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Eulàlia Puigderrajols Ibern va néixer el 31 de 

gener del 1954 a l’hospital de Mataró Sant 

Jaume i Santa Magdalena.  

 

L’Eulàlia és la gran de cinc germans, en Ramon, 

en Joel, l’Oscar i en John, que va morir el 27 de 

gener del 2012. Està casada amb en Josep 

Ramon Alonso, i han tingut dues filles: Roser 

Alonso Puigderrajols i Laia Alonso Puigderrajols. 

 

Durant la seva infantesa va viure al carrer Nou, 

però ha canviat molts cops de casa. Després de 

viure al carrer Nou, va viure al carrer Barcelona, 

després a l’Avinguda Amèrica. Després torna a 

viure al carrer Barcelona de nou, tot seguit al 

carrer Massava, després a la Ronda Àlvarez 

Ruilla (Pau Picasso).  

 

Va estudiar durant tota la seva etapa educativa 

a l’escola Cor de Maria. Va repetir un any, 

perquè, quan tenia 14 anys, per culpa d’una 

malaltia reumàtica, va haver de saltar-se tot un 

curs.  

 

Feia activitats fora del centre on estudiava, 

anava a les Daines, on ensenyaven valors i a 

respectar la natura. Va estar-hi fins als 14 anys, 

fins quan va posar-se malalta.  

 

Va treballar de cangur, també en una granja, 

venent en una botiga i en una emissora de 

ràdio. Però el que li va ocupar més temps de la 

seva vida, és ser mestra. Va treballar durant 40 

anys a diferents escoles: Sol Ixent, Bons Amics, 

GEM, Anxaneta i Meritxell. I finalment va acabar 

treballant a l’institut Alexandre Satorras. 

 

Als 31 anys es va mudar al carrer les piques, on 

hi va viure durant vint-i-set anys, ara viu al 

carrer Mossèn Andreu. 

 

EULÀLIA PUIGDERRAJOLS IBERN  

 

 

 

 

Montserrat Cruzate de Palau ens explica els canvis que 

ha viscut Mataró. La Montserrat va néixer l’11 de 

novembre de l’any 1944 a Mataró, al carrer Sant Pere, 

després de la guerra civil. En aquella època hi havia la 

dictadura de Franco. Sempre ha viscut a Mataró amb 

els seus pares i els seus 11 germans. 

 

Des de ben petita ha viscut al centre, primer al carrer 

Sant Pere i més tard al Carreró. Va començar a anar a 

l’escola, el Cor de Maria, als 6 anys, i va deixar 

d’estudiar als 11. Els nois, els seus germans, van tenir 

l’opció de continuar estudiant. 

En el seu temps lliure jugava amb les seves amigues a 

fet i amagar, a passar l’anell… Gairebé sempre al carrer, 

i com que tothom es coneixia, no s’havien de 

preocupar per res. Quan sortia amb els seus amics 

normalment anaven al cinema o a algun bar. Recorda 

molt bé quan anava al bar Canaletes i a l’Ateneu, al 

cine, Clavé, a la Rambla,, o al Modern, a la Riera. 

Des dels 11 fins als 14 anys va cuidar-se de la roba de la 

casa i dels seus germans i després va començar a 

treballar en una impremta familiar fins als 22 anys.  

 

Durant aquell temps també va treballar-ne dos 

d’infermera. Vivien justets perquè eren molts a la 

família, era complicat amb 12 germans. El seu pare 

treballava d'advocat. Pot semblar una tonteria, però 

troba a faltar els cavalls que passaven pel carrer. Diu 

que pel barri, per les cases, passaven els gelers, que 

venien  gel a les cases. Com que els metges passaven al 

domicili dels pacients, tots van néixer a casa. 

Abans, als voltants de Mataró tot eren camps i moltes 

fàbriques. Recorda que els dissabtes anava a comprar a 

les fàbriques tèxtils. N’hi havia de mitjons, de 

samarretes, de pantalons… Recorda com les persones 

que acabaven d’arribar vivien en una espècie de 

barraques, mentre que ella vivia en cases normals. Allò 

la feia sentir incòmoda. Creu, que això, que arribi gent 

de fora, enriqueix la ciutat, i que és millor per al seu 

desenvolupament. 

