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Molts rius de tinta s’han vessat sobre
la biografia d’una dona que fins la data
ha sigut considerada com la primera Miss
Espanya de la història, com l’antecedent
més immediat a la figura de la fallera
major de València. Una dona aparador de
la bellesa i del tarannà d’un poble
arreu d’Europa. Una dona aparentment
moderna i chic per fora, però retro i
tradicional per dins. Una dona tan
patriota que, segons el llegendari, va
renunciar a l’èxit personal en
solidaritat amb el dol que travessava el
seu país.

Us convidem a fer una revisió lliure de
prejudicis del procés de com es va
forjar un mite i de quantes conjetures,
inexactituds o fets provats van
contribuir a la seua construcció.

A partir de diverses reflexions pròpies
de la història de gènere bastides amb
notícies, declaracions i altres fonts
gràfiques i documentals de l’època
deconstruïm Pepa per a mostrar-vos-la
des d’una perspectiva nova, heterogènia,
interdisciplinar i no sesgada.

PEPA SAMPER BONO
Dels certàmens de bellesa com a pretext per
a la construcció d’un estereotip femení del
valencianisme temperamental i de la Festa.
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La xicona moderna, 
un fenomen global de
l’època d’entreguerres.

En l’Espanya dels anys vint i
trenta va sorgir un nou model
femení a partir de la
consolidació de tota una sèrie
de procesos que van fer
possible que algunes dones
joves pogueren inserir-se i
conquerir espais públics,
adquirir projecció ideològica i
participar en àmbits que fins
la data els estaven vedats, com
ara: l’educació obligatòria,
novelles ocupacions dins del
món laboral o recents
oportunitats d’oci i consum
(PATTISON: 2017). L’evolució
del model de la xicona moderna,
traducció al valencià d’un
fenomen global (The Modern
Girl) va estar condicionada per
debats públics sobre la reforma
social, el paper de la dona i
les ideologies modernes de
l’autonomia individual.

Estudis sobre la cultura de
masses i les relacions de
gènere venen a coincidir en com

des de començaments dels anys
vint, tant en la cultura
occidental com en l’oriental
dels països desenvolupats
s’encunya la figura de la jove
urbana, estilosa, rebel i
cosmopolita equivalent a la
flapper anglo-nordamericana, la
garçonne francesa o la moga
japonesa, és a dir, una icona
de la moda i de la cultura de
consum que anuncia l’arribada
de la modernitat capitalista.

La xicona moderna, però, a casa
nostra és una dicotomia. Un
fantasma projectat sobre el
paisatge social per publicistes
i comentaristes delerosos
d’innovacions i, per altra
banda, una figura real: la
d’una jove compromesa que
pretén participar en el canvi
social i cultural i que,
aparentment, sembla defugir el
rol de filla i esposa submisa
mitjançant el seu compromís amb
els discursos polítics, les
cultures internacionals de
consum i les noves tecnologies
de la comunicació.

PPepa Samper Bono (1907-1999)

Per
Lucienne Garnier amb la

col·laboració d’Amber Atkins.
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En les darreries dels anys
vint, coincidint amb els últims
anys de la Dictadura de Primo
de Rivera i les vespres de la
II República, revistes
il·lustrades com Estampa, Mundo
Gráfico o Crónica publicaven
reflexions sobre les qualitats
i defectes de la nova generació
de joves modernes, i tant en
els seus continguts com en els
anuncis o les fotografies
palesaven el desenvolupament
d’un nou model d’emancipació
femenina com a emblema de noves
formes de comportament que
introduïen aparences menys
tradicionals i que tractaven de
subratllar la individualitat de
la dona.

L’ideal femení d’aquells temps
va alliberar-se lleugerament de
l’opressió masclista de la
societat i deixà d’obeir a
l’arquetip d’Ofèlia: la fèmina
tímida, delicada, innocent en
desitjos i pensaments, submisa
i capaç de rebre o generar tota
mena d’afectes. La Gran Guerra
havia fet que les dones, en
alguns països d’Europa i
d’Amèrica, deixaren de
treballar exclusivament a la
llar o a domicili per adaptar-
se a les noves oportunitats
laborals que en èpoques
passades només estaven
reservades per als homes.

I la nova generació de dones
del període d’entreguerres va
voler romandre en els seus
oficis civils, és a dir, a les
fàbriques, els comerços o els
treballs administratius, perquè
havia provat independència i
oportunitats de creixement i
l’ocupació, fora de l’espai
domèstic, li permetia no només
obtenir majors i més regulars

ganàncies, sinó també limitar
el temps dedicat al treball per
a poder consagrar més estones a
l’oci (VINCENT, 1992:25).

Les joves espanyoles, com les
europees, volien treballar i
algunes es formaven per a poder
exercir una ocupació, almenys
mentre foren fadrines, però
també desitjaven divertir-se i
resultar atractives.

La moda va contribuir alhora a
l’alliberament femení, tot i
fent-se més pràctica. El
període d’entreguerres introduí
una relació diferent entre el
cos i el vestit. Els vestits
antics ocultaven i empresonaven
l’anatomia (només cal revisar
els retrats de les il·lustres
regines dels Jocs Florals de
València entre 1880 i 1916 per
fer-se’n una idea). Corsés,
faixes, sinagües i culottes van
retrocedir davant l’aparició de
les bragues i els sostenidors.
Els vestits s’acurtaren i les
calces van permetre realçar les
cames. Teixits més lleugers
mostraven discretament la línia
del cos i l’aparença física va
dependre molt més que en temps
passats del cos mateix, d’ahí
la necessitat de mantenir-lo en
forma. Alhora, la cura de la
bellesa per mitjà del
maquillatge o la barra de
llavis van deixar de ser
patrimoni exclusiu de les dones
de vida alegre, perquè es
considerava lícit i honest que
la dona honrada volguera també
agradar i, d’eixa manera, arreu
del món capitalista van
aparéixer els primers centres
de bellesa (VILA-SAN-JUAN,1984:
298-313).
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També dins d’este procés
d’emancipació femenina a través
de la moda es transbalsaren els
límits de la identitat sexual i
es popularitzà el fet de
tallar-se els cabells i, fins i
tot, de vestir pantalons
(costums considerades fins al
moment com a signes de
masculinitat). La xicona
moderna es pentinava a lo
garçon i feia ús de bijouteria
senzilla, perquè esta li
permetia trencar amb la seua
dependència econòmica respecte
als homes sense la necessitat
de lluir joies autèntiques.

La bellesa, per tant, va
exercir un nou valor social i
esta sil•lueta o nou model
cultural de la feminitat
s’empeltà, com hem dit,
d’alguns trets característics
de la flapper o la garçonne. En
això va influir el
desenvolupament de la
cinematografia nord-americana,
que exportà arreu del món un
nou prototip de dona. Clara
Bow, Louise Brooks, Greta
Garbo, Jean Harlow o Marlene
Dietrich es van convertir

ràpidament en models a imitar.
Eren joves modernes, urbanes,
independents, boniques i
emancipades. Les joves europees
volien ser com les artistes i
seguint els costums de la
burgesia mundana del temps
d’entreguerres, que freqüentava
platges i balnearis quan
arribava l’estiu, emulaven les
bathing beauties de les
Keystone Comedies, si bé
substituïren els primitius i
púdics bloomers de bany per
vestits d’una sola peça
ajustats al cos, que es
combinaven amb calces per
mostrar generosament les cames.

En les pàgines de les revistes
il•lustrades espanyoles este
nou model de dona jove i
contemporània s’acomodà aviat i
els anuncis de productes
femenins van començar a ser
cada vegada més sensuals i
suggestius. El gran
il•lustrador Rafael de Penagos
va encunyar eixa imatge mundana
de l'Eva o xicona moderna que
un bon planter de dibuixants
valencians com: Vercher, Dubón,
Ballester o Renau escamparen

La Modern Girl és un
fantasma femení projectat
sobre el paisatge social
per publicistes i
comentaristes delerosos
d’innovacions que ha de
ser entés com un fenomen
global. La flapper anglo-
nord americana, la
garçonne francesa o la
moga japonesa en
constituïxen tres cares
de la mateixa moneda.
Rafael de Penagos i
Chigusa Kotani
il·lustracions vintage de
xicones modernes.
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alhora pels cartells o les
portades de revistes.

Però ¿Fins a quin punt la
xicona moderna esdevenia un
reflex real de l’emancipació
femenina o una imatge fictícia
d’un producte cultural
construït socialment perquè
persistiren, en paraules de
Simone DE BEAUVOIR (1947),
determinats i excloents models
de comportament? Pels volts
dels anys vint les empreses de
cosmètics del món capitalista
gastaven tant en publicitat com
la indústria de l’alimentació
i, amb els seus discursos, van
reproduir esterotips de gènere
empeltats de modernitat com a
un instrument fonamental per a
la continuïtat de la
desigualtat o discriminació
sexual. A partir d’una sèrie
d’idees van perpetuar
diferències substancials entre
allò masculí o propi dels homes
i allò femení o propi de de les
dones.

La societat capitalista va fer
de la Modern Girl un bon reclam
per a incentivar el consum de

tota mena de productes i per
contribuir a la prosperitat de
tot tipus de negocis. La
publicitat utilitzà la dona
fadrina i emancipada que volia
projectar-se en l’esfera
pública per a forjar un
estereotip femení basat en el
culte a la bellesa com a un
dels objectus claus en la vida
d’una jove. 

