
 

Hans Kral 
U. Elektràrny 2 
Praga  

Praga, 2 de gener del 1948 
 

Sr. Max Sontheimer 
Muntaner, 250 
Barcelona 
 
Estimat oncle Max: 
 
Avui he rebut la teva estimada carta i me n’alegro que et trobis molt millor. Respondré a les 
teves preguntes: 
 
Descendència: Estem esperant entre l’11 i el 25 de febrer, nen o nena = 3 a 1. 
Nom: Jindra (Heinrich) o Martha. 
 
Roba: Rosita, t’agraeixo la teva oferta. Com que la situació d’aquí està molt malament en tot 
el sector tèxtil, t’agraïm l’enviament de roba de llana i de roba de nens de 6 a 12 mesos, 
sobretot roba d’abric, perquè aquí no es pot trobar res. Aquí tenim algunes coses velles: 
unes camises i uns jerseis. Mila m’ha preparat 3 camises i un jersei en condicions. Tinc 
algunes coses d’amics, i alguna cosa que ha enviat Maridel des de Londres. 
 
Maridel: Li va bé. Ha tingut algun problema però, està bé. Vindrà el 15 de gener, anirà a viure 
amb Grete i es quedarà quatre setmanes. L’adreça de Londres és la mateixa, NW, 12 College 
Court. 
 
Salut: Encara tinc problemes de pulmó, el sistema nerviós està malament i ara tinc moltes 
rampes en cames i espatlles. Conservo els cabells, les dents totes postisses, i m’he 
engreixat. Estat psicològic: amb molt nerviosisme i amb pujades i baixades. 
 
Estat financer: tinc una pensió d’invalidesa de 665 corones al mes, que no arriba ni pel meu 
soterrament, i una renda de 1400 corones al banc. En total 2100 corones que no donen ni 
pel més mínim ni indispensable per viure, Per viure, es necessiten un mínim de 3000 corones, 
entre el lloguer del pis, la llum, l’aigua i el menjar.  La resta ho estic intentant obtenir amb 



 

la fotografia. He de rebre una comunicació per saber si m’han acceptat com a fotògraf al 
Comitè de Propaganda Central per la Indústria del Metall, on em pagarien netes 5000 corones 
al mes. El que no sé és si la meva salut ho resistirà. Però no tinc altra elecció. Des de fa 
tres mesos tot torna a ser una lluita política… De totes maneres com a conseqüència de 
la meva condició de pres polític tinc alguns avantatges, encara que res a veure amb els 
avantatges que tenen els polítics.  
 
Malauradament, tot segueix igual. Els mals causats per la guerra no han estat restituïts, 
l’herència continua sense arreglar-se, i la propietat d’alguns immobles des de fa tres anys 
costa una fortuna. En fi, que no ho tenim fàcil, sinó com diria jo, tot el contrari.  Tot i 
això, a casa hi ha bon ambient i si alguna cosa no funciona bé intentem prendre-ho amb 
humor i fer-ho de manera diferent. Per exemple: a partir de febrer serem tres en un 
apartament d’una sola habitació. Ens hem proposat estar a finals d’any en un apartament de 
dues habitacions. Ens fa riure pensar-ho, però confiem que així sigui. 
 
Dels cosins, exceptuant Conrad, Gerd i Charles, no sé res de ningú, si és que existeix algú 
per aquest món. On? 
 
Per avui, ja t’he explicat alguna cosa de nosaltres.  
 
Et desitjo el millor en aquest any nou,  
 

Hans i Mila 
 
  



 

 
CARTA 7 

1. Qui és Henry Kral? Marca’l a l’arbre genealògic. 
2. Geolocalitza a Google Maps aquesta ubicació. 
3. Quines informacions dóna? 

 
 


