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Tomàs Roselló Jaunzaràs

Biografia de Tomàs Roselló Andreu, 
un obrer d’Alaquàs durant el franquisme

Tomàs Roselló Andreu (Alaquàs, 07/10/1906-20/02/1981)1, era el major de 
quatre germans del matrimoni format per Tomàs Roselló Cervera i Francisca 
Andreu Piqueras 2, dels quals únicament en van sobreviure tres3, ell i els dos 
germans més menuts, Francisco i Antònia. Començà a treballar de jove en la 
fàbrica de culleres de Ca Marina que estava entrant a la placeta dels Ollers i 
més tard va passar a la Casa Soler d’Alaquàs, un taller mecànic de fabricació 
i reparació de maquinària que s’ubicava al cantó del carrer Canalejas i Dos de 

1 El seu fill Tomàs té el mateix nom i cognoms; per distingir al text indiquem després del nom entre parèntesis (pare) 
o (fill).
2  Arxiu Parroquial d’Alaquàs. «Libro de bautismos de la Iglesia Parroquial de Alacuás. 1905 a 1918», fol. 38 vº.
3 El seu germà segon, Ricardo Roselló Andreu va nàixer a Alaquàs el 3 de gener de 1910 i va faltar el 13 d’agost 
de 1911 de bronquitis capilar amb 19 mesos d’edat. Arxiu Parroquial d’Alaquàs. «Libro de bautismos de la Iglesia 
Parroquial de Alacuás. 1905 a 1918», fol. 101 vº; «Libro de defunciones de la Yglesia Parroquial de Alacuás. 1900 
a 1918», fol. 137 vº.

Imatge 1. Retrat de Tomàs Roselló Andreu (pare) del 30 de juny de 1962, 
el dia de la boda del seu nebot, per part de la seua dona, Francisco An-
dreu Martí, en la que va actuar com a padrí. Fot. Pascual González.
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Maig, on va aprendre l’ofici de mecànic ajustador que era el mateix al qual es 
dedicava son pare 4. Entre 1927 i 1929, Tomàs Roselló Andreu (pare) se’n va 
anar amb 21 anys a realitzar el servei militar a la Marina a Cartagena, on va en-
trar en relacions amb una xica local,5 en paral·lel a la relació a distància que va 
mantenir amb Maria Cruz Andreu Ibor, també coneguda al poble com Maria la 
Fava, nascuda a Alaquàs el 3 de maig de 1909 6. Un testimoni d’aquests fets 
és que estant al servei militar, va enviar a Maria un retrat realitzat a l’estudi del 
fotògraf Ricardo Hernández de Cartagena 7, acompanyada al seu anvers de la 
següent poesia:

Eres Re[i]na y me [h]umillo
siempre postrado a tus pies,

te llevar[é] en este anillo
y que dichoso ser[é]

porque en ver yo tu [r]etrato
que en mi pecho siempre lle[v]o,

no pasa tan solo un [r]ato
que sacando tu [r]etrato

a mis labios siempre llevo.
Pues encuentro un gran ali[v]io

al tenerte entre mis manos,
que se parece al dilu[v]io
al poner en el mis labios.
Y en fin mi linda Mar[í]a

como prueba de mi amor
aquí te mando el [r]etrato

pa[ra] que comprendas mejor.
Te deseo que pases un feliz d[í]a de tu

santo en compañ[í]a de tus padres
[h]ermanos y dem[á]s familia y junto

con las personas que sean de tu agrado.
Este que mucho te quiere y nunca te puede 

olvidar.
Tomás Roselló

4 Registre Civil d’Alaquàs. Certificat literal de matrimoni de Tomàs Roselló Andreu (pare) i Maria Andreu Ibor.
5 Entrevista a Tomàs Roselló Andreu (fill) el 05/10/2015.
6 Arxiu Parroquial d’Alaquàs. «Libro de bautismos de la Iglesia Parroquial de Alacuás. 1905 a 1918», fol. 91 rº.
7 Rodríguez Molina, Mª José i Sanchis Alfonso, José Ramón, Directorio de fotógrafos en España (1851-1936). Tomo II. 
València, Arxiu General i Fotogràfic de la Diputació de València, 2013, p. 882.
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D’idees socialistes, en acabar el servei militar va continuar la seua vida laboral 
en destacades factories de l’època com la Compañía de Tranvías y Ferrocarri-
les de Valencia, creada en 1917, i més tard en la Unión Naval de Levante8 so-
cietat constituïda en 1924 i dedicada a «las construcciones navales de todas 
las clases y las reparaciones de buques9», on passaria gran part de la Segona 
República i on va viure moments convulsos amb les reivindicacions socials. A 
causa de les revoltes sindicals existents a la naviliera10, mesos abans de l’inici 
de la Guerra Civil, va patir un tiroteig als tallers pel qual va decidir anar-se’n 
8 Malauradament al seu Informe de vida laboral no existeixen referències a la seua activitat anterior a 1940, pel que 
no ha sigut possible documentar amb exactitud les diferents empreses per les quals va passar en aquest període ni 
quant de temps va treballar en cadascuna d’elles. Informe de vida laboral de Tomàs Roselló Andreu (pare), expedit el 
12/02/2016 per la Tresoreria General de la Seguretat Social. Direcció Provincial de València. Subdirecció Provincial 
Gestió Descentralitzada.
9 El XXV Aniversario de Unión Naval de Levante S.A. València, UNL, 1949, p. 31.
10 Segons l’entrevista a Tomàs Roselló Andreu (fill) del 05/10/2015 van ser moments convulsos a aquesta empresa, 
ja que segons li va contar Tomàs Roselló Andreu (pare), un dia va haver una revolta en la que un sindicalista co-
mençà a pegar tirs des de l’estructura que sustenta la coberta, a la part superior d’una de les naus de les drassanes, 
pel que es va haver d’amagar rescatant-lo la policia. Altres condicionants perquè es decidira a canviar de treball 
podrien estar en el fet que com apunta el llibre El XXV Aniversario de Unión Naval de Levante S.A., el 18 de juliol de 
1936 la firma va ser «incautada por un comité rojo de fábrica» patint freqüents bombardejos per part del bàndol 
franquista per la seua ubicació al Port al costat d’altres infraestructures estratègiques, pels quals les naus indus-
trials que conformaven la factoria van quedar, en finalitzar la Guerra, en estat de «destrucción y ruina». També cal 
tindre en compte, que durant la Guerra Civil tal com recull aquesta publicació, «el trabajo en Astilleros resultó muy 
duró, y, en consecuencia, fue decreciendo hasta resultar prácticamente nulo en los últimos tiempos de la Guerra; 
se limitaba a reparaciones a flote de los barcos al servicio de los rojos, ejecutadas a ritmo lentísimo. A la menos 
alarma aérea la gente se acogía al sólido refugió de hormigón armado o a las decenas de los formados con ángulos 
y planchas de las construcciones navales, en el propio tajo». El XXV Aniversario de Unión Naval de Levante S.A. 
València, UNL, 1949, p. 41.

