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LINIES ECON~MIQUES 
DE L'EXERCICI 
CINEMATOGRAFIC 
DELS ESTATS UNITS" 

Douglas Gornery 

L'exercici cinematografic és l'aspecte menys estudiat, i en que menys 
s'ha aprofundit, de l'economia política del sistema hollywoodia. Els 
economistes neoclissics han afrontat aquest segment del procés de produc- 
ció d'una manera neutral; els marxistes tradicionalment han considerat 
l'exercici només com un moment d'expansió de la practica monopolística 
hollywoodiana. Malgrat tot aixo, jo sostinc que l'exercici cinematografic 
americi no  ha estat mai un fet neutral o una simple extensió de Hollywood, 
sinó un conjunt canviant i complex de producció de divertiment, que és a la 
base de  la formació dels beneficis i del poder de la indústria del cinema. 
Aquest article vol incidir en la historia de l'exercici cinematografic i 
proposar un reexamen de la recepció dels films i l'estructura del seu 
significat. 

L'anilisi economica d'un sector industrial qualsevol es basa en alguns 
pressuposits de fons que concerneixen els béns i serveis que són produits a 
l'interior d'un sistema economic donat. Per sector industrial els economistes 
americans entenen un conjunt d'hisendes, un grup d'institucions lucratives 
que creen un o més productes. Per tant, una de les tasques fonamentals dels 
economistes que estudien la indústria americana consisteix en definir una 
classificació apropiada de les empreses orientades al negoci. E n  relació als 
E U A  d'avui dia, per exemple, ¿es pot parlar, d'una banda, d'una indústria 
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42 del cinema, i de l'altra, il'una indústria, separada, de la televisió si des del 
1950 els gegants de Hollywood com Paramount, Twentieth Century-Fox, 
Warner Eiros i Columbia han produit i distribuit cinema i vídeo per amtldós 
media? ¿.No és millor, més aviat, reagrupar aquestes qu:.tre hisendes diris la 
indústria del temps lliurc? A més, les polítiques de les esmentades empreses 
compliq~ien ulteriormeni: el problema. l'otes les corporacions modernes se 
serveixen de les camp;inyes publicitaiies per conveiicer als poteni:ials 
adquirents que hi ha diferencies significatives darrere 1,:s diverses marques 
d'un únit: producte o servei («diferenciac:ió del producte))). Des del monlent 
que el coneixement de la taxonomia de les mercaderies es fa sobret'st a 
través d: I'anilisi ecoromica de la ijidústria, esdevti necessari per als 
estudiosos del cinema entendre exactan~ent quins béns i quins serveis són 
produits pel que s'ha anomenat trac.icionalment indústria del cinema 
americi. ¿La indústria oferia només un producte o un conjunt de béns i de 
serveis? ihquesta  oferta, variava en el temps?' La major part dels te0rics 
suposa que la indústria clel cinema amer c i  ofereix una certa forma de plaer, 
pero, per a l'historic Ce l'economia, quin conjunt dl: béns i de seiveis 
produia aquel1 plaer?2 I a n t  els historiatlors del cinema com els teorics han 
posat l'atenció, des de fa temps, en el .largmetratge cam a l'única foct  de 
consum. Al llarg d'aque:.t article examinaré altres factor:, materials connrxos 
amb l'«a!lar al cinema» i analitzaré el de:;envolupament tie la mercaderia que 
era presentada com a cntreteniment teatral-cinematogrific3. 

Receltment, per racns diverses, els estudiosos del cinema han dedicat 
una atenció desproporcionada a I'anaiisi del cinema americi partint del 
període classic del 1933. Certament, rs pot  llegir sovint que en aquel1 
període la indústria del 'cinema americi produia una sola mercaderia, el film 
d'intriga, i el presentava en els cinematbgrafs. La meva anilisi del canvi dels 
productes té en compte les instancies d'aquella generalització i la poFa en 
discussií, en dos punts: el primer és qiie els empresaris americans, des del 

' Qüestions com aqueste:; aporten una indiració sobre com e!s economistes marxistes 
interpreten el capitalisme. Ma-x va iniciar Das Kapztal amb un capítol sobre la definició de les 
mercaderies. 

