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DADES CATALOGRÀFIQUES  

  
Autoria ----- 
Lloc de producció Estats Units d’Amèrica 
Lloc de procedència ----- 
Títol/nom de l’objecte Màquina d’escriure Smith-Corona amb funda 
Data Segle XX. Ca. 1945 

Mides 12 x 30 x 32 cm (màquina) 
14,30 x 33,5 x 35 cm (funda) 

Material/tècnica Metall, tela, plàstic / fabricació industrial 

Núm. d’inventari C0000200000015 
D/CMCP/015 

Situació al museu Vitrina gran, planta baixa 
 
 
 
 



 

Pàgina 2 

Itineraris museístics en  
clau de gènere 

DESCRIPCIÓ  

En la gran vitrina de la planta baixa de la Casa Museu Concha Piquer s’exhibix una antiga màquina d’escriure de la marca Smith-Corona amb una cinta de tela 
bicolor en roig i negre. El teclat és de tipus QWERTY i està compost per tecles circulars negres amb els nombres i les lletres en blanc. S’alça en una funda 
rígida, de forma rectangular, amb ansa de plàstic i tancadures metàl·liques. L’interior va folrat amb plàstic de ratlles grises. 

Es tracta d’un model de màquina d’escriure portàtil de carro curt que data de 1945, fruit de la fusió de dos companyies líders en la fabricació d’esta classe de 
màquines mecanogràfiques. L’any 1926, les companyies LC Smith & Bross i Corona es van fusionar i crearen la LC Smith & Corona Typewriters Inc. La primera 
empresa, fundada pels germans Smith en 1886, es dedicava a la fabricació de màquines d’escriure de sobretaula. La segona empresa, creada per Franz S. Rose 
en 1902, estava especialitzada en màquines portàtils. Amb la fusió de les dos companyies van aconseguir dominar el mercat internacional d’esta classe de 
productes.  

Sobre el carro de la màquina Smith-Corona, i al voltant, hi ha documentació de l’època en què podem llegir “Compañía de Arte Español Conchita Piquer”. 

 
RELECTURA  

  

Tema relacionat Rols de gènere 
Divisió sexual / generitzada del treball 

Relectura En tornar a Espanya en 1926, després de l’estada americana, Concha Piquer es va renovar el vestuari a París i es va allotjar 
a Madrid. Amb una petita fortuna en poder seu, fruit d’anys de faena ben feta per escenaris estatunidencs i 
centreamericans, pogué bastir-se el seu propi futur i mantindre la família. En esta nova etapa, com que tenia el desig de 
triomfar ací, va anar adaptant el repertori que la va fer famosa en aquelles terres, compost per una mescla de números de 
music hall en anglés, cuplet i cançó espanyola, al gust local, que sentia absoluta admiració per este últim gènere. De 
coples, ja se’n cantaven durant la II República, però va ser durant el franquisme quan la copla visqué una veritable edat 
d’or, amb Concha Piquer com a màxim exponent. 

Concha Piquer sabia que per a triomfar necessitava envoltar-se d’un bon equip de professionals. Va aplicar els 
ensenyaments rebuts a Broadway per a triomfar i va ser una professional de l’espectacle. Va crear la seua pròpia empresa: 
Compañía de Arte Español Conchita Piquer. L’artista va tindre la col·laboració dels millors compositors i lletristes de 
l’època, Antonio Quintero, Rafael de León i el mestre Quiroga. Estos autors li van escriure lletres que arribaven al públic, 
històries pròximes que, com petites històries, constaven d’introducció, nuc i desenllaç, acompanyades de cançons fetes ex 
professo per al lluïment de la Piquer. A més, es va envoltar de músics professionals, dissenyadors de vestuari, tramoistes, 
etc. que feien dels seus espectacles números excepcionals que mai no defraudaven el públic. 

Concha Piquer va ser més que una gran cantant, va ser una gran empresària, disciplinada i molt ordenada, característiques 
apreses del show business americà en el qual es va formar quan no era més que una adolescent. L’artista es prenia el seu 
treball amb una gran responsabilitat i exigia el mateix a tots els membres de l’equip. De fet, alguna vegada va acomiadar 
un músic perquè va arribar tard a l’estrena. I si els artistes de la companyia no apareixien en escena amb la roba ben neta i 
planxada, podien ser multats. 

És admirable que, tot i ser una dona en ple franquisme, poguera dirigir una companyia musical d’èxit quan en eixa època les 
desigualtats entre sexes eren molt notòries i el paper de la dona quedava supeditat a l’espai domèstic i no a l’esfera 
pública. Esta situació va determinar que hi haguera poques dones professionals, ja que la dona estava supeditada al marit i 
als fills hòmens, als quals devia obediència. 

La seua carrera professional encara causa més admiració si es té en compte que la gran majoria de dones no podien 
estudiar. A l’escola els ensenyaven, sobretot, costura, i en l’adolescència i joventut, tall i confecció. La dona en aquella 
època es va enfrontar a grans dificultats per a eixir de la llar familiar. Fins a l’any 1972, quan es va reformar el Codi Civil, 
les dones menors de 25 anys necessitaven tindre el permís patern per a poder independitzar-se. A més, només podien fer 
faena les dones fadrines o les viudes i, tant per a conduir com per a obtindre el passaport, necessitaven l’autorització del 
pare si eren fadrines o del marit si eren casades. 
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