
 

Lina Heilbruner Eduard Heilbruner 
Hotel Atlantique Camps de les Milles 
30 Rue Mazanod 
Marsella 

Marsella, 18 de febrer del 1942 
Conrad i Rosa Sontheimer 
Muntaner, 250 
Barcelona 
 
Estimat Kurt,  
 
He rebut la teva última carta i estic molt preocupada pel que m’expliques de 
Rosl. El que jo donaria per poder estar amb vosaltres i poder-la cuidar. Explica’m 
tot el que et diguin els metges. Només faig que resar perquè en la propera 
carta em puguis explicar que tot va millor. Hem rebut el vostre últim paquet. 
Gràcies per les sabates pel vostre pare i per la roba. No sabeu com de bé ens 
va, tot allò que ens envieu. Aquí no tenim res. Només dos vestits del teu pare 
que ens vam poder emportar de casa i un abric meu, que el guardo amb molta 
cura per quan puguem anar a veure-vos. 
 
Del paquet de menjar, he fet un paquet més petit per enviar-lo als de 
Récébédou. Sort també del que ens envies perquè passem fam. Tot el que ens 
donen aquí no té cap aliment. Ens falten proteïnes i greixos, però el cos humà 
s’acostuma a tot. 
 
He anat al Consolat espanyol. Els papers que tu dies que havia enviat l’advocat 
no han arribat. Als refugiats ens ignoren totalment. No ens fan cap cas i les 
respostes que ens donen semblen totes ser una mentida. Veig que cal tenir 
molta paciència. Però estic segura de què si tinguéssim l’ajuda d’alguna persona 
influent ens entregarien els papers. No entenc com poden posar tants 
problemes. 
 
Em diuen que des d’Espanya han d’enviar els papers d’autorització des del 
Ministeri d’Assumptes exteriors i que no poden fer res. Aquest diumenge em 
deixen anar a veure el vostre pare a Les Milles. Està a la infermeria, perquè no 
es trobava massa bé. Tota aquesta situació se l’està prenent molt malament, 
no la pot pair.  
 
Sabeu alguna cosa de Julius? Jo no tinc notícies d’ell. No sé si deixen entrar 
cartes d’Estats Units. Conteu-me alguna cosa si en sabeu d’ell. Entre els 
refugiats ens ajudem. Jo vaig a classe d’anglès dos cops a la setmana. Hi ha 
gent molt agradable i podem mantenir llargues converses. Dimarts torno a anar 
al Consolat i us diré què m’han dit.  
 
Per avui no tinc més notícies. Un petonàs ben fort per Rosl, desitjant llegir que 
està totalment reestablerta.  



 

 
La vostra mare,  

Lina. 
 

CARTA 1 
1. Per què penses que Lina i Eduard no viuen junts? 
2. Geolocalitza l’hotel on viu Lina a Google Maps, encara existeix? 
3. Com és la situació al camp de treball? 
4. Què demanen que envien? 

 


