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Jesús Alonso Sentandreu
(Rublacedo de Arriba, La Bureba, Burgos, 1911 – València, 2005)

Mestre, escriptor i articulista
Perfil biogràfic
Jesús Alonso Sentandreu va nàixer a Burgos, però era valencià d’adopció per l’origen
de sa mare i la seua residència a Alcoi.
Mestre nacional de la primera promoció de la II República, va tindre la seua primera
destinació oficial en propietat a Gátova. Quan va acabar la Guerra Civil espanyola va
patir presidi, desterrament i va ser apartat temporalment de la docència pública fins
a la seua depuració.
L’any 1977 li van concedir el premi Raquel Payá en reconeixement de la seua tasca
pedagògica.
Durant la seua inhabilitació com a mestre es va centrar la redacció d’articles
periodístics. Va publicar nombrosos articles en les més diverses revistes i periòdics:
Valencia Atracción, Gaceta de Levante, Semana Gráfica, Valencia Fruits, Valencia
Agraria, Valencia Cultural, Senyera (de Mèxic), Ciudad (d’Alcoi) Hoja del Lunes,
Cuadernos para el diálogo, Archival, Valencia Escolar, Diario 16, Levante-EMV i altres
publicacions d’àmbit local.
Va ser un gran impulsor d’organitzacions culturals com l’Agrupació Fotogràfica
Valenciana, Archival, l’Escola d’Artesans i el Centre Excursionista.
Al gener de 2003, en ocasió de la publicació del seu sèptim llibre, titulat
¡Superviviente! 1936-41, AVADOLCI (Associació Valenciana de Doctors i Llicenciats
en Ciències de la Informació) el va reconéixer com a periodista degà en actiu i el va
nomenar membre d’honor de l’entitat. Alonso Sentandreu està considerat un dels
més longeus i prolífics col·laboradors de la premsa valenciana del segle XX i la seua
trajectòria va ser reconeguda amb distincions i premis.
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Quin fons es conserva
En 25 caixes d’arxiu hi trobem el material utilitzat per a documentar-se per als seus
treballs publicats, galerades de les publicacions, correspondència, un gran nombre
deretalls de premsa i alguns objectes de la seua afició per la fotografia.

Importància del fons
En el fons de Jesús Alonso és un reflex de la seua producció creativa i dels temes que
li resultaven d’interés.

Com ha ingressat
Resolució 51/2010 de 14 de desembre de 2009, de la Conselleria de Cultura i Esport, per la qual
s’accepta la donació efectuada per Jesús Alonso Sentandreu dels seus fons bibliogràfics, gràfics i
documentals.

Condicions d’accés
Es permet la consulta de la documentació amb finalitat d'investigació històrica i
cultural. Normativa general d'accés i ús de la Biblioteca Valenciana.

Instruments de descripció
El fons està en procés tècnic. Podeu sol·licitar-ne més informació al Departament
d’Arxius Personals i Institucionals de la Biblioteca Valenciana arxiu_bv@gva.es
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