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L’autora d’aquest llibre va néixer a Barcelona i va ser educada com a catòlica
en l’apostòlica i romana Espanya de Franco. Després de morir la seva mare,
Dory Sontheimer descobreix, en un armari de casa seva, set caixes amb
fotografies, cartes, passaports i altres documents que li revelen la identitat
jueva i la dramàtica història de la seva família, víctima de la persecució
i matança de jueus perpetrada pel règim nazi.

“Aquesta és una historia real: la dels successos que van viure

Es van casar el 31 de desembre del 1936,i quan va acabar la guerra, el

dos joves alemanys de religió jueva que, fugint de la situació

1939, es van trobar un cop més sota el règim d’una dictadura sem-

política del seu país, van ser enviats pels seus pares a Espanya

blant a aquella de la qual havien fugit.

buscant refugi. Ells pensaven que seria una cosa temporal. Però no
ho va ser. Van deixar la família sense saber que a molts parents no
els veurien mai més. Pel camí en van perdre molts altres.
31 de desembre de 1936,
Kurt Sontheimer i Rosl Heilbruner
es casen a Barcelona.

“Ell es deia Kurt, era fill de Max i Rosa Sontheirmer, una família
de diplomàtics, i tenia una gran passió que compartia amb el seu
pare i els seus oncles Henry i Fleix: la filatèlia.
A Espanya, va treballar de comercial en la filial d’una empresa de
porcellanes que havien fundat el seus avis Ella Sontheirmer i Max
Lehmann, Lehmann & Co. Kurt va arribar a Barcelona el 1929 amb la
seva estimada germana Dorel, una noia especial sens dubte.”

Els vents que bufaven a l’Europa central eren pitjors que els presagis
1893. Ella Sontheirmer i Max Lehmann,
fundador de la fàbrica, el dia del seu
casament.

imaginats el 1934. La por els va fer canviar d’identitat per evitar la
persecució. Kurt es va convertir en Conrado. Rosl, en Rosita. Des
d’aquell moment, i fins al 1945, van viure situacions amargues i
duríssimes.
Kurt i Rosl van ser testimonis impotents de com s’anava engrunant
la seva família. Malgrat tot, es van saber sobreposar, van formar una
família i els seus fills van poder créixer en un ambient feliç, integrats
a la societat espanyola. I aquells horrors viscuts se’ls van guardar per
a ells. Se’ls van callar i els van ocultar fins a la mort, fins al moment
en què van ser revelats, a mi, dins set caixes que el meu pare
havia ordenat”.

“Ella, Rosl, filla de comerciants, venia a Barcelona
a estudiar espanyol i va deixar a Friburg els seus pares
Lina i Eduard, i el seu germà Julius. S’havia quedat sense
feina perquè era jueva i, d’acord amb els seu pares, va
prendre la dura decisió de separar-se’n. Van pensar que
la separació seria temporal, però no ho va ser.
Kurt i Rosl eren els meus pares. Es van conèixer
a Barcelona i es van enamorar. A Espanya, aleshores,
es vivien aires de llibertat sota el signe de la República.
Aquí podien viure el seu amor. Somiaven un país lliure,
laic, sense prejudicis, on el seu projecte de parella pogués
ser realitat. Aquell somni, però, va durar poc.