Per a una discussió del concepte de plaer aplicat a la indústtia cinernatografica vegeu 
CHRISTI,IN M r r z ,  The Imagznaty Signtfiev, a Sueen, n. 2 (estiu 1975), pp. 18-20. E i una 
entrevista recent Metz subratllava la difficultat i la importancia de <cfcr una historia economica 
del desenvolupament d'aquest sector industrial, tenint present la rnetapsicologia de I'especta- 
don,. Vegeu SANDY FLITTERMAN (et al.), <(The Cinematic Apparatus as Social Institution: An  
Interview with Christian ivIetz», a Discot4rse I ,  n . l  (tardor 1979); pp., 9-12. 

"er a un punt de vista neoclissic sobre la importancia de la definicio de rnercaderia vegeu 
PAUL SA~IUELSON, Economzcs, desena edició, Nova York, McGraw-Hill, 1976, pp. 432-433, 
487-491, 536-537, i RICHARU BILAS, Mzcroeconornzc Theory, Nova York, McGraw-Hill, 1967, 
pp. 96-98, 173-175. Una síntesi feta per un economista marxista es por trobar en PALL hl. 
S\K,EEZY, 7%e Theory of Capit'rllst Development, n'ova York, Monthly Review Press, 1970, pp. 
23-24. 56-59. 



1915, lian ofert sempr: un conjunt de béns i serveis forca més complet que 
n o  pas el simple entreteniment narrati i~ del cinema; i el segon és que aquesta 
produc:ció de divertinient va canviar essencialment entre 1930 i 1038, el 
períod- que els historiadors han considerat tradicionalment el més estable. 
dbviainent,  els espectacles cinematogrifi,:~ han es:at part, sempj,e, del 
complex dels béns i se:veis oferts pels empresaris, pero mai al cent pei. cent i 
semprí: en una relació que canviava segons els altres factors de pro<lucció. 
T o t  e) conjunt cons:ituia la mercaderia de l'empresari; i per aixo és 
imporiant comprendrc: com, quan i per que canviava en termes l'ecc~nomia 
de  la indústria. 

Des de  finals de 1'i:poca del nickelodeon (1907-1914) fins als anys trenta, 
la forina dominant de  l'exercici ciriematogrific al:; Estats Units era el 
«cinema de presentación (presentation cinema). A partir del 1923 aquest 
cinema va proporcior~ar les tres quartes parts dels ingressos de taquilla, i 
també una proporcicr més alta del: beneficis. A q ~ e s t s  cinemes ~ f e r i e n  
especticles que com:)renien a part:; iguals tant l'espectacle en ~ i u  (la 
«presentació») com el filin (llargmet~arge, curtmetratge i document.11). Els 
cpalaus del cinema)) acollien aquests c:spectacles; gricies a la disposició dels 
llums i dels actors calia espectacle es convertia en u 1 esdevcniment teatral 
únic4. Els ingressos I,rovenien solanient dels bitllets d'entrada. 

L'i:spectacle d 'un ,<cinema de presmtació)) comen1;ava amb una ol~er tura  
m u ~ i c ~ i l  executada pei. una orquestra fixa composta de 25 a 100 elements. 
Despres venia la pres'2ntació (un esp<:ctacle d'escenai.i), un documental, un  
curt-nietratge i el film principal. Els productors es proposaven de fer entrar 
tot l'cspectacle en el: límits de les tiues hores, a vegades encara que fos 
tallant el llargmetraige alguns minuts, abans que perdre un possible 
comp~.omís amb el públic. Sid Grauman a Los Ángeles, Sam Kat a Chicago i 
Roxy a Nova 'fork s j n  considerats generalment els iniciadors, als voltants 
del 1515, de la difusij  del «cinema Ge presentació. a gran escala. A partir 
del 1923 aquest havia esdevingut l'espectacle estandard del sector, amb tres 
estrategies organitzatives predominants: la presentació «pura., l'espectacle 
de «varietats)), i l'atracció de la xvedette de reclamn. La pura. presentació 
oferia una revista construida entorn d'un sol tema; per exemple un tema 

