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Per a qui no em conegui, em dic Jordi Maynegre Santaulària, sóc enginyer agrònom, i
juntament amb els meus dos companys, també aquí presents (Joan Noguera i Moisès
Nogué), tenim una empresa dedicada a l’assessorament d’explotacions de vaques de
llet, en el sentit ampli de la paraula (una mica de tot, una mica de res...).
La meva relació amb l’Antoni Seguí s’inicià el setembre de l’any 1999 a l’Escola
d’Agrònoms de Lleida, quan prèviament a la matriculació de curs, vaig assistir a una
classe de l’assignatura d’Alimentació de remugants, que ell impartia en aquells moments,
i després del dubte inicial..., em va convèncer per a que m’hi matriculés i assistís a totes
les seves classes fins a finals de curs...
Des de aleshores, es va anar cultivant una relació professional i d’amistat que ha
perdurat fins al dia d’avui...
Com a professor, en Toni és una persona poc convencional, en termes acadèmics, pel
fet de ser accessible, planer i altruista amb l’alumnat interessat, coneixedor a nivell
pràctic de la matèria de la qual imparteix classes, faceta força escassa en el món
acadèmic actual, poc amant del tarannà universitari clàssic feixuc... D’aquí les amistats
i coneixences que t’han anat sorgint al llarg d’aquest anys en les diferents generacions
d’antics alumnes, ara ja professionals (Joana, Carlos, Joan, Moisès, Miki, ... i molts més,
...jo mateix). I en el fons, per a tu segurament el millor fruit que n’has tret del teu pas
per la Universitat, i el que et proporciona major satisfacció.
El llibre està dedicat, com no podia ser d’una altre manera, a n’en Ramon Trias... el teu
company i amic inseparable. Al llarg de més de 30 anys de carrera professional heu
viscut cinquanta mil històries i més a les explotacions... En Ramon, és en Ramon, ja el
coneixeu... persona carismàtica i entranyable on les hagi, observador i enginyós, i com
molt bé tu mateix dius, amb el currículum escampat en totes les explotacions que has
trepitjat, i que jo afegiria, que han tingut la sort de conèixe’t, tractar-te i rebre els teus
savis consells desinteressats.

Tots dos desprenen un saber fer i estar en la seva vida professional i personal que
considero digne, especial i únic, i del qual me’n considero admirador.
Gràcies a ells, i al Gregori Garcia, aquí present, a partir de diverses visites tècniques
desinteressades a ramaders del Pla de Lleida, alguns dels quals esteu també avui aquí
(Ramon Sarret, Mingo Serret, Josep Maria Campabadal, Jesús Rodríguez, etc.), vaig
poder iniciar l’activitat professional a la qual des de aleshores m’he dedicat.
Professionalment, amb en Toni ens uneix una relació que es va iniciar l’estiu de 2006 en
el marc de l’Observatori de la llet, com a empresa contractada per a la recopilació i
obtenció de dades tècniques i econòmiques de les explotacions. I de la qual n’estic
especialment satisfet, per la seva professionalitat indubtable, que ens tranquilitza i
reconforta. Uns objectius i un calendari de treball ben definits, units a un esperit de
treball i dedicació positius, s’han traduït en uns resultats necessaris i interessants,
disponibles per a tot el sector. Com en totes les feines, sempre hi ha temes i aspectes
controvertits i discutibles, però fent-ne un balanç penso que no deixen de ser
anecdòtics.
En el llibre es cita el següent: “El ramader de vaques de llet té un coneixement sobre la vida
dels animals, que ni l’investigador ni l’assessor tenen. Posseeix un instint adquirit, juntament
amb una immensa capacitat d’observació, que el fa savi en el sentit d’haver assolit un
coneixement profund de la natura”. Aquesta faceta, juntament amb les peculiaritats
pròpies de la vaca, és el que fa enormement atractiva l’explotació de vaques, almenys
des del meu punt de vista, i segurament també el de la majoria de vosaltres.
A vosaltres ramaders, encoratjar-vos a continuar amb la vostra activitat (ara ens trobem
en un període difícil), gestionant-la amb bon criteri i amb independència. També dirvos que el que es cou aquí a Catalunya també és bo...
El llibre presenta l’explotació de vaques de llet, en el seu sentit més ampli i des d’una
visió global, incidint en els aspectes o factors de producció que a criteri d’en Toni són
més importants. La seva experiència en comunicació per a la innovació es tradueix en
un llibre amb una important component pedagògica i divulgativa, fent-lo atractiu per a
un ampli ventall de públic (estudiants que s’inicien en el sector, professorat, ramaders i
tècnics). Per altra banda, crec que és una contribució més que interessant a la lectura de
llibres tècnics en català, molt escassa en aquest sector.
Finalment, voldria acabar citant-vos un parell de frases d’un vell proverbi xinès de Lao
Tsé, savi xinès:
El que està ben plantat, no és arrancat
El que està ben conservat, no és perd
Que crec que expliquen el que és, o hauria de ser, l’explotació de vaques de llet i la
tasca d’assessorament.
Bé doncs, gràcies a tu Toni per oferir-me la possibilitat de presentar part d’aquest acte,
i a tots vosaltres per escoltar-me.

