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No requereixen més presentació. Les sis majors estrenen una mitja-
na de vint pel·lícules a l’any cadascuna. Al ser filials locals de multina-
cionals de Hollywood, la selecció del producte ve imposada, així que 
la seva importació es limita a traçar estratègies de llançament local. 
Només gaudeixen d’espai de llibertat -encara que tot hagi de ser 
aprovat per la matriu americana- en la distribució de cinema nacional, 
negoci en el qual s’han anat introduint especialment els últims anys 
coincidint amb l’aparició d’un cinema gran i taquiller produït per grans 
grups televisius o de telecomunicacions. 

MAJORS
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Aquesta categoria inclou empreses nacionals propietat de grans grups 
de comunicació i empreses internacionals que operen a Espanya amb un 
funcionament que es troba a mig camí entre el de les multinacionals i el 
de les distribuïdores independents. 

DeAPlaneta
Firma que neix de la unió de Grupo Planeta i DeAgostini, és una distribuïdo-
ra independent dedicada a l’adquisició i distribució en cinema i televisió de 
pel·lícules de ficció que ocupa una posició de referència al sector cine-
matogràfic espanyol. El catàleg de DeAPlaneta inclou des d’èxits comer-
cials fins a pel·lícules de prestigi, així com algunes guanyadores de l’Oscar 
a la millor pel·lícula. Anualment estrenen una mitjana d’entre12 i 15 títols. 

GRANS

Internacionals: El Médico, Saw, Planet 51, Sufragistas, Agosto La dama 
de oro, El discurso del rey, 12 años de esclavitud...
Catalanes: El pregón, Cómo sobrevivir a una despedida, Tirante el Blan-
co...
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Internacionals: Madame Bovary, Albert Nobbs, La llave de Sara, Per-
dona si te llamo amor...
Catalanes: El bosc, Blog, Pa negre...
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Emon
Filial de distribució del grup editorial Savor. Té una especial presència al 
mercat del DVD/Blu-Ray. El seu tipus de producte és cinema comercial 
europeu, especialment pel·lícules franceses, alemanyes i escandinaves. 
El seu target és adult.

EOne
Amb una selecció d’estrenes caracteritzat per la seva qualitat tècnica 
i artística, així com el seu potencial comercial. La producció espanyola 
ocupa un lloc important en l’estratègia de l’empresa. El mercat de Home 
Entertaiment i el contingut televisiu configuren la resta de pilars de la 
companyia de producció i distribució de continguts audiovisuals d’entre-
teniment al territori espanyol. 

Internacionals: Spotlight, Los odiososos ocho, 
Los juegos del hambre, Ahora me ves 2, Café 
Society, El olivo, Ma Ma...
Catalanes: La corona partida



Tripictures
Fundada el 1987, és una de les distribuïdores independents més impor-
tants. Centra la seva activitat en la compra de pel·lícules per totes les 
finestres d’explotació. Tripictures gestiona un catàleg que inclou més de 
360 títols. Actualment estrenen una mitjana d’onze pel·lícules a l’any. 
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Internacionals: La Brújula dorada, Sexo en 
Nueva York, La Gran Estafa Americana, The Im-
itation Game... 



MITJANES INDEPENDENTS
Creades la majoria d’elles a finals dels noranta o a principis de la 
dècada passada, es tracta d’empreses consolidades i amb una línia 
editorial definida, basada en la qualitat. Al no apostar per un producte 
d’aparença espectacular, el gran repte de les independents és seguir 
atraient a la gent a les sales; es tracta de la finestra que segueix apor-
tant més rendibilitat per espectador amb diferència, en un entorn en el 
que guanya terreny el consum domèstic en altres dispositius. 

A Contracorriente
Va ser creada el 2010 després de la dissolució de Notro Films, per con-
vertir-se en una de les empreses cinematogràfiques de referència del 
mercat espanyol. Amb seu a Barcelona, A Contracorriente està especi-
alitzada en cinema europeu i independent amb potencial d’arribar a un 
públic ampli. El seu catàleg està format per més de 500 títols, d’entre els 
quals també destaquen clàssics d’autors, pel·lícules que van marcar una 
època i pel·lícules de producció pròpia.
 
