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L’ edat d’or del cinema
americà: els estudis

◗ Gènesi, composició i evolució dels grans

estudis, des dels inicis fins als anys seixanta
La indústria cinematogràfica americana ja ha conquerit els
mercats internacionals quan esclata la Primera Guerra
Mundial, de la qual el cinema europeu sortirà afeblit. Joves
cineastes, molts dels quals són jueus immigrats de l’Europa oriental, s’han independitzat de la tutela d’Edison. En
contractar els seus actors, s’asseguren una producció
abundant i regular. El gran nombre d’empreses que s’han
establert a Hollywood condueix a reestructuracions i a la
consolidació del poder d’alguns grans productors. Aquests
potentats del setè art s’anomenen llavors moguls i controlaran el sistema dels estudis que prevaldrà fins als anys cinquanta, malgrat diverses crisis importants. Les cinc empreses més grans imposaran la seva llei arrogant-se monopolis pel que fa a la producció, la distribució i l’exhibició dels
films.
1 – La Paramount – Adolph
Zukor, l’amo de la Famous
Players Film, compra el
1916 la Lasky Feature
Plays Company que dirigeixen Jesse Lasky, Cecil
B. De Mille i Samuel
Goldwyn, i després la distribuïdora Paramount. De Mille n’és nomenat director general. Després de diversos canvis de denominació, el 1930 la
companyia esdevé la Paramount-Publix Corporation, i el seu
poder augmenta per mitjà de la compra de sales gràcies als
crèdits de Wall Street. B. P. Schulberg dirigeix la producció
fins al 1932, data en què Lasky és apartat i Zukor perd una
gran part dels seus poders després d’una greu crisi econòmica que condueix l’estudi a la fallida. Sota la direcció de
Barney Balaban, la Paramount Pictures du a terme una recuperació entre el 1933 i el 1936 que permet el retorn de Zukor
al consell d’administració. Els beneficis assoleixen la xifra
rècord de 39 milions de dòlars el 1946. Llavors la Paramount
es troba obligada, per decisió governamental, a vendre les
seves sales dels Estats Units. El 1966, l’empresa, més vulnerable, és recomprada per Gulf + Western i presidida per
Charles Bluhdorn. Zukor hi manté una plaça honorària.
2 – La Metro Goldwyn Mayer – Marcus Loew és al
capdavant de Loew’s Incorporated quan compra
Metro Pictures (1920) i
després la Goldwyn Company per formar finalment
amb Louis B. Mayer Productions la Metro Goldwyn Mayer el 1924. Llavors Irving
Thalberg, trànsfuga de la Universal, secunda Louis Mayer
en la direcció de producció. Loew’s manté el sector de les
sales de projecció, mentre que la MGM assumeix la responsabilitat dels estudis. Després de la mort de Loew i

l’arribada de Nicholas Schenck a la presidència, Thalberg,
que torna a ser productor, associa el seu gendre David
O’Selznick als estudis. Thalberg mor el 1936, tres anys
abans que la MGM estreni GONE WITH THE WIND. Provinent de la RKO, Dore Schary dirigeix la producció el 1948
després de l’extensió considerable dels estudis de Culver
City de què Mayer manté la responsabilitat fins a la seva
dimissió el 1951. Llavors Schary és promogut com a director dels estudis i es retira el 1956. Schenck dimiteix de la
presidència el mateix any. Dificultats de gestió afecten
llavors la MGM, que serà recomprada pel financer Kerk
Kerkorian el 1969.
3 – La Fox – La Fox Film
Corporation de William
Fox s’instal·la a Hollywood el 1917. El 1927, després de les inversions en
la projecció i sobretot en
el so amb el procediment
Fox Movietone, l’empresa pateix problemes amb la justícia
a causa de les lleis antitrust, i dificultats econòmiques després del crac de Wall Street del 1929. A continuació de la
partida de William Fox, el 1935 la societat es fusiona amb
la 20th Century Productions de Darryl F. Zanuck i Joseph
Schenck, i això li comporta a Zanuck ocupar la plaça de director de producció que tenia Winfield Sheehan. Spyros
Skouras és promogut president de la 20th Century Fox el
1941. Després de l’èxit de THE ROBE (1953), la primera producció en Cinemascope, el 1956 Zanuck esdevé productor
independent, per bé que fa distribuir els seus films per mitjà de la Fox. La societat el torna a cridar el 1962 i li ofereix la
presidència perquè redreci la situació econòmica del grup
després del ruïnós rodatge de CLEOPATRA. Llavors Zanuck
designa el seu fill Richard com a vicepresident i encarregat
de la producció. Després de nous fracassos econòmics,
Dennis Stanfill reemplaçarà els Zanuck al capdavant de la
Fox el 1971.
