
Resum conferencia Dory Sontheimer 
 
La importància de la memòria històrica. 
 
Dory Sontheimer ha tornat a l'Aula per fer-nos memòria i recordar-nos la 
importància d'investigar i estudiar la documentació de fets ocorreguts en el 
passat, per tal que la història dels fets , relatats de manera objectiva i veraç, 
siguin una font d'aprenentatge per a les generacions futures. 
A partir de la troballa de les set caixes amagades a casa seva, a on el seu 
pare, de manera acurada, guardava important documentació i 
cartes, Dory assumeix aquest llegat com un deure i des d'aquell moment no ha 
parat de fer el seguiment i tirar el fil per conèixer i documentar tot el que va 
passar a la seva família jueva. 
 
En tots aquests anys, aquesta recerca l'hi ha fet descobrir una identitat jueva i 
una família que desconeixia de la seva existència. Ha aconseguit localitzar a 
molts dels familiars , saber com i a on van morir i també saber a on van anar a 
parar els que varen sobreviure a l'Holocaust. 
 
Aquesta experiència l'hi ha permès documentar-se molt bé sobretot el que va 
passar amb l'època de Hitler, amb l'Holocaust i les conseqüències que tot 
plegat va suposar per a la seva família i a la comunitat jueva. 
 
Però també l'hi ha servit per crear tres novel·les (un pendent de publicar) en la 
que ha volgut retre homenatge a la seva família (Set caixes), als nens i nenes 
jueus (Vuitena caixa) i a les persones que arrisquen la vida per ajudar a salvar 
vides humanes. 
 
A més de tot això, amb la seva activitat com a divulgadora d'aquests 
coneixements a través de conferències, programes de televisió i treball 
educatiu en les escoles , pretén formar i educar en la memòria històrica i en el 
respecte a joves i grans , per tal de fomentar la pau al món. 
 
Tot i les més de 500 conferències realitzades per l'autora en aquests anys, 
l'emoció en relatar els fets ocorreguts, sempre és molt present i colpidora. 
 
Aquesta emoció va ser compartida per tots els presents a la sala 
Anselm Clavé de la Unió de Sant Cugat i amb els connectats virtualment a 
l'Aula, més de 140 persones. 
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