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DADES CATALOGRÀFIQUES  

  
Autoria Josep Benlliure Ortiz 
Lloc de producció València 
Lloc de procedència València 
Títol/nom de l’objecte Tartana de pescadores (o del Cabanyal) 
Data 1910 
Mides 206 x 170 cm 
Material/tècnica Oli sobre tela 
Núm. d’inventari Núm. 226 
Situació al museu Estudi de pintura / Planta baixa / Estudi de Peppino Benlliure / Paret est 
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DESCRIPCIÓ  

 
Josep Benlliure Ortiz va pintar esta obra a València durant el mes d’agost de 1910, segons consta en una carta amb 
data 6 d’agost de 1910 que el mateix Peppino va enviar a Joaquim Sorolla i que, a hores d’ara, es conserva a l’Arxiu 
del Museu Sorolla de Madrid. Des de l’any anterior, el pintor acompanyava el seu mestre Sorolla a pintar a les 
platges de la Malva-rosa i el Cabanyal. La relació amb Sorolla va ser estreta, ja que en 1910 i 1912 el va 
acompanyar en els seus viatges per tota la geografia espanyola a fi de prendre apunts i pintar la monumental 
sèrie “Visió d’Espanya” que li va encarregar la Hispanic Society de Nova York. 
 
Emprant un modern enquadrament fotogràfic i com si es tractara d’una instantània, Peppino Benlliure pinta la vista 
posterior d’una típica tartana valenciana. En primer terme s’observen un conjunt d’atifells i cistells de vímet buits. A 
través d’unes cortines tenyides d’intens vermelló i recollides als costats, Peppino mostra huit dones de diverses 
edats assegudes, cinc en una banda i tres a l’altra, vestides de manera senzilla en tons neutres. Tres d’estes dones, 
les més pròximes a l’obertura posterior de la tartana, giren el rostre cap a l’espectador, al qual miren fixament. Les 
altres, en canvi, miren cap avant llevat d’una parella que sembla mantindre una conversa. Al fons de la tartana 
s’albira la mar Mediterrània, que servix com a punt de fuga, proporciona profunditat a l’obra i, alhora, situa l’escena. 
A la dreta de la composició hi ha un home amb gorra i brusa verda que, d’esquena, acompanya les dones. 
 
Este moment en què Josep Benlliure Ortiz pinta la tornada de les pescadores a la platja després d’haver venut peix 
al mercat del Cabanyal de València, li va permetre aconseguir la medalla de tercera classe en l’Exposició Nacional 
de Belles Arts l’any 1910. Va presentar l’obra al certamen amb el títol Pescadores. En el quadre s’observen certes 
influències de Sorolla, com ara la importància de la llum, el colorit i la monumentalitat atorgada a les figures. 

 

 

 
RELECTURA  

  
Tema relacionat Divisió sexual / generitzada de la faena  
Relectura La pesca, a la qual fa referència esta obra, era una faena dura exercida principalment per hòmens i de fonda tradició a 

València. Era una activitat que es feia en equip. Calia una gran quantitat de persones per a muntar les veles, avarar les 
barques en mar, traure les barques de l’aigua, portar la pesca a terra, reparar les xarxes, guardar les veles i calafatar les 
barques. En totes estes faenes cooperaven hòmens, dones i xiquets.  
 
Juntament amb la forma tradicional de pesca, a partir de 1720 aproximadament es posa en marxa un nou art de pesca 
d’arrossegament, denominat pesca al bou, que va revolucionar la pesca en tot el litoral, especialment al Cabanyal. Este nou 
art pesquer va augmentar considerablement el volum de peix obtingut, cosa que va incentivar l’auge d’este procediment, 
encara que també va tindre detractors que opinaven que calia abandonar-lo perquè perjudicava la flora i fauna marina.  
 
El segle XIX va ser l’època de màxima esplendor d’esta classe de pesca, caracteritzada per l’ús de dos embarcacions de 
grans dimensions tripulada cadascuna per uns sis hòmens. Estes barques, a partir del mes d’octubre, avançaven mar 
endins, separades per unes 40 o 60 braces, i arrossegaven una xarxa estreta i allargada que arreplegava tot el que trobava al 
fons marí a poca profunditat. Hi havia una altra classe de barques més menudes i ràpides, al principi de vela i més tard de 
vapor, que s’encarregaven de dur a la platja les captures diàries que aconseguien les més grans. 
Les dones eren les encarregades d’esperar l’arribada de la pesca, assegudes a la platja, al costat de les grans cistelles en 
les quals després portarien la fresca càrrega al mercat, tal com veiem en esta obra de Josep Benlliure Ortiz. Les dones, a 
vegades també amb els xiquets més fadrins, eren les encarregades de fer tasques de manteniment com ara recosir veles i 
xarxes. Estes activitats assalariades dutes a terme fora de l’àmbit domèstic eren complementàries del quefer familiar. Les 
dones que venien peix al carrer o a les parades del mercat eren familiars dels pescadors, i amb la seua aportació 
contribuïen a la renda familiar. Les tasques relacionades amb la pesca que exercien les dones eren tasques tradicionalment 
femenines en què la força física no era important, però sí la paciència i l’atenció a l’hora d’executar-les. A més, es tractava 
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de tasques considerades eventuals o secundàries i plenament compatibles amb totes les altres obligacions domèstiques, 
com ara la dedicació a la casa i l’atenció al marit i als fills.  
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