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DADES CATALOGRÀFIQUES  

  
Autoria Josep Benlliure Ortiz 
Lloc de producció València 
Lloc de procedència València 
Títol/nom de l’objecte Mare i xiquet 
Data Ca. 1908 
Mides 140 x 147 cm 
Material/tècnica Oli sobre tela 
Núm. d’inventari BEN/01/0235 
Situació al museu Casa / Planta segona / Sala Peppino Benlliure / Paret est 

 
 
DESCRIPCIÓ 

Josep Benlliure Ortiz (1884-1916), conegut amb el diminutiu italià de Peppino, va fer esta obra cap a l’any 1908, època en què ja vivia a Espanya i pintava quadres 
de temàtica costumista. Un any més tard va començar el seu aprenentatge amb Joaquim Sorolla.  

L’obra mostra una escena maternal a l’interior d’una habitació il·luminada de manera difusa. Al centre de la composició, una mare reclinada cap avant juga de 
manera amorosa amb el seu fill acostant-li una pilota. El fill, enjogassat, estira les manetes cap a la pilota i intenta agafar-la acostant-se a sa mare amb l’ajuda 
d’un caminador de vímet. Als peus hi ha uns quants joguets, deixats de banda per l’atractiu que oferix la pilota. Les figures de la mare i el fill apareixen 
emmarcades per la porta de l’estança i per una cadira en tons marrons que accentuen el colorit de la roba de mare i fill, en color verdós amb notes vermelloses, 
tant en la lligadura del xiquet com en el mocador de la mare, vestida a la manera tradicional i asseguda a fi d’estar a l’altura de la criatura. L’enquadrament de 
l’escena és molt modern perquè talla els marges de l’habitació a fi de donar tot el protagonisme a la parella central, que està desplaçada respecte a l’eix de la 
composició, basada en línies diagonals amb el punt de fuga focalitzat en la piloteta de color carabassa. Les línies es diluïxen amb la força de les taques de color 
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amb què determina les figures. Peppino Benlliure resol l’escena amb pinzellades amples i allargades, llevat del rostre i les mans del xiquet, en què empra 
pinzellades més curtes i contingudes amb les quals aconseguix retratar els trets infantils amb mestria. 

 

 
RELECTURA  

  

Tema relacionat 
Maternitat/Paternitat 
Genere i espai 
Divisió sexual / generitzada del treball 

Relectura L’escena maternal plasmada pel pintor Josep Benlliure Ortiz ens endinsa en el món íntim de la llar, regne de la dona des de 
l’antiguitat. La dona, en el paper de muller i mare, era l’encarregada de proveir la família de totes les necessitats que calia 
en l’espai domèstic, a diferència del marit i pare de família, que complia el paper de proveïdor econòmic del nucli familiar 
fent faena fora de casa i, a més, era el tutor legal tant dels fills com de la muller. La producció s’associava als hòmens, que 
tenien el rol d’obtindre béns de forma contínua per al sosteniment familiar en l’esfera pública, mentre que les dones 
s’encarregaven de les tasques de reproducció dins del reduït espai domèstic. Esta dicotomia, basada en la diferència de 
sexes i gèneres va funcionar en la societat valenciana més enllà de mitjan segle XX. 

La muller, que depenia totalment del marit, s’ocupava de netejar la casa, de l’alimentació (processat, conservació i guisat), 
de la roba (confecció, ruscada, apedaçament i planxat), de la higiene i l’atenció de vells, malalts i xiquets, de l’educació 
dels més menuts i de les filles a casa i, fins i tot, de la cura d’alguns animals lligats al benestar familiar.  

La criança dels fills corresponia per complet a la dona, ja que era ella qui feia eixa tasca i tenia les qualitats femenines 
necessàries per a exercir-la, com ara paciència, tendresa, delicadesa, comprensió, etc. que formaven el seu rol femení dins 
de la distribució del treball. 

Totes estes tasques entraven en les ocupacions femenines considerades naturals a la dona, atés que es reconeixien com a 
pròpies del seu sexe i, per tant, no s’apreciaven com una faena, sinó com un deure de la dona envers la família que exercia 
des de temps immemorial. A més, cal tindre en compte que es tractava d’un treball privat, no remunerat, i que es duia a 
terme dins de casa, per tant, no s’exercia en l’esfera pública i no es considerava una faena de prestigi, sinó una dedicació 
inherent al sexe femení. Tot això convertia el quefer domèstic de la dona en una faena no reconeguda des del punt de vista 
social, malgrat la importància que tenia, ja que es tractava d’una activitat essencial, encara que no obtinguera la 
visibilització que es mereixia. 
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