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Estimats pares: 
 
Espero que esteu bé de salut. Kurt i jo, perfectes. Tinc moltes ganes d’explicar-vos el que                
han estat els darrers dies a Barcelona, amb la inauguració de l’Exposició Universal.             
IMPRESSIONANT. Barcelona està preciosa. Suposo que ja ho sabreu per la           
premsa. Fa una setmana més o menys, vam anar a la inauguració, hi havia moltíssima               
gent pels carrers.  
 
Al mig de tota aquesta gent, vam pujar per l’Avinguda Maria Cristina, que ha              
esdevingut una gran avinguda, que va de la plaça d’Espanya fins la Font Màgica.              
Realment sembla màgica, no havia vist res igual. A banda i banda de l’avinguda hi ha                
els diversos palaus i tots els pavellons dels països que exposen. Jo em sento orgullosa               
del pavelló de Miers van der Rohe. Cres que és el pavelló més visitat. Tinc moltes                
ganes que vingueu, perquè us quedaríeu bocabadats dels canvis que s’han produït a la              
ciutat.  S’ha reformat el Parc Güell, i s’han inaugurat una gran quantitat d’hotels nous. 
 
Avui no m’allargo més, perquè he quedat amb una amiga. Kurt estava amb clients i               
m’ha dit que us enviï una forta abraçada. Crec que les vendes a Lehmann van molt bé i                  
que la nova línia de producció està funcionant sense problemes. O sigui que, papa, no               
pateixis pels teus fills. 
 
El pis del carrer Balmes, petit, però molt acollidor. Esperant que vingueu a veure’l…. 
 
Una abraçada fortíssima, de la vostra nena….. 
 

Dorel 
 



 

 

1. Buscar imatge de l’actual Fàbrica Lehmann i localitza les del passat. Cerca la 
història d’aquesta fàbrica. l 

2. Buscar informació sobre l’Exposició Universal de Barcelona del 1929. 
a. Quins llocs van ser inaugurats, quins monuments i edificis es van construir.  
b. Buscar la imatge del pavelló que explica Dorel -Miers van der Rohe- 

 


