraïment que vaig sentir quan la mare em va telefonar i em 
va dir el meravellós regal que m’havies enviat. Una vegada més, gràcies. 
La vida aquí a Londres transcorre enmig d’atacs aeris, un rere l’altre. Això és realment esgotador. 
Hem patit alguns bombardejos aterridors i ja pots ser el més valent del món que, quan sents els 
avions volant tan baix i després els trets, la panxa se’t comença a recargolar. Naturalment, a 
Harrods tot es paralitza i si no hi ha clients el personal se’n va de dret al soterrani. Allà seiem i 
llegim o fem mitja. Evidentment la feina està molt fluixa i encreuo els dits per tal de mantenir el meu 
lloc de treball. No cal dir que tot això està tenint efecte en la plantilla ja que pel fet de no poder 
descansar tots estem crispats i nerviosos. 
La meva estimada amiga Christine, de la qual m’has sentit parlar, es va casar amb el fill d’en 
Clarence Hatry, ja ho saps, l’home que va desfalcar tants diners i que va ser empresonat uns 
quants anys. No obstant, Cecil, el seu fill, és encantador i crec que seran molt feliços. Estic segura 
que ella t’agradaria, és molt afectuosa i amable. S’ha convertit en una gran amiga meva. 
El proper cap de setmana aniré a veure la mare, pobreta, sembla tan esgotada pel que pateix el 
pare durant els bombardejos. A vegades l’he vist i la seva cara empal·lideix i sembla tan espantat. 
Amb franquesa, penso que, tot i ser una persona forta, això el matarà. 
 
Que tranquil deu ser el lloc on estàs, sense guerra i sense atacs aeris. Només el sol càlid. 
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Tinc moltes ganes de veure la teva pel·lícula “La policia muntada del Canadà” quan s’estreni. 
Per ara m’acomiado. 
Encreua els dits per mi. 
 
T’estima, 
 
Gigs 

 
Marguerite “Gigs” Carroll  va escriure aquesta carta el 2 de setembre de 1940 a la seva germana Madeleine, 
explicant-li el que suposava viure a Londres sota la pressió dels atacs aeris de la Luftwafe. Va ser la darrera 
carta, un mes més tard ella mateixa va ser víctima d’un bombardeig i va morir. Madeleine Carroll, després de 
la mort de la seva única germana, decideix abandonar Hollywood per dedicar-se exclusivament a donar 
suport a la causa aliada i ajudar a les víctimes de la guerra. Tot just començar la guerra a Europa, actors i 
actrius de Hollywood que tenien les seves arrels al vell continent se’n van fer ressò i començaren a participar 
en diverses campanyes de propaganda i ajut per combatre l’amenaça nazi. 
 
Madeleine 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. El seu compromís era el de conscienciar la gent sobre la 
situació dels que anomenava “els guerrers oblidats”: es tractava dels mariners civils que tenien per missió 
abastir els vaixells de guerra de munició i aliment i que s’exposaven igualment al perill, perquè es trobaven 
enmig dels combats, sense que el seu esforç fos reconegut, i quedaven discriminats davant del prestigi dels 
“marines” de l’exèrcit.  
 
Madeleine Carroll va destacar pel seu dinamisme i 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.  
 
Uns anys abans, el 1938, Madeleine Carroll havia adquirit el Château de Saudreville, una gran propietat 
situada prop de París. Quan la guerra va començar a fer estralls a Europa, l’actriu no va dubtar a convertir el 
que havia de ser la seva residència privada en lloc d’acollida per a les víctimes més desvalgudes, els nens 
orfes, els fills de presoners i els de famílies sense recursos. L’orfenat estava a càrrec de les monges de sant 
Vincent de Paul , que van ser desallotjades juntament amb els nens pels nazis el 1941, però hi van poder 
tornar al cap de poc temps i s’hi van quedar fins al final de la guerra. 
 