Internacionals: Hitchcock/Truffaut, Mustang, Macbeth, Turbo Kid, La 
profesora de historia...
Catalanes: Cerca de tu casa, Techo y comida, Ayer no termina nunca...
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Caramel
L’empresa que Enrique González Kuhn va crear el 2013  després del 
cessament d’Alta Films ha tingut l’evolució més espectacular d’entre les 
noves distribuïdores sorgides durant la crisi. La primera pel·lícula que 
van distribuir va ser Plot for Peace i la van seguir èxits com Viva la Lib-
erttà i la guanyadora de l’Oscar a parla no anglesa, Ida. Tenen un volum 
de 9 o 10 pel·lícules l’any. 

Avalon
És una productora i distribuïdora de cinema independent fundada el 
1996 per Stefan Schmitz. Actualment tenen un catàleg de més de 200 
llargmetratges i documentals, amb una línia editorial heterogènia però 
sempre orientada a un públic amb altes inquietuds culturals. Estrenen 
en sales entre 10 i 15 pel·lícules cada any. El 2011 va entrar a formar part 
de Filmin per la exhibició de cinema a través d’internet. A més del seu 
catàleg propi, Avalon distribueix milers d’hores de contingut de catàlegs 
internacionals a la televisió espanyola

Internacionals: Elle, Victoria, El hijo de Saúl, Langosta, Holy Motors,  
Searching for Sugarman, Los amores imaginarios...
Catalanes: B, la película, 10.000km, Messi, Les amigues de l’Àgata...

Internacionals: Nahid, La Sal de la Tierra, 
Viva la Liberttà, Ida...

  7



Filmax
És una de les companyies audiovisuals més importants del país. La com-
panyia engloba desenvolupament, producció, distribució, vendes internac-
ionals i exhibició, convertint-se en l’únic estudi independent a Espanya. És 
especialment reconeguda per les seves produccions de terror i suspense, 
que també distribueix. Actualment s’està obrint a nous gèneres oferint al 
públic noves històries. 

Internacionals: Slumdog Millionare, Million Dollar Baby, La mejor ofeta, 
Nightcrawler, Tú eres el siguiente...
Catalanes: El maquinista, REC1-3, Truman, El Rey de La Habana, Nadie 
Quiere la Noche, Incidencias, Summer Camp...

Golem
Creada el 1986, la branca de distribució de GOLEM és una referència 
absoluta en el sector de la distribució de cinema art house a Espanya. 
També es dediquen a la producció i a l’exhibició, amb els cinemes Golem, 
centre neuràlgic del cinema en versió original de Madrid. El seu target és 
un públic intel·lectual i madur, familiaritzat amb els festivals internacionals. 
S’han guanyat el prestigi per portar títols d’alguns dels grans cineastes 
contemporanis (Lars Von Trier, Michael Haneke, Aki Kauriskami, Wong 
Kar Wai, Margarthe von Trotta…) i descobrir noms noms áls quals han 
ajudat a créixer i a consolidar-se (Laurent Cantet, Nuri Bilge Ceylan, Su-
sanne Bier, Asghar Farhadi, François Ozon…). També distribueixen títols 
nacionals. Aproximadament estrenen 21 pel·lícules a l’any.
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Karma
Amb una llarga trajectòria en el sector, Karma Films estrena un volum 
de deu títols l’any. El seu catàleg està especialitzat en cinema d’autor de 
diferents països. El seu bon criteri de selecció els ha permès descobrir 
petites perles de gran interès. 

Internacionals:  El novato, Rams, Mandarinas, La danza de la realidad,  
El desconocido del lago, Canino...
Catalanes:  Aita, El extraño caso de Angélica, Uncle Boonme recuerda 
sus vidas pasadas...

