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DADES CATALOGRÀFIQUES  

  
Autoria ----- 
Lloc de producció València 
Lloc de procedència València 
Títol/nom de l’objecte Concha Piquer amb el mestre Penella i un grup de periodistes 
Data 1929 
Mides ------ 
Material/tècnica Fotografia B/N 
Núm. d’inventari ------ 
Situació al museu Planta baixa. Mur perimetral central 

 
 
DESCRIPCIÓ  

En esta fotografia, que data de 1929 i pertany a la vida íntima de Concha Piquer, apareix la intèrpret, retratada en l’escala d’accés al balneari de les Arenes a 
València i acompanyada del mestre Penella i un grup de periodistes.  

El balneari de les Arenes de València, erigit en 1838, era un complex d’esplai privat, amb dos espectaculars palauets neogrecs, que estava destinat al principi a 
un públic d’elevat estatus social, encara que amb el pas del temps l’ús del balneari es va anar democratitzant. Oferia servicis com ara restaurant, zones d’esplai 
on es feien concerts i balls, berenador, dutxes, vestidors, platja privada i, a partir de 1934, una piscina amb aigua de mar i aigua dolça obra dels arquitectes Luis 
Gutiérrez Soto i Cayetano Borso. Cap al primer quart del segle XX es va convertir en un espai de reunió d’intel·lectuals. Era freqüent trobar-hi pintors, músics, 
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escriptors i periodistes que solien anar a dinar al restaurant a fi d’homenatjar algunes de les personalitats valencianes més carismàtiques del moment com ara 
Joaquim Sorolla, Blasco Ibáñez i, en este cas, Concha Piquer. 

Un dels personatges que apareix retratat en esta antiga fotografia és Manuel Penella Moreno, més conegut com el mestre Penella, que va ser mentor de Concha 
Piquer. Compositor valencià (València, 1880 - Mèxic, 1939), va estudiar amb son pare, el mestre Manuel Penella Raga i va completar la formació musical amb 
Salvador Giner. Va adquirir fama amb diverses obres per a òpera i sarsuela entre les quals va destacar El gat salvatge, estrenada al Teatre Principal en 1917. 

 
RELECTURA  

  

Tema relacionat Rols de gènere 
Gènere i indumentària 

Relectura Vestida amb un elegant vestit fosc, acompanyat d’una rica capa rivetada en pell i un barret de campana (cloche) adornat 
amb flors com a adorn de cap. En la fotografia, feta al balneari de les Arenes en 1929, Concha Piquer posa envoltada 
d’hòmens com a exemple de la Nova Dona.  

El final de la Primera Guerra Mundial, durant la qual les dones van exercir treballs masculins perquè els hòmens eren al 
front, va comportar un fort impuls dels moviments feministes, la incorporació de la dona al món laboral, a Europa i als 
Estats Units, i l’abandó de l’espai domèstic on havia sigut relegada feia segles. Va ser l’auge del que es va denominar la 
Nova Dona. 

Un nou model de dona que trenca amb el paper tradicional que tenia assignat i que comença a participar en la vida activa 
de la ciutat, una dona que tracta els companys masculins com a iguals i que va tindre gran acceptació entre professionals i 
artistes. Val a dir que una part dels hòmens eren hostils a la presència de la dona en la vida pública perquè opinaven que 
esta llibertat de la qual feia gala la nova dona comportava pèrdua de valors morals. 

Una dona sofisticada, alegre, decidida, audaç, conscient de la seua vàlua per si mateixa i que es va alliberar dels rols que 
imposava una societat marcada per la tradició. Mentre que la vida de les dones de les generacions anteriors va estar 
estretament unida a la llar familiar, la nova dona es va atrevir a intervenir en la vida pública, exercia diverses professions i 
participava en l’àmbit cultural i en l’abundant oci de l’època. Les dones van començar a destacar com a escriptores, actrius 
i cantants i assolien fama en un món que, fins al moment, havia sigut d’hòmens. 

Una dona moderna que deixava de ser esclava de la moda que l’oprimia amb peces incòmodes com la cotilla i que optava 
per adaptar la seua indumentària a una vida més activa, amb vestits més solts i curts, equipats amb butxaques i que no li 
entrebancaren els moviments. El conjunt es completava amb calces gruixudes i sabates de taló amb trava al turmell, barret 
i, sovint, cabells curts. 

Esta dona moderna necessitava un barret que poguera dur sobre els cabells curts. Així va nàixer el barret de campana 
(cloche) que simbolitzava l’alliberament de la dona. Es tractava d’una lligadura en forma de campana feta de feltre que es 
portava encaixada fins a les celles. Normalment es duia sense adorns o bé s’ornamentava amb una cinta o flors. Esta 
classe de barret, juntament amb la falda més curta i els cabells a la garçonne, va marcar l’estil de la nova dona fins als 
anys trenta del segle XX. 
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