Les 7 caixes.
A Dory Sontheimer la vida no ha parat de sorprendre-la i de donar-li noves emocions i
experiències.
Nascuda a Barcelona, educada com a catòlica i farmacèutica de professió, rep un
missatge dels pares quan té 18 anys que no l'hi va afectar per continuar . amb el seu
projecte de vida. La mort d'infart del seu pare i el gran impacte que provoca en l'estat
anímic i de salut de la seva mare, que passa de ser una dona forta i autoritària a
ensorrar-se i deteriorar-se fins al punt de morir, porten a Dory a preguntar-se que
amagava la seva mare que la feia patir tant? Les respostes a aquestes reaccions i també
a moltes preguntes, les troba en descobrir a l’altell de casa els seus pares, després de la
mort de la mare l'any 2002, 7 capses embalades que amaguen un gran tresor totalment
desconegut per a ella i que provoquen un canvi important en la seva vida i l'inici d'una
recerca dels seus coneixements sobre els seus orígens, la seva cultura i la seva família
jueva.
La gran informació trobada en les 7 caixes, perfectament ordenada i classificada
representa un material de gran valor per descriure la història documentada de la vida
de la seva família jueva durant el segle XX i del que va ser l’holocaust. Amb els milers
de cartes i documents guardats amb cura pel seu pare i amagats, ha pogut conèixer la
història de l'holocaust jueu i el que el nazisme va fer amb la seva família que ella
desconeixia fins aquell moment. Durant més de 8 anys ha estudiat aquest material, ha
buscat els seus familiars i s'ha format en estudis de narrativa en l'Ateneu Barcelonès.
L'any 2014 publica el llibre les 7 caixes aconseguint un gran èxit i des d'aleshores no ha
parat de fer conferències i activitats docents explicant aquesta història tan emocionant i
emotiva, a Espanya i a l'estranger. Recentment ha aconseguit tancar el cercle i trobar el
destí de tots els descendents familiars del pare i de la mare i dels avis paterns i materns
repartits arreu del món. Actualment fa divulgació i pedagogia entre els alumnes o
assistents a les seves conferències del que ha estat l'holocaust jueu.
Recomanem molt la lectura del llibre les 7 caixes i també el nou llibre titulat la 8a caixa
dedicat als 5 nens de Praga i la seva història.