Per a una analisi de l'economia de l'exercici cinematografic en relació als palaus del 
cinema vegeu DOUGLAS GOMERY, <<The Picture Palace: Economic Sense or  Hollywood 
Nonsense, a The Quater ly  Review of Film Studies, 111, n. 1 (liivern 1978), pp. 23-26. La 
majoria dels investigadors s'estenen nostilgicament sobre aquestes sales de diversió, ignorant 
llur important funció ecoilornica com a instancies d'un sistema monopolístic. 



44 festiu, una moda corrent o una celebració local. El Radio City Music Hall 
de Nova York continua aquesta tradició. Una part de la presentació pura, el 
e p r o l e g ~ ,  es lligava al mateix tema del film principal. Sid Grauman va ésser 
un sostenidor del proleg, pero, fora del Far West, pocs varen copiar el seu 
estil. Molt més popular era la presentació pura duta a terme amb exit a 
Chicago per Balaban & Katz. A partir del 1926 totes les sales de la 
Paramount Publix, la cadena més extensa del sector, adoptaren ja les ((pures 
representacions.. Roxy va proposar una alternativa, I'espectacle-varietat, 
agafat de les formes populars del teatre de vodevil. Aquesta estrategia, pero, 
es most r i  molt costosa, donat que Roxy i d'altres comencaren a saquejar el 
circuit Keith-Albee-Orpheum a la recerca dels artistes. La cadena de Loew a 
Nova York, lligada a la Metro-Goldwyn-Mayer, va promoure I'ús de 
I'espectacle amb vedettes de reclam. Cantants com Gilda Gray o Al Jolson, 
o grups com els de Paul Whiteman o Vincent Lopez, cobrien una mitja 
hora. Aquest darrer genere hauria d'ésser I'únic a sobreviure en els anys 
trenta, amb I'excepció del Radio City Music ~ a l l " .  

Cadenes regionals com Balaban & Katz en el Midwest o Stanley a 
Ic!adelfia preparaven les presentacions més costoses6. Sales més petites de 
pl opietaris independents les imitaren en la mesura que ho permetien els alts 
c i  xtos. Amb l'adveniment del sonor, els empresaris eliminaren immediata- 
rnert la representació directa i afegiren filmacions d'espectacles, breus peces 
de vodevil. Només un ~ e t i t  grup de les sales americanes rnés grans, els grans 
cinemes per a 4.000 persones de les deu ciutats americanes més importants, 
mant ingu~ren es~ectacles amb artistes. A partir del 1931 el «cinema de 
presentación esdevinpé tot filmat7. Pero mentre es duia a terme aquesta 
transformació va comencar la gran depressió, amb una rapida reducció de 
les presencies i dels ingressos i un canvi significatiu dels preus per a tots els 
factors de  producció. Per fer front a tot aixo els empresaris miraren de 
reduir els costos, trobar noves fonts d'ingressos i diferenciar llurs productes. 
És precisament en perseguir aquest últim objectiu que els propietaris de les 
sales comencaren a oferir, en els anys 1930 i 1931, més films (dobles i fins i 
tot triples programes) i menys curt-metratges de vodevil. El programa 

"ariety, 1 abril 1926, p. 36; Vartety, 10 marc 1926, p. 35; ERIC T. CLARKE, *An 
Exhibitor's Problems in 1925n, a Transactions of the Society of Motion Picture Fngineers, gener 
1926, p. 49; Erlc T. CLARKE, «Ati Exhibitor's Problems in 1 9 2 7 ~ ,  a Society of Motion Picture 
Engineer's Transactions, IX, 1927, p. 453; BEN HALL, The Best Rematning Seatr, Nova York, 
C . N .  Potter, 1961, p. 208; L ~ w r s  W. TOWNSEND, WILLIAM W. H E ~ E S S Y ,  *Some Novel 
Motion Pictures Presentationss, a Society of Motion Picture Engineer's Transactions, XII, 1928, 
p. 349. 

