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Conrad Sontheimer 
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Barcelona 

 

Estimat Kurt: 

 

Fa pocs dies que vaig rebre la teva carta, i també altra dels teus pares. Estic content de què tots 

esteu bé. El teu pare em va comentar que va rebre notícies dels senyors Jeitteles, que havien d’haver 

anat amb ells a Cuba, però que pocs dies abans de marxar van ser transferits a una petita ciutat de 

Würtemberg. Nosaltres també serem transferits en 8-10 dies a una residència de Dellmensingen. 

Tan aviat com arribem t’enviaré la nova adreça. Les últimes setmanes han estat molt angoixants ja 

que he hagut de desfer-me de la casa. En pocs dies vindrà el transportista que s’emportarà mobles i 

roba per guardar. La resta intentaré vendre-ho si és que abans no ha anat a parar a altres mans. 

 

Bé, dono gràcies a Déu, perquè hem pogut passar aquest hivern tan fred encara a casa i, com cal ser 

positiu, et diré que m’han tret un problema de sobre. No sabia com jubilar l’assistenta de la casa, que ja 

té setanta-un anys, i mira per on ens han solucionat aquest problema. La meva mare, als seus 

vuitanta-nou anys està com diu al seu metge: “robustament sana”, i el meu germà Max i la seva 

esposa, continuen bé. És curiós, però la meva mare és la que porta millor tota aquesta situació. Jo la 

veritat és que he estat durant unes setmanes molt deprimit, però ara estic molt millor.  

 

Res més per avui, nebot. T’escriuré des de la nostra nova destinació i rep una forta abraçada de tots 

nosaltres.  

 

El teu oncle Fèlix 

 

NÚM. 3162 
 
  



 

 

CARTA 3 
1. Quina és la situació de l’oncle Fèlix? 
2. Té sentit de l’humor? Explica l’anècdota de l’assistenta de la casa? 

 