Imatge 2. Retrat de Tomàs Roselló Andreu (pare) fent el servei militar a la 
Marina a Cartagena (1927-1929). Fot. Ricardo Hernández.
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Imatge 3. Retrat de Maria Cruz Andreu Ibor cap al 1927 quan tenia al voltant de 18 anys. Fotografia 
d’Antonio Ferri.
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a treballar com a mecànic de manteniment de maquinària a Construcciones 
Devis, S.A., històrica empresa valenciana especialitzada en la fabricació de ma-
terial ferroviari. Aquesta firma, durant la Guerra Civil, quan va ser confiscada 
pel «comité de fábrica», es va dedicar preferentment als projectils11. Açò va 
convertir la factoria en objectiu estratègic pel qual Tomàs Roselló Andreu (pare) 
va sofrir, treballant allà, freqüents bombardejos per part del bàndol franquista. 
Fins i tot va arribar a perillar la seua vida, ja que en una de les primeres ocasions 
que bombardejaren aquest complex industrial, no va voler entrar al refugi per 
als treballadors i va passar moments de molta angoixa estant amagat a l’interior 
d’una de les naus de la fàbrica12. 

A la primera part del conflicte bèl·lic, treballant ja en Devis, es va casar pel civil 
a Alaquàs -davant de l’aleshores jutge municipal Virgilio Besó Ortí-, amb la 
que era la seua núvia de molts anys Maria Cruz Andreu Ibor el 30 de gener de 
193713. La idea de la parella era, a causa de la por de Maria per la inestabilitat 
existent, anar-se’n a viure junts «ocupant» un xalet pròxim a aquest complex 
industrial14, on va nàixer el seu primer fill anomenat també Tomàs cap a finals 
d’aquest any, el qual va faltar pocs mesos després15. Pel que recorden els 
seus fills, aquesta vivenda unifamiliar havia d’estar molt probablement ubi-
cada dintre de les projectades en 1927 per Cayetano Borso di Carminati, en 
la denominada Cooperativa de casas baratas La Previsora. Aquestes es van 
construir entre 1928 i 194016 en paral·lel a l’actual carrer dels Carters del Barri 
11 Del Álamo Andrés, Manuel, «Constructores ferroviarios valencianos: Construcciones Devis SA (1929-1947) y 
Material y Construcciones SA (1947-1989)», en I Congeso de Historia Ferroviaria – Alicante 1998. 150 años del 
ferrocarril en España, p. 5. 
URL: http://www.docutren.com/HistoriaFerroviaria/Alicante1998/pdf/45.pdf. Consultada el: 04/10/2015.
12 Entrevista a Tomàs Roselló Andreu (fill) el 06/10/2015.
13 Registre Civil d’Alaquàs. Certificat literal de matrimoni de Tomàs Roselló Andreu (pare) i Maria Andreu Ibor.
14 Entrevista a Tomàs Roselló Andreu (fill) el 06/10/2015.
15 Segons Maruja Roselló Andreu, sa mare li va contar que tres anys abans de nàixer ella, havia tingut un xiquet 
que va morir als mesos. Entrevista a Maruja Roselló Andreu del 06/10/2015. El fet que aquest fill nasquera durant 
l’estança del matrimoni a aquest domicili de la ciutat de València, la confirma que revisats els llibres del Registre 
Civil d’Alaquàs del 1937 i 1938 que s’han conservat, no consta el naixement del xiquet. No obstant això, tampoc 
hem pogut confirmar si el seu naixement va tindre lloc a València perquè el personal encarregat de la Secció 1ª 
(Naixements) del Registre Civil Nº 3 de València no ha realitzat la recerca que li sol·licitàrem perquè ens faltava 
aportar la data exacta. Respecte a la seua mort no consta a aquest mateix registre, entre 1937 i 1938, al domicili 
on va viure en eixos anys el matrimoni a València. Encara que segons ha pogut comprovar el personal administratiu 
de l’Ajuntament d’Alaquàs a la documentació que es conserva dels cementeris de la població, aquest xiquet que va 
rebre el nom de Tomàs, va ser traslladat del desaparegut cementeri vell al nou, on es troba soterrat actualment al 
nínxol familiar, junt amb els seus pares, concretament al Bloc D, Columna 40, Tramada 1ª.
16 Llopis Alonso, Amando; VTiM arqtes., «Grupo Residencial La Previsora», en Guía de Arquitectura de Valencia. 
València, Col·legi Territorial d’Arquitectes de València, 2007, p. 153. 
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Imatge 4. Vista d’un dels carrers de la Cooperativa de casas baratas La Previsora de València en l’actualitat, con-
cretament del carrer Gabriel y Galán, on molt probablement varen “ocupar” un xalet durant la Guerra Civil Tomàs i 
la seua dona Maria. 