"er a un catileg i un raonament sobre aquestes cadenes vegeu BENJAMIN B. HAMPTON, 
History of the American Fzlm Indzrstry, Nova York, Covici Friede, 1979, pp. 37-38. 
' DOUGLAS GOMERY, «The Movies Become Big Bussiness: Publix Theatres and the Chain 

Store Strategyn, a Ctnema Journai, XVIII, n. 2, primavera 1979, pp. 37-38. 



doble, la política del «dos al preu d'un», havia comencat el 1915. Pero 45 
durant els anys vint pocs productors escolliren aquesta estrategia. Com una 
alternativa, altres propietaris de sales cinematogrifiques organitzaren pro- 
grames amb premis (seients, porcellanes, bicicletes, mitges de seda, llums i 
rellotges) ilo jocs: el bingo simple (amb entrades gratis com a premi), el 
bingo presentat per un breu film («screeno»: o les curses de cavalls filmades 
per les quals els clients que tenien el número guanyador rebien premis o 
entrades gratis. 

DOBLE PROGRAMA 

De totes maneres el 1933 la National Recovery Administration (NRA) 
del govern federal americi prohibí tots els programes amb premis i els jocs 
perque eren subjectes de «competencia deslleialn. Conseqüentment, cada 
vegada més propietaris de sales es replegaren entorn del doble programa. El 
maig de 1935 la Cort suprema declara la NRA inconstitucional, i alguns 
empresaris restabliren ripidament els programes amb premis ilo jocs. Pero 
ja aleshores s'havia afermat ]'estrategia del programa doble que hauria de 
tenir un paper important com a estrategia d'exercici dominant als EUA al 
llarg dels anys cinquanta. 1, cosa encara més notable, els productors 
hollywoodians havien pres el lloc de totes les cadenes que els anys vint 
havien desenvolupat un paper important a nivel1 regional. Les sales de 
primera visió de les cadenes més grans oferien dobles programes, pero no en 
la mateixa quantitat de llurs rivals independents. La barreja variava. Alguns 
empresaris presentaven dos o més films «A», altres un *A. i un «B» i altres 
encara tres <<B.. Els propietaris de les sales variaven constantment les 
combinacions per avantatjar. llurs veins rival?. 

Els productors cercaren altres metodes no lligats a les pel.lícules per 
atreure més clients. Una innovació fou la de l'aire condicionat. Presentada 
per primera vegada a la sala Balaban & Katz de Chicago el 1917, només les 
sales mis riques i grans podien permetre's els anys vint, una inversió tan 
considerable. A comencaments del 1930 solament quatre-cents cinemes 
americans (entre, aproximadament, uns 20.000) podien oferir el «control de 
la temperatura». En els anys trenta, amb el desenvolupament per obra de 
Carrier d'un aparell compacte i relativament economic, molts productors 

ROBERT W. CHAMBERS, uThe Double Feature as a Sales Problemn, a Harvard Business 
R e v i e ~ ,  16 ,  n. 2, hivern 1938, pp.  231-232; EDWARD R. BEACH, ~ D o u b l e  Features in Motion 
Picture Exhibition>,, a Harvard Bustness Revzev,  19, n. 4 ,  julio1 1932, p. 506; DOUGLAS 
GOMERY, a H ~ l l y w o o d ,  the National Recovery Administration, and the Question of Monopo- 
ly Power*, a Journal of the Universtty Ftlm Assoczatzon, X X X I ,  n. 2, primavera 1979, pp. 
50-52. 



