
 

Henry Sontheimer 
310 West 79th St. 
Nova York 

Nova York, 15 de setembre del 1939 
Kurt Sontheimer 
Muntaner, 250 
Barcelona 
 
Estimat Kurt: 
 
He rebut la teva estimadíssima carta i estic content que ara tinguem un 
sistema ràpid i fàcil de posar-nos en contacte. Tot ha d’anar mitjançant la 
meva secretària Mrs. Sarasin, a Basilea. Ella sap com ha de remetre la 
informació de manera que ens hi arribi. M’agradaria que Rosl també tingués 
aquesta possibilitat de comunicar-se amb la seva família mitjançant Suïssa, 
però no puc comprometre més la meva secretària. Sobretot, explica-li a Rosl 
que ha de vigilar amb la correspondència amb Alemanya. Que avisi els seus 
pares. Cap comentari de política. Perdona que hagi tardat tant de temps, 
perquè el correu aeri ha estat tancat durant un temps com a conseqüència 
de la guerra. Espero que no t’hagis enfadat. 
 
Pel que fa al teu pare i la teva mare, no sé com tenen el visat per poder 
marxat cap a Palestina, però trobo molt difícil que ho puguin aconseguir. 
Estic d’acord amb tu en què si no aconsegueixes per ells el visat a Espanya, 
poden renovar el de Cuba, deuen sortir d’Alemanya, si és necessari, per Itàlia. 
A Itàlia tinc contactes que es faran càrrec d’ells, fins la seva sortida cap 
a Cuba. Econòmicament ja ens hem posat d’acord amb Ella per passar unes 
quantitats de diners per cobrir les seves necessitats bàsiques. Dorel també hi 
participarà. De moment, jo no tinc pràcticament ingressos ja que els negocis a 
Europa com ha conseqüència de la guerra han tancat i tinc problemes amb 
la meva pròpia família. Tu ets un home de negocis i pots entendre-ho. Però 
entre tots hem de contribuir perquè els teus pares puguin sortir.  
 
Pel que fa al teu cunyat Julius, va estar dinant amb nosaltres fa dues 
setmanes. Està treballant i amb el que guanya pot mantenir-se. Jo el vaig 
controlant i animant, és jove i deu habituar-se a viure sol. Ja hem quedat 
que vindrà a dinar diumenges. 
 
Una besada ben forta per Rosl,  
Al franquejar la carta, intenta per favor, que el segell sigui dels darrers 
emesos,  

El teu oncle, Henry 



 

 

CARTA 18 
 

1. Geolocalitza la ubicació de la carta de l’oncle Henry amb Google Maps i marca-la.  
2. Què s’explica al primer paràgraf? 
3. Quina és la màxima preocupació de la família? 
4. Què explica del germà de Rosita? 
5. Què passava a Espanya durant aquest 1939? 

 


