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LA HISTÒRIA DELS MEUS AVIS 

 

L’àvia de la meva àvia va néixer a Montevideo, 

Uruguai i va venir a viure a Barcelona quan tenia 

un any. Els seus pares eren de Barcelona i se’n 

van anar a viure a Amèrica, perquè el seu pare 

va muntar un negoci ja que tenia molts diners, 

però es va comportar malament amb la mare de 

l’àvia de la meva àvia, i la mare va decidir tornar 

a Barcelona, amb l’àvia de la meva àvia quan ella 

tenia un any. Quan es va fer gran va conèixer el 

seu marit a Barcelona i van tenir dos fills, una 

filla que és la mare de la meva àvia i un fill, que 

és el seu tiet. La mare de la meva àvia es va casar 

amb un home que va néixer a Bilbao, tota la seva 

família era basca de tota la vida. Van venir a 

viure a Barcelona, quan ell tenia trenta anys per 

la feina del seu pare, ja que treballava a la 

tabacalera espanyola i el van traslladar. Es van 

conèixer a Barcelona i van tenir dues filles, la 

meva àvia i la seva germana, que són de 

Barcelona de tota la vida. 

 

 

 

El pare del meu avi va néixer a Múrcia, eren d’allà de tota 

la vida i van venir a viure a Barcelona, quan el pare del 

meu avi tenia un any. Van venir per la feina, per treballar 

a Barcelona. Allà va conèixer la mare del meu avi, que era 

de Barcelona de tota la vida. Van tenir el meu avi i la seva 

germana. 

 

El meu avi i la meva àvia es van casar i van tenir dos fills, 

el meu tiet i la meva mare. 

 

 

L’home de l’esquerra i la dona del seu costat són 

els pares de la meva àvia. Els altres dos de 

l’esquerra són els avis de la meva àvia i la nena 

petita és la meva àvia. 

Avi i àvia de la meva àvia  recent 

casats. 


