
 

Lina Heilbruner 
Flot M. Barraque, 18 
Basses Pyrynesse 
Gurs 
 
 

Camp de Gurs, 7 de novembre del 1940 
 

Conrad i Rosa Sontheimer 
Muntaner, 250 
Barcelona 
 
Estimats, estimadíssims nens: 
 
Ens hem alegrat moltíssim de rebre el vostre telegrama. Us          
respondrem sobre tot el que ens pregunteu. Tots els papers (de tots            
nosaltres): certificats de naixement, de casament i el número de          
registre per l’entrada a Amèrica de les vuit persones s’han perdut pel            
camí. Ara només vull saber coses de vosaltres, ja que esteu rebent una             
mala notícia darrere de l’altra. Han pogut arribar a Barcelona Max i            
Rosa? Estan ja amb vosaltres? 
 
Ahir per primera vegada vaig poder anar a veure el teu pare, l’avi i              
l’oncle Nathan. Els tres estan a la mateixa barraca. El teu pare em             
demana si és possible que envieu uns pantalons per l’oncle Nathan. Em            
resulta molt desagradable demanar-vos tot això. Oncle Nathan està         
molt espantat, només porta la roba que duu posada, ja que havia            
vingut a casa de visita des de Friburg i hi estava per casualitat.             
Sabates no cal que n’envieu perquè no crec que coincideixi el número. Sé             
que heu de lluitar per vosaltres mateixos i només us demanem ajuda.            
Demanem només el que ens resulta imprescindible i no volem molestar. 
 
A l’avi no podem traslladar-lo a cap lloc més. Amb els seus noranta-set             
anys, esta dormint al terra en un sac de palla. Ja us podeu imaginar              
com es troba. Envieu-me a mi el correu, perquè intento trobar un            
moment de pausa per llegir i demano poder visitar l’avi. Envieu-nos, per            
favor, un paquet amb mantega, el que pugueu d’embotits i sabó per            
poder rentar la roba, paper per escriure i uns coberts.  



 

 
Fa ara quinze dies que estem fora d’Alemanya, i des del 27 de             
setembre no sé absolutament res de Julius. Encara que nosaltres ho           
estem passant malament, em preocupa la seva salut. Li he enviat un            
telegrama i una carta.  
 
Moltes, moltíssimes besades.  
 

La vostra mare, Lina. 
 
 



 

 
CARTA 11 

1. Com és la situació al camp? 
2. Què ha passat amb tota la documentació de la família? 
3. Com és la situació de l’avi? 
4. Què necessita Lina que enviïn? 

 
 

 


