
Ja ho heu explicat tot ... i molt bé. A mi em tocaria intentar ara de fer una síntesi, un 
recull, d’aquests més de quaranta anys de lluites d’en Toni Lecha ... des de la lluita 
dels estudiants, la militància al barri del Carmel de Barcelona, la lluita sindical, la 
militància política al PSUC, a Nacionalistes d’Esquerra, al MEN i a l’MDT, la lluita 
contra la repressió i finalment a la CUP i a Poble Lliure ... 

Només voldria expressar … que tota aquesta evolució que hem exposat, no és 
altra cosa que la manera que tenia en Toni de fer realitat unes conviccions; perquè 
ell el que va fer, si ens hi fixem bé, va ser anar ajudant a fer créixer, aquelles 
opcions polítiques i socials, que, segons la seva manera de veure les coses, li 
servien per a la seva lluita permanent ..... contra la injustícia. 

És una evolució que han fet tantes i tantes persones i per això ens hi podem 
reconèixer ... però en aquest cas amb una intensitat especial. I per això ell ha estat 
i és un puntal de l’independentisme d’esquerres. 

En Toni sempre es va identificar amb la classe obrera i les classes populars; i amb 
els drets del poble català. La seva trajectòria de militant comunista és una mostra 
molt clara de tenacitat ... 
- a partir d’un gran rigor intel·lectual, 
- i d’una gran honestedat, en el seu pensament, i en la seva acció. 

Sempre va afrontar la realitat de cara .... i totes i tots sabem com era d’implacable 
contra la ignorància, sobretot quan la ignorància s’acompanyava (com acostuma a 
passar) d’una certa arrogància injustificada (la ignorància és sempre atrevida, com 
es diu). 

Totes i tots recordem com sovint s’exclamava davant la incompetència i la ruqueria 
del sectarisme: “És que no saben res: No saben què és tàctica ni estratègia!”... 
Tenia vocació de mestre, em penso, perquè explicava les coses d’una manera 
clara i senzilla ... i amb unes grans dosis de paciència 
– Ho sabeu prou, aquí a Girona, totes les persones que heu tingut ocasió, de veure 
de prop, el seu tarannà / i de viure de prop el seu mestratge -. 

No toca, ara i aquí, fer cap panegíric; el que fem avui és una exposició d’uns fets i 
d’una vida, i dins una mentalitat que és ben nostra: una mentalitat col·lectiva que 
ens fa concebre sempre, que les vides de les persones, són (som) contribucions a 
la vida de la col·lectivitat, la vida d’un moviment popular i el creixement d’una 
consciència humana renovadora que avança, malgrat les dificultats, cap al 
socialisme. 

I la vida d’en Toni ens marca molt clarament unes guies per a superar maneres de 
fer que ens poden afeblir: ens dona força per a evitar la irreflexió, la concepció 
mediàtica del coneixement (conformar-se amb la notícia divertida tot menyspreant 
els conceptes clars), és a dir, la degradació i la simplificació constant de les idees; i 
també l’anàlisi insuficient de la realitat; d’una realitat que (perquè és humana i 
social) és sempre complexa; (una complexitat, per exemple, que no acaben 
d’abordar els partits independentistes en aquesta moments). Aquesta experiència 
ens pot servir, doncs, per a evitar els perills coneguts del reduccionisme d’efectes 



tan negatius, com sabem, en moviments que porten dins seu, un germen de canvi 
social. 

I també ens serveix per a pensar en la pràctica militant perquè ens pot ajudar a 
veure els perills de la inconstància o la deixadesa, una plaga contra la qual només 
hi podem oposar la constància i la tenacitat; una constància i una tenacitat que 
neixen de la voluntat i de la consciència, com vam poder apreciar tantes vegades. 

Les revolucions (com la que estem vivint) es guanyen amb l’aprofitament màxim 
d’allò que el poble té com a instruments bàsics: 
Només tenim les mans i el cap (el cervell). I ho hem d’aprofitar a fons. 

La vida d’en Toni Lecha és un clam que ens ha de reforçar com a poble. 
Una vida que ens ha estat ben útil i beneficiosa: 

- per la companyia que ens va fer. 
- pels ensenyaments que ens va transmetre. 
- I per tota l’experiència viscuda que avui hem recordat. 

Ens toca, ara a nosaltres, fer créixer ... aquesta llavor de llibertat. 

Moltes gràcies 

Carles Castellanos


