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Fa mesos que els mitjans de comunicació convencionals assenyalaren la ciutat de 
València com l’actual centre neuràlgic de l’extrema dreta espanyola, i no és per a 
menys. En poc més d’un any s’han convocat diversos actes de reafirmació feixista, i 
s’han multiplicat les agressions i els atemptats contra immigrants i entitats culturals i 
polítiques d’esquerres. des de l’Administració se segueix l’estratègia de l’ocultació, és a 
dir, que el Delegat del Govern nega constantment que els atacs vinguen de l’ultradreta. 
Cal mirar enrere per entendre que la situació es repeteix, i sembla que ens trobem quasi 
15 anys enrere quan assassinaren Guillem, la gota que faltava per demostrar que a 
València regnava la impunitat pels feixistes. Ara, una vegada més, ens trobem amb una 
situació similar, on els agressors són titllats per les autoritats de “gamberros” i a més se 
segueixen fent favors a personatges com J.G. Sentandreu o J.L. Roberto.  
 
La batalla de València, com sempre 
 
Lluny de superar-se els tòpics de la València anticatalanista, la dreta torna a atiar el 
monstre del blaverisme amb més virulència. El partit de Sentandreu, Coalición 
Valenciana (CV), està desenvolupant una forta campanya de propaganda per captar els 
descontents del PP i de la dreta tradicional per unir-los contra “l’imperialisme català”, 
seguint així la ràtzia espanyola orquestrada des de Madrid. Els seus deixebles més 
fanàtics, organitzats al voltant del Grup d’Acció valencianista (GAV), ataquen cada 
setmana algun local de l’esquerra independentista o d’entitats culturals, com fou el 
centre social Terra el passat dissabte dia 4 una vegada més. La llibreria 3i4 ha patit en 
un any dos assalts per part de joves encaputxats, amb agressions als treballadors i 
clients, igual que la llibreria de la Universitat de València, blanc habitual de les ires 
d’aquests grupuscles. Lluny d’investigar i aturar aquestes agressions, l’Ajuntament de 
València cedeix un espai al GAV a la fira anual Expojove, visitada per milers de xiquets 
al llarg d’un mes.  
 
Nacionalisme espanyol, prostitució i gimnasos 
 
Sens dubte, un dels personatges clau en la extrema dreta valenciana és el peculiar J.L. 
Roberto, empresari i advocat relacionat amb el món de la prostitució, la seguretat 
privada i els gimnasos. Aquest individu porta anys treballant per erigir-se com líder de 
l’extrema dreta espanyola, caiga qui caiga. Acusat pels seus camarades d’altres partits 
com un càncer pel moviment ultra per la seua megalomania i els seus negocis 
relacionats amb la prostitució, on empra treballadors immigrants, Roberto compta amb 
els favors de l’Administració valenciana, que compra els cursos de Levantina de 
Seguridad per la Policia Local i autoritza totes les activitats d’España2000, impregnades 
de racisme i parafernàlia feixista. Així van celebrar per exemple, partits de futbol contra 
immigrants a distints barris de València, intimidant els joves d’altres països que hi solen 
jugar. El darrer 12 d’octubre, aquest partit celebrà per segon any consecutiu la 
manifestació “Orgulloso de ser español”, on es van corejar consignes racistes 
denunciades per diverses ONGs i que va culminar en un concert de “rock patriótico” a 
una coneguda discoteca de Manises.   
 
 



 
Els neonazis s’obrin camí 
 
El passat 1er de maig, el partit neonazi Alianza Nacional (AN) va celebrar aquesta data 
amb un míting i un concert enmig d’una gran avinguda de València. Aquest partit 
gairebé desconegut, s’estén ja per tot l’Estat sense amagar els seus principis racistes. 
Hereus del partit d’Ynestrillas i d’organitzacions il·legalitzades com el Frente 
Antisistema (FAS), aquesta formació adopta un missatge més radical encara, recollint 
tots els descontents amb la política de Roberto a València i amb el discurs tradicional 
dels partits d’ultradreta existents. AN ha aconseguit aglutinar els skinheads més joves  
amb una retòrica antisistema  i una simbologia clarament neonazi, com les creus celtes o 
les runes vikingues. Amb els seus màxims dirigents a la presó per intentar atemptar 
contra un bus de familiars de presos bascs, aquest partit compta a les seues fileres amb 
líders com Eduardo Clavero, del grup de música nazi Batallón de Castigo. L’entorn 
d’aquest partit és el que actualment està captant a la nova generació de caps rapats nazis 
del País Valencià; alguns dels 12 skins detinguts fa un mes a València per una agressió, 
militen i simpatitzen en aquest partit, que te un local a la zona oest de la ciutat, on es 
reuneixen cada cap de setmana i realitzen concerts i festes privades. També AN  
organitzà una conferència de Pedro Varela, editor de llibres nazis i propietari d’una de 
les més grans distribuïdores de material revisionista, la llibreria Europa de Barcelona. 
L’atreviment d’aquest partit arriba fins i tot a presentar-se enmig d’una concentració 
contra els atacs israelians al Líban i Palestina el passat estiu, provocant la indignació 
dels presents i la complicitat de la policia, que els va protegir permetent-los romandre a 
la protesta. Actualment, AN manté una estreta relació amb organitzacions  obertament 
nazis com Combat España.  
 
La resposta antifeixista 
 
Paral·lelament, la preocupació per aquest increment de l’activitat ultra ha crescut, i 
conseqüentment s’ha reactivat intensament la resposta antifeixista. En algunes 
comarques del País Valencià existeixen grups autònoms integrats dins la Coordinadora 
Antifeixista Intercomarcal, que treballa des de fa ja un temps localment i que ha 
aconseguit fer-se sentir a ciutats com Xàtiva, Dènia o Gandia. A la comarca de la 
Costera es preparen ja unes jornades antifeixistes pel proper cap de setmana del 18 i19 
de novembre durant les quals es retiraran dues plaques de carrers de La Llosa de Ranes 
que porten els noms de dos militars franquistes.  L’alcalde del PP retirà els noms de 
Vicent Andrés Estellés i d’un mestre republicà de la comarca assegurant que “no respón 
a motivacions polítiques sinó a reposar una denominació tradicional”. La CAI denuncia 
també constantment l’actitud i les declaracions de polítics com l’alcalde de Xàtiva, que 
relacionen públicament immigració amb delinqüència. També a València ciutat  s’ha 
creat recentment Acció Antifexista, que ja ha denunciat la situació que es pateix a la 
capital de l’Horta. Aquest col·lectiu ha denunciat recentment en un comunicat la 
presència del GAV a Expojove, i criticà el darrer 12-O la permissibilitat de la que 
gaudeix España2000 per celebrar tot tipus d’actes on s’insulten els immigrants sense 
cap tipus de conseqüència legal. Aquesta formació ja va ser denunciada per uns crits 
durant una manifestació contra la immigració a Russafa, on els assistens escridassaven 
“moros no, españa no es un zoo”. També pàgines web com www.antiblavers.info o 
www.antifeixites.org ofereixen molta informació sobre l’extrema dreta del País 
Valencià.  