Imatge 5. Un dels xalets aparellats del carrer Gabriel y Galán de València, en concret el del nº 4, un dels que millor 
conserva la seua imatge original i que composen la Cooperativa de casas baratas La Previsora.
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de Patraix de València en una ubicació pròxima al carrer Sant Vicent, aleshores 
Carretera de 1º órden de Valencia a Casas del Campillo17 on es trobava la factoria. 

En finalitzar la contesa, en Alaquàs intentaren de fer-li alguna represàlia política 
per part de les recentment instaurades forces franquistes, però no ho acon-
seguiren perquè tenia una carta de Construcciones Devis que acreditava que 
durant el conflicte bèl·lic s’havia dedicat únicament a treballar a la fàbrica18. 

El seu ideari en la col·lectivització i proximitat al socialisme i a la UGT el va fer 
que en gener de 1940 es posara a treballar a la Cooperativa Obrera de Indus-
trias Metalúrgicas, més coneguda com la CODIM, sense deixar del tot Devis, 
ja que segons consta en el seu Informe de vida laboral19, va continuar vinculat 
a aquesta firma amb una xicoteta càrrega de treball fins març de 1946, un any 
abans de la fusió d’aquesta amb la Sociedad Material para Ferrocarriles y Cons-
trucciones S.A. que donaria lloc a MACOSA. En aquesta decisió de passar-se a 
treballar la major part del temps a la CODIM, va ser determinant el fet que uns 
companys que volien anar-se’n de l’empresa per a treballar allí el van animar a 
què els seguira, donant-li entre altres l’argument de què amb el canvi gaudiria 
de millors drets laborals. Aquesta va ser una de les tres històriques coopera-
tives de treball associat (CTA) del País Valencià, fundada en 1932 durant la 
Segona República, que va nàixer dintre del «cooperativismo de carácter obre-
rista y ligado a un sindicalismo socialista»20. De fet segons Pavía Santamaría, 
autor gràcies al qual hem pogut contextualitzar les tres dècades que Tomàs va 
passar a aquesta firma, «el nacimiento de la CODIM tiene que ver con el ideal 
cooperativista de un grupo de obreros pertenecientes al sindicato metalúrgico 
de UGT», 21el que vindria a confirmar un dels motius de perquè Tomàs Roselló 
Andreu (pare) va decidir anar-se’n a aquesta societat. 

17 Llopis Alonso, Amando - VTiM arqtes i Perdigón Fernández, Luis. Cartografia Histórica de la ciudad de Valencia 
(1608-1944). València, Editorial Universitat Politècnica de València, 2010, DVD 2: P25 61III i 69I. 
18 Entrevista a Tomàs Roselló Andreu (fill) el 04/05/2015.
19 Segons consta en aquest document, va treballar 113 dies declarats per a Construcciones Devis, S.A. entre gener de 
1940 i març de 1946, és a dir al llarg de més de sis anys, el que equivaldria a una mitjana de 18 dies per any. Informe 
de vida laboral de Tomàs Roselló Andreu (pare), expedit el 12/02/2016 per la Tresoreria General de la Seguretat 
Social. Direcció Provincial de València. Subdirecció Provincial Gestió Descentralitzada.
20 Pavía Santamaría, César, Historia del cooperativismo en el País Valenciano (1931-1991): El caso de tres cooperati-
vas históricas de trabajo asociado. València, Conselleria de Treball i Afers Socials, 1992, p. 54.
21 Pavía Santamaría, César. Historia del cooperativismo en el País Valenciano (1931-1991): El caso de tres cooperati-
vas históricas de trabajo asociado. València, Conselleria de Treball i Afers Socials, 1992, p. 49.
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A la CODIM, com era habitual a l’època, va passar anys amb llargues jorna-
des laborals de 7:30 h a 19:30 h, a les que se sumava el temps de desplaça-
ment fins la fàbrica ubicada des de 1942 al carrer Pepita, 28 de València22, 
una paral·lela al carrer Sagunt. En conseqüència Tomàs Roselló Andreu (pare) 
s’alçava cada dia a les 5:30 h del matí i després d’aviar-se, se n’anava cami-
nant a agafar el tramvia núm. 21 de Torrent a la porta del desaparegut Bar 
Alòs d’Alaquàs en l’antiga carretera a València, al final de la Fillola (actual Avin-
guda del País Valencià). En arribar a la ciutat, baixava a les Torres de Quart i o 
bé des d’allà se n’anava a peu fins a la cooperativa o prenia el tramvia núm. 5 
fins a les Torres de Serrans que quedaven pròximes a l’empresa23. 

