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DESCRIPCIÓ  

Seqüència de quatre fotografies en què apareix una jove Concha Piquer de 20 anys, vestida amb roba esportiva, que fa exercicis de gimnàstica per a millorar la 
flexibilitat de braços, tors, cames i esquena. Estes imatges corresponen a l’estada que va fer a Chicago l’any 1926. 

Les fotografies mostren una imatge de Concha Piquer com una jove moderna vestida amb atrevida roba esportiva, a manera de vestit de bany amb cinturó, 
elaborat amb material elàstic, caracteritzat per uns pantalons molt curts i una samarreta escotada en coll i cisa. Concha mira a la càmera i somriu mentre fa 
diversos exercicis. Completa la imatge un audaç pentinat amb ratlla lateral amb cabells arreplegats o curts i els peus descalços. 

Concha Piquer López (1906-1990), als onze anys ja cantava al teatre de l’Hort de Soguers de València, on la coneixien com “la xiqueta del barri de Morvedre”. Va 
ser en este teatre on la va descobrir el compositor valencià Manuel Penella Moreno (1880-1939) que es va convertir en el seu mentor. El 22 de setembre de 
1921, Concha, juntament amb sa mare i Penella, s’embarquen a Cadis rumb a Nova York, i amb 14 anys comença a treballar en teatres de Broadway. El mestre 
Penella volgué estrenar la seua sarsuela, El gat salvatge, de primer a Nova York i més tard a Mèxic. Havia previst que Concha apareguera en l’espectacle ballant 
un número en un dels intermedis, però l’empresari John Cort, tan bon punt la va sentir cantar en un assaig, va exigir que tinguera un número propi. Penella 
ràpidament li va compondre una cançó i l’endemà va estrenar una cançó anomenada El florer. En aquell moment va començar la fulgurant carrera de Concha 
Piquer a Amèrica que va durar cinc anys, amb gran èxit. Conchita i sa mare van llogar un apartament al número 204 del carrer 59 amb Central Park. Allí va 
educar la veu i va aprendre anglés, a més de moltes altres matèries que la van ajudar en la trajectòria professional posterior. 

 
RELECTURA  

  
Tema relacionat Gènere i indumentària 
Relectura Després de la Primera Guerra Mundial, i durant l’època dels feliços anys vint, les dones estatunidenques van voler continuar 

gaudint d’una certa llibertat adquirida en haver hagut d’assumir rols masculins en la indústria, l’agricultura i la medicina, 
principalment, per l’absència d’hòmens, destinats en gran part al front, lluny de casa. 

Va ser una època de prosperitat econòmica caracteritzada per l’evolució tecnològica que permeté gaudir de més temps 
lliure i, també, l’augment de protagonisme d’una dona jove que va trencar amb els convencionalismes de l’època victoriana 
i va lluitar per la igualtat respecte a l’home. Aquelles joves gaudien del seu temps d’oci ballant, aprenent a conduir, vestint 
a l’última moda, maquillant-se, fumant i, també, acudint a actes esportius, i fins i tot, fent esport.  

Fins a començaments del segle XX, les poques iniciatives d’introduir la pràctica esportiva en les activitats femenines tenia 
com a únic objectiu desenvolupar una constitució física forta per a poder engendrar fills robustos. I és per això que es va 
fomentar la realització d’exercicis que enfortiren el tors, milloraren la capacitat pelviana i que, al seu torn, foren suaus, 
elegants i delicats a fi d’evitar que la dona es masculinitzara. La dona era tractada únicament com a reproductora i, per 
tant, tenia un sol objectiu en la vida: la maternitat. Així, el fet que la dona practicara esports era un bé per a la societat 
perquè li millorava la capacitat per a donar a llum i, al seu torn, servia d’exemple als fills, tot complint el paper assumit 
tradicionalment. 

Durant la dècada dels anys vint, un fort corrent higienista va impulsar la pràctica esportiva femenina perquè es va 
demostrar que fer exercici físic era saludable per a l’individu íntegrament. La gimnàstica i els esports femenins, com també 
les activitats físiques en la natura, es van considerar mitjans per al desenvolupament físic integral no sols de l’home, sinó 
també de la dona. No obstant això, encara que hi havia defensors d’esta tendència, també hi havia detractors que temien 
que la dona perdera feminitat per la pràctica esportiva. És en esta època quan comencen a aparéixer les primeres dones 
que es dediquen a l’esport professional. Les primeres van ser golfistes, nadadores i tenistes, com fou el cas de Gertrude 
Ederle i Helen Willis. Així mateix, la indústria tèxtil, que va trobar un nou filó en la moda de vestimenta esportiva, es llançà 
a fer nous dissenys de roba emprant innovadors materials elàstics que permetien més bon ajust al cos femení i, fins i tot, 
feia campanyes publicitàries en revistes dirigides a joves. 
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