“Bona senyora de Saudreville, gràcies a vós 320 nens de França, aquesta França que estimeu 
tant, han pogut conservar la vida, o més encara: enmig de l’odi, vós heu fet que vegin brillar la 
bondat! (Carta de Soeur Thérèse a Madeleine Carroll del 30 de desembre de 1944) 

 
Contemporàniament a la seva acció en favor dels infants, Madeleine Carroll es va implicar en el projecte de 
Blockade, 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. Tot això va donar com a resultat una obra que s’ha convertit en 
referent de la visió que de la guerra es va donar des de Hollywood i que, en el moment de l’estrena, va 
atreure les ires del sector més conservador de la societat americana, que la va titllar de manifest descarat de 
suport a la causa republicana espanyola, cosa que, des del punt de vista d’aquest grup, podia  vincular-se 
fàcilment al comunisme.  
 
Naturalment, la visió d’aquesta pel·lícula a Espanya va ser impossible durant el règim franquista i només s’ha 
pogut veure en pantalla gran en ocasions excepcionals. 
 
Com tants altres centenars de persones anònimes que voluntàriament van deixar les seves pròpies vides 
per, de manera altruista dedicar-se a atendre els més necessitats durant la guerra, l’any 1942 Madeleine 
Carroll –amb el nou cognom Hamilton i lliure dels compromisos de Hollywood - 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.  
 
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.  
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Serveixi també aquest recordatori de petit homenatge a totes les persones que van prestar els seus serveis 
de forma desinteressada i anònima participant en diverses tasques de caràcter humanitari.  
 
L’agost del 1944 les tropes aliades entraven a París, i això significava el final de l’ocupació nazi que havia 
començat el 1940. La població civil va acollir amb gran alegria l’arribada dels soldats, però al cap d’un any ja 
era ben palesa la creixent tensió amb aquest contingent. El periodista francès Roger Féral va proposar als 
Serveis Americans d’Informació la creació d’un programa de ràdio, el mitjà de difusió per excel·lència a 
l’època, que intentés 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 Hol·lywood 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 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. La idea propagandística amb què havia estat concebut el programa va reeixir totalment: un 
missatge de tolerància que de manera hàbil es llançava emissió rera emissió per les ones cap a la població 
que, gradualment, canvià la seva visió i des d’una perspectiva favorable, en un noranta per cent dels casos, 
feu arribar la seva opinió a l’emissora. Així, els remitents s’afanyaren a aportar, dintre d’aquesta opció, el 
testimoni de situacions viscudes en les que l’exèrcit americà, o algun dels seus components en particular, 
actuà de manera beneficiosa vers el poble francès. Uns agraïen l’alliberament del país, altres, concretament, 
dels camps de concentració. Alguns celebraven tenir accés, gràcies als contactes amb americans, a 
aliments que no estaven a l’abast de la majoria, i moltes dones reconeixien haver tastat la dolçor de l’amor 
en braços de soldats americans, assegurant sentir-se correspostes en aquest sentiment i compartir el desig 
d’estabilitzar la relació. 
 
En aquest temps, Madeleine Carroll havia esdevingut la “fada de la ràdio”, la seva veu s’introduïa a cada 
casa convidant a la confidència i l’audiència li atribuïa poders il·limitats quant a la relació franco-americana i 
quantitat de missives peticionàries eren adreçades al seu nom exposant el més crític de cada situació. 
 
 

Costa Brava: El refugi de l’actriu 
 

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.  
 
Madeleine s’havia casat quatre vegades i divorciat altres tantes: Philip Astley (1931-1940), Sterling Hayden 
(1942-1946), Henri Lavorel (1946-1950) i Andrew Heiskell (1950-1965). Morta la seva mare -que vivia amb 
ella- i lluny de la seva filla fruit del seu matrimoni amb Andrew Heiskell -que havia escollit viure amb el seu 
pare als Estats Units després del divorci i que algun temps més tard moriria a causa de les drogues-, sense 
cap més familiar proper, Madeleine Carroll va posar en Anita tota la seva confiança i estima fins al punt de 
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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 víctima d’una malaltia pulmonar, de no dispersar aquest material que ara els seus 
familiars han cedit per a aquesta exposició. 
 