En finalitzar la Guerra Civil, Tomàs Roselló Andreu (pare) i la seua dona, Maria 
Andreu Ibor, deixaren la casa que havien «ocupat» a València i s’assentaren 
al carrer Sant Francesc 5 d’Alaquàs, al mateix carrer que els pares de Maria24, 
on van tindre la seua segona filla, Maruja Roselló Andreu, el 22 de desembre 
de 194025. Com que no s’havien casat per l’església, es van veure obligats a 
contraure matrimoni canònic per les exigències de la dictadura franquista, el 
qual va tindre lloc a la Capella de la Comunió de la Parròquia de l’Assumpció 
d’Alaquàs a les 5 de la matinada del 3 d’octubre de 194226. A continuació van 
llogar una casa a la placeta dels Ollers núm. 9 on va nàixer, Tomàs Roselló 
Andreu (fill) el 27 de gener de 194527 amb un part complicat, ja que el xiquet 
va vindre al món aparentment mort per asfíxia, fins que el van poder reviscolar 
passades les hores. Aquesta complicació la van atribuir a una injecció per a 
accelerar el part que la matrona va posar a la mare28. Poc després del naixe-
ment d’aquest tercer i últim fill, es traslladaren a una casa que el matrimoni 
arrendà a José González l’Andalús i la seua dona, a l’actual carrer de la Pau 
núm. 28 (aleshores 30), al barri de l’Olivar, on establiren el seu domicili defi-
nitiu, pel que mai van tindre una vivenda en propietat. Les dificultats econò-

22 Anuario de Valencia, Alicante y Castellón 1947-48. València, Ediciones Claritas, p. 122.
23 Entrevista a Tomàs Roselló Andreu (fill) el 05/10/2015.
24 El domicili dels pares de Maria Andreu Ibor estava ubicat al carrer Sant Francesc núm. 28 d’Alaquàs. Registre Civil 
d’Alaquàs. Certificat literal de matrimoni de Tomàs Roselló Andreu (pare) i Maria Andreu Ibor.
25 Nascuda Maria Roselló Andreu. Arxiu Parroquial de l’església de l’Assumpsió d’Alaquàs. «Libro de Bautismos de 
la Iglesia Parroquial de Alacuás». Principia 1941 – termina 1952. Tomo 34”, fols. 1 rº-vº.
26 Arxiu Parroquial d’Alaquàs. «Libro de matrimonios iglesia Parroquial de Alacuás». Principia 1940 – termina 1952. 
Tomo 31, fol. 43 rº.
27 Arxiu Parroquial d’Alaquàs. «Libro de Bautismos de la iglesia Parroquial de Alacuás». Principia 1941 – termina 
1952. Tomo 34, fol. 100 rº.
28 Entrevista a Tomàs Roselló Andreu (fill) el 04/10/2015.
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miques durant la postguerra no seran alienes a la seua família, ja que tenien 
un forat a un dels murs de la casa, al costat de la porta envidrada que donava 
al corral i no tenien diners per tapar-lo pel que el tenien cobert amb una lona. 
A través d’ell en hivern es colava el fred, fins que cap a 1950 milloraren les 
coses per a ells i pogueren contractar un obrer per a què el reparara29. 

29 Entrevista a Tomàs Roselló Andreu (fill) el 05/10/2015.
30 Tarín i López, Ramon i Roselló Jaunzaràs, Tomàs, «Història gràfica», en Quaderns d’investigació d’Alaquàs. El 
llibre del poble, XXXI. Alaquàs, Col·lectiu Quaderns d’investigació d’Alaquàs, 2011, p. 179.

Imatge 6. Fotografia de 1949 del carrer de la Pau, presa al costat de la casa de Tomàs Roselló Andreu (pare) i la seua 
família, en la que apareix vestida per a la comunió la seua filla Maruja Roselló Andreu.

De fet aquesta millora va permetre també que cap a mitjans dels anys ’50, la 
seua esposa Maria la Fava, fóra clavariessa de la Mare de Déu d’Agost junt 
amb altres dones casades del poble com Trini, Carmen la Pallaresa, Maria 
Català la de Ca Bombo, Doloretes la Media, Teresa i Maria la Xaparra per la 
qual se’n van anar de viatge sis dies a Dénia, població de la Marina Alta, a 
la qual es desplaçaren amb ferrocarril des de l’estació del Nord de València, 
acompanyades dels seus marits30. 
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El 16 de setembre de 1952, Tomàs Roselló Andreu (pare) es va lliurar per poc 
d’un greu accident succeït a Mislata en el que van haver cinc morts i 26 fe-
rits31, ja que el tramvia a Torrent, que agafava cada dia per a tornar del treball a 
les 20:30 h a les Torres de Quart, es va botar, per un error humà, a les 20:27 
h32, la cadena del pas a nivell, sent envestit pel ferrocarril de Llíria. La notícia 
va arribar a Alaquàs abans que ell arribara a sa casa, ja que es va haver de 
desplaçar caminant des de València, per la interrupció del servei de la línia. La 
seua família va patir unes hores de preocupació pensant que estava entre les 

Imatge 7. Tomàs Roselló Andreu (pare) i la seua família al corral de sa casa de l’actual carrer de la Pau 28 d’Alaquàs, 
el 18 de gener de 1959. D’esquerra a dreta: el seu fill menut Tomàs Roselló Andreu (fill), ell, la seua dona Maria 
Andreu Ibor i la seua filla Maruja Roselló Andreu. Fot. Andrés Abad.