46 instal.laren un sisterria de refrigeració de l'aire ilo un control del grau 
d'humitat; generalment només s'insra1,lava el primer. La difusió que les 
noves invencions de Carrier varen obtenir amb la World's Fair di Chicago 
l'estiu dels anys 192'3 i 1934 donaren origen a una familiaritat envers 
aquestes insta1,lacions i a una publicitat favorable. Els cinemes americans 
eren l'única instituci~j que oferia uri servei així a un preu assequlble als 
ciutadans americans (le renda mitjana-baixa. Generalment, durant els anys 
trenta i quaranta l'airl: condicionat eia un privilegi del rics, dels restaurants 
cars, tlels vagons Ilit, de les oficines importants o dels grans hotels. D e  fet, 
en aquest període el nombre de cinemes refrigerats i sense humitat no  
superava els tres m;l (abans de I'adveniment de les restriccions a les 
construccions, causat per la Segona Guerra Mundial). Les sales més petites 
es limitaven a refredar l'aire, a vegades amb resultats molt pobres. E11 
realitat va ésser en el cinema que molts, si no  la majoria, dels ciutadans 
americans experimentaren per primer cop el plaer de poder gaudir, a les 
epoques caloroses, de l'aire fresc i sense humitat'. 

EL N E G O C I  D E L  p o p - C O R N  

Pero els productes desitjaven tarribé altres fonts d'ingressos, i per aixo 
varen comencar a vendre béns complementaris i generes alimentaris que els 
clients acostumaven ; I  comprar a le:, pastisseries properes o als venedors 
ambulants. E n  els anys vint els empresaris venien ncmés dolcos, pei.que en 
aquells temps, que els propietaris tenien les saks  molt fosques i els 
acomodadors guiaven els espectadors fins a llurs seients, els paquets 
prefabricats de dolcos es podien menjar més ficilment. Es requeria poques 
insta1,lacions i cap experiencia o coneixement específic per part dels 
empresaris. D e  totes maneres, eren pocs els empresaris que en aquests anys 
venien dolcos. La venda de generes alimentaris no  s'sdaptava a la imatge de 
classe alta que volien donar aquestes empreses. Amb I'arribada de la gran 
depressió, els propietaris renunciaren als acomodadors, encenien els llums 
de la sala i deixaven que els clients trobessin el lloc tots sols. Tots varen 
comencar immediatament a vendre dolcos i a provar de vendre altres 
productes alimentaris. El pop-corn ben aviat es va distingir com a element 
bisic de  les operacions de  refresc. A diferencia dels doleos, posseia un 
aroma que es deixava sentir a la sala abans que la pel.lícula comencés i 

JACK ALICOATE (ed.), The Film Daily Yearbook - 1931, blova York, Film D;iily 1931, 
pp.  923-27-28; R.E. CHERNE, ~Developments  in Refrigeration as Applied to Air Conditio- 
ning», a Ice and Refuigeuatton, CI, 1941, p. 30; OSCAR E. ANDERSOK, Refrigeration in 
America, Princeton, Princeton University Press, 1953, pp. 310-313; *Here's \);here Air 
Conditioning is Used., a Heathzng Ptping and Ventilating, XII, seternbre 1940, p. 547. 



durant la mitja part. El pop-corn era un producte dYadquisició i manufactura 47 
ficils i semblava ésser del gust del públic de totes les edats. Per altra banda, 
el pop-corn funcionava com allb que els economistes anomenen «bé 
inferior»; semblantment a altres aliments econbmics, a base d'hidrats de 
carboni i pobres de carn, que quan les rendes baixaven la gent consumeix 
més. Com a complement del pop-corn salat, els empresaris introduiren 
begudes fresques i sense alcohol. En poc temps els proveidors desenvolupa- 
ren un sistema de distribució de les begudes que resolgué el problema de les 
ampolles individuals de vidre que rodolaven i es trencaven a la sala. 

