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Nuremberg, 30 de juny del 1929 
 

Kurt i Dorel Sontheimer 
Balmes, 47 
Barcelona 
 
Estimats fills: 
 
Espero que tot vagi bé. Aquí a Nuremberg, tot quasi com sempre, la ciutat us troba molt a                  
faltar, així com la resta de la família. La setmana passada vam celebrar l’aniversari de               
Marianne. L’oncle Henry tenia moltíssima feina a París i unes visites molt important que van               
fer impossible que vingués. Però si que vam aconseguir que l’oncle Fèlix i la seva mare poguessin                 
venir a la celebració. La vostra àvia està fantàstica pels seus setanta-cinc anys. Té una               
vitalitat que fa sentir enveja. Vam estar en una reunió petita, però va ser una tarda molt                 
agradable. La petita Marianne ens va fer riure a tothom, ja és gairebé una doneta als seus                 
vint-i-un anys. L’àvia ens ha explicat que l’ajuda molt amb les tasques a casa. 
 
Amb Fèlix hem tingut temps per mirar la col·lecció de segells. M’ha comentat les darreres peces                
que ha comprat i m’ha demanat, si és possible, que Kurt, compris tots els segells commemoratius                
de l’Exposició Universal i, que si pots, que ens n’enviïs alguns. 
 
A Lehmann, tenim comandes assegurades fins final d’any, i passarem produccions importants            
per realitzar a Barcelona. O sigui que hauràs d’estar molt atent amb aquestes noves comandes.               
Estic molt enfeinat, al treball de l’empresa s’afegeixen les meves obligacions com a cònsol. Aviat               
hauré de pensar en el proper viatge a Cuba. potser pel setembre. 
 



 

Dorel, explica’m coses. Com et va? Estàs contenta? Com va la cuina? I tu, Kurt, recorda el tema                  
dels segells. 
 
La vostra mare està bé. Ja sabeu que sempre va molt enfeinada amb la casa. Avui us he de                   
deixar perquè li he dit que aniríem al teatre i encara m’he d’arreglar. M’envia una forta besada                 
per vosaltres. Ja sabeu que això d’escriure sempre ho deixa per mi.  
 
El vostre pare,  
 

Max. 
 
 



 

 
CARTA 2 
 

1. Quina afició tenen la família Sontheimer? 
2. Com va la feina a la fàbrica Lehmann? 
3. Max Sontheimer aviat viatjarà a Cuba, per què ho farà? què és un cònsol? 

 