31 «Catástrofe en el paso a nivel de Mislata. Un tranvía de la línea de Torrente, arrollado por el tren», en Levante, 
dimecres, 17 de setembre de 1953, p. 1 i 3; «Después de la catàstrofe de Mislata: Importantes manifestaciones del 
alcalde a los periodistas», en Levante, dijous, 18 de setembre de 1953, p. 1 i 3.
32 Según fuentes oficiales (AHF, I-0292-008), son las 20:27 horas. El tranvía, con destino a Torrent, no se detiene —
pese a que una señal se lo exige— e invade la vía del VA tras romper las cadenas del paso a nivel. El maquinista del 
tranvía se da cuenta de que el tren de Llíria se aproxima y acelera. Pero no puede evitar la desgracia. Con el choque, 
el primer remolque del tranvía se separa del aparato motor y es arrastrado durante tres metros. La locomotora del VA 
descarrila hasta llegar más allá: 10 metros. El coche tranviario se empotra con un poste metálico, chafando en medio 
a una persona. «Un ferrocarril accidentado». URL: http://www.valencialliria.es/castellano/accidentado.htm. Con-
sultada el: 04/10/2015.
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Imatge 8. Tomàs Roselló Andreu (pare) i la seua dona Maria de clavariessa de la Mare de Déu 
d’Agost cap a mitjans dels anys 50. 
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víctimes33. Un altre cas paregut li va ocórrer el 14 d’octubre de 1957 quan la 
riuada de València, després de la primera pujada de les aigües a la matinada 
d’aquell dia, Tomàs Roselló Andreu (pare) se’n va anar igualment a treballar a 
València, probablement per veure si la crescuda del Túria havia causat danys 
a la CODIM, pròxima al llit del riu. A la ciutat el va sorprendre la segona pujada 
al migdia, pel que va patir grans dificultats per tornar caminant a Alaquàs. Pel 
que sembla va haver de creuar el Túria com va poder i en el trajecte caminant 
veia com la gent es colava per les clavegueres. No arribà a sa casa fins ben 
entrada la nit, cosa que va inquietar molt als seus34. 

En 1958, un any després de que l’empresa patira la riuada, aquesta es va traslla-
dar al Barri de Patraix de València concretament al carrer Fontanares núm. 9, ac-
tual Fontanars dels Alforins35. Per arribar fins allà Tomàs Roselló Andreu (pare) 
agafava, al cantó del carrer Dos de Maig i de la Pau, l’autobús de la companyia 
Autobuses Fernández que el deixava a la plaça Bisbe Amigó de València. Des 
d’allà la majoria de vegades se n’anava a peu fins a l’empresa, passant per da-
vant de la Finca Roja al carrer Jesús. En altres ocasions prenia el tramvia núm. 9 
del Cementeri General de València que transitava per l’Avinguda Gaspar Aguilar 
a prop dela que es trobava la nova seu de la cooperativa36. 

Un any més tard, en 1959 Tomàs Roselló Andreu (pare) va passar per una de 
les moltes etapes de dificultats econòmiques, que va patir ell i la seua família 
durant els 30 anys que va treballar a la CODIM. Va estar vuit mesos sense 
cobrar. En conseqüència va haver d’anar uns mesos a treballar a Curvados 
Andreu37, firma que havia creat en 1955 el seu nebot, per part de la seua 
dona, Francisco Andreu Martí, i que és el germen de l’actual Andreu World. 
De tal manera que poc després, obligat per les circumstàncies, el va seguir 
Tomàs Roselló Andreu (fill), que va haver d’abandonar els estudis i posar-se 
a treballar també a aquesta empresa amb 14 anys. Aquest últim ho recorda 
de la següent manera: «La CODIM anava molt bé, mon pare tenia com tots 
els treballadors: Reis, paga extra, caixa de Nadal que repartia Barrachina per 

33 Entrevista a Tomàs Roselló Andreu (fill) el 04/10/2015.
34 Entrevista a Tomàs Roselló Andreu (fill) el 04/10/2015.
35 Pavía Santamaría, César, Historia del cooperativismo en el País Valenciano (1931-1991): El caso de tres cooperati-
vas históricas de trabajo asociado. València, Conselleria de Treball i Afers Socials, 1992, p. 58.
36 Entrevista a Tomàs Roselló Andreu (fill) el 04/10/2015.
37 AA.DD. Chairs: 50 años de diseño y una historia que contar. Barcelona, RBA Libros, S.A., 2007, p. 72; URL: http://
www.andreuworld.com/es/empresa/historia. Consultada el: 04/10/2015.
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les cases. Però després quan no hi havia [quan sobrevenia una nova crisi a 
l’empresa], no tenia ningú. Un cas va ser que un dels caps de la Junta Rec-
tora de la cooperativa va impulsar el que es fera una fàbrica nova al carrer 
Fontanares de València, [amb unes condicions més adequades] com el sòl de 
fusta per a què si queia una peça de ferro, no es trencara, les instal·lacions 
subterrànies, les naus amb coberta d’estructura metàl·lica. Quan jo tenia 14 
anys, en 1959 resulta que acabats de traslladar a les noves instal·lacions fallà 
la faena38, pel que mon pare hagué d’anar a treballar per a l’empresa del seu 
nebot Francisco Andreu perquè no cobrava. Allí greixava els motors de les 
màquines [entre altres faenes] i així podia rebre un jornalet a la setmana per-
què nosaltres poguérem passar». Quan la situació econòmica va millorar als 
mesos, Tomàs Roselló Andreu (pare) tornà a la CODIM.

Imatge 9. Interior de la fàbrica de la cooperativa CODIM als anys 60, quan estava ubicada al carrer Fontanares de 
València. Fot. Luis Vidal.