4 – La Warner Bros. – Els
quatre germans Warner
funden el 1923 la Warner
Bros Pictures Incorporated, que el 1925 absorbeix
Vitagragh i que inverteix
en les tècniques del so per
mitjà de la seva filial Vitaphone Corporation en col·laboració amb la Western Electric. THE JAZZ SINGER (1927), el
primer film sonor, consagra els esforços de Sam Warner,
que mor el mateix any. Després de l’adquisició de la First
National el 1929, la societat instal·la el seu imperi a Burbank, sempre sota la presidència de Jack Warner. Darryl
Zanuck dirigeix la producció (1929-1933) abans de la seva
substitució per Hal Wallis, que conservarà la seva posició
fins al 1944. Conflictes entre la direcció i el personal, a més
del desmantellament causat per la llei antitrust, afecten la
gestió dels germans Warner, que als anys cinquanta s’orienten cap a la producció televisiva, sota la responsabilitat

de William Orr, gendre de Jack Warner. Només aquest darrer manté uns interessos reduïts a la Warner el 1957,
abans de la seva adquisició per la Seven Arts Productions el
1967, i després per la Kinney National Service Corporation
el 1969. Rebatejada amb el nom de Warner Communications Incorporated, la firma de Burbank, dirigida per Stephen Ross, conserva el 1971 el nom de Warner Bros per al
seu àmbit de cinema, vídeo i televisió, sota la responsabilitat de Ted Ashley.
5 – La RKO – El més jove
dels estudis, la Radio
Keith Orpheum Corporation (RKO), neix d’una fusió organitzada sota l’ègida de la RCA de David
Sarnoff i Joseph Kennedy el 1928. David O’Selznick n’és nomenat vicepresident, i cap de producció el 1932, abans d’incorporar-se a
la MGM l’any següent. Floyd Odlum s’assegura el control econòmic de la RKO fins el 1948 amb George Schaefer i després Dore Schary a la presidència. Productors independents, com és el cas de Walt Disney, Orson Welles
i Selznick, s’associen a la RKO i contribueixen als seus
èxits abans de la presa de control el 1948 per part de Howard Hughes, l’excèntric magnat de l’aviació. Comprada el 1955 per la General Teleradio de Thomas O’Neil, filial d’una societat de pneumàtics, la RKO cedeix els
drets de centenars de films a la Coca-Cola abans de ser
reconvertida en productora televisiva el 1958, sota l’ègida de l’actriu Lucille Ball i en el marc de l’estudi Desilu.
Identificada amb les extravagàncies de Hughes, la RKO
va desaparèixer així del paisatge de Hollywood.
6 – La Universal – Carl
Laemmle funda el 1912 la
Universal Film Manufacturing Company com a resultat de la fusió de diverses empreses i després
s’instal·la a la Universal
City el 1915. El jove Irving Thalberg és el responsable dels
estudis des del 1919 al 1923. Els anys trenta, la Universal
passa per dificultats econòmiques i la compra un grup que
dirigeix Cheever Cowdin després de la desaparició de
Laemmle el 1936. La recuperació espectacular de la societat precedeix la seva fusió amb International Pictures el
1946. William Goetz agafa llavors la direcció de la Universal International de què Decca Records s’assegura una
part del control el 1952, abans de la recompra el 1962 per
part de la gegantesca Music Corporation of America
(MCA), que té Lew Wasserman com a president.
7 – La United Artists (UA)
– Fundada el 1919 per
Douglas Fairbanks, Charlie Chaplin, Mary Pickford
i D. W. Griffith, la societat posa al seu capdavant Hiram

Abrams, i després Joseph Schenck el 1926. L’UA aconsegueix un rècord d’ingressos el 1928 abans de la partida de
Schenck (1935). Mentrestant la societat s’ha enriquit amb
la col·laboració temporal de Sam Goldwyn, el britànic Alexander Korda i David O’Selznick. A costa d’una profunda reorganització, Arthur Krim i Robert Benjamin agafen el 1951
la direcció de l’UA abans de la seva adquisició el 1967 per
part del conglomerat financer Transamerica Corporation.
