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La Federado de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) amb
CIF G-46152120 de Valencia, en reunió de Junta Directiva de data 2 d'octubre de
2021 acorda 1'adhesió al MANIFEST PEL DÍA DE LA DANSA TRADICIONAL
VALENCIANA:

El día 2 d'agost de 2021 es commemora el 150 aniversarí del naixement de
Francisco Miralles Arnau. Nascut a Valencia 1'any 1871, prompte va descobrir
la seua vocació com a ballarí i va rebre classes deis grans mestres de dansa
tradicional valenciana Ramón Porta, José Martí ¡ Vicente Moreno. Al 16 anysja
dirigía els balls populars valendans oferíts a la reina María Cristina durant la
seua visita a Valencia i va contribuir a qué s'¡nstituí'ren en la Fira de Juliol en
1891.

Després d'actuar i fer carrera en diversos indrets d'Espanya, comengá la seua
aventura europea fins a arribar a Rússia on tríomfá ¡, des dfaleshores, seria

conegut com "el bailan deis Tsars". Cada vegada que Francisco Miralles
tornava a Valencia aprofitava per bailar valencianos amb les agrupadons locáis
que el varen vore náixer com a bailan, mantenint així el contacte amb les
seues arrels i escampan! 1'heréncia deis seus mestres. Francisco Miralles tingué
una trajectóría bríllant ¡ meteóríca -no reconeguda fins el moment- que porta
a Valencia i a la dansa tradicional valenciana a un nivell mai mes conegut.

Per aqüestes ¡ altres raons, els firmants d'aquest manifest creiem convenient la
revalorització de la figura de Francisco Miralles i la conveniencia d'establir el
d¡a 2 d'agost -amb 1'efeméride del seu naixement-, com a Día de la Dansa
Tradicional Valenciana. En un món contemporani tan globalitzat, el folklore i
les danses tradidonals conformen una ríquíssima idiosincrasia que dona sentit
ais pobles i llega les tradicions a les generacions futures. Aquesta accíó que
enguany posem en marxa, esperem que en un futur no molt llunyá tinga el
recolzament institucional que mereix i 1'adhesió del máxim nombre possíble
d'agrupac¡ons folklóríques valendanes.

Á Valencia, a 2 d'octubre de 2021
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Daniela González Almansa

Presidenta FSMCV
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