
 

Dorel Sontheimer 
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Ramoth Hashavim, 26 de novembre del 1936 
 

Max i Rosa Sontheimer 
Rankestrasse, 13 
Nuremberg 
 
Estimats meus: 
 
Com veieu, estem ja a Ramoth Hashavim. Com no puc escriure de manera individual a               
cadascun, demano que envieu aquesta carta a Heinrich i Liese. El viatge va anar bé, al                
vaixell teníem una cabina amb uns llits molt petits, així que vam sol·licitar canviar de               
camarot i ens en van donar un amb quatre llits només per nosaltres. Hem conegut la                
senyora Lowenzart, i hem compartit amb ella el viatge. Ve amb el seu marit de Berlín i                 
volen construir-se una casa a Palestina. Quan vam arribar ens vam trobar tota la              
família Steinhardt esperant-nos. El petit Rubén és preciós i Rachel ja és tota una dona!               
Els hi va fer molta il·lusió veure’ns. Com no trobàvem la màquina d’escriure de la tieta                
Ella, ens hem retardat una mica. Primer vam anar fins Tel Aviv, perquè la tieta Ella                
pugués deixar el seu equipatge al hotel Metropol. Després, quan vam arribar a             
Roamoth Hashavim, vam anar al meu hotel. Tinc una habitació molt bonica, i és tan               
gran que tia Ella pot dormir amb mi. Ella ha llogat un apartament a Tel Aviv, si vaig                  
allí podrem viure juntes. De moment podeu escriure’m aquí a l’Hotel Brandeis.            
Envieu-me, si podeu, una ampolla de camamil·la, tinc l’estómac una mica delicat. 
 
Em sembla que no he oblidat res. Us escriuré tot allò que us pugui interessar. Moltes                
besades i abraçades a l’àvia Sophie. I per favor, digueu-li a Heinrich que enviï aquesta               
carta a Kurt i Rosl. 
 
Una besada fortíssima 
 

Dorel 
 



 

 

CARTA 6 
1. Des d’on escriu Dorel? Què penses que ha passat? Geolocalització: Investiga           

aquesta localització i afegeix-la al teu mapa personal. 
2. Quin és el nom de l’àvia? Situa’l a l’arbre genealògic. 
3. Qui penses que és Heinrich? Situa’l a l’arbre genealògic. 
4. A quins hotels es vans instal·lar? Encara existeixen? Geolocalització: Comprova          

si encara existeixen aquests hotels i afegeix-los la ubicació al teu mapa. 
a. Ella - Hotel Metropol 
b. Dorel Hotel Brandreis 

 


