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El fosc passat de l'ultra Juan Garcia Sentandreu

El dirigent de Coalició Valenciana, Juan García Sentandreu compta amb un
fosc passat en les files de la ultradreta valenciana més extremista des de la
transició. L’AVANÇ ha anat descobrint als seus lectors aquest passat. Ara,
gràcies a les hemeroteques podem recordar un altre episodi  protagonitzat
per l’advocat blaver: l’homenatge que organitzà a València a Pilar Primo de
Rivera, germana del fundador de Falange Española i filla del dictador Miguel
Primo de Rivera. Fou l’any 1984 i Sentandreu era cap provincial del Sindicato
Español Universitario.

Lluís Adell (València)

L’any 1984, nou anys després de la mort del dictador, la denominada transició democràtica semblava
superada arran del fracàs del 23-F i de la victòria del PSOE a les eleccions generals del 1982. Tot i
això, al País Valencià, el blaverisme, impulsat bàsicament pel periòdic ‘Las Provincias’ i per antics
dirigents del Movimiento, volia guerra. Tanmateix, aquell any, el 1984, Juan García Sentandreu va
treballar dur. Paralelament als estudis de la carrera de Dret, Garcia Sentandreu compaginava el seu
temps amb la seua activitat  política en la ultradreta valenciana (era cap provincial del Sindicato
Español Universitario), estretament vinculada a la violència paramilitar dels denominats ‘incontrolats’.
A més a més,  aquell any l’actual president  del partit  Coalició Valenciana (CV),  organitzà un acte
d’homenatge a l’Hotel Sidi Saler a Pilar Primo de Rivera y Sáenz de Heredia (4 de Novembre de
1907 – 17 de Març del 1991), fundadora de la secció femenina de la Falange espanyola. Pilar Primo
de Rivera mai es va casar i no va tindre descendència; només es coneix que el cunyat i ministre
d’Afers Exteriors del règim, Ramón Serrano Súñer, intentà concertar, sense èxit, un matrimoni entre
ella i Adolf Hitler per tal de crear una dinastia feixista. Sentandreu fou “l’ànima de l’organització” de
l’homentage de caire feixista.

L’homenatge falangista

Tal  com destaquen les  cròniques  de  l’època,  “l’homenatge  dedicat  a  Pilar  Primo de  Rivera,  la
iniciativa, perfecta organització i desenvolupament del qual anaven a càrrec del Sindicato Español
Universitario, fou, sobre tot motiu per a que la fundadora de la Sección Femenina es trobara de nou
amb antigues delegades provincials i locals, proporcionant moments d’acusada emoció i afecte”. Pilar
Primo de Rivera comentaria:  “el meu germà [mort  a Alacant]  i el meu pare [fou capità general a
València] haurien fet ara el mateix que aleshores: servir a Espanya. El meu pare, en menys de set
anys aconseguí acabar amb la guerra de Marroc, donà pau a la nostra pàtria i aconseguí que la
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Societat de Nacions es reunira ací”. L’anciana també deixà clar que la Sección Femenina de Falange
no  tenia  res  a  veure  amb  el  feminisme:  “mai  hem sigut  feministes,  perque  tot  ho  hem fet  en
coparticipació amb l’home.  I  alguns moviments  feministes  semblen dedicats  a  altres  tasques no
formatives, per exemple, a defensar el divorci i l’avortament”. A més, la crònica del Levante, signada
per  Justo  de Ávila  (amb importants  dosis  d’admiració  cap a  l’octogenaria  falangista  en la  seua
prosa), afegia: “També estaven junt a Pilar els joves d’avui disposats a continuar la seua obra, el seu
exemple, la seua entrega i sacrifici”.  Sentandreu fou, en paraules de la citada crònica “l’ànima de
l’organització d’aquest homenatge”. A més també participaren, entre altres, destacats dirigents de la
ultradreta espanyola com ara Diego Márquez Horrillo,  cap nacional de Falange Española de las
JONS i Miguel Muñiz,  cap nacional del SEU.  Després de regalar  a l’anciana falangista un retrat
“pintat  pel  ceuista  José  María  Lloret”  i  d’intervindre  l’organitzador  de  l’homenatge,  Juan Garcia
Sentandreu, procediren a cantar el ‘Cara al sol’.

El curt camí de la transició: de Falange al GAV

Aquells anys eren només el començament de la carrera de l’advocat Juan Garcia Sentandreu en els
cercles de la ultradreta més extremista. Enfrontaments en la Universitat (alguns encara recorden com
Sentandreu intentava  boicotejar  reunions  de  claustre),  un intent  d’encadenar-se  en la  tanca  de
Gibraltar  i  algun que altre  episodi més o menys delirant  formen el seu primer  contacte amb la
política.  Anys  més  tard,  davant  l’absoluta  desfeta  i  marginalització  de  la  ultradreta  de  caire
espanyolista i nostàlgica del règim franquista, Sentendreu ingressaria, tàcticament, en la direcció del
moviment blaver. Fou president del Grup d’Acció Valencianista (principal responsable de la violència
anticatalanista  al  País  Valencià  des  dels  anys  ’70)  i  posteriorment  passaria  a  crear  Coalició
Valenciana, amb un diputat transfuga i misterioses subvencions econòmiques que es tradueixen en la
inauguració de seus del partit  a diverses localitats de la comarca de L’Horta,  malgrat  el caràcter
minoritari i marginal de la formació blavera. Quan aquest periòdic publicà (veure L’AVANÇ #72) les
fotos  de  Sentandreu on apareixia  amb tota  la  parafernàlia  falangista,  després  d’alguns  dies  de
polèmica, García Sentandreu va reconèixer, orgullós, el seu passat ultradretà. I el present?
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