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É s bon any per Dassin, Tourneur,
Rossen i altres cineastes políticament
incorrectes. Però Howard Hughes no
trigarà a irrompre violentament a la
terrisseria d ' R K O arrambant

amb

tots els rojos, en una apassionada
aplicació del manual de la guerra
freda. Brahm opta aleshores per
sobreviure a aquell nou holocaust:
acabarà per dirigir, com a culminació de la seva capacitat versàtil,
la primera pel·lícula en relleu de
la història. Per la seva banda, Ava
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Entre altres raons, perquè ell no
es canviava de roba amb la freqüència deguda. •••