8 – La Columbia – Fundada el 1924 per Joe Brandt
i els germans Harry i Jack
Cohn a partir de la CBC,
creada el 1920, la Columbia aconsegueix immensos èxits gràcies a Frank
Capra (1927-1939). Harry Cohn n’esdevé president el
1931, i amb el suport de Sam Spiegel és l’amo absolut de
la societat fins a la seva mort, l’any 1958. Aconsegueix especialment un gran èxit financer amb THE JOLSON
STORY l’any 1946. Malgrat l’aportació de superproduccions d’origen britànic, la Columbia pateix pèrdues que la
condueixen prop de la fallida abans que se’n facin càrrec
Alan Hirshfield i David Begelman el 1973.
La integració vertical i els monopolis
El cinema de Hollywood està constituït com a oligopoli fins
a la fi dels anys quaranta. Està dominat per les majors, cinc
societats que integren a les seves activitats la producció, la
distribució i l’exhibició: la Paramount, la MGM, la Twentieth Century-Fox, la Warner Brothers i la RKO. Aquestes
són les productores principals, però els motius de la seva
predominança són els circuits de distribució que posseeixen i el control que exerceixen sobre un 75% dels cinemes
d’estrena. Per bé que es tracta de menys d’un 15% del
nombre total de les sales, la seva localització en els grans
centres urbans els permet, de tota manera, aconseguir la
meitat dels ingressos dels films importants (de sèrie A). El
poder econòmic de les majors prové d’aquesta concentració de mitjans. I també han creat un sindicat patronal, la
Motion Picture Producer and Distributor Association
(MPPDA), que té per objecte establir acords sobre els
preus, l’orientació dels programes, els préstecs d’actors i,
finalment, la imatge de la indústria entre el públic.
El poder discrecional de les majors pel que fa a la designació dels cinemes que es beneficien de la projecció d’estrena dels films aparta els productors independents dels mercats més profitosos. Les sales de cinema que no pertanyen
a la xarxa de les majors també han d’acceptar les seves
condicions, si volen tenir accés als films més populars. Com
que cap de les cinc grans societats no produeix prou films
per respondre a les necessitats de les seves pròpies sales,
cooperen les unes amb les altres per assegurar-se el mercat ja que la superproducció constitueix un risc molt important a causa dels costos pressupostaris.
Cadascuna de les majors té una sala de prestigi a Nova
York. La Fox es concentra a la costa Oest; la Warner, a Pennsilvània i Nova Jersey; la Paramount, al Canadà, Nova Anglaterra i el Sud. Tot reservant un tractament de favor a les
pròpies sales, les majorstambé hi projecten els films de les
tres minors, que són la Columbia, la Universal i la United Artists, que produeixen una gran quantitat dels films anomenats «de sèrie B» i que són el complement del film principal
als cinemes de barri o dels afores.
El poder d’aquesta coalició li permet dictar condicions als
exhibidors independents imposant-los la pràctica del
blockbooking (comandes de films obligatòriament agrupats), el blindselling (títols imposats «a cegues»), les dates
de projecció (clearance) i els llocs (zoning).
A finals dels anys trenta, la distribució a l’estranger proporciona un 35% dels ingressos. L’exportació es regeix per un
cartel autoritzat per la llei Neely-Pettingill del 1918. El departament internacional del MPPDA, esdevingut el 1945 la
Motion Picture Export Association, és l’únic agent de la indústria facultat per negociar amb els governs estrangers
pel que fa a les quotes i els aranzels.
La política financera
L’arquitecte de la integració vertical és Adolph Zukor, que
des del 1919 pren el control de la distribució de la Paramount i el fons de la Famous Players-Lasky Productions. Inverteix en una xarxa de 600 sales i imposa el blockbooking
als exhibidors independents. Inspirant-se en el seu model,
la First National, la Fox, la Loew’s i la Universal concentren
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els seus esforços en l’exhibició de films. Uns compromisos
econòmics com aquests exigeixen de les majors que ordeixin uns lligams més estrets amb Wall Street. Els falta aconseguir que els banquers reconeguin les perspectives econòmiques d’una indústria que no té bona premsa a causa
dels escàndols que sacsegen intermitentment la comunitat de Hollywood. Els anys d’expansió que precedeixen el
crac de Wall Street són, això no obstant, propicis per a les
inversions immobiliàries.