38 Com arreplega Pavía Santamaría: La llegada a los nuevos talleres coincidirá con una fuerte recesión en la demanda 
que deparará graves problemas… En un primer momento la demanda se estanca, para posteriormente comenzar a 
descender. La crisis dejará además muchos trabajos sin cobrar… En último término habrá de saldarse con el impago 
de nóminas y la búsqueda de soluciones. Pavía Santamaría, César, Historia del cooperativismo en el País Valenciano 
(1931-1991): El caso de tres cooperativas históricas de trabajo asociado. València, Conselleria de Treball i Afers 
Socials, 1992, p. 59.
39 Entrevista a Tomàs Roselló Andreu (fill) el 04/10/2015.
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Un temps després va entrar també Tomàs Roselló Andreu (fill) en gener de 
1962 de fresador, en la que va romandre fins setembre de 1963 d’on va pas-
sar a continuació a treballar a la factoria que Armarios Mocholí, S.A. tenia a 
Aldaia40. Durant aquesta dècada la cooperativa va remuntar gràcies al «com-
promiso adquirido en 1960 con la empresa Erdmann de Neuenrade (Repúbli-
ca Federal Alemana)… de adquirir en un principio once tornos mensuales41».
Segons Tomàs Roselló Andreu (fill) «feien els torns ací i se’ls emportaven en 
camions a alemanya amb la marca d’ells pel que valien el doble de diners42». 
Van ser anys d’una elevada producció i importància de la CODIM, ja que de 
fet va arribar a rebre de l’Estat la distinció de Cooperativa Ejemplar en juliol de 
196643. Després, noves dificultats econòmiques per a l’empresa, van suposar 
la venda de les seues instal·lacions i el seu trasllat a Albal en 196844. Final-
ment, Tomàs Roselló Andreu (pare) es va jubilar a l’edat de 65 anys en 197145. 

Tomàs Roselló Andreu (pare) va mantenir una estreta relació amb el seu nebot 
per part de la seua primera dona, Francisco Andreu Martí, nascut a Alaquàs el 
1937, fundador i president de l’actual Andreu World del que era padrí de pila, 
i com a tal, va actuar a la seua boda amb Maruja Ferrer Jordán el 30 de juny 
de 1962. Aquest el recorda com una persona molt centrada en el seu treball 
i la seua rutina del que guarda un bon record46. De fet, com hem comentat, 
aquest li va donar treball a la seua empresa, en temps d’escassesa de treball 
a la CODIM i també li va demanar que li recomanara altres treballadors de la 
cooperativa per a Curvados Andreu quan necessitava operaris47. 

En general, la salut de la família de Tomàs Roselló Andreu (pare) no va ser 
molt bona. Per un costat Tomàs Roselló Andreu (fill) va estar malalt del fetge 

40 Entrevista a Tomàs Roselló Andreu (fill) el 04/10/2015.
41 Pavía Santamaría, César, Historia del cooperativismo en el País Valenciano (1931-1991): El caso de tres cooperativas 
históricas de trabajo asociado. València, Conselleria de Treball i Afers Socials, 1992, p. 59.
42 Entrevista a Tomàs Roselló Andreu (fill) el 04/10/2015.
43 «Acto de exaltación laboral en el palacio de El Pardo», en ABC, dimarts 19 de juliol de 1966, p. 45-46.
44 Pavía Santamaría, César, Historia del cooperativismo en el País Valenciano (1931-1991): El caso de tres cooperati-
vas históricas de trabajo asociado. València, Conselleria de Treball i Afers Socials, 1992, p. 61.
45 Entrevista a Tomàs Roselló Andreu (fill) el 04/10/2015; No obstant a l’Informe de vida laboral de Tomàs Roselló 
Andreu (pare) només consta que va estar actiu fins al 31/07/1963, pel que cal suposar que aquesta informació està 
incompleta. Informe de vida laboral de Tomàs Roselló Andreu, expedit el 12/02/2016 per la Tresoreria General de la 
Seguretat Social. Direcció Provincial de València. Subdirecció Provincial Gestió Descentralitzada.
46 Entrevista a Francisco Andreu Martí el 13/05/2015.
47 Entrevista a Francisco Andreu Martí el 13/05/2015.
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des de ben menut fins que li donaren l’alta a l’edat de 12 anys. Per altre costat, 
la seua dona Maria Andreu Ibor, dedicada a les feines domèstiques i a ensenyar 
a cosir a casa a altres dones; no gaudia de bona salut, a més dels seus habituals 
problemes de reuma inflamatòria i digestius –aquests últims els va aconseguir 
curar visitant a un «metge d’herbes48» de València-, la van haver d’operar pri-
merament el 1955 de càncer de matriu i una segona vegada al 1964 de càncer 
al fetge. Aquesta última intervenció la va costejar desinteressadament el seu 
nebot, Francisco Andreu Martí. A l’operació el cirurgià no va tindre res a fer, a 
causa de l’avançat estat de la malaltia49. Com a conseqüència de la mateixa, 
Maria va morir pocs dies després, el 6 de setembre de 196450, a la casa familiar 
del carrer de la Pau, durant les festes patronals d’Alaquàs, a l’edat de 55 anys51. 

En faltar la seua primera dona, Maria Andreu Ibor, uns familiars li van arreglar 
un nou matrimoni amb una vídua, natural de Martín del Río (Terol), dos anys 
més jove que ell52 anomenada Marina Anadón Millán, que tenia un fill militar53. 
L’enllaç va tindre lloc el 26 de setembre de 1967 a l’església de l’Assumpció 
d’Alaquàs54. El fet va provocar un cert distanciament de Tomàs Roselló Andreu 
(pare) amb Tomàs Roselló Andreu (fill) que no va assistir a la boda. No obstant 
això, Tomàs Roselló Andreu (pare) sí que va actuar com a padrí a l’enllaç del 
fill amb Maria Asunción Jaunzaràs Silla, la seua núvia des de feia cinc anys55, 
el qual es va celebrar a l’església de l’Assumpció de Torrent el 27 de maig de 
1972. Açò es deu al fet que el padrí de pila del seu fill, el seu germà Francisco 
Roselló Andreu el Flauta, a qui li corresponia, havia faltat anys abans56. 