 
Algunes anècdotes 
 
Durant el rodatge de Paz en la Tierra (The world moves on) Madeleine Carroll es retirava cada dia a la seva 
caravana per preparar-se un te, ja que el que se servia als estudis de Hollywood era inacceptable per una 
anglesa. Al cap de pocs dies, mentre gaudia de la seva beguda, van trucar a la porta de la caravana. Era 
John Ford, el director de la pel·lícula, que havia sabut de l’afecció de l’actriu i li volia demanar si li podia oferir 
una tassa de te de qualitat. A partir d’aquell dia, cada tarda Madeleine Carroll va rebre la visita del director i 
part de l’equip de la pel·lícula per a compartir amb ella “l’hora del te”   
 
Durant una visita d’Alfred Hitchcock a Hollywood, David O.Selznick tot parlant del film Titanic li va preguntar 
si havia vist mai un iceberg. Hitchcock va contestar: “Ho sé tot sobre icebergs. He dirigit a Madeleine 
Carroll!” 
(Film Pictorial Journal, 7 de gener de 1939) 
 
El 1938 Madeleine Carroll va ser escollida pels estudiants de la Universitat de Colúmbia com la dona amb 
qui els agradaria quedar-se sols en una illa deserta. Quan ella ho va saber va dir que, en aquestes 
circumstàncies, més valdria que el noi fos un bon ginecòleg.  
 
Madeleine Carroll va presentar-se al Consolat Espanyol de Nova York per tal d’obtenir un visat per travessar 
Espanya i arribar a França. Com que en aquells moments no es concedien permisos als francesos, l’actriu 
es va voler fer passar per catalana, ja que tenia una propietat a Catalunya. No la van creure. Ella va insistir i 
per provar-ho els va cantar una sardana. Un diplomàtic la va interrompre i enrabiat va preguntar què estava 
passant. Ella va respondre que no només podia cantar sardanes sinó també ballar-les i així ho va fer amb 
escrivents, mecanògrafes i el vicecònsol.  
(The Providence Sunday Journal, 6 d’abril de 1941) 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES I CONTINGUT 
 
 
� L’exposició:  
 
Gairebé la totalitat del material exposat procedeix de l'arxiu particular de Madeleine 
Carroll que, a la seva mort, el va llegar a Anita Ponsatí. Durant trenta anys, Anita Ponsatí 
va servir i acompanyar a l'actriu, esdevenint la seva persona de confiança.  
 
La família Ponsatí ha cedit temporalment aquest material al Museu del Cinema per a la 
realització d'aquesta exposició. El material exposat és només una part de l'arxiu particular 
de Madeleine Carroll, però és suficientment significatiu per a què el visitant pugui fer-se 
una idea del personatge, tant des del vessant artístic, com el del compromís social i el 
familiar.  
 
L'exposició mostra el següent material: 
 

� 64 fotografies  
 
� 26 cartes 

 
� Material d'arxiu: 20 documents (retalls de diaris, agendes personals, guions de 

teatre i ràdio, documents oficials...) 
 

� 4 Cartells cinematogràfics 
 

� 21 programes de mà cinematogràfics 
 
� Audiovisuals:  

 
1. Recull d’escenes de pel.lícules interpretades per Madeleine Carroll 
2. Recull de fotografies de rodatges 
3. Recull d’escenes de la pel.lícula Blockade (1938) 
4. Documental La Petite République (1947) produït per Madeleine Carroll 

 
� Interactiu: Inclou documents sobre la pel.lícula Reina Santa (1946) 

 
� Documents d’audio:  

 
1. Darrera carta de Marguerite Carroll a la seva germana un mes abans de 

morir durant el bombardeig a Londres l’octubre de 1940 
2. Explicació sobre el programa Madeleine Carroll à Paris emès per 

Radiodiffusion Française el 1946 
3. Entrevista a Madeleine Carroll. Radio Barcelona, 1969 

 
� Ocupa la Sala d’exposicions termporals del Museu del Cinema: 120 m2 
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ACTIVITATS RELACIONADES 
 
 

CICLE DE CINEMA:  Madeleine Carroll 
 
Com a activitat complementària a l’exposició temporal “Madeleine Carroll. Actriu compromesa” i que s’exposa al Museu del Cinema 

fins l'11 de juny, s’han seleccionat tres grans pel·lícules que volen ser una mostra d’alguns dels millors treballs interpretatius 

realitzats per aquesta actriu en el cinema.  

