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Estimada Dorel: 
 
Has pogut reconduir la teva vida per poder aconseguir el teu benestar? Espero que              
ja t’hagis integrat i adaptat a Barcelona. Jo estic aquí a la costa belga passant               
les meves vacances. Estic practicant char à la voile. No sé si saps què és. Les                
circumstàncies al nostre paradisíac país, sobretot en la nostra regió de Francònia,            
cada vegada són més suggerents, i en la meva opinió és que el regimen va a produir                 
grans errades, encara que cal reconèixer-los que tenen un gran lideratge, que saben             
arrossegar la població. Les seves idees sobre economia, però, són d’una densitat            
sorprenent. 
 
A Trise li va tot bé, suficientment bé com per no haver pres la determinació               
d’abandonar el país per sempre. Potser només sigui mirar a curt termini, però no              
podem predir el futur, només podem pensar amb un termini màxim de vuit dies. La               
meva cova la he deixat a la troupé , i encara que sembli mentida i com un miracle de                  
la natura, de moment encara no està a mans dels aris. A la resta els hi va                 
relativament millor. Gerda ha marxat a Berlín, juga molt al bridge, i està preocupada              
per la seva germana, que s’ha enamorat d’un Peter qualsevol que no li agrada gens.               
Lis està a Londres. Pràcticament no està mai a Nuremberg i, com jo, anirem tan               
poc com sigui possible. Estic pensant establir-me a Bèlgica, França o en algun dels              
altres països del Rin. 
 
Encara jugues al tennis? Des que hi vam estar a Kandern (aquell meravellós lloc a               
Suïssa, recordes?) has tornat a jugar? Jo aquí jugo molt. Últimament a Nuremberg             
jugava a casa dels Richter. 



 

 
Com es viu, s’estima i es riu a Barcelona? 
 
Si véns a visitar el teu oncle a París, escriu-me, et convidaré a passar una               
setmana a Biarritz. Demanaré al Reich les divises que necessito = UTOPIA. 
 
Per acabar vull donar-te uns consells: 
CREMA aquesta carta només l’hagis llegit. 
En la teva resposta, que espero sigui aquest any, no donis la teva opinió. No               
escriguis absolutament res sobre política, escriu sobre la naturalesa, de negocis o            
d’amor, això encara no està censurat. Ja saps què vull dir. Et tornaré a escriure,               
però mai, des d’Alemanya.  
 
Molts records pel teu germà.  
 
 

El teu 
 

Franz 
 



 

 
CARTA 3 

1. Qui és Franz Bing? 
2. Resumeix: 

a. com és la situació que es viu a Alemanya 
b. què són els aris? 
c. quins consells dóna aquesta carta a Dorel? què és la censura? per què             

penses que no pot donar la seva opinió? 
d. Com és la vida dels amics de Dorel? 

 


