
 
 

The publlic enemy 
El enemigo público 

The public enemy és una 

pel·lícula de gàngsters dels      

Estats Units de l’any 1931. 

 

Està basada en la novel·la no  

publicada fins aquell moment, 

Beer and Blood, de John Bright  

i Kubek Glasmon, dos ex        

pandillers durant l’època de la 

prohibició.  

 

Va ser candidata a l’Oscar al   

millor guió (en aquell moment 

anomenat Millor Argument). 

 

La va dirigir William A.           

Wellman, un director nascut a 

Estats Units, que mereix ser  

considerat un dels grans, tot i 

que no té la fama com altres   

genis d’aquells anys. Abans de 
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director va ser actor, durant un 

breu període en el que es va    

sentir incòmode, doncs no li 

agradava que un altre portés la 

batuta. Va parlar amb el seu 

amic Douglas Fairbanks i aquest 

el va posar en tasques darrera la 

càmera. Degut al seu caràcter 

apassionat i salvatge se’l coneixia 

com a Wild Bill. Ex aviador       

de combat, va obtenir diverses 

condecoracions.  

 

Abans de dirigir The public 

enemy, ja havia guanyat un Os-

car per Alas (1927), on va tripli-

car el pressupost i va estar a un 

pas de ser acomiadat , doncs era 

semi desconegut i la productora 

no li tenia tota la confiança. Wild 

Bill va aguantar la pressió i va 

William A. Wellman, 1931 

Sinopsi 

Fitxa artística 

COVID-19 

Els membres de la Junta del Cineclub 
Sabadell ens encarregarem de gestio-
nar l’entrada als Cinemes: la dels so-
cis, la de les persones que anterior-
ment havien adquirit un pack5 o 10 i la 
dels no socis. Organitzarem de mane-
ra ordenada l’entrada a la sala i us 
adjudicarem un seient, respectant la 
distància de seguretat necessària amb 
la resta d’espectadors. Es facilitarà 
l’ús de gel hidroalcohòlic a a l’entrada i 
sortida de la sala. L’us de mascareta 
durant el visionat de la pel•lícula és 

obligatori. 

En Tom Powers, des de ben petit 
ja fa malifetes acompanyat del seu 
lleial amic en Matt Doyle. En       
fer-se homes i amb l’arribada de la 
llei seca tindran l’oportunitat de 
destacar en el món del gangsteris-
me. En Tom, masclista i explosiu 
davant el pol oposat del seu ger-
mà, en Mike, un militar recte i 
compromès socialment; fa que 
xoqui amb la seva mare, tot i ser 
l’única persona de la seva vida que 

ha estimat.  

Fitxa tècnica 

Director: ................William A. Wellma 
Guió: .....................Harvey F.Thew 
Productor: .............Darryl F.Zanuck  
Música original: .....David Mendoza 
Fotografia: .............Devereaux Jennings  
Muntatge: ..............Edward McDermott. 
Vestuari: ................Edward Stevenson 
Durada: .................84 minuts 
País: ......................EEUU  

James Cagney ....... Tom Powers 
Edward Woods  ..... Matt Doyle 
Lesley Fenton ........ Nails Nathan 
Jean Harlow ........... Gwen Allen 
Beryl Mercer. ......... Ma Powers 
Joan Blondell ......... Mamie 
Donald Cook. ......... Mike Powers 
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guanyar l’Oscar, una sorpresa 

inesperada. Alas és un altre obra 

mestra. 

 

Va dirigir The public enemy en 

un mes. I altres dues pel.lícules 

en el mateix any; Other’s men 

women i Mares del dolor. 

 

A Other’s men women tenia un 

paper James Cagney i a Wellman 

el va convèncer, pel potencial 

que li donava al personatge. Va 

exigir doncs a Zanuck que      

Cagney, un actor que havia fet 

papers petits i no era ni molt 

menys conegut, sigués el prota-

gonista. Zanuck no se la volia 

jugar, però Wellman era tossut i 

finalment, a canvi va acceptar 

dirigir Mares del dolor, un guió 

que en principi havia rebutjat. 

James Cagney va saltar directa-

ment a primera plana, doncs va 

construïr un Tom Powers inobli-

dable. 

 

“La base per aconseguir una   

bona pel·lícula es tenir una bona 

història, un bon guionista i un 

bon director. Més tard, comple-

tarem la resta”, va dir Wild Bill. 

aranja. L’esmorzar estava en el 

guió però el que passa amb     

l’aranja va ser idea de Cagney, 

qui abans havia demanat permís 

a Wellman i a l’actriu Lesley  

Fenton, per posar en pràctica la 

seva idea. La van aprovar i es va 

fer famosa. 

 

Jean Harlow té un paper petit 

però que va deixar senyal, per 

començar una carrera estel·lar. 

Acabem amb les paraules de 

Martin Scorsese: 

 

“The public enemy és la millor 

pel·lícula de gàngsters que s’ha 

fet mai. La veig molt sovint i   

cada vegada descobreixo alguna 

cosa nova. Ningú ha superat el 

realisme de The public enemy”. 

Esteve Badia 

Soci i col·laborador Cineclub 

 

The public enemy és captivado-

ra, directa. Sense treva. Inclús en 

els moments “tranquils”, estàs 

pensant amb el que creus que 

passarà més tard. 

 

A la pel·lícula ni li sobra ni li   

falta un pla. El muntatge és     

excel·lent. Un ritme trepidant, 

molt de l’estil dels anys 30.  

 

Fixeu-vos bé en la posició de la 

càmera a l’escena de la pluja amb 

Cagney en acció. 

 

Mestratge en el posicionament 

de la càmera, moviment tant  

extern com intern, tensió        

dramàtica alta i violència, que 

veiem algunes vegades i només 

escoltem d’altres.  

 

Discussions entre els dos        

germans, tan diferents i la mare 

enmig, patint i entenent als dos.  

 

Què farà Tom Powers? Què li 

mou a actuar així? Quan pararà i 

recapacitarà? O ben bé, tindrà 

un minut per recapacitar?  

 

Atenció a l’escena de l’esmorzar  

i l’acció de Cagney amb una 