Precisament la relació de Tomàs Roselló Andreu (pare) amb el tercer dels 
seus germans, Francisco Roselló Andreu, nascut a Alaquàs el 10 d’abril de 

48 Amb aquesta expressió el defineix el seu fill, Tomàs Roselló Andreu, el que probablement seria un naturòpata. 
Entrevista a Tomàs Roselló Andreu (fill) el 07/10/2015.
49 Entrevista a Tomàs Roselló Andreu (fill) el 05/10/2015.
50 Registre Civil d’Alaquàs. Certificat literal de defunció de Maria Andreu Ibor expedit el 26/03/2013.
51 Existeix una incorrecció a la partida de defunció de Maria Cruz, ja que en ella consta que va nàixer el 03/05/1910 
quan segons l’Arxiu Parroquial d’Alaquàs va ser el 03/05/1909.
52 Marina Anadón Millán va nàixer el 23/10/1908. Registre Civil d’Alaquàs. Certificat literal de matrimoni de Tomàs 
Roselló Andreu (pare) i Marina Anadón Millán.
53 Entrevista a Tomàs Roselló Andreu (fill) el 04/05/2015. 
54 Registre Civil d’Alaquàs. Certificat literal de matrimoni de Tomàs Roselló Andreu (pare) i Marina Anadón Millán.
55 Tomàs Roselló Andreu (fill) va començar a mantenir relacions amb Maria Asunción Jaunzaràs Silla els últims dies 
del mes d’agost de 1967. Entrevista a Maria Asunción Jaunzaràs Silla el 05/10/2015.
56 Concretament el 1967. Entrevista a Tomàs Roselló Andreu (fill) el 05/10/2015.
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Imatge 10. Tomàs Roselló Andreu (pare), de peu a l’esquerra, amb el seu nebot, Francisco An-
dreu Martí, de peu a la dreta, el 20 de novembre de 1954 amb dos companys de la cooperativa 
CODIM. Fot. Cervera.
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191357, malgrat que va donar testimoni del seu primer matrimoni al gener de 
1937, era escassa sobretot a partir del moment en què se’n va anar a viure a 
Madrid58, on va passar una part de la seua vida. Aquest era, des de principi 
dels anys ‘4059, músic professional de flauta i flautí de la Banda de Aviación de 
Madrid, amb la que gravà un disc, i també membre de l’Orquestra del Teatre 
Martín de la capital de l’Estat. Els seus nebots recorden l’entusiasme amb el 
qual era rebut al Musical d’Alaquàs en les seues visites a la població on va 
nàixer60. Una vegada es va poder establir a un domicili propi, va anar alguns 
anys a fer-se càrrec de les tasques domèstiques la seua germana Antònia 
Roselló Andreu. En la seua estança a Madrid i com enyorava Alaquàs, va 
buscar una solució per a tornar-se’n pel que va intercedir per a aconseguir-li 
al germà una parella per a casar-se, el que va assolir finalment. Francisco va 
contraure matrimoni a la Parròquia del Pilar de Madrid amb Concepción Galia-
no Pérez, coneguda pel nom de Conchita, el 6 d’agost de 194961, enllaç al qual 
va actuar Antònia com a padrina62. L’única vegada que Tomàs Roselló Andreu 
(pare) agafa l’avió en la seua vida, una cosa no massa habitual a l’època entre 
les persones de classe modesta, va ser per anar al soterrar del seu germà a 
Madrid el 196763, acompanyat del Tomàs Roselló Andreu (fill), ja que es va 
assabentar de la seua mort la nit d’abans del seu soterrament, costant-los el 
bitllet 600 pessetes. A eixe viatge els va passar un succés i és que moments 
abans d’enlairar-se l’aparell, el pilot es va adonar que la porta de l’avió no es 
trobava ben tancada pel que va haver d’avortar-lo, tancar la porta correcta-
ment i reprendre la marxa.

