
Vicent Esteve
Després d'una llarga i cruel malaltia, el 12 de no-
vembre ens deixava Xavier Gómez Font (Alfon-
deguilla, Plana Baixa 1962), un jove professor uni-
versitari, activista de la cultura i sindicalista
destacat de la Universitat de València. Xavier va
viure el seu infortuni amb gran fortalesa d'ànim
i una clarividència excepcional. Encara que nin-
gú pot desfer-se del destí, Xavier va ser capaç de
guanyar l'última batalla: va encarar de manera ma-
gistral el seu propi final, amb l'ajuda d'una cièn-
cia humanitzada i de l'amor de molta gents El pro-
fessor Xavier Gómez va ser fins a la mort secre-
tari de la Facultat de Filologia, Traducció i
Comunicació de la Universitat de València, on, a
més, exercia com a secretari de la junta de per-
sonal docent i investigador, i era membre de la co-
missió de professorat i del claustre.
Les tres grans passions professionals de Xavi

eren, sens dubte, la filologia clàssica, la Univer-
sitat de València i stepv, el seu sindicat, a què de-
dicava gran part del seu temps i la seua formidable
intel·ligència. Era reconegut pels seus alumnes com
un professor excel·lent, aquells que et marquen
quan passes per les seues classes. Aquells que, quan
acabes el curs, t'adones que has aprés molt més
de la matèria que no et pensaves. Aquesta era una
de les seues grans virtuts, fer que una matèria com
el llatí, sovint desagraïda, acabe sent molt agra-
dable i fàcil de digerir. Si a tot això hi sumem que
era un treballador incansable, un apassionat de
l'estudi i un gran investigador, queda explicat que
Xavier Gómez ha estat un professor molt respectat
i estimat.

Per a tots els qui el van conéixer, Xavi era, amb
el seu inseparable amic Toni Viñas —professor que
va faltar fa poc més d'un any, i a qui qualificava
de pare, mestre i amic—, l'alma mater de stepv

a la Universitat de València. Més encara: Xavi tam-
bé era el referent del Sindicat en l'Universitat Jau-
me I de Castelló, la Universitat Politècnica de Va-
lència i la Universitat d'Alacant, i també de la Con-

federació de stes-i. De fet, en tots els documents
de discussió sobre plantilles, contractacions,
promocions, etc. de professorat universitari, es-
tudis sobre canvis legislatius, propostes d'actua-
ció, programes electorals...  hi havia la mà de la
parella Viñas-Gómez.
Però Xavi no només s'implicava en la docèn-

cia, també ho feia com a membre de la comuni-
tat universitària. Va ser membre del claustre de
la uv en nombroses ocasions i va participar en dis-
tintes comissions universitàries. Els últims anys,
va acceptar, en dues legislatures consecutives, as-
sumir la responsabilitat de la secretaria de la seua
Facultat.
Però per als que hem tingut la sort de conéi-

xer-lo, Xavier Gómez va ser, per damunt de
qualsevol altre aspecte, un amic fidel, d'aquells que
saps que són capaços de donar-ho tot per tu. La
seua amistat, amb la seua honestedat, l'han con-
vertit ja en una persona insubstituïble per als que
plorem la seua absència i ens disposem a seguir
el seu exemple.

Més de 400 persones, entre les quals hi havia fa-
miliars, amics, sindicalistes i polítics, van deixar
petita la sala d’actes de l’institut Benlliure de Va-
lència, el 6 de novembre, en l’acte d’homenatge
a Mingo Ortolà Pla, responsable de salut laboral
de stepvmort en accident el 18 juliol a Hoyos del
Espino (Àvila), quan passava uns dies de descans
amb la seua família. Al soterrar, celebrat en la po-
blació castellana d’on és natural la seua companya,
havia assistit una destacada representació de stepv,
la Intersindical Valenciana i la Confederació de
stes-i, entre altres. Mingo Ortolà, nascut a Dé-
nia fa 49 anys, també havia rebut un sentit acte
de reconeixement per les amigues i els amics al
seu poble.
Amb els sons de Diguem no i Que tinguem sort,

de Raimon i Lluís Llach, respectivament, va
arrancar l’acte. El cor de l’Eliana, sota la batuta
de Juli Hurtado, va obrir un acte conduït per Ma-
nolo Colomer i per Rosa Clement, presidenta del
comité de Salut Laboral de València. “Volíem re-
cordar Mingo ací, a València, i fer-ho en la seua
llengua, tot i que a Hoyos del Espino li vam do-
nar un bon adéu”, va dir Colomer, que es va referir
a les organitzacions on havia compartit militàn-
cia amb el seu amic: la lcr, Revolta i Espai Al-
ternatiu.

José Luis González Meseguer, de stepv, va
reconéixer el compromís de Mingo “per canviar
les condicions laborals perilloses, susceptibles
de causar malalties o malestar als treballadors
i les treballadores”. Les paraules de Miguel Ro-
mero, director de la revista Viento Sur, van su-
bratllar la humilitat, la senzillesa i sobretot “la
naturalitat”, com a qualitats de Mingo. Va con-
fessar que solia discutir amb ell, “tant del Bar-
ça com de la revolució” i que, a pesar de mili-
tar ara en organitzacions diferents, compartien
el mateix partit, “en el sentit històric, el sentit
de l’emancipació”.
Les intervencions de Vicent Atienza, Joan Pau

Cimarro, Xelo Garcia i Ramon Pérez van deixar
pas a Joan Blanco, en representació del Secreta-
riat Nacional, el qual va glossar el llarg viatge que
va compartir amb Mingo des de la dictadura fins
a la llibertat. Finalment, Azucena, la seua com-
panya, va destacar emocionada que “Domingo no
podia veure patir a ningú, ni els més pròxims ni
els més allunyats” i que “el seu compromís per
transformar la realitat ha fet impacte” tant en ella
com en Pau i Carles, els seus fills.
L’acte va finalitzar amb tots els assistents drets

escoltant els acords de La Internacional, inter-
pretada per la trompeta de Rafael Lafuente.
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Massiu homenatge
pòstum a Mingo Ortolà

La Universitat de València ha organitzat
un acte en memòria de Xavier Gómez
Font el dijous, 17 de desembre, a les
19.30 h., a la sala d'actes de la Facultat
de Filologia, Traducció i Comunicació

(Av. Blasco Ibáñez, 32)
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