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DADES CATALOGRÀFIQUES  

  
Autoria Josep Benlliure Ortiz 
Lloc de producció València 
Lloc de procedència València 
Títol/nom de l’objecte Dona amb mantó. “Maja” 
Data Ca. 1900-1916 
Mides 175,5 x 110,05 cm 
Material/tècnica Oli sobre tela 
Núm. d’inventari Núm. 199 
Situació al museu Estudi de pintura / Planta baixa / Estudi de Peppino Benlliure 
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DESCRIPCIÓ  

 

Esta obra de grans dimensions del pintor Peppino Benlliure (1884-1916), executada amb pinzellades ràpides, mostra un tema costumista: una jove coberta amb 
un magnífic mantó de Manila com a única vestimenta. El mantó, ornamentat amb estampat floral en to vermelló sobre fons beix i llargs flocs del mateix to, 
contrasta amb un fons en tons freds que contribuïx a ressaltar el perfil de la figura. La dona, pentinada amb franja i monyo baix, emmarcat per dos roses i pinta 
corbada senzilla, inclina el cos cap al costat dret, pren amb la mà un dels extrems del mantó i simula una passada taurina en una posa ben estudiada. La jove 
decanta el rostre, inclina el cap al mateix costat i focalitza l’atenció en el gest d’agafar el mantó. Gràcies a esta postura que fa destacar el maluc, el pintor 
ressalta les corbes femenines cenyides per la seda, així com el to de pell eburni que contrasta amb un fons neutre. Les faccions de la jove es desdibuixen i 
s’ombregen els ulls per a dotar de més misteri la identitat de la model. Este quadre recorda les majas que il·lustraven els cartells taurins de l’època, com a 
element inconfusible d’esta tipologia. 

L’autor, Josep Benlliure Ortiz, conegut com a Peppino, va nàixer a Roma l’1 d’octubre de 1884, ciutat on vivia el pare, el pintor Josep Benlliure Gil, des de feia 
uns quants anys. Fou a l’estudi patern on aprengué a pintar i des de molt jove va acompanyar son pare en les eixides que feia per a pintar a l’aire lliure, tant per 
Itàlia com per l’Àfrica. En 1901, sa mare i les germanes es van traslladar a viure a la casa que la família havia adquirit a València, actual Casa Museu Benlliure, i 
aquell mateix any, Peppino començà a participar en les exposicions nacionals de belles arts. La seua vida va transcórrer entre Itàlia i Espanya i col·laborà amb 
els seus oncles Joan Antoni i Marià, també artistes. A partir de 1909 comença a treballar amb Joaquim Sorolla, experiència que va influir de manera decisiva en 
el seu estil. A partir de 1913, el pintor es va instal·lar definitivament a València juntament amb son pare i es va dedicar a pintar obres de caràcter costumista 
principalment. Va morir en 1916, malalt de tuberculosi. 

 

 
RELECTURA  

  

Tema relacionat 
Gènere i cos 
Estereotips de gènere: geni / musa  
Estereotips de gènere: subjecte que desitja / objecte desitjat  

Relectura La jove abillada amb un mantó de Manila apareix com la musa de l’artista. Una model exemple de sensualitat i temptació 
que cobrix les corbes femenines amb rica seda, color ivori i vermelló, com a objecte de desig del pintor. 

La dona que, dins de la religió catòlica, va representar tots els mals atribuïts al sexe femení va ser Eva, origen del pecat 
original, que fou qui va temptar Adam amb la poma proporcionada per la serp i, així, va canviar el futur de la humanitat. La 
dona que tempta l’home es presenta com una espècie de femme fatale, una figura perillosa i manipuladora que aprofita el 
seu atractiu sexual per a obligar l’home a comportar-se de manera amoral, seguint l’exemple d’altres famoses dones 
bíbliques conegudes per la bellesa i sensualitat, com Dalila, Betsabé i Salomé, que obliguen l’home a abandonar la senda 
de la rectitud moral i sotmetre’s als seus desitjos. Titlades de moral relaxada per la societat de l’època, esta classe de 
dones s’identificaven amb aquelles dones que dedicaven el temps a activitats que restaven fora de l’àmbit domèstic, 
activitats que implicaven contacte amb el sexe masculí i que rebien una compensació econòmica per la seua faena com ara 
actrius de vodevil, cantants, ballarines de cabaret o models d’artistes, etc., totalment oposades a la figura de l’àngel de la 
llar, ideal de la dona burgesa per excel·lència, exemple de virtut i de moral cristiana i que, dedicada en cos i ànima al 
benestar del marit i dels fills, no necessitava treballar fora de l’àmbit domèstic. 

La sensualitat de la jove pintada per Peppino Benlliure es mostra mitjançant el moviment que descriu l’incitant mantó i 
l’agosarada actitud que, en lloc d’ocultar el cos, accentua la sensualitat de les formes femenines, que usa per a temptar 
l’espectador. Una dona jove que s’enorgullix del seu cos i dedica el temps a posar davant del pintor que l’erigix com a model 
d’un erotisme contingut, no exempt d’elegància. Vestida amb una peça típica del món taurí i embellida amb roses, símbol de 
l’amor i la passió, deixa entreveure els braços nus que contrasten amb el fons neutre de l’obra, la qual cosa arranca 
reflexos nacrats de la pell. El pintor li enfosquix els ulls per a dotar-li la mirada, que defuig la de l’espectador, d’un to 
enigmàtic que atorga a l’obra un cert halo de misteri. 
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