FAMÍLIA MIRALLES
Col·lecció bibliogràfica, que va estar situada a Pego, formada per 3.143
exemplars, majoritàriament llibres dels segles XIX i XX de temàtica variada,
es va constituir al llarg de cent anys per diferents membres de la Família
Miralles.
Va ser iniciada per Felipe Alberto Miralles, metge de professió, va participar
en la tercera guerra carlina (1872-1876) i posteriorment es va establir a
Marsella on juntament amb un soci va fundar una empresa de comercialització
del vi. La seua aportació a la biblioteca familiar està formada per revistes de
viticultura, i llibres de literatura, alguns d'ells escrits en francès.
La biblioteca va ser continuada per Valeriano Miralles Cousy, advocat de
professió que es va dedicar a l'agricultura i al comerç de la taronja a més de a
la política municipal. Membre de la Comissió Permanent del Districte
Concentaina-Pego, va incrementar la biblioteca amb textos jurídics
d'economia i d'agricultura.
El seu fill, Valerià Miralles Ortolà (Pego, 1939) va estudiar a la Universitat de
València, Dret i Econòmiques i allà és on va començar la seua trajectòria

política encapçalant reunions i manifestacions clandestines contra el
franquisme. Va ser un dels fundadors del Partit Socialista Valencià (PSV).
L'any 1992 va entrar en el partit d'Esquerra Republicana de Catalunya, Secció
País Valencià del qual va ser president (1992-1996) i posteriorment candidat
al Senat. Va fundar la llibreria Concret i poc després, amb Alfons Cucó i
Tomàs Llorenç, va crear l'editorial Garbí. L'any 1983 al costat del seu amic
Gabriel Sendra, va fundar l'editorial Bullent a València, editorial que encara
hui manté la línia de publicar en valencià. Va ser assidu col·laborador de la
revista Gorg. La seua aportació a la biblioteca familiar va ser fonamentalment
llibres de temàtica socialista i comunista juntament amb altres obres
importants i influents en el moment d'autors contemporanis com Fuster,
Sanchis Guarner o Alfons Cucó.