Què passava, però, amb les
dones madures? En el
repartiment de papers entre
l’home i la dona només els
corresponia el reialme de la
vida domèstica, en una societat
en què l’individu valia en tant
i en quant era membre d’una
família i on no hi havia més
èxit que el familiar per a
poder sostindre que les dones,
en controlar l’esfera privada,
exercien un poder decisiu
(PROST, 1992:77-78). Eren
guardianes i regines de la
llar.

Fotografies publicitàries
de la primera dècada del
segle XX de les actrius
estatunidenques Mary
Pickford  (la nóvia
d’Amèrica) i  Lillian
Gish, prototips de dona
innocent i submisa.
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El 1920 a França, on van ser
inventades la fotografia, el
cinema i també la cultura de la
celebritat, el periodista belga
Maurice De Waleffe,
corresponsal del diari Le
Journal, a partir d’una
tradició festiva local1, creà
amb el suport de la productora
cinematogràfica Films Éclair un
certamen per triar La plus
belle femme de France. El
concurs era molt revelador dels
fantasmes masculins de l’època,
perquè ensalçava la bellesa com
a única i principal qualitat de
l’excel·lència femenina i
arraconava les dones a exercir
excloents rols de gènere: “La
France, pays de beauté, se doit
d’avoir la plus jolie jeune
fille, com elle a eu le plus
fier soldat”.

Amb l’objectiu de promoure la
venda de periòdics i
d’incrementar l’assistència
d’espectadors a les sales
d’exhibició cinematogràfiques
franceses, este mundanal
cronista plantejà un certamen
de bellesa obert a senyoretes
entre 17 i 23 anys procedents

Sobre els primers
concursos de bellesa.

Pepa Samper Bono, la valenciana
que aconseguí ser la primera
Senyoreta Espanya va prestar-se
a recórrer un camí que, sovint,
conduïa les dones fadrines a
conquerir una meta ben distinta
a la que ella decidí creuar.
Física i ideològicament
s’allunyava de l’estil i dels
valors de la xicona moderna que
pretenien promocionar els
primers concursos de bellesa i
qui sap si per convicció pròpia
o molt ben assessorada per
periodistes, artistes i altres
homes influents, va acabar per
convertir-se en un virtuós
símbol de la moralitat pàtria i
alhora en un emblema del
valencianisme temperamental.

Els concursos per a la selecció
de femelles atractives naixen
durant la Belle Époque, és a
dir, en els feliços anys vint
en plena reconstrucció política
i social després de la primera
postguerra mundial i tenen per
objectiu promoure el model
global de la xicona moderna.

1 Des del 1830, amb motiu de la
celebració de la Mi-Carême, era habitual
que les bugaderes d’entre quinze i
seixanta anys que treballaven als
diversos safareigs dels suburbis de
París en triaren una reina amb motiu de
les festes de Carnestoltes. Un comité
secret elegia anualment d’entre les
reines de cada rentador la reine des
reines, més  que per la seua
personalitat i bellesa, per la seua
representativitat. La reine des reines
descobria per sorpresa la seua elecció
en arribar al lloc de treball i durant
els dies festívols desfilava junt a les
representants de cada safareig per les
principals avingudes de la ciutat sobre
carrosses. Es tractava d’una festa, una
tradició i un sistema d’elecció
genuïnament femenins, on organitzadores
i elegides eren dones treballadores, de
recursos modestos i amants de la
diversió. 
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de diferents regions de França.
Un premi en metàl·lic, un
maletí de cosmètics i un book
fotogràfic per a obtindre una
projecció professional dins del
món de l’espectacle van
constituir els principals
incentius per a les aspirants. 

Cada candidata va fer arribar a
la redacció del periòdic
promotor un retrat amb una breu
carta de presentació, on, a
més, indicava la regió de
procedència. Entre les 2.063
participants, un jurat masculí
integrat per artistes va triar
49 finalistes i el diari va
publicar les seues imatges a
partir del 13 de febrer. No va
haver-hi cap entrevista entre
les participants i els
electors, ni cap prova per
valorar la personalitat de cada
senyoreta per a “preserver leur
modestie”, perquè segons
l’organitzador, estes podrien
sentir-se cohibides o
intimidades. Les seleccionades
serien presentades al públic
sota el pseudònim d’una flor,
d’un ocell, d’una pedra
preciosa o d’una deessa a

través d’una terna de filmines
projectades al cinema. Cada
espectador rebia amb l’entrada
una tarja en la qual havia
d’escriure una llista
prioritzada de les seues 7
femmes favorites i que havia de
dipositar a la bústia situada a
l’eixida de cada sala
d’exhibició. Aquell o aquella
que encertara la classificació
final exacta en rebria una
gratificació econòmica. Va ser
així, com entre els 234.757
butlletins emesos pertot arreu
del país es va triar el
precedent més immediat de Miss
França2.

el 1920 Conrad Ekholm,
propietari de l'hotel Monticello
a Atlantic City va reunir un
grup d'empresaris per a
vendre'ls una idea. Volia
ampliar la temporada estival
dues setmanes més enllà del Dia
del Treball, que als EUA és un
dia festiu federal que prorroga
la fi de l'estiu fins a l’1 de
setembre. ¿Què tal si organitzem
un concurs de bellesa en què
xiques fadrines i boniques dels
diferents estats del país puguen

Imatges datades a
començaments dels anys
vint del segle passat
sobre dones treballant
en una factoria nord-
americana i en una
fàbrica valenciana.

2 A la primera
edició del
certamen
francés li va
succeir una
segona i
després d’un
parèntesi d’un
lustre, este
concurs de
bellesa es va
reprendre
entre 1927 i
1929. 
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especialitzada en moda de bany
femenina, convocà un concurs
paral·lel per triar The Most
Beautiful Bathing Girl in
America. El fet que la primera
guanyadora del concurs de
bellesa obtinguera també el The
Golden Mermaid trophy (Trofeu a
la Sirena d’Or) va fer que, en
futures edicions, la desfilada
en vestit de bany de les
candidates constituira la prova
més decisiva per a guanyar el
que esdevindria el futur
certamen de Miss Univers.

Tan senzill com excloent; homes
de diners decidien sobre la
imatge i l'estatus de les dones
depenent de les forces del mercat
i, en eixe sentit, els periòdics
de l'època van jugar un paper
crucial, perquè promocionar dones
boniques en les seues pàgines els
generava molts guanys. Al punt
que, a l'inici d’estos certàmens
contemporanis de bellesa, quasi
totes les concursants eren
triades pels diaris locals dels
seus respectius estats,
províncies, regions o ciutats.
Este fet comportà un procés de
cossificació de la dona, és a

competir per un premi de
popularitat? Això atrauria més
turisme a la ciutat, fomentaria
les reserves hosteleres i
incrementaria la circulació dels
periòdics de la Costa Oest. Als
amos dels periòdics els va
agradar la idea i va ser, com en
1921, entre homes de poder, es
va acordar que s’organitzaria
l’Inter City Beauty, que
constituïx el precedent més
immediat del concurs de Miss
Amèrica. 

En la primera edició, a més de
l’aspecte físic de les
participants, es valoraria la
seua personalitat a través de
les converses que mantindrien
amb els jutges i la seua manera
de reaccionar davant les
multituds. El veredicte final
per a triar la primera Miss
Amèrica entre les seleccionades
a través de fotografies
publicades en 9 periòdics de 9
estats diferents, dependria en
un 50% del públic assistent i
en un 50% d’un jurat integrat
exclusivament per homes.
Aprofitant l’èxit d’este
certamen, la Bather's Revue,

El període d’entreguerres
introduí una relació
diferent entre el cos i
el vestit. La moda va
contribuir alhora a
l’alliberament femení,
tot i fent-se més sensual
i més pràctica. Rafael de
Penagos. Il·lustració
efectuada en gouache
sobre llenç (1923).
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dir, va utilizar-la com a objecte
i exponent de tota una sèrie de
marcats rols de gènere i la va
fer partícip d’una construcció
social i cultural sexista.

Esta mena de concursos la
valoraven quasi exclussivament
per aspectes superficials com
la tirania de la bellesa, la
delicadesa i l’elegància, d’ahí
la seua comparança amb flors,
ocells o pedres precioses, ja
que es fonamentaven en la
màxima “que en los hombres
prima el ser y el hacer y en
las mujeres el parecer”, és a
dir, l’aparença.

En segon lloc, la convertien en
sensual objecte de desig, donat
que algunes de les imatges
promocionals que es conserven
tant de la primera Plus Belle
Femme de la France, com de la
precursora de l’Inter-City ens
les mostren en déshabillé o amb
insinuant vestit de bany.

En tercer lloc, la popularitat
que li reportaven era un medi
però no una fi, perquè al

capdavall, la maternitat i la
cura de la llar i de la família
eren allò que feien honorable
la guanyadora, tal i com va
palesar Samuel Gompers,
president de la Federació
Americana del Treball, en
referir-se a aquella que ha
sigut considerada com la
primera Miss Amèrica:

“She represents the type of
womanhood America needs; strong,
red-blooded, able to shoulder
the responsibilities of home-
making and motherhood. It is in
her type that the hope of the
country resides.”

Per últim, convertien les
elegides en ambaixadores o
símbols identitaris de la
diversitat local, regional i
nacional d’un país, tal i com
De Waleffe va argumentar:

“L'intérêt est double. D'abord
en mettant la splendeur physique
au concours, on la force à se
montrer. Ensuite, le choix de la
majorité indiquera le type
instinctif d'une nation”3.