Entre el 1924 i el 1925, la Paramount aconsegueix un benefici de 5 milions de dòlars, mentre que la MGM, la Fox i la
Warner intenten desafiar la seva supremacia. El 1924,
aprofitant la seva aliança amb Goldwyn i Mayer, la MGM
aconsegueix finalment rivalitzar amb la Paramount el 1926
gràcies als seus primers films de gran espectacle. La Fox i la
Warner coneixen també els seus primers èxits importants.
Les inversions considerables en les tècniques del so tripliquen l’accionariat de les firmes entre el 1928 i el 1931, i a
més, l’afluència del públic atret pel cinema sonor no sembla que pateixi, d’entrada, les conseqüències de la crisi del
1929 ni de la depressió que la segueix. Després del 1931,
els grans estudis pateixen greus pèrdues, una situació que
augura fluctuacions del mercat en els decennis següents,
atès que els dèficits es reflecteixen en les sales de què són
propietaris els mateixos estudis. L’endeutament de les cinc
majorsés tan gran que es posen sota la tutela dels grans interessos bancaris. Menys tocada, perquè és més prudent
pel que fa a l’explotació de sales, la MGM no deixa mai de
produir dividends. Aquesta serà l’empresa que resistirà
més bé, i caldrà esperar fins a l’expansió de la meitat dels
anys quaranta perquè les seves tres rivals, i la RKO en un
grau menor, arribin al seu nivell. Menys espectacular és el
desenvolupament de la Columbia i la Universal, que hauran
d’esperar els anys cinquanta i la producció televisiva per
arribar al nivell de les majors, juntament amb la United Artists. Mentrestant la RKO s’ha enfonsat, mancada d’una direcció estable i malgrat una sèrie de films ambiciosos confiats a productors independents.
La Depressió té encara efectes negatius sobre els estudis
al llindar dels anys quaranta, malgrat una producció intensa d’uns 500 films anuals. Però el preu de cost és tan alt que
nombroses realitzacions de gran pressupost són difícilment amortitzades.
A l’inici dels anys trenta, el so contribueix al desenvolupament de la Warner, que té el suport de la Banca Morgan, i
permet integrar la RKO com a cinquena major gràcies al
Chase National Bank, que pertany a l’imperi de Rockefeller.
Per mitjà d’una concertació prudent, les majors fomenten
la producció de films destinats a un públic familiar i eviten
la laxitud dels anys vint.
Les cinc majors vetllen conjuntament per la rendibilitat de
la distribució i les estrenes a les sales, que constitueixen
els dos terços de les inversions. El preu de lloguer dels films
de què les majors s’asseguren el control té en compte les
recaptacions habituals de la taquilla. Un terç dels seus
guanys provenen del lloguer, i la resta dels ingressos procedeixen de les sales pròpies i els dividends de les filials.
Aquest sistema garanteix una seguretat financera estable
però perjudica les sales independents que no tenen el control dels seus programes.
L’exemple de la Loew’s-MGM il·lustra les conseqüències de
l’organització dels estudis d’acord amb la producció. Aquesta empresa guanya un 70% dels seus beneficis del lloguer
de films a causa del seu preu elevat, més car que el de les altres majors. Es tracta de produccions de gran espectacle
que creen una forta demanda per part del públic. D’altra
banda, la Loew’s només té 139 sales, el nombre més petit en
comparació de les 1.239 de la Paramount i les 507 de la War-

ner. Per tant, ha de compensar la insuficiència de la seva implantació en l’exhibició per mitjà de beneficis més substanciosos en la distribució. Els administradors de Nova York estableixen el pressupost dedicat a la producció sobre la base
de les necessitats expressades pel sector de l’exhibició. Indiquen la distribució de la càrrega financera segons la categoria del film i els seus desitjos pel que fa a l’elecció de les
estrelles. Per bé que aquestes disposicions són negociables
amb la direcció dels estudis, la política de producció és determinada pel sector més rendible del sistema.
