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DADES CATALOGRÀFIQUES  
  

Lloc de producció Benetússer (L´Horta Sud, València) 
Lloc de procedència Depòsit de l'Ajuntament de Benetússer 
Títol/nom de l'objecte Safa amb figura de bevedor 
Data Segle XI 
Mesures Altura 9,8 cm; Diàmetre base 11,6 cm; Diàmetre boca 28,4 cm 
Materials/tècnica Pisa rosa de gra fi / Esmaltat estannífer; Decoració verda i manganès; multicocció oxidant 
N.º Inventari DO6/01409 
Ubicació en el museu Segona planta / Món Musulmà / Vitrina III 

 

DESCRIPCIÓ  

El canvi del segle X a l'XI va posar fi al Califat de Còrdova i va portar amb si la creació de diferents taifes. Aquests regnes van 
ser governats per xicotetes corts que procuraven reproduir, a menor escala, els luxes i els costums de l'extinta cort cordovesa. 
Sharq al-Ándalus (taifes de Múrcia, Dénia, València, Mallorca i Tortosa), no va ser una excepció. L'estudi d'aquesta realitat està 
recolzat avui per restes arqueològiques entre els quals cal comptar la col·lecció de ceràmiques –peces de vaixella, llums, 
instruments- trobades en 1982 en una població pròxima a la ciutat de València: Benetússer. A aquest grup pertany la 
denominada Safa amb figura de bevedor, depositada per l'Ajuntament de Benetússer en el MNCV. La factura del recipient 
denota tant la intenció d'emular els gustos palatinos com una perícia relativa en el vidriat estannífer (exclusiu de l'interior de la 
peça, habitual en aquestes produccions) i en el dibuix, realitzat amb òxids de coure (verd) i manganès (negrós). 

La decoració de la Safa del bevedor ocupa el centre de la mateixa i remata algunes zones de la vora. Destaca el personatge 
que, assegut “a la turca”, sosté una espècie de redoma a la seua mà dreta, aproximant-la als llavis. Manté el rostre de perfil, 
encara que part del mateix és representat de front (l'ull i la cella), mentre el nas, barbeta i pentinat queden dibuixats lateralment. 
Aquest personatge vesteix una túnica de ratlles verdes i blanques, i manca de tocat, caent la seua llarga cabellera per 
l'esquena, lligada en una cua de cavall a l'altura del clatell. Un rínxol o caragol escapa del pentinat per a emmarcar la seua 
galta esquerra. 
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RELECTURA  
  

Temes Relacionats 
Gènere i historia 
Gènere i cos 
Estereotips de gènere: Cultura / naturalesa 

Relectura 
Una de les particularitats de la Safa del bevedor ve donada per l'escassetat de representacions 
antropomorfes en l'art musulmà. No obstant això no falten exemples de representacions d'homes i 
dones en ivoris, pintures i ceràmiques islàmiques medievals produïdes en tota l'àrea d'influència 
musulmana i en totes dues branques religioses principals (sunnita i xiïta). 

Aquests personatges s'han identificat majoritàriament com a prínceps, músics o guerrers, encara que 
també existeixen exemples en els quals s'han volgut veure dones com a protagonistes. El cas més 
destacat quant a ceràmica es refereix, és el de les denominades Dames de Sabra (s. X), trobades a 
Tunísia. Si ampliem la cerca a altres arts, destaquen les dones representades en el sostre de la 
Capella Palatina de Palerm (s. XII), en les yeserías murals del palau mudèjar de Suer Tellez de 
Toledo (s. XIV), o en el còdex andalusí de Bayâd i Riyâd (Biblioteca Apostòlica Vaticana, Ar. 368). 
Respecte a aquest últim exemple, les catorze miniatures del manuscrit van acompanyades d'una 
història escrita que confirma que molts dels personatges representats són dones; concretament els 
que, com la figura de la Safa del bevedor, se senten a la turca, no porten tocat, vesteixen túnica, 
pentinen els seus llargs cabells amb caragols i cola de cavall i porten gots. Encara que la bibliografia 
apunta a localitzar la producció d'aquest còdex a Sevilla cap a 1200, no descarta que poguera ser 
obra de la taifa de València (Villaseñor 2015: 654). 

