
 

Lina Helbruner 
Moltkstrasse, 40 
Friburg 
 

Friburg, 22 de desembre del 1936 
 

Kurt i Rosl Sontheimer 
Muntaner 476 
Barcelona 
 
Estimats Kurt i Rosl: 
 
Moltíssimes felicitats! Quina il·lusió i quina tristesa! No he pogut          
estalviar-me les llàgrimes pensant en vosaltres. Tinc tantes ganes         
d’estar amb vosaltres. Va ser per a mi una gran il·lusió poder estar             
amb els teus pares aquí, Kurt. La trobada va ser entranyable. No hem             
pogut fer una gran festa. Els hi vaig preparar pastissos i els vam             
poder acompanyar de te i cafè.  
 
Rosl, t’estic preparant tot el que puc de l’aixovar. Com hi havia molts             
llençols a casa, estic brodant les vostres inicials, i jo crec que podré             
tenir dos jocs. Amb les estovalles faré el mateix. Hi ha tres jocs             
d’estovalles que tinc guardades. Ho faré amb fil blanc. Et combinarà           
amb tot i com que és el fil que més tinc… 
Tant de bo poguéssim portar-ho nosaltres o que vosaltres poguéssiu 
venir-les a buscar aquí. 
 
Julius està emocionadíssim amb el vostre casament i només parla de 
les ganes que té d’anar a Espanya a conèixer Kurt.  
 
Jo, avui, només vull desitjar-vos felicitat i molt amor.  
 
La vostra mare,  

Lina. 
El vostre pare també us vol deixar unes lletres,  
 
 
 



 

Estimats fills:  
 
Us desitjo moltes felicitats.  
 
Molta temprança i fortalesa en aquests difícils moments. Treballeu 
molt i sigueu forts i que Déu us doni molta salut.  
 
Espero que ens trobem aviat.  
 
El vostre pare,  
 

Eduard 
 
 



 

 
CARTA 7 
 

1. Qui és Lina i Eduard Helbruner? Situa’ls a l’arbre genealògic. 
2. Geolocalització: Investiga a Google Maps si existeix aquesta casa i          

aquest carrer de Friburg, marca-ho al teu mapa personal. 
3. Fixa’t que ara tens una carta adreçada a Kurt i Rosl Sontheimer. Qui             

penses que és aquesta Rosl? Viuen al mateix carrer d’abans?  
Geolocalització: Investiga aquesta nova adreça pel Google Maps i marca-ho al           
teu mapa personal.  

4. Què penses que estan celebrant? 
5. Què és l’aixovar? 
6. Qui deu ser Július? Situa’l a l’arbre genealògic 
7. L’any 1936 és un any històricament molt important… què passa a Espanya            

en aquestes dates? Explica-ho. 
8. Quina és la relació que hi ha entre Espanya i Alemanya? 

 
 



 

 
 
 


