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Nuremberg, 31 de desembre del 1936 
 

Kurt i Rosl Sontheimer 
Muntaner, 476 
Barcelona 
 
Estimats fills:  
 
En primer lloc ens agradaria felicitar-vos pel vostre casament. Estem contentíssims i immensament             
tristos per no poder estar amb vosaltres. Com ens hagués agradat celebrar aquesta cerimònia amb               
vosaltres, els vostres pares i les famílies. 
 
Dono gràcies que hem pogut desplaçar-nos fins Friburg, aprofitant els dies de Nadal, per estar durant dos                 
dies amb els teus pares, Rosl, i celebrar així el vostre casament. Julius ha crescut moltíssim des de l’última                   
vegada que ens vam veure. 
 
Em sembla que cada vegada serà més difícil poder desplaçar-nos. A l’estació ens demanen documents. Jo                
encara tinc papers del Consolat, encara que ja m’han dit que no puc fer-los servir més i que hem d’obeir                    
els nous decrets emesos, on consten els nostres nous drets. 
 
Els teus pares ens han presentat tota la família que han pogut reunir: l’oncle Aaron, la tia Fanny, la tia 
Mathilde i l’oncle Leopold amb les seves famílies. 
 
Des de París l’oncle Henry i tia Tess m’han escrit una carta molt emotiva, desitjant-vos felicitats. I la tia                   
Ella i Dorel des de Palestina el mateix. Dorel està molt feliç a Tel Aviv, ens ha dit que us ha enviat un                       
telegrama i que s’alegra molt del vostre casament. Segur que rebreu cartes de tothom. 
 
Avui no és dia per explicar-vos més coses del que passa aquí, sinó desitjar-vos tota la felicitat pel futur.                   
No són temps fàcils però confiem que torni a existir una pau i una reconciliació entre les persones.  
 
La vostra mare també us vos deixar unes línies. 



 

Estimats Rosl i Kurt: 
 
Em sento molt feliç amb el vostre casament: mai no hauria imaginat que el              
meu fill es casaria a Espanya, fora de la seva llar. Tot i això, les               
circumstàncies en aquests dies ens obliguen a fer coses que mai no            
haguéssim pensat. Van ser dos dies fantàstics a Friburg, plens d’estima           
encara que enyorant la vostra presència. Lina ens va donar la carta que             
us vam enviar amb el mateix sobre per a què us la féssim arribar via               
París. Ens sentim molt sols aquest Cap d’Any. Només desitjo pensar que el             
proper any puguem estar junts.  
 
Una abraçada molt forta.  
 
Els vostres pares,  
 

Max i Rosa 
 
 

CARTA 8 
 

1. Quin és l’objectiu d’aquestes cartes? 
2. Com se celebra el casament de Rosl i Kurt des d’Alemanya? 
3. On són la resta de familiars? 
4. Quina sensació et deixen aquestes cartes? 

 
 