 
 

The Thirty-nine steps  (39 escalones)   
Dimarts, 7 de març de 2006                                                                                                                  20:30 h i 22:30 h 
Direcció: Alfred Hitchcock - Intèrprets: Robert Donat, Madeleine Carroll, Lucy Mannheim, Godfrey Tearle. Gran Bretanya, 1935 (B/N, 87’) 

VOSE 

The thirty-nine steps va ser sempre una de les pel·lícules favorites d’Alfred Hitchcock, li agradava el seu ritme i la rapidesa amb la que es 

succeeixen els canvis de situació. A més s’hi tracta un dels seus temes preferits: l’innocent al que totes les circumstàncies apunten com a 

culpable, havent d’enfrontar-se tant a la policia com als enemics.  

Madeleine Carroll interpreta a la companya d’aventures de Robert Donat  que ha d’arribar a Escòcia per  trobar als espies que han apunyalat 

una dona a casa seva. Tots dos passen per diverses peripècies destacant el moment en que aconsegueixen escapar emmanillats i refugiar-

se en un hotel. Cal constatar que durant les pauses de rodatge els dos actors romanien forçosament junts doncs Hitchcock no els permetia 

lliurar-se en cap moment de les manilles, amb la intenció de que la tensió entre ells pugés de to, el punt  just per a cadascuna de les 

escenes.  

Aquesta pel·lícula, intriga policíaca en estat pur, és un dels títols més reconeguts del període anglès de Hitchcock i és també el que va fer 

conèixer el seu nom arreu, cosa que li va valer les primeres propostes de Hollywood. 
 

 
The secret agent (El agente secreto)  
Dimarts, 14 de març de 2006                                                                                                                20:30 h i 22:30 h 
Direcció: Alfred Hitchcock – Intèrprets: Madeleine Carroll,  John Gielgud, Peter Lorre, Robert Young. Gran Bretanya, 1936 (B/N, 83’) VOSE 

 

The secret agent és la darrera pel·lícula de l’etapa anglesa de Hitchcock. Basada en l’obra “Ashenden” de Somerset Maugham i situada en 

plena guerra europea, desenvolupa una trama d’espionatge on una  parella d’agents, Madeleine Carroll i John Gielgud, s’han de fer passar 

per marit i muller per atrapar uns espies amagats a la neutral Suïssa, en una fàbrica de xocolata. Una història d’amor, emmarcada per 

escenes folklòriques i paisatges de postal,  fa de contrapunt a un relat on s’analitza el sentiment de culpa, una de les motivacions comunes 

en l’obra d’aquest director.  

Madeleine Carroll, que va inaugurar el prototipus de rossa de bellesa gèlida que apareixeria a partir d’aquest moment de forma sistemàtica a 

totes les pel·lícules de Hitchcock,  va ser obligada a interpretar una escena embolicada en una tovallola i amb la cara empastifada de crema: 

segons el mateix director reconeixeria, va ser la manera de tenir-la doblegada, humiliada i completament a les seves mans.  
 

 
Blockade  
Dimarts, 21 de març de 2006                                                                                                                20:30 h i 22:30 h 
Direcció: William Dieterle - Intèrprets: Henry Fonda, Madeleine Carroll, Leo Carrillo, John Halliday. Estats Units, 1938 (B/N, 81') VOSE 

 

Blockade és una de les tres pel·lícules produïdes des del sector del cinema comercial d’Estats Units, que tenen com a fons el conflicte 

contemporani de la Guerra Civil a Espanya, malgrat que, des del propi 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. Tot això va donar com a resultat una obra que s’ha convertit en referent de la visió 

que de la guerra es va donar des de Hollywood i que , en el moment de la seva estrena, va atraure les ires del sector més conservador de la 

societat americana que la va titllar de manifest descarat de recolzament a la causa republicana espanyola, cosa que, des del punt de vista 

d’aquest grup, podia  vincular-se fàcilment al comunisme.  

Naturalment, la visió d’aquesta pel·lícula a Espanya va ser impossible durant el règim franquista i, des d'aleshores, només s’ha pogut veure 

en ocasions excepcionals (festivals, filmoteca,..) en pantalla gran.  

