
 

Hans Kral 
Elekstrárny, 2 
Praga  

Praga, 5 de juliol del 1948 
 

Sr. Max Sontheimer 
Cònsol de Cuba a. D. 
Muntaner, 250, 5è, 2a 
Barcelona 
 
Estimat Max, Conrad i Rosa: 
 
Moltes gràcies per la vostra carta. Per nosaltres va ser una sorpresa saber que us havíeu 
trobat amb Gerd. Aquests últims mesos hem tingut tan gran trastorn a les nostres vides 
que gairebé no hem tingut temps per respondre correspondència. Els “americanets” han estat 
malalts i baixaven en pes contínuament, en una paraula, preocupacions. Poc a poc sembla 
que les coses van millorant. A tot això s’ha afegit el problema de vivenda. Es diu que tres a 
un vaixell és massa i, nosaltres, som quatre!. Després hem tingut el problema del pis que 
també ha estat una llarga lluita. Finalment, vivim en la mateixa casa però al 6è pis, que té 
dues habitacions, una petita cuina i una terrassa. Pels nens és ideal. Si fa bon temps, els 
pengem a cadascun en una bossa i els instal·lem a la terrassa. Jo, de moment, tinc feina i 
espero sortir endavant en els propers mesos. Últimament estem acostumats a tenir 
problemes però que que ens en sortirem. T’envio unes fotografies dels petits, ja veus que 
estan saludant el seu estimat tiet. En aquest moment estan cridant. Gana. Sempre tenen 
gana. Tot i que mengen un 40% més del que els hi correspondria. Em sembla que d’aquí a poc 
temps hauré de posar una vaca a la terrassa per treure llet, i transformar-la en llet en 
pols. No hi ha suficient llet per alimentar aquesta parella a Praga. 
 
De moment no hi ha més novetats. Estem gairebé tan ocupats amb els nens que ens 
alegrem si, de tant en tant, podem dormir. Fins les 9h dormen, després cal banyar-los. Ajudo 
Mila, però he d’anar a treballar. Torno entre les 5 i les 6h de la tarda, i fins que tots dos no 
estan llestos se’ns fan les 11 de la nit. Mentrestant, Mila ha hagut de rentar uns 80 
bolquers. Això sembla una bugaderia.  
Estimats, escriu aviat. Salutacions per tots,  

Hans, Mila, Peter i Pavel. 



 

 
CARTA 1 

1. Quines novetats explica Hans? Marca els nous personatges a l’arbre genealògic  
 

 