Les actrius Clara Bow,
Louise Brooks o Marlene
Dietrich, prototips de la
flapper, la garçonne i la
fèmina andrògina
respectivament, van
esdevindran els nous
referents a imitar per a
la dona moderna, urbana,
independent i emancipada
de la Belle Époque.

3 La primera
guanyadora del
certamen fou
descrita de la
següent manera
pel promotor
del certamen:
“Fleur de nos
Pyrénées
brûlantes,
atténuée par
les brumes de
l’Armorique,
elle réalise
l’idéal en
demi-teinte
qu’on apelle
le charme
français”...
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picardiós certamen de bellesa
que, inicialment, només va
estar obert a la participació
de joves nordamericanes,
mexicanes i canadenques, però
que el 1927 va acollir també
dones d’altres nacionalitats
residents als Estats Units
d’Amèrica i que el 1928, amb el
suport de productores
cinematogràfiques com la Fox
Film Corporation, que buscaven
noves cares arreu d’Europa per
a la producció de pel·lícules
cinematogràfiques5, delegà la
tria de les candidates de cada
país a jurats integrats per
artistes i periodistes de
cadascuna de les seues
respectives nacions d’origen.

La represa dels concursos de
bellesa a Nord Amèrica reactivà
alhora els europeus i el 1927
els germans Robert i Jean-
Joules Cousin, dos
americanòfils i enginyers en
química cosmética, van
reprendre la competició a París
sota la nova denominació de
Miss France per promoure una
crema facial feta amb sabó de
Marsella. Un any més tard Roger

Les dures crítiques als primers
certàmens de bellesa per part
de l’Església, que els va
considerar amorals i, sobretot,
l’enèrgic moviment sufragista
nord-americà , que va denunciar
l'explotació que en l’Inter-
City es feia de les dones en un
moment en la història en què,
curiosament, estes començaven a
afermar la seua presència com a
agents polítics en la societat,
van fer que tant l’elecció de
la Plus Belle Femme de la
France, com la de Miss Amèrica
s’extinguiren esporàdicament4.

Mes els guanys que els
concursos generaven tant als
promotors com a totes les parts
implicades van fer que aviat es
reinstauraren i així el 1926 a
la ciutat de Galveston de
l’estat de Texas (EUA) l’Annual
Bathing Girl Revue es
transformà en l’International
Pageant of Pulchritude (Miss
Univers) per tal de contribuir
a la promoció turística de la
localitat després de l’huracà
que la va devastar a
començaments de segle. Es
tractava d’un pretenciós i

La xicona moderna del
període d’entreguerres
seguint els costums de la
burgesia mundana
freqüentarà platges i
balnearis. Imatge
publicitària de les
bathing beauties de les
Keystone Comedies. 

4 Entre 1922 i
1926 el
concurs de
bellesa
americà va
deixar de
celebrar-se,
mentre que
l’elecció de
La plus belle
femme de
France no
s’efectuà ni
el 1927 ni el
1928.

5 L’idioma
encara no
constituïa cap
obstacle per
al cinema quan
este encara no
havia trencat
a parlar.



ll
ib
er
ta
t!

na
 j
or
da
na
 2
01
8 
/ 

T
E
X
T
O
S

129

Zeiler, del French Committée of
Elegance, i Claude Berr
convocaven, també a la capital
de França, sense massa èxit, la
primera edició de Miss Europa.  

A Espanya està documentada
l’organització de certàmens de
bellesa femenina per part de la
prensa gràfica almenys des del
1903. Aquell any la revista
il·lustrada Blanco y Negro feia
públiques les bases del “VII
Certamen Artístico”, consistent
en un concurs fotogràfic
destinat a aspirants del
territori espanyol “por ser la
belleza la más alta muestra de
civilización de un pueblo”. Amb
la convocatòria, la publicació
pretenia seguir la línia de
“todas las publicaciones
artísticas de Europa y América,
y entre ellas el Figaro
Illustré de París”6, perquè
esta era una manera de
potenciar els seus continguts
gràfics i de fomentar-ne la
venda, ja que encara que els
lectors eren els únics
responsables de triar la model
més bella, el premi podia
recaure tant en l’afortunada

com en l’estudi fotogràfic que
havia pres la seua instantània.
Aquell concurs, influenciat per
la normativa que regia
l’elecció de La plus belle
femme de France, continuà en
vigor fins al 1922.

Fou, però, el 1929 quan els
Estats Units van reptar Europa
perquè el certamen de Miss
Europa esdevinguera l’avantsala
per a participar en el concurs
intercontinental que ells
organitzaven. 

El desafiament fou acceptat
pels diaris francesos Le
Journal i L’Intransigeant, que
novament confiaren a Maurice De
Waleffe la convocatòria de
l’elecció de Miss Europa, un
certamen que hauria de tindre
molt més de ressó i repercusió
que el precedent. El mundanal
lletraferit i periodista belga,
expert en afers d’elegància i
de bellesa, reorientà, però, la
convocatòria cap a paràmetres
menys frívols que aquells amb
què havia organitzat les
primeres edicions de La plus
belle femme de France, perquè

Retrat del
publicista i
periodista
Maurice De
Waleffe,
promotor del
concurs per
a l’elecció
de La plus
belle femme
de France i
també del
certamen per
a l’elecció
de la
Senyoreta
Europa del
1929.

Retrat d’Agnés
Souret, la plus
belle femme de
France del 1920.

6 Blanco y
Negro,
25/04/1906:16.
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carrera a Broadway i Hollywood,
però que llavors preparava el
seu debut a Espanya7.

Sent com era l’ABC un diari
conservador i monàrquic a
l’hora d’adherir-se a la
proposta europea, De Waleffe,
d’immediat va fer palés que en
esta nova competició restaria
“excluida toda toilette que no
responda a la más absoluta
honestidad que es la base de
este concurso”.

She was not the first.

Pepa Samper no va ser la primera
Miss Espanya, ni tampoc l’única
dona que va ostentar tal
distinció el 1929. Sí que fou
elegida, pol·lèmica inclosa, com
la primera Senyoreta Espanya i
com a tal ha sigut reconeguda
fins als nostres dies per tots
els periòdics i les xarxes
socials, a diferència de les
seues predecessores i
contemporànies, sobre les quals
va caure, abrupte i contra la
seua voluntat, el més miserable
dels anonimats.

desfilar en vestit de bany
(prova ineludible per a
l’elecció de Miss Univers),
podria constituir un handicap a
l’hora de garantir la
participació en el concurs de
les representants d’aquells
països menys liberals.

L’elecció de la primera Miss
Europa havia de comptar amb el
suport de la bona societat i
estar avalada pels directors
dels periòdics d’una vintena de
països, que haurien de ser els
responsables de convocar les
proves selectives. A Espanya el
repte fou assumit pel diari
ABC, que el 1927 ja havia
convocat un “Concurso de
Belleza Femenina” de caire
fotogràfic amb el doble
propòsit de premiar tant
l’encant d’una anònima xicona
com el d’una jove artista a
promocionar. En aquell cas las
afortunades van ser la
senyoreta Trinidad Martínez
Sierra, “perteneciente a una
distinguida familia del
comercio de esta corte” i la
celebrada artista valenciana
Conchita Piquer, que havia fet

Retrat de Margaret
Gorman, guanyadora
de  l’Inter City
Beauty i alhora
del The Golden
Mermaid trophy
d’Atlantic City
del 1921.

7

ABC,14/07/1927
:17.

Imatge de
Concha Piquer,
guanyadora del
Concurs de
Bellesa
organitzat pel
diari ABC en
1927.
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Les sufragistes
van denunciar la
cosificació i
explotació de la
dona que duien
implícits els
primers certàmens
de bellesa i
provocaren que
tant la
convocatòria dels
concursos per a
l’elecció de la
Plus Belle Femme
de la France i de
Miss Amèrica
s’extinguiren
esporàdicament.

Al darrere dels
concursos de
bellesa hi havia
uns clars
interessos
comercials:
reactivar la venda
de periòdics,
fomentar el turisme
local i promocionar
la venda de
cosmètics i peces
de roba i de
llenceria femenina.
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no dubtà a desfilar en vestit
de bany davant les multituds ni
a mostrar-se sensual, castissa
i provocativa en les fotos
promocionals. Maria exportà
l’èxòtica imatge de la dona
racial hispana encunyada pel
Déco. La de la pèrfida manola
d’ulls ombrívols i amb aspecte
de vamp tocada amb pinta i
mantellina, a l’estil de Raquel
Meller o Tórtola València; la
dona carnal i lasciva que
conjumina l’essència d’allò
sacre i misteriós amb allò més
mundanal10. I aquella imatge li
reportà glòria i fama perquè va
fer llarga carrera com a actriu
cinematográfica a Hollywood
junt a notables companys de
rodatge.

