
NIEVES FERRIOLS FERRER 

Va nàixer al carrer València el dia 13 de març de 1926 i és la més xicoteta dels 
seus germans, Maria, Vicentico i Antonio. Son pare, Vicent Ferriols Farinós 
(Farinós de cognom i no de malnom com molta gent pensa) descendia de l'Horta 
de Sedaví, encara que tant ell com la seua dona havien nascut a Alaquàs. 

Recorda Nieves que quan era xicoteta, la majoria de la gent es dedicava, els 
uns a treballar al camp, d'altres ho feien com artesans de la fusta, com a operaris 
d'algun taller o com a perolers. Cada diumenge només tenien com a distracció el 
balls als casinos Blau i Roig i el Teatret en el que també havia fet alguna que altra 
representació son pare, com aquella de D. Juan Tenorio. 

El Plater, son pare, va aprendre l'ofici en un magatzem de metalls preciosos 
del carrer de Saragossa de València, on va arribar a ser encarregat de la joieria i 
un dels que va col·laborar la en realització de la corona a la Mare de Déu del 
Desamparats. 

Més tard treballaria en sa casa, tant per encàrrec d'aquell qui va ser el seu mes
tre, com per a d'altres joieries com Cherri, Biosca, Bienvenido Asensi, Costells, 
Lluna, etc. Ella com els seus germans, ajudaven a tractar el metall daurat en els 
seus processos aleatoris de canvi, per a realitzar medalles, anells, polseres, escla-
ves, orellals, etc. Recorda que en una ocasió, quan estaven treballant amb una 
esclava que una dona els havia donat perquè li la feren més gran, -la qual havia 
estat confeccionada en una joieria molt coneguda de València, a canvi d'unes 
monedes d'or que la propietària havia entregat a l'efecte-, van descobrir que al 
seu interior hi havia coure, aquell que al procés de realització es cobreix d'or, però 
que després s'ha de desfer mitjançant un àcid, perquè quede només el metall 
valuós, en aquest cas, possiblement no se n'havien adonat i l'havien deixat a din-
tre per la qual cosa va ser venuda pel seu pes en or. 

Va conéixer el seu marit, Fernando Mira Roselló, com era habitual en aquella 
època a les colles de Pasqua i després d'uns anys de festeig, es van casar el dia 28 
de novembre de 1953 a l'església de l'Assumpció, per cert un dia de molta pluja. 
Els seus padrins de noces foren Maria la Platera i l'ordinari Francisco el Minero 
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i van celebrar el convit a la casa dels seus pares del carrer Salmerón (hui carrer 
de Dos de Maig); el viatge de noces el van fer al dia següent continuant amb els 
seus treballs respectius. 

El seu marit era torner de matriceria i les seues aficions passaven per la músi
ca i el cinema però malauradament deixà d'existir el dia 20 d'agost de 1993 als 71 
anys. 

Els seus tres fills, Fernando nascut el 12 de febrer de 1957, Vicent el 20 d'a
gost de 1958 i Maria Teresa el 31 de gener de 1961, com és molt normal, són la 
seua alegria encara que també recorda moments molt feliços com aquell quan va 
ser clavariesa de la Mare de Déu dels Dolors de 1958 amb Purín, Paquita la 
Minera, Maria la Vi roja, Cecília, Paquita de cal Burro, Am parin la Paternera... i 
d'altres de les que guarda molts bons records. Diu Nieves que no té quasi res més 
que contar, que no ha eixit molt de casa excepte quan per circumstàncies fami
liars ha hagut de traslladar-se cap a Aragó. Però que com totes les mestresses de 
casa, sempre té algun que altre menjar que prepara molt bé com les olives xafa
ries. 

Actualment la tia Nieves està malalta i les seues cames no la deixen caminar 
molt bé però ! no et cregues que la pots trobar a casa ! gràcies al vigor que sem
pre l'ha caracteritzada. 

Francisco Laborda Ferriols 
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