
 

Henry Sontheimer 
24 Blvd. Malesherbes 
Paris 
 

París, 28 d’octubre del 1934 
 

Kurt i Dorel Sontheimer 
Balmes, 47 
Barcelona 
 
Estimat Kurt: 
 
Des d’aquest estiu, quan ens vam veure a Florència, sé poques           
coses dels teus pares. Va ser una trobada entranyable i la           
vostra àvia va estar encantada de poder celebrar el seu          
vuitanta aniversari envoltada de tota la família. Les flors, el          
menjar, i, especialment la vostra companyia, tot, tot va ser          
realment fantàstic. 
 
Vaig tenir ocasió de parlar amb el teu pare de la situació            
d’Alemanya. No m’agrada gens la manera en la quan està          
treballant aquest partit. El teu pare, en aquest aspecte, és molt           
més confiat que jo. Però ja veus, la tieta Ella ha pres la decisió              
correcta, i li ha dit exactament el mateix que jo al teu pare.             
Fins i tot, va insistir que havia de marxar amb ella per viure a              
Tel Aviv. Però ell està convençut que la situació és només           
temporal i entenc que estigui preocupat pel negoci i que no vulgui            
abandonar-lo. No són temps bons. La crisi és internacional i a           
nosaltres també ens afecta. Caldrà seguir tots els pròxims         
esdeveniments de ben a prop.  
 
Kurt, recorda allò dels segells. Jo te n’envio alguns. Jo mateix           
me’n vaig enviar des de Florència algunes postals per poder tenir           
els segells del franqueig postal. Si en vols algun… dis-m’ho. També           
cal que diguis a aquesta nova amiga teva, Rosl?, que no hi ha             



 

cap mena d’inconvenient perquè ella també enviï les seves cartes          
d’Alemanya via París. Estaré encantat d’ajudar-la tot el que         
pugui.  
 
Em faria moltíssima il·lusió trobar-nos a París. Ja sabeu que          
tant la vostra tieta com jo estaríem encantats de tenir-vos de           
visita, i els vostres cosins, per suposat que també.  
 
Per avui, no hi ha res més, una abraçada molt forta dels vostre,  
 

Oncle Henry 
 



 

 
CARTA 4 
 

1. Qui és Henry Sontheimer? Has situat aquesta persona a l’arbre genealògic? 
2. A quin partit polític es refereix l’oncle Henry? Investiga quina era la situació política              

d’Alemanya l’any 1934. 
3. Qui és la tieta Ella? Situa-la a l’arbre genealògic. On marxa a viure?  
4. Investiga la història del país on anirà a viure la tieta Ella 
5. Per què penses que l’oncle Henry s’ofereix com a intermediari per enviar les             

cartes a Alemanya? 
 

 
 


