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5.3 Entrevista a Na Maria Ivern, Cromosoma

28 de febrer de 2007, Cromosoma (Barcelona)
Joan Francesc Ainaud i Josep Ainaud

Cromosoma va crear-se el 1988 com a productora de sèries d animació de qualitat.
Són una fàbrica de continguts de valor afegit per a públics infantils.La seva filosofia
es basa en el respecte de l obra original i la seva adaptació a l univers de l animació,
tot vetllant especialment per la qualitat. L arribada de les noves tecnologies a la
producció audiovisual els ha dut a introduir l edició on-line, l edició en suport CD-
ROM i DVD, i a la producció en 3D.

S han trobat ubicats en el context del Parc Barcelona Media, i s hi troben còmodes.

Valoren especialment les sinèrgies entre les empreses i les universitats.

Desenvolupen íntegrament la producció dels seus projectes, des del guió al
doblatge. Tot el procés de disseny es fa des de dins de l empresa (no s externalitza).

Coherents amb una estratègia de posicionar-se com empresa puntera en l aplicació
de noves tecnologies i aplicacions, tenen necessitat de platós per desenvolupar
noves tècniques com ara 3D, motion capture, rodatges amb imatge real, etc. Són
especialment sensibles a nous productes de l àmbit audiovisual adreçats, per
exemple, a telefonia mòbil.
Acaben de construir un plató per aquest ús i també el lloguen.

També tenen una forta necessitat d espai atès que desenvolupen molt de
merchandising i licensing. Tenen p.ex. publicacions personalitzades per a
ajuntaments per campanyes de sensibilització ciutadana especialment adreçades al
públic infantil.

Participen a les principals fires internacionals i venen i llicencien alguns personatges
a nivell mundial. Tanmateix el mercat principal i el més desenvolupat és el català.

Cromosoma col·labora activament amb el món acadèmic i la recerca (UOC, La Salle-
Universitat Ramon Llull, UPC, UPF, Escola Universitària Politècnica de Mataró,
i2CAT Formació).

En relació amb el Parc Audiovisual de Terrassa, en principi ja van manifestar a
l Ajuntament de Terrassa el seu interès per vincular-se al projecte del Bosc Animat.
Són conscients que és un parc que ha de reflectir el sector de l animació a Catalunya
i no només els personatges lligats a una productora en particular. El veuen amb una
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certa ambició i que, a llarg termini, podria incorporar un museu de l animació i
activitats i tallers i, fins i tot, cases de colònies. Tanmateix, la falta d informació sobre
la continuïtat del projecte afegida al robatori i destrucció de material dipositat en un
magatzem dels terrenys del futur parc els ha desanimat una mica.