L’elecció de la segona Miss
Spain que va participar en el
“Congrés Internacional de
Bellesa” de Galveston va ser
organitzada per les revistes
Arte y Cinematografía i El
cine. La representant nacional
fou escollida a l’Hotel
Majestic de Barcelona per un
jurat espanyol integrat per
reputats artistes i escriptors

La primera Miss Spain fou Maria
del Pilar Margarita Casajuana
Martínez, una mecanògrafa
catalana de 16 anys, que
després de guanyar el 1926 un
premi de fotogènia promogut per
la Hispano Fox Film S.A i el
diari barceloní El Día Gráfico
va partir a Hollywood amb un
contracte d’aprenentatge d’un
any de vigència8. Sota el nom
artístic de Maria Casajuana
(més tard assoliria la
popularitat dins de l’àmbit
cinematogràfic com a Maria
Alba), el 1927 va participar en
l’International Pageant of
Pulchritude de Galveston en
qualitat de Miss Espanya9. La
designació, però, va ser un
tant misteriosa, ja que no
consta com, on, ni de quina
forma es produí. Algun
productor de la FOX, o el seu
talent agent, va veure en el
certamen l’oportunitat de
promocionar-la i, actuant amb
rapidesa i habilitat, potser
jugara un paper decisiu en la
designació. En aquell concurs
de bellesa obtingué el quart
premi entre trenta-set
participants (29 nord-
americanes i 8 estrangeres) i

8 El concurs de
fotogènia de la
Fox Film
Corporation va
estar adreçat a
aspirants
d’ambdós sexes i
el casting va
ser efectuat per
Edwin C. Hill,
en representació
de la William
Fox Studios i
per l’operador
dels estudis
Ernest Palmer.
Tots dos,  a més
de triar Maria
Casajuana,  van
seleccionar el
català Antonio
Cumellas per
formar-se i fer
proves a
Hollywood.

9 ABC,
02/07/1927:17. 

10 Quan Maria
Juan es convertí
en Maria Alba i
assolí certa
popularitat en
el món del
cinema, la
premsa deia que
el seu vestuari
era sempre tan
insinuant que, a
diferència del
de la Piquer,
cabia en una
polvorera. 

La primera dona que va ostentar en 1927
el títol de Miss Spain fou Maria del
Pilar Margarita Casajuana Martínez, que
aviat va fer carrera cinematogràfica a
Hollywood amb el nom artístic de María
Casajuana i més tard de María Alba. Va
exportar la imatge racial de la pèrfida
manola amb aspecte de vamp que combina
allò sacre amb allò lasciu i sensual,
tal i com feien algunes de les primeres
vedettes d’aquells temps que
esdevingueren muses del Déco per als
artistes més reeixits del moment.
Fotografies de Maria Casajuana i Tórtola
Valencia.
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com el pintor i dramaturg
Santiago Rusiñol, l’escenògraf
Maurici Vilomara, l’escultor
Antoni Parera, el dibuixant
Alexandre Cardunets, el pintor
Leopold Roca Furnó i el
periodista Màrius Aguilar. No
van concórrer-hi massa
aspirants. L’afortunada “per
unanimitat absoluta” fou Águeda
Agreda, una jove de 18 anys
natural de Sevilla i afincada a
Barcelona, que només ser
anomenada va rebre una oferta
d’una casa cinematográfica11. El
9 de maig s’embarcà a bord d’un
vapor francés cap als Estats
Units des del port de Le Havre
junt a les representants
d’Itàlia, Luxemburg, França,
Bèlgica, Anglaterra i Alemanya
i, segons la premsa nacional,
va obtindre un magnífic
“succés”, encara que no va
quedar entre les 10 primeres
classificades. I és que
l’elecció d’Àgueda va generar
opinions confrontades.

En descriure-la una revista de
Manresa deia: “Por las
vidrieras del balcón penetran
furtivamente los tibios rayos

de un sol que rasga las nubes,
aureolando la cara de esta
nueva reina, de facciones
perfectas, en las que armonizan
a maravilla el negro subido de
sus ojos gitanos y el carmín
con que enciende sus labios
sensuales”. Per contra,  E.
Contreras i Camargo, redactor
de la revista Mundo Gràfico, en
referir-se a l’andalusa, que
tampoc no dubtà a promocionar-
se posant en les fotografies
amb un banyador de dues peces,
un racial caragolet al front i
un colonial mantó de manila,
deia: “no era una genuina
representación de la belleza
española y aún siendo bonita no
llegaba a reunir los típicos
encantos que caracterizan el
verdadero tipo femenil
español”, d’altra banda “ni su
rostro es de una perfección
impecable, ni las líneas de su
cuerpo son de una pureza y una
armonía que le asemejen a la
Venus de la hermosura
femenina”, motiu pel qual,
segons el periodista, hauria
pagat la pena haver deixat
desert el concurs per a la
selecció de Miss Spain per tal
de no exposar-se “al desaire

11 La
Vanguardia,
27/04/1928: 15
i 26.

Federico Beltran
Masses: La maja
maldita (1918)
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Els primers concursos de
bellesa, en un país com el
nostre, on entre 1928 i 1930 el
Codi Penal prohibia piropejar
les dones amb multes de 40 a
500 pessetes o penes d’arrest
de 5 a 20 dies, van generar
tota mena de reaccions
adverses.

Per entendre el punt
d’histerisme d’aquells dies i a
tall d’exemple podem parar
esment en el conjunt
d’escultures al•legòriques de
la plaça de Catalunya,
instal•lades amb motiu de
l’Exposició Universal de
Barcelona del 1929. Molta gent
s’hi va sentir ofesa. Eren una
provocació. Hi havia massa pits
a la vista, es deia i es veia.

Alhora, les Falles,
s’ensanyaven contra el model de
xicona moderna que
promocionaven els certàmens
estrangers. Els canvis en
l’aspecte exterior de les
dones: cabells curts,
pantalons, roba curta i
lleugera (Falla Espinosa-Juan
de Mena, 1929) i les seues

internacional que representa no
sólo que no haya sido premiada
nuestra compatriota, sino lo
que es más lamentable: que lo
haya sido otra mujer a todas
luces inferior a ella”.

Àgueda partí convençuda que no
guanyaria, perquè “les
americanes són unes noies molt
boniques i es cuiden molt; ¡hi
ha molta higiene per allà baix,
vaja!”. De fet, el certamen per
a ella només constituïa un
pretext per obrir-se camí en el
món del cinema. Volgué
prorrogar la seua estada als
EUA durant un poc més del temps
que tenia concedit per trobar
aquella oportunitat que mai no
li va arribar i, a penes
transcorreguts un parell de
mesos des de la celebració del
concurs, fou deportada des de
Nova Orleans a Espanya. Al seu
regrés, l’empresari català
Manuel Sugrañes, gerent del
Teatre Còmic i cèsar de les
revistes musicals del Paral•lel
va incorporar-la com a vedette
en els seus vistosos
espectacles12. 

12 La
Vanguardia,28/
11/1928:5.

Ägueda Agreda.
Miss Spain, 1928. 
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ganes d’agradar i divertir-se
(Àngel Guimerà, 1930) o de
practicar esports (Quart-
Botànic, 1930) havien fet
trontollar els rols de gènere,
fent que l’home esdevinguera un
pelele o “pollo-pera”, que,
finalment havia acabat perdent
tot interés per elles (Pl.
Mestre Ripoll, 1930; Pl. Molí
Na Robella, 1931). El llibret
de la falla Pizarro-Gran Via
Marqués del Túria- Martí del
1931, deia:

“¡Volem ser igual que els homens!,

Diuen. Però ¡són molt més!

Beuen com mosquit de tenda,

Fumen com un carreter

i fan -¡que a tot s’atrevixen!

lo que nosatros no fem!”

Menys permissiu i tolerant al
respecte es mostrava el llibret
de la Falla Jai-Alai del 1931:

“Mireu chiquetes:

Manco barnís, més espart

i sereu més boniquetes”

En gener del 1929 el bisbe de
Guadix (Granada), Manuel Molina
Olmos, feu públic un extens
document referit a la moda
femenina. Criticava els moderns
pentinats que conferien a les
dones un aspecte varonil i
apostava pels coiffures més
tradicionals, per ser els que
més encant afegien a les
persones. També arremetia contra
els escots (“que han de cubrir
el pecho y el arranque del
cuello”), les mànigues curtes
(“una de las cosas que más
despiertan la sensualidad son
los brazos desnudos”) i la
llargària de les faldes (“la que
aspire a ser modelo de joven
cristiana la llevará hasta el
tobillo”) i tot perquè “la mujer
recatada debe de evitar todo lo
que sea expuesto a provocar las
miradas de los hombres hacia un
lugar que la honestidad pide sea
escondido y sobretodo
disimulado”13.

Amb estes premisses, a les
passarel·les dels primers
concursos de bellesa, es feia
palés un nou assalt de l’etern
combat entre el dimoni, la
virtut i la carn. 

13 El Pueblo,
02/02/1929.

Ruth Orkin: El
piropo o
American Girl
in Italy (1951)
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món allunyat de la hipocresia
sexual. El món glamourós del
cinema, el món de la revista
musical, el món de la bellesa
feliç. Una bellesa, però,
condemnada socialment per
frívola, per mundana i per
contravenir, en certa mesura
els tradicionals rols de
gènere. 