Els natius americans havien desenvolupat el pop-corn. Els immigrants, 
utilitzant carros tirats per cavalls, el feren popular com a snack food. A 
partir del 1900 els carros del pop-corn havien esdevingut un lloc comú a les 
irees comercials urbanes, a les fires, en els concerts a l'aire lliure, als circs, a 
les reunions polítiques, a les parades i a totes les altres atraccions de la 
cultura popular; amb l'adveniment de l'epoca dels nickelodeons, ben aviat 
esdevingueren una imatge familiar a l'exterior d'aquestes iniciatives. Malgrat 
aixb els propietaris de sales refusaven vendre productes alimentaris a 
l'interior de llurs vestíbuls perque consideraven que era un comportament 
«vulgar», en desacord amb la imatge digna que volien aparentar. El pop-corn 
era considerat desordre, mala olor, fressa, impressions totes elles lligades als 
passatemps de les classes socials inferiors. Durant la gran depressió els 
propietaris de sales ignoraren aquesta associació feta en el passat. La venda 
va augmentar moltíssim. Les cadenes, utilitzant llurs considerables recursos, 
feien sortir del lliure mercat els carros de pop-corn, adquirien el gra en 
franquícia i obtenien enormes descomptes. Una caixa de pop-corn de 15 
cintims costava només tres cintims entre material brut, contenidor, oli i 
gra. Comptant també el pagament, la despesa global i la depreciació de 
l'equipament, el marge de benefici superava el cent per cent. Per aixb no és 
sorprenent que, a partir del 1947, gairebé el noranta per cent de les sales 
cinematogrifiques venien pop-corn. L'única excepció era la cadena de Loew, 
propietaria de la MGM. Les vendes dels refrescs igualaven o superaven 
sovint els ingressos de les taquilles. La mixima de l'empresari esdevingué: 
~ T r o b a  un bon lloc per al pop-corn i construeix-hi a l'entorn una sala,,. 1 el 
pop-corn esdevingué la més gran collita americana. El 1900 America tenia 
vint mil acres reservats al pop-corn; a partir del 1920 la xifra puja a seixanta 
mil; i el 1948 tres-cents mil acres més eren cultivats amb aquest producte 
afavorit del cinema. La venda de begudes no alcoholiques (la Coca-cola 
capdavantera entre elles) i més tard el pop-corn a la mantega, varen fer 
créixer encara més els ingressos i els beneficislO. 

' O  PERRY LOW~E,  «NAC President Sees the Beginning of the Endn, a Boxoffice, 115, n. 34, 
novernbre 1979, pp. MI-M8; DOUGLAS GOMERY, «The Growth of Movie Monopolies; The 
Case of Balaban & Katz)), a Wzde Angle, 3, n. 1, pp. 54-63; JOHN F. BARRY i EPES W SARGENT, 



48 Com a part integrant d'aquesta estrategia del doble espectacle (més 
pel.lícules, aire condicionat i refrescs), els empresaris varen instituir la mitja 
part. Quan acabava la primera pel.lícula, els llums de la sala s'encenien i els 
clients anaven al vestíbul a comprar pop-corn, dolcos i Coca Cola. Els 
mateixos projeccionistes assenyalaven el retorn a l'espectacle cinematogrific. 
S'alternaven histories-menjar-altres histories amb una marxa distinta pero 
contínua. Alguns serveis del període de la ~presentació)) varen ésser 
eliminats. Els vestíbuls de les sales de cinema (així com les facanes exteriors) 
es deixaven ensorrar. Es despenia menys en el manteniment, es deixaven 
cobertes o abandonades més fonts potencials de llum per a I'escenari i es 
renunciava cada cop més als acomodadors. El nou estil «déco» o eestil 
internacional» (a la vora del cinc per cent de cada ciutat) va ésser 
decididament estkril comparar al que estava en voga abans de la depressió. 
Les imatges decoratives de l'oriental, del Tívoli o de 1'Egyptian esdevingue- 
ren icons, símbols d'una altra era. Als anys cinquanta havia emergit una 
altra alternativa: l'estrategia de la pel.lícula única, que és la que se segueix 
encara avui. Pero no hem de deduir, com molts semblen fer, que aquesta 
estrategia de l'única pel.lícula tenia res a veure amb l'espectacle típic d'un 
cinema abans o després de la gran depressiól1. 

