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Ha mort Bartolet. 

 
EL passat divendres 13 de novembre, ens deixava Xavi Gómez. Per a molts (sobretot els que 
el coneixíem) una persona fantàstica. Per a mi, Bartolet, el meu cosí. 

Ha mort Bartolet, la figura més notable que ha donat el poble de Fondeguilla a dia d’avui. 
Sols havies de vore les persones que se congregaren al seu soterrar. Fins i tot va parlar el 
Rector de la universitat de València. (El retor també va parlar però no va ser el mateix) 

Xavi era per a mi el més paregut a un geni que mai he tingut el gust de coneixer, un tio 
inteligent en un grau excessiu. 

Realment jo mai l’he comprés, no entenia com una persona pot volcar tant d’esforç en les 
coses que ell feia, com jo li deia, buscava ripios i de no res feia un món. Recorde que una 
volta em va fer un encarreg , fóu passar-li a rotring un panell que si no recorde mal ell 
estimava en unes mides de 4 x 3 metres o alguna cosa així, i ho va treure d’una pedra que 
mediria menys de 0.5 x 0.5 !!! Increible. 

Tots els que el coneixien el descriuen com un entusiaste del seu treball, un investigador 
incansable, un activista pels drets del docent. 

Al soterrar al seu poble natal (i poc menys) es vàren congregar moltíssimes persones, gent 
de tots els àmbits en els que es movia, la universitat, el sindicalisme… un grapat de persones 
que l’estimaven i que vàren demostrar a molts que estava molt ben acompanyat. 

Bartolet per a mi va ser una persona altament influent, va perfilar sense dubte el meu ideari 
polític, em va introduïr en el món del nacionalisme, em va vincular de manere definitiva 
amb l’esquerra, em va descobrir lectures i músiques amb les que després he passat moltes 
hores. 

Amb ma casa sempre ha tingut una vinculació especial, no de bades ens portava cada cop 
que publivcava algun llibre un exemplar dedicat. Recorde un dedicatòria que expressava tot 
l’agraiment que tenia. Deia: “Als meus tios que desde petit m’avessaren en la lectura”. Es 
per això que la mort de Bartolet ens ha colpejat de manera especial. 

Desde ací li vull fer un recordatori, no valdrà de molt però era un petit homenatge que li dec. 

Ha mort Bartolet, un lluitador un incansable un professor!! 

I sobretot, el meu cosí. 

Resquincat in Pace! Bartolet 