Arran de la primera
convocatòria per a la selecció
de la Senyoreta Espanya es va
desfermar pertot arreu del
territori espanyol un no parar
de concursos d’esta mena, fins
el punt que un diari català va
escriure, a meitat d’agost: “fa
dues setmanes que no hi ha
hagut cap concurs de bellesa.
És ben estrany”. N’hi havia
tants que no sabies cap a quin
cantó girar-te. Reina de la
bellesa de les cambreres (Falla
Creu- En Roda, 1931), de les
modistes, de les mecanògrafes i
concurs en cada barri per
escollir la xicona més bonica
(Falla Francesc Sempere- Dr.
Sumsi, 1931). Ramon Martínez de
la Riva en va fer paròdia en el
seu relat La señorita España

Encara que la convocatòria per
a l’elecció de la primera
Senyoreta Espanya esdevinguera
l’avantsala per a exportar la
bellesa pàtria a Galveston,
l’organització tant a nivell
internacional, com nacional o
local elaborà unes bases light.
No es podia permetre reaccions
furibundes o intol·lerants com
les que a casa nostra la
selecció de l’última
representant hispana per al
certamen de Texas havia
generat. La premsa reaccionària
l’havia bombardejat sense parar
i les filles de Maria i els
comitès en defensa de l’honor
s’havien reunit amb el Capità
General de la IV Regió Militar
perquè en suspenguera la
selecció. La moral s’imposava,
aquella moral que només es
neguiteja amb el caient
sensual, mai la moral per
jutjar l’escanya-pobres, el
corrupte, el mentider.

Això no obstant, la premsa
gràfica espanyola considerava
que la desfilada de xicones
modernes era un pas endavant
per situar-se en un món nou. Un
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(1929) per a la col·lecció “La
Novela de hoy” i Santiago
Rusiñol hi va escriure la
comèdia en tres actes Miss
Barceloneta (1930).
L’intel·lectual català coneixia
ben bé el panyo perquè, com a
home i com a artista, en va fer
de jurat diverses vegades, ja
que es considerava que entre
els varons que composaven els
comités de selecció sempre hi
havia d’haver un pintor o un
escultor, per allò de les
belles arts i les proporcions.

El 1929, Galveston, continuava
sent vist pels més intolerants
com un certamen poc recomanable
per a una dona decent. Les dues
primeres candidates espanyoles
que hi havien participat volien
triomfar al món del show
business al preu que fora i
eren dones lliures de tot
prejudici.

Calia empeltar de dignitat el
certamen americà si es pretenia
obtindre el suport dels més
respectables diaris provincials
i nacionals d’arreu d’Europa i
a tal efecte es van revisar les

bases, fent-se constar que:
“las concursantes han de ser
solteras, contar de dieciséis a
veinticinco años y poseer
antecendentes de buena
conducta”, perquè “cualquier
falta o incorrección durante el
período del Concurso implicará
su descalificación o la pérdida
de cualquier privilegio
conquistado”14. 

Amb tot, allò de desfilar en
vestit de bany a la fase final
de Galveston, encara que
s’obviara i no resultara
necessari en les prèvies
provincials, nacionals o fins i
tot en l’europea, des del 1920
havia constituït una de les
proves decisives d’aquell
certamen estival de bellesa
que, sense perdre la seua
essència, pretenia assolir una
projecció internacional. Cosa
que tàcitament tots els
organitzadors sabien.

International
Pageant of
Pulchritude de
1928.

14 Blanco y
Negro,10/02/19
29:120.
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que va recaure en la senyoreta
Elena Durà.

Potser ambdós precedents
motivaren al diari El Mercantil
Valenciano a acceptar la
invitació per part del diari
ABC per a triar la representant
valenciana que competiria a
Madrid “entre las más bellas de
todas las regiones españolas”.
Si resultava guanyadora, a
París competiria en el
“Concurso internacional de
belleza para designar la
muchacha más bella de Europa”,
que havien convocat els diaris
Le Journal i L’intransigeant i
on “un Jurado Internacional,
del que formaran parte artistas
de las naciones que acudan”,
triarà aquella, que haurà
d’“oponer su belleza a la de la
mujer más bella de América, en
el concurso abierto por The
Chicago Tribune”. 

De Waleffe, conscient que els
concursos que tenien més ressò
eren els que comptaven amb el
suport general de la premsa,
havia empescat el certamen fent
extensiva la convocatòria als

La selecció pas a pas:
la convocatòria i
l’elecció de Miss
València.

València era una terra amb
certa tradició en allò referent
als concursos de bellesa. Un
d’ells va tindre lloc dins del
marc de l’Exposició Regional
Valenciana del 1909. Al mateix
va resultar guanyadora Rosita
Lafiguera que, en contraure
matrimoni amb Mariano Téllez-
Girón i Fernández de Córdoba,
esdevindria la XIII marquesa de
Belmonte. Aquell certamen de
formositats també serví de
plataforma per a la rebelació
de Rosita Rodrigo que, una
década més tard, es consagraria
com a actriu, vedette,
ballarina, cupletista i
intèrpret de diverses
pel·lícules de cinema mut a
Hollywood.

D’altra banda la Nit de Nadal
del 1916 i amb motiu de la
inauguració del Mercat de
Colom, diuen que 40.000
persones assistiren a l’elecció
de la Reina del Mercat, títol

Antonio Solís Ávila.
Il·lustració per a la
portada de La
señorita España, de
Ramón Martínez de la
Riva, publicada dins
la col·lecció “La
novela de hoy” en
1929. Reproducció de
l’esbós de la falla
Francesc Sempere -Dr.
Sumsi del 1931
reproduït en la
revista Pensat i fet.
El cadafal, obra de
l’artista Álvaro
Miralles criticava
les disputes que
generaven els
prolífics concursos de
bellesa de l’època.
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rotatius de 20 països
d’Europa15, perquè sabia que la
notícia i el gran reportatge
fotogràfic que desplegarien
tots i cadascun dels diaris
implicats contribuirien a
reforçar la difusió del
concurs. La publicitat blanca
també acabaria per implicar-
s’hi, perquè els ingressos en
propaganda que solia generar
una reina de la bellesa eren
considerables.

El 16 de gener de 1929 el diari
valencià feia pública la
convocatòria i obria un termini
de presentació d’inscripcions
que només restà obert durant
quatre dies. Segons les bases,
podien concórrer-hi les dones
fadrines residents a València,
l’edat de les quals estiguera
compresa entre els setze i els
vint-i-cinc anys; les
candidates havien de presentar
a les oficines del diari local
un retrat fotogràfic
identificat amb un número de
registre i una plica o sobre
tancat, a l’interior del qual
figurarien les dades personals
de cada aspirant i a l’exterior

el número d’inscripció. Un
comité de selecció integrat per
col·laboradors de El Mercantil
Valenciano seria el responsable
de triar la representant de
València a partir de les
fotografies i l’elegida i un o
una acompanyant tindrien pagats
el desplaçament i l’estada a la
capital durant el procés
selectiu. A Madrid les
senyoretes procedents de
cadascuna de les regions
d’Espanya haurien de desfilar,
davant d’altre Jurat, designat
per ABC, abillades amb vestit
de carrer o de nit, “quedando
excluída toda ‘toilette’ que no
corresponda a la más absoluta
honestidad, que es la base de
este concurso”. ABC regalaria a
la guanyadora una joia valorada
en 6.000 PTA i junt als
organitzadors del certamen
europeu correria amb les
despeses de transport i
d’estada a França tant de la
Senyoreta Espanya com del seu o
la seua acompanyant. Qui
resultara afortunada havia de
comprometre’s a estar a París
el 5 de febrer. 

15 El Mercantil
Valenciano,
19/01/1929:3.

València era una
terra amb certa
tradició en allò
referent als
concursos de
bellesa. La
vedette,
cupletista i
actriu Rosita
Rodrigo, que
triomfà a
Hollywood, es va
fer conéixer
gràcies a aquell
que va tindre lloc
dins del marc de
l’Exposició
Regional
Valenciana del
1909.

Elena Durà,
Reina de la
bellesa del
Mercat de Colom
(1916).
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l’afortunada, com pels seus
pares, aliens a la convocatòria
de certamen, perquè “se da el
caso peregrino de que ni la
propia interesada lo sabía, ya
que fue su hermano el que, sin
decir nada en casa, envió a El
Mercantil Valenciano el retrato
que ha servido para que se la
proclamara por unanimidad Miss
Valencia”17.

Davant la negativa inicial, els
periodistes hagueren d’apel·lar
a “la índole moral del concurso
y de los periódicos que han
intervenido en la organización”
perquè la candidata i els seus
pares acceptaren el títol.

La representant valenciana ens
era descrita com una
“valenciana de pies a cabeza”.
Tenia 21 anys, estava
compromesa i era alta i prima,
amb el cabell “entre triguero y
castaño”, ulls blaus i grans,
esguard profund i boca menuda i
encesa i, en conéixer-la, el
jurat ratificà el seu
veredicte:

Si la candidata valenciana
guanyava disposaria, per tant,
només de dihuit dies naturals
per a atendre els actes
promocionals, per assistir als
actes socials i institucionals
associats al concurs i per a
preparar el vestuari amb què
concórrer-hi al certamen
europeu.

El 22 de gener de 1929, un
jurat integrat per l’escultor
valencià Vicente Beltrán
Grimal, l’il•lustrador i
caricaturista Ernest Guasp
García i el periodista José
Antonio López Corts, Lopezito,
van seleccionar d’entre els
retrats presentats a la
redacció, l’adjunt a la petició
número 84, que va resultar
correspondre a la senyoreta
Pepita Samper Bono16.

Abans, però, de fer pública
l’elecció, el tribunal es
personà al carrer Dr. Simarro,
lletres E-S, domicili de la
candidata electa, per a
obtindre’n la seua conformitat
i acceptació. La notícia fou
rebuda amb sorpresa tant per

16 El Mercantil
Valenciano,
24/01/1929:1. 

17 El Mercantil
Valenciano,
22/01/1929:1.
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“El jurado por unanimidad
acuerda elegir la petición que
resulta pertenecer a la señorita
Pepita Samper Bono, cuya
personalidad queda perfectamente
identificada. Reuniendo dicha
señorita todas las condiciones
que se exigen en las bases del
Concurso y, aceptada por ella la
designación de la que se le hace
objeto, queda proclamada
definitivamente como
representante de Valencia en el
mencionado Concurso”.