Aquestes coincidències tampoc permeten trencar una llança a favor de la interpretació de la figura de 
la Safa del bevedor com una dona. El tocat i, sobretot, la barba, són trets exclusius que defineixen als 
homes d'aquesta cultura; no obstant això, alguns comparteixen amb els personatges femenins un 
rostre lampiño, el cabell llarg i grans ulls ametlats, potser maquillats. A propòsit, Aparicio i Cano (2010: 
190-191) comparaven la figura de la Safa del bevedor amb les representades en el fragment ceràmic 
trobat en el raval de “El Fontanar”, en el qual les figures semblen ser masculines. En la seua anàlisi 
repassen representacions humanes que comparteixen similars trets, com el dibuix dels ulls o la 
vestidura, trobant idèntics models en figures masculines i femenines trobades a Màlaga, Madinat al-
Zahra, Córdoba o Madinat Ilbira. 

Respecte a la representació de personatges asseguts “a la turca”, Jaume Coll ha recordat que s'ha 
interpretat invariablement com a pròpia de sobirans i prínceps (per exemple en l'arqueta de Leyre, 
l'arqueta del Museu Victoria & Albert o el pot Davillier), encara que subratlla que en aqueixos casos 
els personatges també compartien una frontalitat de la qual no està dotada la figura de la Safa del 
bevedor (Coll 2000: 270). 

Davant representacions humanes de gènere poc definit, la doctrina s'ha inclinat a identificar els 
personatges com a masculins, potser pel fet que semblen desenvolupar un paper principal en una 
societat que no es caracteritzava per l'equitat en el tracte legal, religiós, acadèmic o quotidià d'homes i 
dones. En canvi, en els pocs exemples en els quals les fonts autoritzades es posen d'acord a 
assenyalar com a dones les figures representades, com ocorre amb les Dames de Sabra, la incerteza 
és similar, i amb prou faenes justificable pel fet que porten o estiguen envoltades de flors, vagen 
pentinades amb llargues trenes o els seus llavis semblen més o menys carnosos (cf. Bernus-Taylor 
2000: 192). Un cas molt clarificador sobre aquest tema és el del bol de la David Collection de 
Copenhaguen núm. inv. Isl 195 (ha. 1150). La figura representada està asseguda com la de la Safa 
del bevedor i, com ella, sosté el que sembla un recipient. Segons el catàleg web de la institució, les 
vestidures i objectes que acompanyen al personatge representat no permeten definir-lo com a home o 
dona; no obstant això Pavón Maldonado no dubta a descriure-ho de la següent manera: la mujer del 
plato se presenta como flor o florón surgiendo de tallo vegetal o sentada a la turca sobre el mismo. De 
nou ens trobem amb una associació directa del gènere femení amb elements com ara flors i fruits. 
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Existeix abundant bibliografia sobre dones de diferents corts andalusíes que gaudien de certa llibertat 
econòmica i desenvolupaven activitats intel·lectuals com la poesia. La història de dones com les 
poetes Al-Gassaniyya (Bayyāna, Almería, s. X o XI), Nazhun al-Garnatiyya bint al-Qala'iyya (Granada, 
s. XI) o Wallada bint al-Mustakfi (Còrdova, s. X-XI), ens permet imaginar personatges similars a la 
València del s. XI, o com a mínim, dones que haurien compartit espai social, vetlades literàries i 
banquets amb erudits i poetes com Ibn al-Abbar o Al-Russafí, tots dos nascuts en la taifa de València 
en el s. XII. Almenys això no resulta més aventurat que donar per fet sense ambages que la Safa del 
bevedor presenta en la seua decoració un personatge masculí. 
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