
 
 

El 25 de maig del l938 l'aviació feixista italiana 
que donava suport al cop d'estat feixista contra 
el govern de la república bombardejava el 
Mercat Central d'Alacant. Amb més de 300 
víctimes, moltes de les quals no van poder ser 
identificades, els aliats internacionals del 
franquisme protagonitzaven un dels episodis 
més cruents de la guerra. L'atac contra la 
població alacantina que a les 11.18h d'aquell dia 
feia la compra al Mercat, s'efectuava amb la 
descàrrega de 90 bombes per part d'entre 9 
avions Saboia italians. 
 
La sang de centenars de cossos mutilats tenyia 
de roig els carrers d'una Alacant antifeixista. La 
nostra ciutat no va ser atacada per casualitat. La 
nostra ciutat va ser atacada precisament per 
instal·lar el pànic i la por entre una classe 
treballadora que s'havia compromés amb la 
llibertat, la democràcia i la república des del 
primer dia. Una classe treballadora que amb les 
seues col·lectivitzacions, amb la seua 
organització popular i en definitiva amb la seua 
lluita, s'havia decidit a defensar els drets 
conquerits de les urpes de la tirania feixista. 
 
83 anys després recordem aquesta data no amb 
cap voluntat nostàlgica del passat, sinó amb 
l'esperit que aquest exercici de memòria 

col·lectiva retorne a les treballadores de la 
nostra ciutat la dignitat i la força que ens han 
caracteritzat durant dècades. Perquè les 
mateixes oligarquies que van finançar aquell cop 
d'estat són les que hui donen cobertura 
mediàtica, econòmica i política a les forces 
d'extrema dreta. Perquè l'aparell jurídic hereu 
del franquisme és el mateix que hui garanteix la 
impunitat del feixisme que ens ha agredit les 
darreres setmanes als carrers d'Alacant i als de 
València, mentre que reprimeixen la 
mobilització popular i persegueixen la militància 
revolucionària. 
 
Perquè hem de recordar que no s'ha complit ni 
un segle encara d'ençà que foren els nostres avis 
i besavis els qui havien d'emigrar a Algèria fugint 
de la misèria, la fam i la persecució política. I 
perquè no oblidem el silenci còmplice de 
l'Europa del capital que interessadament 
donava suport als governs feixistes en la seua 
lluita contra el comunisme. És la mateixa 
complicitat amb la qual hui els Estats Units i la 
Unió Europea donen suport a l'estat terrorista 
d'Israel en la seua massacre contra el poble 
palestí. Al govern del Marroc que viola 
flagrantment els drets humans del poble sahrauí. 
O al narcoestat de Colòmbia on Ivan Duque amb 
l'empara de l'imperialisme assassina al seu propi 
poble per respondre als interessos del 
capitalisme i les multinacionals. 
 
Per això hui ens trobem per a retre aquest 
homenatge popular a les víctimes del 
bombardeig del Mercat Central d'Alacant. Per 
reclamar la unitat de l'antifeixisme que pose fre 
a l'explotació, la misogínia, l'homofòbia, 
l'espanyolisme i la repressió que caracteritzen al 
feixisme. Per denunciar que enfront d'aquells 
que limiten la lluita contra l'extrema dreta a 
unes eleccions cada 4 anys, nosaltres sabem que 
només des de l'organització, la lluita i ocupant 
els carrers els podrem aturar. 
Enfront de l'oblit, la memòria. Enfront de la 
desmobilització, l'organització. Enfront del 
feixisme, la lluita pels nostres drets. 
 

Per la nostra llibertat, feixisme mai 
més! 



 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 