El sou de les estrelles s’estableix d’acord amb la seva popularitat, que és una penyora d’èxit financer, i representa fins
a un 50% dels pressupostos de producció. Aquest cost elevat serveix, això no obstant, per apartar els productors independents del sector dels grans films de ficció. Sovint són
relegats a les sèries B que serveixen per als programes dobles o com a complement de les sessions dels cinemes de
barri, mentre que generalment les sales d’estrena només
projecten un film. Per tant, com que no és una font d’ingressos per si mateixa, la producció és el sector més inestable.
Estretament dependent de les decisions pressupostàries,
la comunitat de Hollywood viu contínuament en un estat de
crisi. La versatilitat del públic i la incertesa de la taquilla poden provocar l’estancament o, encara pitjor, la ruïna de les
carreres de la gent del cinema. Aquest temor és agreujat
per la pràctica que solen dur a terme els estudis de devaluar
un film d’un 80% al cap d’un any i retirar-lo dels comptes
després de dos anys a les pantalles. L’exigència de beneficis immediats dissuadeix, per tant, l’experimentació, i d’aquí provenen els compromisos hàbils entre la tradició i la innovació, i l’elecció de «fórmules» que corresponen als gèneres de la literatura o el teatre, adaptats a noves funcions.
La fi del monopoli
A la fi dels anys trenta, els exhibidors independents que
controlen dos terços de les sales de cinema dels Estats
Units pressionen per reduir els privilegis de l’oligopoli. La
decisió del Congrés del novembre de 1940 (consent decree) només els satisfà parcialment. Per bé que limita el
blockbooking a cinc films i que prohibeix als estudis que
construeixin noves sales, no elimina l’estructura vertical,
des de la producció a l’exhibició. El trust de Hollywood nega
sempre als independents l’accés als productes més lucratius. Els dos terços de la producció es componen, en efecte,
de films barats oferts en programació doble als espectadors de les sales no controlades pel cartel. Si el 1947 la producció inclou 277 empreses que donen feina a 34.000 treballadors, els vuit grans estudis s’encarreguen de l’estrena
de més d’un 75% dels films i tenen sota contracte la major
part dels directors i els actors famosos. El nombre de llargmetratges s’ha estabilitzat a l’entorn dels 450 films anuals,
cosa que implica una forta disminució respecte als anys del
cinema mut. Cadascuna de les majors produeix de 40 a 60
films cada any, mentre que independents com ara David
O’Selznick i Samuel Goldwyn només n’estrenen uns 8 o 10.
Un 90% de la distribució la controlen els grans estudis, que
són responsables de quatre cinquenes parts del lloguer de
films. L’explotació de 3.000 sales sobre 18.000 també correspon al cartel, els ingressos del qual assoleixen un 70%
del conjunt, a causa de les estrenes i el monopoli dels films
en la seva primera projecció.
Aquesta integració de la indústria del cinema permet als
grans estudis establir quasi un repartiment del mercat tot
creant, a més, un nombre important de filials per frenar el
desenvolupament dels independents.
1 – El «divorci» – Amb problemes legals des del 1938 a
causa de la Sherman Anti-Trust Act del 1888, les majors
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pateixen frontalment la condemna que el tribunal de
Nova York aplica a la Paramount el 1946. Aquesta sentència, confirmada després pel Tribunal Suprem, les obliga a interrompre la integració vertical i a separar els seus
interessos en la producció i la distribució del control de
l’exhibició. Aquest trencament del cartel, que es va anomenar «divorci», té com a conseqüència la fragmentació
de les majors. La Paramount, la Fox, la Warner, la Loew’s
i la RKO liquiden 1.300 sales de 3.000. La Columbia, la
Universal i la United Artists veuen també que els prohibeixen qualsevol pràctica monopolística incloent-hi el
blockbooking. Com que les pèrdues de la producció ja no
es compensen amb els beneficis de l’exhibició, els estudis acomiaden una part del seu personal, concentren les
xarxes de distribució i assoleixen ràpidament el llindar on
les despeses fixes són massa importants pel que fa al volum de negoci.
A causa de la seva posició dominant i l’abundant producció
de sèrie B, les majors controlaven l’accés als estudis, els
capitals i les estrelles. Després del 1948, els productors independents desenvolupen considerablement les seves activitats. El seu nombre passa de 70 el 1947 a 165 el 1957.
Des d’aleshores treballen directament per a les majors que
els refrenaven a l’època de l’oligopoli.