Pepa, com l’anònima guanyadora
del concurs de bellesa de l’ABC
del 1927, era filla d’una
família “d’excel·lent posició
social”. Son pare, Francisco
Samper, era propietari d’un
basar i ella havia rebut la
formació pròpia de tota jove
petitburgesa. Era pèrit
mercantil, havia conclós els
estudis de solfeig i de piano i
tenia coneixements de francés i
d’esperanto, llengua auxiliar
internacional. 

El seu semblant, però, no fou
conegut pels valencians, fins
al dia 24 de gener, perquè el
retrat pel qual havia sigut

seleccionada “no es útil por su
colorido para ser reproducido
en el periódico”.

La realitat és que des d’aquell
moment la imatge pública de
Pepa fou controlada per una
assaonada campanya de
màrqueting mampresa pel diari
local promotor del certamen
que, des del seu nomenament,
l’assessorà i posà al seu abast
un redactor personal, a més de
convocar periodistes,
fotògrafs, escriptors i
artistes perquè la nit del 23
de gener l’acomiadaren a
l’Estació del Nord quan va
prendre el tren amb destinació
a Madrid.

En aparéixer a la portada de El
Mercantil Valenciano la primera
fotografia oficial de la
Senyoreta València els lectors
es van trobar amb el bust d’una
jove càndida, que inclinava
lleugerament el cap i mirava
seriosament l’espectador amb un
esguard lànguid. Era una xicona
de pell blanca, melena curta i
onejada, collar de perles i
arracades de a tres. En

Capçaleres i logotip dels diaris organitzadors del Concurs
Internacional de Bellesa celebrat a París el 1929.
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va fer que el diari El
Cantábrico triara la seua
representant per designació
directa. La Senyoreta Múrcia,
tot i que va fer acte de
presència a Madrid, decidí
romandre en l’anonimat i
desistí de prendre part en el
concurs nacional, i, la
representant de la província de
Màlaga18 sembla que es va
inscriure directament a Madrid
sense l’aval de cap rotatiu
regional. El Norte de Castilla,
de Valladolid; el Diario de
Barcelona i El Liberal, de
Sevilla van ser els altres
periòdics responsables de la
selecció de les senyoretes
Castella-Lleó, Catalunya i
Andalusia respectivament. 

A Madrid no es va fer cap
selecció prèvia i van ser
admeses per l’ABC les vint-i-
una xicones que en data 20 de
gener s’havien inscrit al
concurs, d’entre les quals, per
motius diversos, dues no van
fer acte de presència. En
resum, vint-i-sis candidates
per a un únic títol de bellesa.

comparança a les misses pàtries
prèvies, d’ella no es desprenia
ni un bri de sensualitat, sí
que un halo de candor i
misticisme. La imatge de Pepa
era la imatge del discret
encant de la burgesia, la
imatge que el nostre poble
volia exportar a Europa.

Sembla que el concurs de El
Mercantil Valenciano, si les
dates que la redacció va
aportar en el seu dia són
fiables, fou aquell que assolí
major ressó i capacitat de
convocatòria entre els
promoguts pels set diaris
locals que decidiren
col·laborar amb l’ABC en la
selecció de les representants
regionals. Front a les vora
cent candidates que es van
presentar a València, el diari
El Carbayón d’Oviedo,
responsable de la tria de la
senyoreta que havia de
representar la província
d’Astúries, va declarar desert
el concurs. La manca
d’interessades a ostentar el
càrrec de Senyoreta Santander,

18 Només a
través d’una
fotografía
publicada en
El Mercantil
Valenciano de
27/01/1929
sabem que la
ciutat de
Málaga va
tindre
representant
regional.
L’esmentada
candidata, que
va superar la
segona fase
selectiva, no
consta en cap
reportatge de
l’ABC, com a
bellesa
provincial.

Pepa Samper Bono
al seu domicili
del carrer Doctor
Simarro al barri
de l’Exposició. La
Semana Gráfica,
1929.
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Primera imatge de la Senyoreta València que va ser publicada pel diari El
Mercantil Valenciano, de 24 de gener de 1929. Arran de la seua elecció com a
Senyoreta Espanya fou distribuïda per la firma comercial Perfumes Mury amb una
finalitat publicitària.
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Amb tot, aquell primer certamen
de bellesa que pretenia cobrar
una dimensió internacional,
segons El Heraldo de Madrid,
encara es trobava lluny dels
circs mediàtics que a tal
efecte organitzava De Waleffe:

“Estoy a las nueve en punto
en el andén del Mediodía.
Maurice de Waleffe, como yo,
habríase puesto muy triste
ante el espectáculo de la
estación. Ni un alma de esas
que componen el cortejo tan
del gusto del ilustre
danzante inventor de
pantalones y organizador de
concursos: ni un periodista,
ni un fotógrafo (…) ¡Si esto
ocurriese en París!... ¡Ah,
París!... A las nueve menos
tres minutos este lugar
estaría rebosante de público
mundano, de figuras
célebres, y habría muchas
flores destinadas al
homenaje y unos empresarios
con varios cheques a
disposición de las posibles
estrellas, traíllas de
reporteros y mucho ingenio,
mucho <<sprit>> rezumando en
ingeniosas conversaciones”.

A la Vila i Cort reial:
Perfil i ocupacions de
les primeres aspirants
al títol de Senyoreta
Espanya.

Entre diumenge 23 i dilluns 24
de febrer van anar arribant les
diverses candidates regionals a
Madrid. ABC havia disposat
l’engranatge necessari perquè
el procés selectiu assolira el
ressó escaient a nivell
nacional: corresponsals
específics per a cobrir
informació puntual sobre
l’esdeveniment, entrevistes
concertades entre els diferents
mitjans de comunicació i les
candidates, coordinació de
sessions fotogràfiques i
enregistraments de documentals
cinematogràfics, redacció de
teletips i notes de premsa per
als rotatius provincials i
internacionals, etc. Les
vicisituds del concurs van ser
seguides de forma exhaustiva
per la majoria dels diaris
espanyols, des dels grans
rotatius de la capital a les
més modestes gacetes
provincials.

Retrat publicitari
de l’actriu Greta
Garbo, un referent
de bellesa per a
algunes de les
aspirants al
concurs per a la
selecció de la
Senyoreta Espanya.
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A les 16.00h, les aspirants van
arribar als salons de la Prensa
Española abillades amb vestit
de carrer o de nit, on van ser
rebudes pels responsables de la
direcció del diari Juan Ignacio
i Fernando Luca de Tena.
Després d’una fotografía
conjunta amb els components del
jurat designat per la redacció,
van comparéixer en una sala, on
redactors de quasi tots els
diaris madrilenys i fotògrafs
de diverses revistes gràfiques
les van entrevistar i retractar
mentre aguardaven ser
requerides per a desfilar d’una
en una al davant del tribunal,
que es trobava reunit al Saló
de Consells. A través d’estes
primeres entrevistes podem
efectuar una aproximació al seu
perfil.

L’edat mitjana de les
senyoretes inscrites va ser de
18 anys19, resultant la major de
totes elles la representant
regional de València. Només un
65% es va inscriure al certamen
per decisió pròpia i d’este
percentatge un 8% decidí restar
en l’anonimat fins al moment en
què es fera públic el veredicte
per no haver comunicat la seua
decisió de participar bé als
seus familiars o bé als seus
respectius llocs treballs.
L’altre 35%, com la Samper, es
trobava present en el procés
selectiu a iniciativa dels seus
familiars o de les seues
amistats20, donant-se el cas que
una d’elles, la representant
regional de Múrcia,
identificada per la premsa com
“la marquesita X” manifestava
haver acudit per obligació i,
plena de prejudicis, es negava
a fotografiar-se o a concedir
entrevistes. Manifestava

obertament, com la candidata
regional de Catalunya, a la
qual no li agradaven gens ni
els actes socials ni les
festes, que no acudiria a París
en cas de resultar
seleccionada.

Quant a les ocupacions sabem
que el 54% de les inscrites
col·laborava en les tasques de
la llar, com la representant
provincial castellano lleonesa,
introvertida en excés, que
procedia d’una família
nombrosa. Una jove amb vocació
de mestressa que defugia
qualsevol tipus de vida
cosmopolita o mundanal. Havia
concorregut, atenent els
desitjos del seu pare, que quan
va presentar la corresponent
fotografia en El Norte de
Castilla, només pretenia
reforçar la seua autoestima.

El 46% de les inscrites restants
desempenyava treballs o cursava
estudis tradicionalment
associats a les dones. Cinc
d’elles eren actrius de cinema o
de varietats amb una carrera
incipient o amb aspiracions de
debutar en el món de
l’espectacle. Una d’elles, en
les declaracions efectuades al
diari madrileny El Sol, mostrava
les seues aspiracions a poder
triomfar en terres americanes
per a poder viure prop de Greta
Garbo i aprendre’n: “aunque yo
no me cortaré el pelo a ‘lo
manolo’”, perquè adorava la
pinta espanyola i, per a poder
lluir-la, necessitava tindre el
cabell llarg per fer-se el
monyo.

