£1 p r i m e r cotxe d ' E s p a n y a .
Deia unió d'un grup d'industrials barcelonins, va néixer una
empresa que havia de meravellar
el món del motor; se'n va dir
HISPANO SUÏSSA.

Un cotxe espanyol que es va
acreditar immediatament a tot el
món, i que va emular fins i tot el
Rolls Royce.

Aquesta cigonya del tap del
radiador que duien els Hispanos, fou l'"Ave Fènix"
per a molts bons
afeccionats a l'au
tomòbil de gran
classe. Amb el
transcurs dels
anys la mateixa
cigonya ens va
dur un bebé:
EL PEGASO que cap als anys
cinquanta va néixer a Barcelona,
amb tan bona estrella. Tanta,

El bateig
d e l Alfons m

que és a Pegaso on es basa el prestigi de la indústria nacional en
l'aspecte de la fabricació, primer
d'automòbils i, ara, de camions i
autocars.

Un repte de 251000 dòïarc ief títol
del millor cotxe del món.

Els grans triomfs nacionals i
internacionals d'una marca acabada de néixer com la Hispano
Suissa, van fer que les comandes
ploguessin de tot el món sobre la
fàbrica de Barcelona, que va esdevenir insuficient per a poder satisfer la gran demanda i se'n va
haver d'instal·lar una altra a
França/ que va actuar com a sucursal per tal d' atendre les necessitats del mercat europeu.
De la nova planta van sortir
models tan famosos com el denominat Alfons XIII, perquè era el
que va fer servir el monarca espanyol, que al seu volant es va acreditar com a gran püot automobilístta.
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Al Saló de Londres de 1.928
es fa una juguesca en la qual es
disputaven ni més ni menys que
25.000 dòlars, que era tota una
fortuna en aquelltemps.

1# altre per a una cursa de 24 hores
al drcuit d'Indianàpolis.
Al cap de 24 hores, el cotxe
espanyol duia 1.000 km d' avantatge al cotxe americà.

Els cotxes que havien de dirimir la contesa eren: un Hispano
Suïssa i un Sturz, un cotxe espanyol i un cotxe americà, els dos
millors de l'època a tot el mon.
Es van alinear l'un al costat de

Un triomf indiscutible.
tEn aquella juguesca HISPANO
SUÏSSA havia guanyat el títol del
MILLOR COTXE DEL MÓN.

