
 

Fèlix Sontheimer 

Dellmensingen 

Residència jueva 

KR. Ulm a. D. 

(Würt) 

 

Dellmensingen, 10 d’abril  del 1942 

 

Conrad Sontheimer 

Muntaner, 250  

Barcelona 

 

Estimat Kurt: 

 

He rebut la teva carta anterior del mes de març. Nosaltres ja portem un mes aquí. Sento molt allò 

que m’expliques sobre l’estat de salut de Rosl i desitjo de tot cor que es recuperi ben aviat i que totes 

les preocupacions que teniu a sobre puguin desaparèixer  i tot, pugui ser com abans.  

 

Pel que fa a nosaltres no hi ha molta novetat per explicar. Ens hem adaptat a la nova situació. La 

residència està envoltada d’un jardí on podem treballar, i com ja arriba la primavera, amb tot el bon 

temps, tot es veu millor. Jo estic a una habitació amb altres cinc persones, i Max i la seva esposa 

estan en altra habitació amb altres tres matrimonis. La veritat és que Max ho està portant molt 

malament, però ja ja sabeu que intento veure totes les coses positives, i penso que encara que no ens 

deixen sortir de la residència, mentre puguem estar entretinguts al jardí i l’hort, per a què volem estar 

fora. Millor que passem els dies aquí ocupats al jardí, i esperar amb salut fins que tot s’hi solucioni. 

 

No sabem res de Marianne i estem molt preocupats per ella. 

 

Me n’alegro que tots els hi vagi bé als teus pares i sento les dificultats que tenen els teus sogres per 

poder sortir, però allò que importa realment és que tinguin bona salut i que aguantin allà on siguin. 

 

Res més per avui,  

 

Una forta abraçada,  

 

El teu oncle Fèlix 

 

NÚM. 3162 
 
 
  



 

 

CARTA 4 
1. Fèlix ja ha arribat a la nova localització, tracta d’ubicar-la a Google Maps i penja la                

captura d’imatge. 
2. Quina és la situació a la residència de jueus?  

a. Creus realment que és un castell com deia abans?  
b. Com imagines el lloc? 
c. Hi ha notícies de Marianne? 

 

 