Dues eren taquimecanògrafes;
altres dues (entre elles la

19 Els
percentatges
s’han obtingut
a partir de les
edats
declarades per
17 de les 26
aspirants en
les entrevistes
que va publicar
el diari ABC de
25/01/1929:17-
21.

20 Els
percentatges
s’han obtingut
a partir de
les
declaracions
efectuades per
23 de les 26
entrevistades
pel diari ABC
de
25/01/1929:17-
21.
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decidit participar sense cap
consentiment per part del nuvi.
Per a les que afirmaven no
tindre’n, com expressava una de
les candidates madrilenyes,
concórrer a un certamen de
bellesa tenint parella
constituïa una mena
d’infidelitat:

- “No, no lo tengo. Si lo tuviera
no hubiera acudido al concurso.
Por respeto a él. ¿no…?”

Dels remordiments propis d’una
educació judeocristiana que a
una xicona moderna li
ocasionava el fet de participar
en un concurs de bellesa, n’és
ben il·lustratiu el film Prix
de Beauté (França, 1930),
dirigit per Augusto Genina amb
guió de Réné Claire i G. W.
Pabst i amb Louise Brooks, la
flapper cinematogràfica per
excel·lència, com a
protagonista.

Inseguretat, nervis, humilitat,
correcció, conservadurisme i
modèstia, autèntiques o
fingides, es desprenen de les
declaracions de totes les

valenciana) pèrites mercantils;
dues més exercien de modistes o
estudiaven “corte y
confección”; un parell
treballaven de comadrones i
l’última havia acabat de cursar
batxillerat.

Potser algunes de les aspirants
es comportaren o es mostraren
com a xicones modernes fora de
l’àmbit del concurs, però els
requisits del certamen els van
obligar a actuar i a vestir,
almenys durant les proves
selectives, dins de l’àmbit de
la correcció i de la decència.

Cap atisbe de feminisme en les
seues declaracions. Més ben
aviat el contrari: 

“- Las mujeres, progresistas no
tienen razón. La mujer, con sólo
ser mujer, tiene bastante”,
declarava la representant regional
catalana.

I d’entre elles només tres que,
com Pepa, no amagaven confessar
que es trobaven compromeses,
encara que en reconéixer-ho se
n’avergonyien perquè havien

Affiche del film
Prix de beauté
(França, 1930),
dirigit per
Augusto Genina amb
guió de Réné
Claire i G. W.
Pabst i amb Louise
Brooks com a
protagonista.



ll
ib
er
ta
t!

na
 j
or
da
na
 2
01
8 
/ 

T
E
X
T
O
S

147

aspirants en la primera edició
per a la selecció de la
Senyoreta Espanya. Pel moment
tot molt decent i políticament
correcte. 

La foto corporativa de les
aspirants que il·lustra la
portada d’ABC de 25 de gener
mostra un planter de xicones
físicament ben dispar. La seua
modernitat rau fonamentalment
en els pentinats consistents en
melenes curtes o monyos amb
serrells marcats amb ones
d’aigua o amb algun que altre
look a lo garçon. Els vestits
sense mànigues amb faldes pel
davall dels genolls, que
permeten a les més audaces
entrecreuar les cames per a
mostrar-les sense pudor, i, les
cadenes i collars llargs de
perles de fantasia o de
granadura geomètrica com a
complement must have, també
marquen la tendència de la moda
d’aquells temps.

Pepa, sòbria i austera, hi posa
seriosa amb un vestit recte de
màniga llarga i amb cintura
sota el maluc. Té l’aire absent

i són la seua altura i el seu
hieratisme els que atrapen
l’espectador. 

La candidata valenciana
guanyava en modernitat amb roba
informal de carrer, amb abric
de coll de pells i barrets de
campana amb els bords al nivel
de les celles, tal com ens la
mostren els fotògrafs Luque i
Marín en les pàgines del
Heraldo de Madrid. 

Quant al procés de selecció, a
les 17.00h, la Samper, com la
resta de candidates, va ser
requerida per a desfilar davant
el jurat, integrat per
l’escultor Mariano Benlliure,
el pintor Manuel Benedito i el
poeta i dramaturg José Juan
Cadenas. Va actuar com a
instructor del procediment,
sense veu ni vot, Enrique
Mariné López, secretari de la
Casa de Prensa Española.

La missió dels dos valencians i
del madrileny resultà molt més
complexa d’allò que tothom
esperava:

Luis Vidal
Corella: Retrat de
Pepa Samper Bono.
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excepció de la murciana, per
renúncia expressa22. 

Entre les semifinalistes es
trobaven quatre de les cinc
actrius participants; dues
aspirants madrilenyes que
havien decidit romandre en
l’anomimat i l’aspirant
malaguenya, a més de les quatre
representants regionals.

La decisió aviat va ser
criticada des de València, on
es va qüestionar el fet que en
la fase final pogueren
concórrer diverses
representants de la capital
d’Espanya, mentre que de la
resta de regions només hi
haguera una candidata23. D’altra
banda, els comentaris d’alguns
cronistes, com els efectuats
pel corresponsal del periòdic
Heraldo de Madrid, que va
desvirtuar les primeres
declaracions del jurat, van
alçar ampolles. El periodista
interpretant lliurament les
primeres opinions dels jutges
arribà a fer la predicció que
en la primera ronda havien
sigut descartades les
representants regionals i que
només aspiraven a la corona les
aspirants madrilenyes de perfil
cinematogràfic, la qual cosa va
generar cert malestar en
algunes representants, com la
valenciana, que va estar a punt
de retirar-se de la competició:

“En su disgusto me expresó su
propósito de regresar hoy
viernes inmediatamente a
Valencia. Esta es la
consecuencia de los comentarios
que se han venido haciendo. Hube
de expresarle la importante
seriedad del periódico
organizador del Concurso; hube

“Hay que partir de la necesidad
de enviar a Francia a una mujer
genuinamente española; es decir,
una mujer de exportación. Una
mujer que a los de fuera
recuerde a Carmen, que conserve
la leyenda de la mujer brava y
trágica. Esto no quiere decir –
y el contraste es bien lógico-
que la mujer de ese tipo que yo
proponga sea la elegida; sea la
que nos guste más a los
españoles; pero en mi opinión,
puesto que piden mujer española,
sí preciso enviar a una a cuya
vista no dude nadie de su
nacionalidad”, declarava un dels
jurats.

Alhora, Benlliure pensava que:

“Hay que meditar la decisión. Se
han visto tipos muy completos de
mujer española y otros de estilo
y maneras diversas, con muy
variadas y sugestivas formas de
presentación”. 

Cadenas, alhora, comentava que: 

“No existe la mujer
indiscutible. Además, es preciso
pensar que yo no puedo, no debo
elegir la figura más bella para
mí, sino la más representativa,
la que pueda figurar como una
belleza genuinamente española en
el extranjero”21.

Per a resoldre el repte i la
desproporció existent entre la
procedència de les aspirants,
el jurat decidí continuar amb
el procés de selecció i va
convocar per escrit només a
part de les senyoretes a una
segona ronda que prosseguiria
l’endemà en la redacció de
Madrid. Hi van concórrer onze
de les senyoretes inscrites,
junt a la resta de les
representants regionals, a

21 ABC,
25/01/1929: 21.

22 Cal destacar
que entre la
relació de les
14
semifinalistes
publicada pel
diari ABC  de
26/01/1929:
17, no figura
la
representant
regional de
Catalunya, de
qui també
feien palesa
l’exclusió La
Vanguardia de
26/01/1929:22
i el Heraldo
de Madrid,
26/01/1929:
16.
Contradictòria
ment se
l’esmenta com
a finalista en
l’acta del
jurat
transcrita per
la publicació
organitzadora
del concurs. 

23 El Mercantil
Valenciano,
25/01/1929:5
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de hacerle ver que en las bases
del Concurso para nada se aludía
a la calidad de las
concursantes; hube de advertirle
igualmente la honorabilidad de
los componentes del jurado. Y,
en fin, hube de convencerla de
que se haría justicia, pese a
los rumores y comentarios”24.

I és que com palesava l’ABC:

“Las noticias publicadas en
todos los periódicos respecto al
concurso hicieron que éste fuera
durante el día de ayer tema de
infinitos comentarios (que)
pasaron en ocasiones de los
límites de la amena conversación
para entrar en el terreno de las
discusiones, rematadas con la
inevitable apuesta (…) hubo
opiniones, comparaciones de
fotografías, expresiones de
determinados gustos por tal o
cual estilo (…) en detrimento
del trabajo, ora intelectual,
ora material, que ayer sufrió
serios transtornos (…) de los
encargados de realizarlo”25.

Entre les catorze semifinalistes
continuava sense existir un
prototip femení definit. Fins i
tot, algunes d’elles, per la

seua obesitat, contravenien
l’ideal estètic de l’època, com
palesava el redactor d’ABC en
dedicar-li’n una cobla baturra a
una d’elles:

“Dos cosas ha de ‘tiner’

la mujer ‘pa’ que ‘mi’ agrade;

que esté metidica en casa

y esté metidica en carnes”26.

Després d’examinar les
concursants en una segona
desfilada i passades les 17.00h
el jurat va fer públic que
l’actriu Carmen de Toledo27,
havia sigut elegida com a
representant de Madrid i que
passava a competir amb les cinc
senyoretes enviades de
províncies.

