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"Les aventures del capità Enciam" arr¡ben a TV3
'

Miquel Calzada és el director d aquesta sèrie sobre educació ambiental

X.ROSELL

Des del proppassat
dilluns, TV3 emet "Les
aventures del capità

Enciam", una sèrie de 66

capítols curts, d'una
durada de tres minuts
,Ilumor

cadascun, en clau d
sobre situacions quotidianes, i que tenen incidència
sobre l'entorn natural. La
producció correspon a l'em-

presa "Sargantana Voladora", que té com a director
i empresari el sabadellenc
Miquel C alzadai Olivella,
més conegut per Miki Moto,
i que també ha

produrt pro-

grames com "Persones
humanes" o "Miki Moto
klip". El pressupost de la

sèrie que s'acaba d'estrenar ronda els 140 milions
de pessetes.
p

d
per concnrs, la r e adttzacíó d'una

quotidiana de modificar hàbits

que tenen repercussions negatives per al medi ambient. Des-
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Humor i civisme
partament
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MiquelCalzada i I'abtor Pep Parés, *Elcapità Enciam,.

aconsella les persones en lloc
d'esbroncar-les".

ben tipificats

D'Oliana a Enciam
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Situacions habituals

on tothom"es

podrà reconèixer sense dificul-

fou
ers
ca-

del de-

de Medi

paper de BIai Brossa. De fet, no
és un sol sinó 66 personatges

Ambient de

tat.'
dem
amb

ra d'actuar-en cada cas. Tanca
cadaepisodi el lema "Els petits

quotidians, sovint no massa
respectuosos envers eI medi

canvis són poderosos''.

ambient", declarà Claret Papiol.

Els episodis estan enregistrats en imatge real, però la
seva concepció estètica s'acosta

capítol, tot donant una sèrie de
consells sobre educació mediambiental que reslrmeixen el con-

tingut de l'episodi.
Albert Vilalta també va remarcar que uns dels objectius
"és buscar l'eficàcia del missatge. No volem que aquesta sèrie

passi desaparcebuda. Tot

i

orienta sobre eI comportament
més correcte davant de cada
situació". A la roda de premsa
de presentació, destacà"el bon
ambient viscut durant els rodatges que, sens dubte, queda-

rà reflectit a la pantalla'1
L'altre actor que intervé de
forma permanenl a la sèrie és
Claret Papiol, que interpreta el

els llums de casa hi pot haver
un problema de despesa de recursos, de contaminació, d'efec-

més a la dels dibuixos animats.
Posicions i moviments de càme-

de quines coses podem fer a
casa, al carrer o én qualsevol
entorn a favor del medi am-

bient.

Les històries comencen amb

tiva corresponent hi haurà una

contribució ferma a l'estalvi

d'energia, d'aigua i de recr¡rsos
naturals, reducció del nombre
d'abocadors d'escombraries, etc.

quillatge extremats,
còmica

i passional,

i actuació

són caracte-

-

i
tiples caracteritzacions, i en una

situació en la que fa alguna

l?rumorregnant, hi ha un compretén arripes socials".
te s'allunya,
documental
tècnic i formatiu. Per la seva

rrespondència amb els nostres.

äiå:.
Miquei Calzada va resumir

Ia filosofia de Ia sèrie tot dient

que "hem volgut fer una "sitcom" sense precedents al nosfue

n

Elconsellerde MediAmbient, AlbertVilalta, remarcàque
busca l'eficàcia del

missatge.
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Aquest és l'equip responsable d'una producció que duu el
segell de I'emþrbsa ,iSargantana Volädora,,