 

 
LLOC:               Cinema Truffaut (c/ Portal Nou, 7 - Girona) 
SESSIONS:       20:30 h i 22:30 h  
Entrada: 5,00 €  - Entrada reduïda: 4,00 €   
Entrada Club d’Actors Museu del Cinema: 2’50 €           Col·labora:                        Motion Pictures SA 
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BIOFILMOGRAFIA DE MADELEINE CARROLL 
      

 
1906 - 26 de febrer. Neix a West Bromwich, Birmingham, Gran Bretanya 
 
1927 - Debut teatral The Lash 
 
1928 - Debut cinematogràfic a The guns of loos, dirigida per Sinclair Hill 

What money can buy – Edwin Greenwood 
The first born – Miles Mander 
Pas si bête – André Berthomieu 

 
1929 -  The crooked billet – Adrian Brunel 

The american prisoner- Thomas Bentley 
Atlantic (Titanic)- Ewald-André Dupont 
L’instinct (El instinto) – Leon Mathot/André Liabel 

 
1930 -  The W plan – Victor Saville 

Young Woodley- Thomas Bentley 
French leave-Jack Raymond 
The school for scandal- Maurice Elvey 
Escape- Basil Dean 
Kissing Cup’s Race (El beso de la fortuna)- Castleton Knight 

 
1931 -  Casament amb Lord Philip Astley 

Madame Guillotine (Madame Guillotina)- Reginald Fogwell 
Fascination- Miles Mander 
The writen law- Reginald Fogwell 

 
1933 - Sleeping car (Tenorio de Sleeping)- Anatole Litvak 

I was a spy (Yo he sido espía)-Victor Saville 
 
1934 - Madeleine Carroll i el seu marit visiten la Costa Brava per primera vegada. 

The world moves on (Paz en la tierra)-John Ford 
 
1935 -   S'inicia la construcció del Castell Madeleine a Treumal, que s'acabaria l'any següent 

The dictator  (El consejero del Rey)-Victor Saville 
The thirty-nine steps (39 escalones)- Alfred Hitchcock 

 
1936 -  Secret Agent (El agente secreto)- Alfred Hitchcock 

The case against Mr. Ames – William A. Seiter 
The General die at down (El general murió al amanecer)-Lewis Milestone 
 Lloyds of London (Lloyds de Londres)- Henry King 

 
1937 -  On the avenue – Roy Del Ruth 

It’s all yours – Elliott Nugent 
The prisoner of Zenda (El prisionero de Zenda)- John Cromwell 

 
1938 –  Blockade -William Dieterle 
 
1939 -  Cafe Society  (Locuras de millonario) – Edward H. Griffith 

Honeymoon in Bali (Un novio para tres novias)-Edward H. Griffith 
 
1940 -   My son, my son (Hijo mio, hijo mio)-Charles Vidor 
  Safari (Safari)-Edward H. Griffith 

North West mounted police (Policía montada del Canadá)-Cecil B. De Mille 
Mor la seva germana (Marguerite, Gigs) durant un bombardeig alemany a Londres 
 

1941-   Virginia (Virginia)- Edward H. Griffith 
One night on Lisbon- Edward H. Griffith 
Bahama Passage- Edward H. Griffith 

 
1942 -  My favourite blonde (Mi rubia favorita)-Sidney Lanfield 
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Casament amb Sterling Hayden 
 Abandona temporalment el cinema i s'instal.la a Europa 
 
1946 - Casament amb Henri Lavorel  
 Contracte per a protagonitzar Reina Santa a Espanya 
 
1947-   White craddle Inn – Harold French 
 
1948 -  An innocent affaire (No te fies de tu marido)- Lloyd Bacon 
 Èxit teatral a Broadway amb Goodbye My Fancy (446 representacions)  
 
1949  - The fan (El abanico de Lady Windermere) – Otto Preminger 
 
1950 - Casament amb Andrew Heiskell 
 Neix la seva filla Anne-Madeleine 
 
1969 - Venda de les propietats a la Costa Brava i trasllat a la Costa del Sol, San Pedro de Alcántara, amb la 
 seva mare i Anita Ponsatí 
 
1987 - 2 d'octubre. Mor a San Pedro de Alcántara, Málaga 
 
1998 - 7 de novembre. Trasllat de les seves despulles al cementiri de Calonge 
 

 

 

 

 

        