Internacionals: Nuestra hermana pequeña, 45 años, Amour, Nym-
phomaniac, Winter Sleep...
Catalanes: Rastres de Sàndal, 25 kilates...
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Vertigo
Afincada a Barcelona, Vertigo és probablement la més gran d’entre les 
independents. Tenen la visió, la confiança del sector i el múscul financer 
adequats per firmar acords de precompra de pel·lícules encara sense pro-
duir, i així aconseguir títols de més envergadura i amb més possibilitats 
d’èxit dins de l’univers del cinema d’autor, arribant a competir amb les ma-
jors. Estrenen entre 17 i 20 pel·lícules anuals.  

Internacionals: Carol, Tres recuerdos de mi 
juventud, Mientras seamos jóvenes, La vida 
de Adèle, Spring Breakers...

Wanda Vision
Neix com a productora i distribuïdora l’any 1992. L’empresa dels germans 
Morales va apostar als seus inicis pel cinema llatinoamericà, especialment 
l’argentí, descobrint alguns títols claus i apadrinant a una sèrie de directors 
predilectes, dels quals van fer precompres i fins i tot coproduccions. En els 
últims anys han obert la seva línia editorial a un tipus de cinema d’autor 
més variat, fet que els ha donat èxits de taquilla. També té una branca de la 
companyia especialitzada en documentals de naturalesa (Wanda natura).  
Ha distribuït obres de directores españoles como Isabel Coixet, José Luis 
Guerin, Pablo Malo o Jaime Rosales.

Internacionals: XXY, La Gran Belleza, Dos días una noche, Taxi Tehe-
ran, Francofonia...
Catalanes: La teta asustada, Hermosa juventud, Blancanieves...
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PETITES EMERGENTS 
Nascudes la majoria d’elles en els últims cinc anys i fundades per gent 
jove en plena crisis econòmica, aprofitant l’espai deixat pel tancament o la 
reconversió de ldistribuïdores com Alta Films, Notro, Vértice360 o Karma. 
Es tracta d’un conjunt d’empreses que ha aconseguit fer-se un lloc al mer-
cat, dins d’una lliga (no tan) petita,, però amb activitat constant, i que estan 
cridades a consolidar-se i convertir-se en els actors protagonistes d’un nou 
paradigma de distribució. 

Abordar
Empresa apareguda també en plena crisi amb un volum d’estrenes actual 
de cinc títols i que poc a poc ha aconseguit fer-se un nom gràcies a un 
catàleg que inclou algunes perles de festivals internacionals.

Betta Pictures
Creada el 2013, l’empresa d’Alex Lafuente i els seus socis va debutar 
amb la pel·lícula Tú y Yo. Recentment han aconseguit un èxit important 
amb la distribució de La Novia. També tenen una branca de negoci de 
llicència exclusivament per al home video i el VOD de films menors amb 
un efocament més comercial.

Internacionals:  Eisenstein en Guanajuato, Slow 
West, Enemy,  Lost River, Encuentros paranor-
males...
Catalanes:  La Novia, Ignasi M., Dos a la carta...

Internacionals: Tabú, Tomboy, Pelo Malo, Edén, 
El Abrazo de la Serpiente...
Catalans:  Escuchando al juez Garzón
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PETITES EMERGENTS Capricci Cine
Capricci Cine és la filial del label francès de distribució, producció i edició 
Capricci que recentment s’ha instal·lat a barcelona. Es tracta d’una dis-
tribuïdora de cinema compromesa amb el cinema d’autor contempora-
ni i amb el cinema indepenent. Darrerament han coproduït La mort de 
Lluís XIV i han ampliat el seu catàleg amb la restauració i estrena de 
pel·lícules de culte de cineastes com Serguei Paradjanov o Apichatpong 
Weerasethakul. Estrenen una mitjana de 5 a 6 pel·lícules l’any.

