
 

Fèlix Sontheimer 

Dellmensingen 

Residència jueva 

KR. Ulm a. D. 

(Würt) 

 

Dellmensingen, 23 de juliol  del 1942 

 

Conrad Sontheimer 

Muntaner, 250  

Barcelona 

 

Estimat Kurt: 

 

He rebut amb molta il·lusió la teva carta del 29 de juny, en la que m’envies notícies de Fritz, la quan 

cosa m’ha tranquil·litzat molt. Després de sis mesos, un senyal de vida!!! Per favor, dóna-l’hi notícies 

nostres i transmet-l’hi els millors consells. Dels dos petits també tinc bones notícies, i a més una 

fotografia, en la que es veu que han esdevingut uns atractius joves. 

 

Ja que he hagut de lliurar la màquina d’escriure, vull respondre a les teves preguntes amb la meva 

ploma de la manera més breu possible. 

 

No tinc constància del quadre em que dius de Louis Neustätter. Els quadres me’ls va entregar Arnold 

abans de marxar, perquè els emmagatzemés, però els vaig haver d’abandonar quan vaig marxar 

juntament amb moltíssimes altres coses. Pel que fa a Josef Oppenheimer, no sé res de la seva 

existència, i tampoc sé qui és la tieta Selma. 

 

Et guardo tots els segells que cauen en les meves mans. Però nosaltres vivim “darrere del món” i no 

sortim del nostre castell amb jardí. No anem a Correus,  per la qual cosa només puc aconseguir allò 

que arriba aquí i el que necessito per poder enviar-te una carta. Aquest matí, a primera hora, he anat 

acompanyat per dos pagesos a buscar fusta al bosc que hi ha prop per l’hivern. M’han convidat a fer 

aquesta tasca, ja que als meus setanta-cinc anys sóc el més jove de la casa. 

 

La carta d’avui crec que té el suficient material perquè puguis fer un informe a Fritz i perquè puguis 

enviar tot el nostre amor i estima. Potser puguis també escriure Heinz i Paul, abans que sigui el seu 

divuit aniversari.  

 

Malauradament no he escoltat res de Marianne, la qual cosa no m’agrada, però el correu no arriba, 

allà on està.  

 

Salutacions per Rosl i els seus pares. La meva mare també us envia una abraçada,  

 

El teu oncle, Fèlix 
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CARTA 9 
1. Explica el contingut de la carta. Fes un resum. 

 