Per altra banda, la relació de Tomàs Roselló Andreu (pare) amb la seua ger-
mana menuda, Antònia Roselló Andreu, nascuda a Alaquàs el 8 d’octubre de 
57 Arxiu Parroquial d’Alaquàs. «Libro de bautismos de la Iglesia Parroquial de Alacuás. 1905 a 1918», fol. 173 rº.
58 Francisco Roselló Andreu, una vegada es va poder establir, va residir una part important de la seua vida al carrer 
Narváez de Madrid on vivia amb la seua dona. Entrevista a Tomàs Roselló Andreu (fill) el 05/10/2015.
59 Ascienden al empleo de cabos primeros del Arma de Aviación a los cabos músicos de tercera: Cabo… Francisco 
Roselló Andreu… Madrid, 4 de noviembre de 1941. Vigon. «Órdenes. Ministerio del Aire. Subsecretaría. Dirección 
General de Personal», en Boletín Oficial del Ministerio del Aire, dissabte, 8 de novembre de 1941. Any II-Núm. 134, 
p. 1447.
60 Tarín i López, Ramon i Roselló Jaunzaràs, Tomàs, «Història gràfica», en Quaderns d’investigació d’Alaquàs. El 
llibre del poble, XXXI. Alaquàs, Col·lectiu Quaderns d’investigació d’Alaquàs, 2011, p. 181.
61 Arxiu Parroquial d’Alaquàs. «Libro de bautismos de la Iglesia Parroquial de Alacuás. 1905 a 1918», fol. 173 rº.
62 Entrevista a Tomàs Roselló Andreu (fill) el 06/10/2015.
63 Tomàs Roselló Andreu (fill), recorda que va ser poc abans d’acabar el seu servei militar a la base aèria de Manises 
en agost de 1967 quan cap a l’estiu varen viatjar a Madrid al soterrar del seu oncle. Entrevista a Tomàs Roselló 
Andreu (fill) el 05/10/2015.
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191764  va ser fluida, ja que els dos es veien de tant en tant. El cas és que 
una vegada Antònia va aconseguir tornar de Madrid, de casa del seu germà 
a finals dels anys ’40, va recalar primer a la vivenda de Tomàs i la seua dona, 
Maria Andreu Ibor, a Alaquàs. Va posar-se a treballar com a criada d’un indus-
trial d’Almassora, Juan Bautista Porcar Conde El Millonari65, que en aquells 
anys vivia amb la seua dona, Lucia Gutiérrez, i les seues dos filles, Lucia i 
Rosa Porcar Gutiérrez, a un pis al carrer Colón 45-4ª de València66. Uns pocs 
anys més tard, Antònia Roselló Andreu es va casar amb José Soler Fornás, un 
ebenista que treballava a Talleres MACOSA, l’antiga Devis i que era vidu i te-
nia dos fills, José i Mª Dolores Soler Narbona. Amb ell va tindre en 195667 una 
xiqueta, Francisca Soler Roselló, que tenia el mateix nom que la seua àvia, a 
la que familiarment li deien Paqui. Antònia i José es posaren a viure al Camí 
Vell del Grau 49-4º, actual carrer de les Illes Canàries, prop de l’Avinguda del 
Port68 on estaven en 1955. Un costum que tenia Tomàs Roselló Andreu (pare) 
i que els seus fills recorden amb enyorança és que tots els anys per la festa 
de les Falles, anaven tots junts des d’Alaquàs amb el tramvia a dinar a casa de 
la seua germana a València, per celebrar el sant de Pepe, el marit d’Antònia i 
acabaven la reunió familiar passejant-se pels Jardins de Vivers69. 

Durant la Dictadura, els fills de Tomàs Roselló Andreu (pare) encara recorden 
com un gest d’oposició al règim, quan escoltava amb gran exaltació70 des de 
casa, a través del seu transistor Marconi que tenia connectat a una antena 
ubicada al terrat, l’emissora Radio España Independiente més coneguda com 
La Pirenaica. Mitjançant aquest aparell va poder conéixer notícies de vagues, 
reivindicacions i la repressió política del règim franquista, que eren silenciades 
a la premsa espanyola de l’època71. Segons recorda el seu fill, les seues idees 
64 Nascuda Maria Antonia Roselló Andreu. Arxiu Parroquial d’Alaquàs. «Libro de bautismos de la Iglesia Parroquial 
de Alacuás. 1905 a 1918», fol. 249 vº.
65 Blog «Troballes d’Almassora: Persones que destaquen». URL: http://troballesdalmassora.blogspot.com.es/p/
botanic-i-boticari-manuel-calduch.html. Consultada el: 05/10/2015; Guardiola, Marc. «El Millonari, 50 años de ol-
vido», en El Periódico Mediterráneo, dilluns, 12 de juliol de 2004. URL: http://www.elperiodicomediterraneo.com/
noticias/comarcas/el-millonari-50-anos-olvido_114704.html. Consultada el: 05/10/2015.
66 Arxiu Municipal de València. «Padrón de Habitantes de 1955»; «Padrón de Habitantes de 1950».
67 Arxiu Municipal de València. «Padrón de Habitantes de 1965».
68 Arxiu Municipal de València. «Padrón de Habitantes de 1955»; «Padrón de Habitantes de 1965».
69 Entrevista a Tomàs Roselló Andreu (fill) el 04/10/2015.
70 Quan escoltava la ràdio i la notícia que escoltava era injusta o corresponia a una resposta desproporcionada del 
règim franquista, l’expressió que utilitzava era «quan vinguen els meus [es referia als republicans a l’exili] ja vos 
apanyaran». Entrevista a Tomàs Roselló Andreu (fill) el 04/10/2015.
71 Tarín i López, Ramon i Roselló Jaunzaràs, Tomàs, «Història gràfica», en Quaderns d’investigació d’Alaquàs. El 
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llibre del poble, XXXI. Alaquàs, Col·lectiu Quaderns d’investigació d’Alaquàs, 2011, p. 166.
72 Entrevista a Tomàs Roselló Andreu (fill) el 04/10/2015.
73 Registre Civil d’Alaquàs. Certificat literal de defunció de Tomàs Roselló Andreu (pare).
74 La biografia de Tomàs Roselló Andreu (pare) representa la història de totes aquelles persones de la seua genera-
ció que van haver de treballar de valent i passar moments molt complicats, principalment durant la Guerra Civil i la 
postguerra, així com de falta de llibertat a causa de  la Dictadura franquista.

republicanes el portaven a anomenar amb freqüència, quan parlava de política 
a la intimitat, els noms del doctor Juan Negrín, que va ser president del Con-
sell de Ministres de l’Estat Espanyol, entre maig de 1937 i març de 1939, i de 
Manuel Azaña que fou president de la Segona República, entre maig de 1936 
i febrer de 193972. Afortunadament per a Tomàs Roselló Andreu (pare), va 
poder tornar a viure el principi de l’actual democràcia, encara que malaurada-
ment va faltar d’arteriosclerosis amb 74 anys, a la vivenda familiar de l’actual 
carrer de la Pau núm. 28 d’Alaquàs, el 20 de febrer de 198173/74. 
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