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DADES CATALOGRÀFIQUES  
  
Autoria Alfonso Pérez Plaza 
Lloc de producció València 
Lloc de procedència València 
Títol/nom de l’objecte Bust de Concha Piquer 
Data 1996 
Mides 65 x 38 x 28 cm 
Material/tècnica Guix modelat / patinat 

Núm. d’inventari C0000300000105 
CMCP/105 

Situació al museu Vestíbul. Sobre pedestal 
 
 
DESCRIPCIÓ  

Bust de l’artista Concha Piquer modelat per l’escultor Alfonso Pérez (Catarroja, 1932-2013) en guix amb acabat en negre mat. Representació de Concha Piquer 
de jove, amb els cabells pentinats amb ondes a l’aigua i arreplegats en un monyo baix a la part posterior del cap. Retrat realitzat en estil art-déco, de faccions 
pures, en què destaquen els ulls ametlats i ombrejats on s’endevina una mirada nostàlgica. Porta un mantó florejat amb detalls en relleu que li cau des del 
muscle dret. A la part inferior del muscle esquerre hi ha una inscripció incisa: “Alfonso 96”. 
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L’escultura s’assenta en un pedestal de fusta que forma un bloc rectangular i sobre el qual s’ha adherit un cartell blau que diu “Original en guix del bust 
modelat per l’escultor Alfonso, amb motiu de l’homenatge tributat per la Fundació Municipal de Cinema. Ajuntament de València, 1996”. La peça està situada en 
un vestíbul a la planta alta de la Casa Museu que dona pas a la recreació de l’humil habitatge de la família de la cantant.  

Esta obra és una donació que l’autor va fer a la Casa Museu Concha Piquer i que la Comissió de Govern va acceptar per acord amb data 27 de juliol del 2001. 

 
RELECTURA  

  

Tema relacionat Estereotips de gènere: geni / musa  

Relectura El modern bust, de línies netes, que plasma els trets de la famosíssima artista Concha Piquer, és un reflex fidel de la 
transgressió amb la qual va discórrer la vida de Concepción Piquer López, allunyada de convencionalismes.  

Concha, de família humil, va nàixer el 13 de desembre de 1906 en el número 23 del carrer de Ruaya de València, filla d’un 
manobre i d’una modista. Es va convertir en una artista i professional de renom gràcies a la sòlida formació que va rebre als 
Estats Units d’Amèrica, on va conéixer un nou model de dona, molt allunyat del que imperava a Espanya en aquella època. 
Va ser a Amèrica on aprengué a cantar, a maquillar-se, a vestir amb elegància, a fumar i conduir, com també tots els 
secrets del negoci de l’espectacle. Esta formació empresarial va ser imprescindible per a construir una llarga carrera 
professional que la va portar a convertir-se en un mite de la cançó. 

Esta llibertat amb la qual va exercir la seua professió, també la va aplicar a la vida privada. Va trencar amb les normes 
imperants en un temps en què una parella només podia viure junta dins del sagrament del matrimoni i quan no estava 
permés el divorci. Concha Piquer es va enamorar del torero Antonio Márquez Serrano (1899-1988), dit el Belmonte Rubio, a 
qui va conéixer en 1928. Com que Antonio Márquez ja estava casat amb Ignacia de Arechávala, una cubana d’origen basc 
amb la qual havia tingut un fill, Concha i Antonio van viure en parella tot i l’escàndol i tingueren una filla, la també artista 
Concha Márquez Piquer. Concha es va convertir en l’altra, en l’amant, com cantava en una de les seues cançons, ja que el 
divorci no es va aprovar fins a l’any 1981. 

A l’inrevés dels costums socials instaurats pel franquisme, en lloc de deixar de treballar Concha per a dedicar-se a l’amant 
i la filla, va ser el torero Antonio Márquez qui es va retirar de les places de bous en 1943, es dedicà a ajudar Concha i 
començà a treballar com a representant seu en la companyia que Concha havia fundat, ja que, com a home, podia 
aconseguir més recursos per a la companyia que la mateixa Concha. L’any següent es van embarcar cap a l’Argentina a fi de 
complir els compromisos professionals que l’artista tenia a Amèrica, on anava de gira contínuament. Antonio va acceptar 
restar en un segon pla i va viure a l’ombra de la gran Concha Piquer, fins al punt que alguns el coneixien com el marit de la 
Piquer i no pel seu passat com a torero. 
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