
 

Lina Heilbruner 
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Récébédou 
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Camp de Récébédou, 30 de  març del 1941 
 

Conrat i Rosa Sontheimer 
Muntaner, 250 
Barcelona 
 
Estimats, estimadíssims nens: 
 
Ens han traslladat a tota la família al Camp de Récébédou. Tot just 
abans de traslladar-nos vam rebre el telegrama de Julius on ens deia que 
havia obtingut els affidávits per nosaltres, per poder anar als EE.UU. No us 
podeu imaginar la il·lusió que ens va fer. 
 
Aquí les condicions són molt millors que a Gurs. Les barraques estan fetes 
de totxos. No hi ha rates com hi havia Gurs, i almenys hi ha excusats. No fa 
tant de fred. Els homes estan separats de les dones. Jo estic amb la 
tieta Bera i la tieta Clärle. A l’avi Abraham també l’han traslladat, i diuen 
que amb els seus noranta-set anys, és l’home més major del camp. Volen 
portar-lo a un asil d’ancians. Jo crec que estaria molt millor en l’asil. 
 
Estem a deu quilòmetres de Toulousse, prop d’on viu la família Wertheimer. 
Hem pogut contactar amb ells, i ens han dit que vindran a veure’ns aquest 
proper diumenge. 
 
Dies abans, havíem rebut la carta d’Argentina sobre la mort de la meva 
germana, la tieta Mathilde. Sabeu que estava molt malalta. Déu la 
mantingui el la seva glòria. Per sort, ha pogut morir amb dignitat i 
envoltada de tots els seus. 
 
Hem rebut els paquets 79, 80 i 81. Per favor, no ens envieu res més, de 
moment. Nosaltres som els que hem rebut més paquets. Tot el que envieu 
ho repartim entre la família. Si la llauna de sardines és de vuit unitats, 
per exemple, una per cadascun. 
 
Pel que fa a l’affidàvit: ara que ho tenim, hem d’aconseguir els passaports i 
els visats de sortida. Hem de consultar amb persones que saben què és el 
que hem de fer. Els papers han de sortir del Consolat americà, que està a 



 

Marsella. Però ja m’han dit que a Marsella hi ha milers de persones esperant 
aconseguir bitllets de vaixell. Seria millor poder sortir d’Espanya. Així que 
només saber alguna cosa dels papers ja us ho explico tot. 
 
Un petonàs molt, molt fort, esperant aviat rebre notícies vostres,  
La vostra mare,  
 

Lina.  
 



 

 
CARTA 3 

1. Com és el nou camp de treball segons explica Lina?  
a. Quines notícies dóna a Conrad i Rosa Sontheimer? 
b. Què pènses que és un affidàvit? 
c. Per què penses que enumeraven els paquets? Què hi havia en aquests            

paquets? 

 
 