Internacionals: Tip Top, Clan salvaje, El color de 
la granada, Qué difícil es ser un dios... 
Catalanes: La mort de Louis XIV

CineBinario
L’empresa neix el 2011 com a distribuïdora dedicada al cinema independ-
ent. El seu catàleg inclou pel·lícules contemporànies independents, tan na-
cionals com internacionals, però també la recuperació de títols que van ser 
innovadors en el seu temps. El seu principal objectiu és el de visibilització 
d’un cinema d’autor molt minoritari, però de qualitat. Estrenen entre 4 i 6 
títols anuals.

Internacionals: La chica del 14 de julio, Nana,  
Arraianos, Los exiliados románticos...
Catalanes: Dead Slow Ahead

DIRE Films
És una distribuïdora que actua a tot el territori espanyol en totes les 
seves diferents formes d’explotació: theatrical, non-theatrical, TV i VOD. 

Internacionals: Juana a los 12
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Festival Films
Festival Films va néixer a mitjans de la dècada passada. Té un volum d’es-
trenes anual d’uns cinc títols. El seu catàleg destaca per cinema d’autor de 
qualitat, molts dels quals amb el temps ja s’han convertit en clàssics inde-
pendents. 

Internacionals: The Kings of Summer, This is 
England, The Deep Blue Sea, Turistas...
Catalanes: Carmo, Lifting de corazón

Good Films, La Aventura

Internacionals: La invitación, Las vidas de Grace,  
Snowpiercer, La Cabaña del Bosque, Stella...

Internacionals: The Duke of Burgundy, Green 
Room, La última apuesta, El pequeño Quinquin...
Catalans: Emergo

Good Films és una empresa de distribució de cinema independent funda-
da el 2011 per Iván Barredo. La seva missió és oferir pel·lícules originals i 
de qualitat, de qualsevol gènere i nacionalitat, al màxim de públic possible, 
mitjançant totes les vies clàssiques i modernes de distribució i exhibició. 
El 2015 van llançar fins a 15 títols en col·laboració amb la distribuïdora 
barcelonina La Aventura
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Noucinemart
Noucinemart és una difusora audiovisual especialitzada en la promoció 
i difusió del millor cinema contemporani. A més d’organitzar el D’A - Fe-
sival Internacional de Cinema d’Autor de Barcelona, també es dedica a 
la distribució, activitat que va iniciar l’any 2013 amb la distribució de La 
Plaga de Neus Ballús.

Internacionals: Jauja, No todo es vigila, En el 
sótano, Cemetery of splendour...
Catalanes: La plaga, Història de la meva mort, 
El camí més llarg per tornar a casa...

Márgenes
Márgenes Distribución és una distribuïdora especialitzada en cinema 
iberoamericà independent, amb l’objectiu de llançar a la cartallera es-
panyola pel·lícules de qualitat i prestigi internacional. La plataforma Már-
genes té una trajectoria consolidada programant, tant en sales com per 
streaming. A més, cada any organitza el Festival Márgenes, que se cele-
bra simultànimanet online i en diverses seus d’Espanya i Amèrica Llatina. 

Internacionals: Esa sensación, O futebol, Las 
altas presiones, E agora? Lembra-me
Catalanes: Oleg y las raras artes
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Surtsey
Creada el 2012, Surtsey va estrenar el 2015 un total de 12 pel·lícules i el 
seu creixement els ha portat a consolidar-se com a valor emergent i fins 
i tot a aspirar a pujar de categoria en qüestió de poc temps. La seva línia 
editorial és àmplia dins de l’univers del cinema d’autor. 

Internacionals: Submarine, Oh Boy, Black Coal, 
Filth, National Gallery, It. Follows...

Paco Poch
Amb més de trenta anys d’experiència com a productor, Paco Poch va 
crear el 2009 la branca de distribució de Mallerich Films, amb la voluntat 
de distribuir autors i pel·lícules com Pedro Costa, Béla Tarr o Mia Hansen-
Love. Aposten per la distribució d’un cinema pur i que difícilment s’ha po-
gut veure abans al nostre país. 

Internacionals: Ne change rien, The turin horse, 
Un amour de jeunesse, Le père de mes enfants, 
Corn island… 
Catalanes: Cartes a Maria, Caracremada...
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