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setmana modernista

de dilluns a divendres

cap de setmana

Dedicada a la figura de Francisco Laporta 

Rutes guiades:
Recorregut pels edificis i les construccions més 
rellevants de l’època.

Programa adreçat als escolars al matí i al públic 
en general a la vesprada.

Exposicions i ambientació modernista als 
comerços.

Conferències sobre el Modernisme i jornades.

Tallers de disseny i confecció de barrets i 
indumentària modernista per al públic en 
general.

Ruta del Vermut
Fira Modernista
Jocs infantils tradicionals i contacontes
Ball popular ambientat en l’època modernista
Passacarrers populars
Actuacions musicals
Ruta Gastronòmica
Esmorzar popular
Concert al templet de la Glorieta
Recreacions costumistes i visita guiada i 
teatralitzada al cemeteri
Pícnic modernista

francisco laporta valor

(Alcoi, 1849 – 1914) Va ser un 
pintor, gravador, decorador 
i fotògraf pertanyent a una 
saga familiar dedicada a la 
indústria paperera.

Format en l’Acadèmia de 
Belles Arts de San Fernando, 
a Madrid, va ser deixeble de 
José Casado del Alisal, al seu 
torn aprenent de Madrazo, 
artistes tots dos vinculats al 
corrent romàntic i historicista 
de mitjan segle XIX.

Va obtindre una pensió per a prosseguir els seus estudis 
a Roma, però va renunciar a ella pel seu matrimoni amb 
Rosa Gisbert Calatayud, amb la qual tindria cinc fills. Va 
aprendre innovadores tècniques de fotogravat que va 
patentar, tot fundant “Laporta Hermanos” per a proveir 
d’il·lustracions a diverses publicacions madrilenyes. A 
Alcoi també s’associaria en la litografia “Albors i Laporta”, i 
arribaria a posseir el seu propi estudi fotogràfic. A la seua 
ciutat natal va guanyar, a més, la càtedra de Dibuix d’Adorn 
i de Figura a l’Escola d’Arts i Oficis, de la qual va arribar a 
ser director; exerciria també com a professor de francés i 
anglés a l’Escola Industrial i quatre anys com a regidor pel 
partit Conservador.

Com a pintor, mantindrà com a trets d’identitat un domini 
del dibuix, un ric colorit i una pinzellada solta amb la qual 
experimentarà diverses resolucions. En la temàtica, a més 
de pel seu vessant publicitari per a la indústria familiar, 
els seus dissenys com a assessor artístic de l’Associació de 
Sant Jordi i les seues decoracions per a esglésies i teatres, 
se’l coneixerà especialment per la seua pintura religiosa, a 
vegades amb un rerefons historicista, com en els llenços 
de gran format “Sant Pau predicant en l’areòpag” i “Jesús 
a casa de Marta”, amb el qual va obtindre un tercer premi, 
que va rebutjar, en l’Exposició Nacional de Belles arts de 
1892.

Ja cap al final de la seua vida, i per desavinences polítiques, 
va prendre possessió de la plaça com a professor de 
Dibuix artístic a l’Escola d’Arts i Oficis de Barcelona, però 
pràcticament no la va arribar a exercir en sobrevindre la 
seua defunció.


