travessat la ciutat i haver sobrevolat el palau Reial i el monument a Colom amb una intenció significativa, van aterrar amb tota normalitat en un
petit terreny del Prat, un municipi que anys abans havia
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i així, no va trigar a resultar patent que l’evolució militar i comercial s’encarrilaria
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CARTES I CURIOSITATS
El món del correu ha estat
des de fa molt de temps un
servei lligat a la vida humana. La seva presència i tasca
ja es va vincular a la Capella
d’en Marcús. És, doncs,
d’agrair que Antonio Aguilar hagi escrit un llibre molt
documentat, però també
divertit i ben il·lustrat, sobre una professió que ell va
exercir; per això parla des
de dins i amb coneixement
de causa. Cartes i carters, de
relat barceloní, apareix sota

el segell d’Albertí Editor.
Val la pena explicar algunes
dades curioses sobre el
tema. Al segle XVIII apareix el carter, que s’atipa de
pujar i baixar escales. Va
vestir uniforme a partir del
1798 i l’havia de pagar.
Alloza és un carrer dedicat
al carter del barri. No va ser
fins al 1922 que una dona va
exercir la professió. El 1897
es comencen a fabricar els
primers sobres. Hi havia
adreces que constituïen
veritables enigmes, i Rodri-

go Guigó en va ser un desxifrador reconegut. En
temps d’epidèmia, es procedia a la desinfecció. La
primera bústia es va situar
el 1909 en un fanal plantat
a la cruïlla d’Aragó-Pau
Claris. Alguns tramvies les
portaven a la part frontal.
A més del servei regular
terrestre, marítim i aeri, el
zeppelin va llançar el 1929
una saca atapeïda de cartes
que va caure sobre el terrat
de la casa Malagrida, passeig de Gràcia 27.
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El rei, al centre, i la comitiva després d’haver visitat el dirigible procedent d’Itàlia

Dirigibles
italians

A

finals de maig del
1925, Alfons XIII
resideix durant uns
quants dies a Barcelona. Entre els molts actes
programats, destacava, per
curiós –tot i que de signe gens
popular–, el que havia de presidir en una petita base aèria
situada al Prat de Llobregat.
El que no resultava segur
era que arribessin dos dirigibles militars italians. El factor
meteorològic havia generat
incertesa. A la fi, havia quedat
confirmat que aterrarien al
Prat a primera hora del matí
del diumenge 31.
Es tractava dels dirigibles
Esperia i Número 1, de fabricació alemanya i italiana, respectivament. Després d’haver
travessat la ciutat i haver sobrevolat el palau Reial i el monument a Colom amb una intenció significativa, van aterrar amb tota normalitat en un
petit terreny del Prat, un municipi que anys abans havia
adquirit el recentment fundat

bles, globus i hidroavions.
Va rebre el Monarca el capità de fragata Pere Cardona,
que dirigia i inspirava aquell
innovador departament militar, que havia nascut aquí.
L’acompanyava el cònsol general d’Itàlia, Mazzini.
Totes dues naus havien realitzat el vol (Esperia, des de

Es plantejava
organitzar
una línia entre
Roma i Barcelona
amb aquestes naus
Roma, i Número 1, des de Florència) en unes 12 hores i a uns
200 metres sobre el nivell del
mar: la travessia havia durat
des de la tarda de dissabte fins
al matí de diumenge. La missió estava comandada pel tinent coronel Giuseppe Valle.
La dotació de la primera la

segona era de 22 persones. Totes dues naus estaven equipades amb tres motors.
Les tripulacions formades
van retre honors al rei, que els
va passar revista, i tot seguit va
procedir a visitar les dues cabines, mentre li explicaven
amb pèls i senyals les característiques tècniques.
Alfons XIII va demanar al
comandant en cap de l’expedició que quan emprengués el
vol transmetés de part seva
una salutació molt afectuosa
al rei d’Itàlia.
En acabar tot el que estava
previst durant la visita, el tinent coronel Valle va demanar
permís per tornar. Quan va
emprendre el vol, els tripulants saludaven agitant gorres
i mocadors des de les finestretes.
Aquest vol s’havia fet dins el
projecte que pretenia organitzar una línia aèria entre Roma
i Barcelona servida per aquest
tipus d’innovadors aeròstats.
Els dirigibles vivien una
època d’expansió, afavorida
per les seves possibilitats militars experimentades durant la
Primera Guerra Mundial. Espanya, a causa del conflicte
bèl·lic del Marroc, havia tingut molt en compte les expectatives estratègiques que oferia aquesta mena de naus. Tot
i així, no va trigar a resultar patent que l’evolució militar i comercial s’encarrilaria per una
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