La importància del contingut, en un món banal

La taula rodona al Centre de la Natura, a la fresca
30 anys enrere, els programes de Félix Rodríguez de la Fuente eren un fenomen social, al voltant dels quals tota la família s'asseia per aprendre i
reflexionar sobre les relacions entre l'home i la natura.
Precisament per parlar de la importància de la figura de Félix, s'ha celebrat recentment al Centre de la Natura de Menorca una taula rodona a la
fresca, que va comptar amb un nombrós públic interessat. Al testimoni de la seva pròpia filla, Odile Rodríguez de la Fuente, s'hi van sumar les
interessants aportacions de l'antropòleg Jaume Mascaró, el biòleg Joan Rita, i la periodista Ester Mascaró, moderats per Conxa Juanola,
vicepresidenta interinsular del GOB.
El gran valor de la tasca de Rodríguez de la Fuente va ser el d'accelerar la consciència social en relació als problemes ambientals. El gran impacte
que aconseguien els seus programes van transformar de manera molt significativa la mentalitat d'una societat que va passar, en pocs anys, de tenir
lleis que premiaven la mort de depredadors (la Ley de alimañas) a protegir aquestes espècies.
I, sense dubte, una de les coses que marquen la gran distància respecte de la comunicació actual, és que els programes de Félix tenien contingut,
que la gent aprenia coses i que s'incentivava la reflexió de la societat. Actualment, sembla que a la televisió només prosperen els programes de pur
entreteniment, i resulta francament difícil incorporar-hi qüestions de més calat. Una llàstima, perquè, com es va confirmar després amb les
intervencions del públic, les filmacions de El Hombre y la Tierra encara aconsegueixen cridar molt l'atenció dels infants actuals.
Tot plegat, la taula rodona va resultar un acte ben interessant, que es va allargar molt més, de manera informal, mentre es degustaven diversos
productes de l'agrobotiga. Aquests productes provenen de les finques agràries amb acord de custòdia que duen a la pràctica el que molta gent busca
des de fa anys: fer compatibles l'activitat econòmica amb la conservació ambiental.

