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Estimats fills,
Com està Kurt? Desitjo que es trobi millor de salut. Ja sé que em dius que
no té importància, però estem molt preocupats. Contesta’m, Rosl, encara
que no tinguis molt de temps lliure diga’ns alguna cosa. Diga-li a Kurt que
estem molt agraïts de que el seu tiet Henry accedeixi tan amablement a
continuar transmeten la nostra correspondència cap a Espanya.
Ací la vida continua amb dificultats. L’empresa està pràcticament morta, i
ens veurem obligats a liquidar-la o vendre-la. Com a conseqüència dels
balanços d’enguany, amb aquests impostos que ens han fet pagar, ens van a
donar un valor simbòlic per a justificar el traspàs, que haurem d’utilitzar si
aconseguim el visat per a Julius. El tiet Gustav des de NY (Nova York) està
fent tot el possible. Ja saps que el cupo és molt reduït, però crec que ho
aconseguirem. Estem totalment concentrats en aquest tema. Els nostres
visats, veig que seran impossibles d’obtenir. Si Julius aconsegueix anar a
Amèrica, potser ell des d’allí podrà fer alguna cosa més.
Però estic espantada, perquè és molt jove, i sol en aquest país amb tota la
llibertat i sense ningú que pugui assessorar-lo ni aconsellar-lo…Bé, estarà el
tiet Gustav, però…
Heu llegit el nou decret? Això és una autèntica bogeria.
Aquest mes d’agost ens hem reunit diverses vegades amb la família.
Aquestes trobades enforteixen els nostres ànims, i aconseguim donar-nos
suport uns als altres.
Bé, filla, escriu aviat. Diga’m com està Kurt i saluda els teus sogres de la
nostra part.
Rep un petonàs,
La teva mare,
Lina
(Des d’ara Lina Sara)

CARTA 1
1. Lina explica que l’empresa està morta i que estan obligats a liquidar-la i
vendre-la… Investiga i busca com el partit nazi tractava els empresaris jueus
per entendre què passa amb la feina de la família de Rosl.
2. Qui és el tiet Gustav? On viu? Marca’l a l’arbre genealògic.
3. Què és un visat? Explica-ho.
4. A quin nou decret es refereix? Què és un DECRET? Investiga quins decrets
van entrar en vigor a l’agost del 1938.

