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DADES CATALOGRÀFIQUES  

  
Autoria Josep Benlliure Gil 
Lloc de producció València 
Lloc de procedència València 
Títol/nom de l’objecte Puntaire torrentina  
Data Ca. 1903 
Mides 63 x 49 cm 
Material/tècnica Oli sobre tela 

Núm. d’inventari 
Núm. 124 (Catàleg CIMAL, 1984)  
Núm. 419 (inventari de la donació, 1957)  
Núm. 3 (segell d’inventari municipal anterior) 

Situació al museu Casa / Planta Baixa / Vestíbul / Paret oest 
 
 
DESCRIPCIÓ 
 
 
 
 
 
 
Josep Benlliure Gil (1855-1937) va nàixer a València. La família, d’origen humil, vivia al poblat mariner del Canyamelar. Des de molt jove va mostrar dots artístics i 
en complir dotze anys va començar la seua formació a l’estudi del prestigiós pintor Francesc Domingo. En 1869 es va traslladar a Madrid a fi de continuar 
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estudiant. En 1872 viatja a París per tal de conéixer la pintura d’avantguarda de moda a la capital de França. Després de participar en l’Exposició Nacional de Belles 
Arts i de vendre uns quants quadres, decidix instal·lar-se a Roma en 1879, on es convertix en un pintor famós i des d’on ajuda a impulsar la carrera artística dels 
seus germans, Joan Antoni i Marià. Des d’eixe moment, el seu èxit és imparable. Tot i que és reconegut principalment per les obres coloristes de temàtica 
costumista, també va pintar quadres d’història i d’altres de temàtica exòtica inspirats en els viatges que va fer pel nord de l’Àfrica. Va ser director de l’Acadèmia 
Espanyola a Roma en 1903 i director del Museu de Belles Arts de València en 1922.  

Josep Benlliure ens mostra una escena que pertany a la intimitat d’una casa rural: en un pati típic hi ha una jove pentinada amb monyos adornats amb agulles i 
arracades, vestida d’hortolana amb falda morada, camisa blanca amb randes a les mànegues, mocador malva i nivi davantal, totalment absorta en una escena de 
labor fent puntes al coixí. Ambienten l’interior objectes quotidians com les cadires de boga, un cànter de ceràmica vidrada de color verd, tres pitxers i un plat que 
adornen la paret del fons, i en primer terme hi ha un gran cossiol amb clavells de color rosa. Una gran diagonal domina la composició de l’escena, il·luminada 
suaument per un focus lateral.. 

 
RELECTURA  

  

Tema relacionat 
Gènere i classe social 
Gènere i cicle vital 
Gènere i indumentària 

Relectura La xica que apareix ricament abillada en esta obra de Josep Benlliure Gil, fent puntes al coixí en la intimitat de sa casa, 
se’ns mostra com el paradigma de la jove núvia i futura perfecta muller. Les joves eren educades, dins de l’àmbit familiar, 
en els seus rols de muller i mare. Des de molt xicotetes eren instruïdes en els quefers propis del seu sexe, que consistien 
en faenes domèstiques que incloïen, entre d’altres, activitats relacionades amb la realització i l’adorn de peces de roba com 
ara confecció de roba, brodats, punt de ganxet o puntes al coixí, usuals en una jove de bona família que servirien, d’una 
banda, per a ocupar-li el temps d’oci, i d’altra banda, per a anar creant l’aixovar que constituïa part del seu dot i mostrava 
la seua posició econòmica. 

En aquell temps era tradicional que la jove contraguera matrimoni segons els interessos familiars. Els matrimonis eren 
acords econòmics o socialment avantatjosos per a les dos famílies. Les filles es prometien a hòmens de la mateixa classe 
social o més alta i, així, gràcies a elles es reforçaven o milloraven els contactes socials o el poder econòmic de la família 
d’origen. Els pares aportaven el dot, que solia estar format de béns immobles o capital monetari, que al seu torn era 
complementat amb béns mobles que aportava la núvia al matrimoni i que ajudarien en la nova vida de casada a millorar la 
comoditat dels cònjuges com ara mobles, roba de llit, vaixella, parament i joies.  

Les qualitats més valorades en una núvia, a més de la procedència, era que fora jove i amb bona salut per a poder aportar 
fills forts al matrimoni, com també la castedat i l’obediència tant al marit com als familiars, i un comportament discret dins 
dels postulats de l’Església catòlica. Estes característiques responien al model conegut com l’àngel de la llar, que va 
simbolitzar un model de feminitat associat a la classe mitjana que marcava la manera de comportar-se de la dona virtuosa.  

La muller era concebuda com una jove tranquil·la, diligent, abnegada, companya de l’home, bona mare i protegida per un 
matrimoni cristià. Este model burgés de dona ideal era el garant d’una vida familiar idíl·lica, totalment deslligada del que es 
coneixia com una dona desnaturalitzada, aquella que pretenia exercir ocupacions lluny de l’àmbit familiar i que anaven en 
contra de la condició del seu sexe com ara metgesses, mestres, periodistes, científiques, etc. 
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