En resum, en el període de la gran depressió els empresaris substituiren 
el cinema de presentació pel cinema de doble programa. Els empresaris 
varen eliminar, amb poques excepcions, totes les representacions directes i 
afegiren un nombre més alt de llarg-metratges. El doble o fins el triple 
programa van esdevenir la norma per a aquest sector industrial. S'acabaren 
els espectacles brillants i la sumptuositat arquitectbnica. Una cosa encara 
més important fou la modificació dels serveis oferts per part dels empresaris 
que introduiren l'aire condicionat i vengueren per primera vegada productes 
alimentaris. El cinema gaudia de control de la temperatura; cap altra 
indústria de l'espectacle no oferia defenses contra la calor i la humitat. En 
relació a la composició dels ingressos, les vendes de pop-corn al llarg de 
l'epoca sobrepassaven els ingressos de taquilles. En conseqüencia, exacta- 
ment en el moment en que les grans corporacions de Hollywood 

Building Theatre Patronage, Nova York, Chalmenr, 1927, HAROLD B. FRANKLIN, Motion 
Picture Manegement, Nova York, George H .  Doran, 1927; JACK ALICOATE (ed.) The Film 
Daily Yearbook - 1952, Nova York, Film Daily, 1952, p.  630; MABEL GUINAN, ~ T h e  History 
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s'integraven verticalment i consolidaven llur posició de monopoli, es 49 
modificaven significativament els productes subministrats per llurs cadenes 
reatrals i recaptaven els beneficis del cinema de doble programa. Molts 
estudiosos han examinat els efectes de la gran depressió sobre la indústria 
del cinema americi. Els canvis que succeiren en relació a l'exercici 
cinematogrific en aquest període han estat massa poc estudiats. 

Aquesta breu intervenció suggereix almenys tres línies per entendre 
l'exercici cinematogrific. En poques paraules, amb l'invent del cinema de 
doble programa es produiren canvis tant a la producció (per exemple el 
naixement de les pel~lícules «B» i el desenv~lu~ament  de nous generes) com 
en la distribució (es va fer més rígid el sistema d'acord amb el qual es 
concedien les pe1,lícules per projectar a cada zona per tal de monopolitzar els 
ingressos de taquilla)12. Les més importants companyies de Hollywood (Fox, 
RKO, Wagner, MGM i Paramount) toleraren finalment les companyies que 
produi'en només pel~lícules «B», com la Monogram i la Republic. En segon 
lloc, la meva analisi posa en discussió els criteris tradicionals d'investigació 
economica entorn de la importancia de les pe1,lícules hollywoodianes: els 
ingressos de les taquilles, els ingressos dels distribuidors i per fi els poc 
mencionats ingressos bruts de la distribució a nivel1 mundial. En realitat, la 
majoria dels investigadors aporten solament el calcul dels ingressos de taquilla 
de les ciutats americanes més grans, informacions que es poden trobar en el 
setmanari Vaviety i en altres publicacions comercials. A partir del 1930 
qualsevol dada sobre els beneficis ha d'incloure els ingressos i els costos dels 
refrescs. I per al període precedent els historiadors de l'economia i altres 
investigacions han d'explicar els efectes de la (<presentación. Les dades 
utilitzades tradicionalment pels historiadors i pels crítics no semblen ésser 
gaire objectives. Finalment, aquesta intervenció proposa als estudiosos del 
cinema que reexaminin les condicions materials de l'experiincia d'Nanar al 
cinema*. A través del cinema de doble programa els clients aconseguien un 
comjunt de béns i serveis: plaer per la pel.lícula, pel menjar i per la temperatura 
sota control, un complex sistema semiotic fonamental per a la construcció del 
significat de la pel.lícula entre el públic. Les teories semiotiques i psicoanalisres 
haurien d'ésser sensibles a la importancia d'aquestes consideracions per valorar 
el procés de recepció de la pel~lícula'3. 
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