 

MONTSERRAT CRUZATE DE PALAU 
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Maria José Diaz del Campo va néixer a Daimiel, 

a Ciudad Real al 1953. Va venir a Mataró quan 

tenia 10 anys, perquè els seus germans ja eren 

aquí des d’un any abans. Van venir per buscar 

un millor qualitat de vida, ja que al seu poble 

mancava la feina. Va venir només amb la seva 

mare en tren, ja que era el transport més 

econòmic. 

 

Quan va arribar va deixar d’estudiar i va haver 

de treballar posant etiquetes en caixes per un 

sou pèssim, de 50 cèntims per setmana, però, 

més tard, va treballar de dependenta a una 

botiga al costat de casa seva per un sou més 

quantiós. 

 

Anys després, va conèixer el seu marit, es van 

casar i van tenir 4 fills. Va haver de deixar de 

treballar per poder cuidar la família. Ella diu 

que desde que va arribar aquí, la ciutat ha 

canviat moltíssim, ha crescut el doble del que 

era abans i hi ha hagut molts canvis  també a 

les platges, que abans eren més petites i quasi 

ningú anava a banyar-se. 

 

Al barri on va començar a viure era Cerdanyola, 

que aleshores se’n deia Poble Sec, on no hi 

havia transport públic i molts carrers no 

estaven asfaltats. Només hi havia un parc en 

tota la ciutat i l’actual Parc Central, l’antic. 

 

D’altra banda, la sanitat pública ha millorat 

d’ençà que ella va arribar, i creu que ha 

millorat perquè ara a cada barri hi ha un 

consultori i, en canvi, abans només  n’hi havia 

un parell en tota la ciutat. 

 

 

 

José Polo Bote té 71 anys i va néixer al 1948 i va venir a 

Mataró el 1972 quan tenia 24 anys.  

Abans de venir a Mataró va viure tota la seva infància a 

un poble molt petit a Càceres, anomenat 

Arroyomolinos de Montánchez. Allà no va poder 

estudiar ja que el seu pare va obligar-lo a treballar al 

camp i aviat va conèixer la que més endavant seria la 

seva dona, la Mercedes, i no haurien començat a parlar 

si no hagués estat per la cosina d´ella. 

 

No va poder anar a l´escola perquè havia d'ajudar a 

treballar al seu pare a l'agricultura i cuidant els animals, 

vaques, gallines i porcs. Els únics estudis eren quant a 

les nits de l'hivern el seu pare li ensenyava els números 

i a llegir.  Va estar treballant fins els 22 anys que va fer 

el servei militar. 

Després del servei militar, va viure 8 mesos amb el seu 

avi i va emigrar amb un autocar a Mataró per veure si 

trobava feina.  

 

Quan va arribar, va veure que la majoria de barris 

estaven per construir. 

Va començar a treballar de seguida, al cap de dos dies 

en el tèxtil, però no va trigar gaire a fer de camioner 

transportant formigó. 

 

Es va instal·lar al barri de Peramàs, al carrer Mateu. 

En José va venir a Mataró sol, i al cap de dos anys de ser 

aquí, va venir la Mercedes i es van casar.  

El 1973 i el 1977 van néixer els seus fills, en Josep Maria 

i la María José; avui és avi dels dos fills d’en Josep 

Maria, una nena i un nen. 

 

Quan va arribar, Rocafonda, la Via Europa i camí de la 

Serra eren tot camps de cultiu.  

Quasi tots els carrers estaven fets de llambordes, 

menys el carrer Prim i el barri de Molins que eren de 

sorra. L'actual avinguda Amèrica era una riera. 

Diu que ha vist molts canvis a la ciutat, com s'aixecaven 

pisos, es construïen barris, es feia el port i molts canvis 

més.  

JOSÉ POLO BOTE MARIA JOSÉ DIAZ DEL CAMPO 