de sèrie B. S’ha de dir que la petita pantalla és una gran consumidora de westerns per als joves (Roy Rogers, Hopalong
Cassidy) i de films policíacs. Les majors no tan sols creen
filials per a la venda de produccions antigues, com ara
Screen Gems, una branca de la Columbia, sinó que produeixen els seus propis telefilms sota la forma de sèries. El 1957
la producció televisiva ha esdevingut el mitjà d’existència
privilegiat a Hollywood, amb una nova generació de directors que emprèn el vol. Des del 1961, Hollywood produeix
un 25% dels programes per a la petita pantalla.
Per bé que tots els estudis pateixen els efectes de la crisi,
les respostes són diverses. La MGM, la Columbia, la Universal i la United Artists, i sobretot la Paramount, propietària de nombroses sales abans del «divorci», pateixen especialment l’any 1948, però tornen a aconseguir l’èxit als anys
cinquanta. Per deturar la crisi, la indústria de Hollywood
decideix produir menys films per a la gran pantalla i concentrar els seus esforços en superproduccions, amb la finalitat
de presentar espectacles incompatibles amb la reduïda
pantalla dels televisors. Entre el 1952 i el 1954 apareixen
noves tècniques del color al mateix temps que la pantalla
gegant i després el Cinerama.
D’aquest període data un nou perfil dels estudis de Hollywood. Després de la Segona Guerra Mundial, les mesures de protecció preses per protegir les indústries nacionals del cinema han perjudicat les exportacions perquè
l’estoc acumulat en cinc anys de producció no pot ser fàcilment reabsorbit a causa d’aquestes restriccions. Per
compensar el dèficit en dòlars dels clients estrangers, els
capitals americans s’inverteixen en rodatges a Europa,
com en el cas de BEN-HUR als estudis de Cinecittà, a Itàlia. Com que la direcció de grans films és molt cara a Hollywood, els productors escullen emplaçaments a tot el món
per als seus frescos històrics, amb gran desaprovació per
part dels sindicats californians, que condemnen la producció «desertora».

2 – Les respostes a la crisi – Altres raons expliquen també
els trastorns de la indústria de Hollywood que conduiran a
la seva decadència temporal. A partir del 1949, l’assistència a les sales de cinema cau fins arribar a un 55% del nivell
d’abans de la guerra en la franja d’edat dels 36 als 60 anys.
Hi ha diverses causes que provoquen aquesta disminució
de l’assistència del públic, i la més significativa és la penetració de la televisió a les cases.
L’atracció de les sortides amb automòbil n’és una altra, a la
qual s’afegeix l’afició pels plaers de la família a l’època del
baby-boom.
Els joves romanen en conjunt fidels a la gran pantalla
fins al punt d’assistir a les sales diverses vegades per
setmana. El desenvolupament del Drive-in als anys cinquanta permet, a més, als espectadors quedar-se als
seus cotxes, proveïts d’auriculars i davant una pantalla a
l’aire lliure. El retorn a les sales convencionals no es farà
realment fins a l’inici dels anys seixanta.
La televisió entra el 1951 en una etapa decisiva quan la costa Est s’uneix amb la del Pacífic per mitjà d’un cable coaxial.
L’any 1960 les cadenes difondran els seus programes en el
conjunt del territori americà. Ja el 1950, Samuel Goldwyn
havia predit que la televisió esdevindria una gran proveïdora de films. La frenesia per les imatges crea una demanda
que les grans cadenes (la CBS, l’ABC i la NBC) no poden satisfer, i s’han de girar cap a les majors, que pouen llavors en
les seves filmoteques per vendre’ls especialment els films

L’època dels conglomerats
Les reestructuracions dels últims vint anys han modificat el
paisatge del cinema de Hollywood, dominat ara per set
multinacionals.
1 – El 1978 la Columbia Pictures designa com a president Frank Price, després de la partida de Begelman i
Hirschfield. Després de ser adquirida per la gegantesca Coca-Cola el 1982, se situa al seu capdavant el jove
productor independent britànic David Puttnam, que
se’n va el 1987 quan la Columbia es fusiona amb la
Tristar Pictures. Mike Medavoy, trànsfuga d’Orion, accedeix a la direcció amb els productors de BATMAN,
Jon Peters i Peter Gruber. Essent la tercera major l’any
1989 amb un 15% del mercat, la firma japonesa Sony la
compra el 1989.
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