Fins a esta fase del concurs
tot semblava trobar-se en la
línia del certamen de bellesa
organitzat pel mateix diari el
1927, que estipulava un premi
per a una professional i un
premi per a una senyoreta
anònima, però la fase
definitiva, en esta ocasió,
obligava el jurat a decantar-se

24 Ib. 23.

25 ABC
26/01/1929:17.

26 ABC
25/01/1929:19.

27 Carmen de
Toledo pels
volts del 1929
era una
intèrpret
cinematogràfica
amb una
incipient, però
sòlida carrera.
Havia
participat en
les
pel·lícules:
Don Quixote de
la Mancha
(Dinamarca. Lau
Lauritzen,
1926); El conde
de Maravillas
(Espanya. José
Buchs, 1927);
Batalla de
damas (Espanya-
Alemanya.
Guerra
Werckmeister,
1927); Rosa de
Madrid
(Espanya.
Eusebio
Fernández
Ardavín, 1927)
o Sortilegio
(Espanya.
Agustín de
Figueroa,
1927). 

Pepa Samper Bono junt
als components del jurat
designat per ABC per a
la selecció de la
Senyoreta Espanya de
1929: els artistes
valencians Mariano
Benlliure i Manuel
Benedito i el poeta i
dramaturg madrileny J.J.
Cadenas. 
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de cara al certamen de bellesa
que tindria lloc al vell
continent.

“No sé el alcance de este
certamen y si es mundial ni
europeo, ni los días que
durará si quiera”29.

“Bonica per fora i
bonica per dins”.

Una vegada elegida la Senyoreta
Espanya, els components del
Jurat es van manifestar sobre
el prototip de bellesa femení
que havien triat:

“Habíamos pensado que hubiera
sido una morena del tipo
representativo de la mujer
española. Con pelo negro y ojos
grandes y negros. La que estaba
más cerca de estas condiciones
era la Señorita Santander.
También habíamos pensado que
fuese una mujer del tipo
universal, muy esbelta, y este
era el tipo de Carmen de Toledo.
Después, entre uno y otro caso,
optamos por un tipo intermedio,
que encarnase a maravilla,
también la belleza española y
éste es el de la señorita
elegida”30.

L’elecció, però, també
entranyava decantar la balança
del veredicte entre la bellesa
professional i la bellesa
familiar, com va palesar el
periodista Cristóbal De Castro
en la revista La Esfera:

“En esta rutina española,
fraguada por la tradición
rudamente honesta de la perfecta
casada, que alienta aún el

per una d’ambdues opcions.

Sobre les 18.00h, i, amb gran
expectació per part dels
periodistes i les agències de
premsa assistents, el secretari
del jurat va fer lectura
pública de l’acta al pati
andalús de la redacció:

“El Jurado hace, ante todo, una
manifestación: no se elige en
este concurso la mujer más
bonita de España, puesto que en
España hay muchas mujeres
bonitas. A este concurso han
concurrido cinco señoritas
elegidas por la Prensa
representantes de otras tantas
regiones españolas, y un plantel
de madrileñas, todas lindas y
atrayentes.

Hecha la selección entre las
concursantes de Madrid, resultó
elegida la señorita Carmen de
Toledo. La señorita Carmen de
Toledo es la ‘Señorita Madrid’,
que ha entrado después en el
concurso con las señoritas
enviadas de provincias. Son
éstas: la ‘Señorita Barcelona’,
la ‘Señorita Sevilla’, la
‘Señorita Santander’, la
‘Señorita Valencia’, la
‘Señorita Castilla-León’ y la
‘Señorita Madrid’.

El Jurado, eligiendo entre las
representaciones que han acudido
a este concurso, designa para
ostentar en París como
representante de España a la
‘Señorita Valencia’. Su nombre
es PEPITA SAMPER BONO”28.

Des d’aquell moment tant l’ABC,
com El Mercantil Valenciano,
amb la complicitat de la resta
de la premsa nacional, van
engegar l’engranatge per
convertir la guanyadora en un
venerable ídol de masses i per
contribuir a la seua promoció

28 Ib.25.

29 El Mercantil
Valenciano,
25/01/1929:5.

30 El Sol,
26/01/1929. 
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espíritu medieval, de behetria y
serrallo. La mujer, no teniendo
actuación pública, se considera
extraña a la Belleza. Sólo son
bellas las profesionales:
actrices, cupletistas,
bailarinas. Y tanto puede la
rutina que, aún cuando no lo
sean, lo son. Por el contrario,
las bellezas familiares, aún
cuando sean patentes a los ojos,
se velan y disfrazan por el
prejuicio secular. Este certamen
de ABC supone, sin embargo,
cierto progreso en las
costumbres gazmoñas. Ya acuden
con las profesionales del teatro
y del cine, las familiares,
mecanógrafas o estudiantes,
modistas o contables. Ya se
inicia la desamortización de la
belleza, programa capital
estético. Ya, como en los
albores del Renacimiento,
comienza a exaltarse a la mujer
del prójimo, a la ‘donna
altrui’, sin necesidad de que
sea profesional, basta que sea
bella para que se le proclame y
publique…”31.

Des de la seua arribada a
Madrid, l’aspecte seré, solemne
i majestuós de la Senyoreta
Espanya li havia valgut entre
els periodistes, l’apel·latiu

de la Dama d’Elx32, una
comparança que,
descontextualitzada de tota
connotació estètica,
explotarien aviat els poetes
jocfloralescos per a convertir-
la en un símbol d’identitat
local de cara a la seua
promoció per Europa:

“El tipo de belleza a lo rompe y
rasga, a lo Carmen, no podía ser
ni puede ser el tipo de mujer
representativo de las españolas en
París. La belleza que merecía
pasar los Pirineos era el tipo
representativo que los había
pasado ya triunfalmente y
triunfalmente tenía su trono
artístico en el Museo del Louvre,
esculpido en piedra valenciana
inmortal bajo la forma estética
inaccesible de la Dama de Elche;
esto es un tipo de serena belleza,
exenta de sensualidad y de rasgos
pasionales patológicos, ni gestos
y arranques de plazuela; tipo
engendrador de admiración santa,
no despertador de deseos y bajas
pasiones; tipo de perfecta
serenidad artística que da a
propios y extraños en carne mortal
y bella la divina sensación
platónica que irradia en piedra
inmortal y bella Nuestra Señora la
Dama de Elche”33.

31 La Esfera
núm. 787,
02/02/1929:49.

32 Heraldo de
Madrid,
24/01/1929:1. 

Pepa Samper Bono,
Senyoreta Espanya
del 1929. Portada
revista Nuevo
Mundo.
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rostros blanquíneos y de suaves
tonalidades rosa de las mujeres
valencianas”37 i posseïa la
“belleza dulce y de líneas
suaves”38 pròpia, segons Mª
Ángeles ARAZO (2015:56) de les
dones “de llet i rosa”.

Una bellesa que li permetia
mostrar-se en les fotografies
promocionals de Walken
somrient, jovial i chic amb un
aire lleugerament cosmopolita39

i alhora mística i fervent com
una Dolorosa40. La Samper es
trobava en les antípodes del
paradigma de bellesa racial,
sensual i castissa, però si
calia, posava també
caracteritzada de manola amb
pinta de carei i mantó de
manila per al seu paisà
Salvador Pascual Baldún41 i, per
descomptat, col·locada al
davant de la Reial Senyera, com
a defensora del valencianisme
tradicional, en una instantània
de l’estudi fotogràfic de J.
Ara, presa abans que es
convocara el concurs.

Un estudi grafològic efectuat a
la Senyoreta Espanya la definia

Però més que el hieratisme de
la seleccionada, jurats i resta
de periodistes tractaren de
justificar el veredicte del
concurs en base als cànons
propis de l’ideal de bellesa
clàssica, perquè la Senyoreta
Espanya també havia de ser
jutjada a París per un tribunal
integrat per pintors, escultors
i crítics d’art dels dèsset
països participants. Així, es
va dir que la Samper reunia les
condicions idònies, en tant i
en quant, a més que: “hace
girar la armonía de su cuerpo,
que Valencia envía, ajustándose
a las proporciones de
Policleto”34, “en su rostro
había mieles áticas y la
blancura de los mármoles de
Pharos”35. Unes qualitats en què
incidia el diari que la va
descubrir:

“Si la dulcísima beldad
valenciana hubiera sido juzgada
por Fidias, Apeles y Praxíteles,
el resultado habría sido el
mismo ¡Es mucha la belleza de la
chiqueta!”36.

A més, segons les cròniques,
Pepa responia al “marco de los

33 El Mercantil
Valenciano,
05/02/1929.

34 ABC,
25/01/1929:
21.

35 Tabacos,
núm.28.
Madrid,
juliol, 1934.

36 El Mercantil
Valenciano,
29/01/1929:1.

37 Ib. 36. 

38 ABC,
26/01/1929:17. 

39 Mundo
Gráfico,
15/02/1929.

40 La Esfera,
02/02/1929:49.  

J.C. Walken:
Imatge promocional
de Pepa Samper
Bono,
caracteritzada de
Dolorosa.
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com una xicona formal,
reservada, senzilla i reflexiva
sense cap afany d’ostentació,
però alhora enèrgica, una dona
amb geni i temperament42.

Pepa, alhora, era una jove
conservadora, familiar,
catòlica, amb un sentit de la
moral i la decència ancorats en
el passat i amb “un espíritu
noble y cultivado, además de
una exquisita educación”43, una
jove de la petita burgesia
valenciana amb uns sòlids
valors tradicionals.

Una xicona assessorada i
protegida durant el seu periple
nacional i europeu per
redactors, familiars i dames
d’irreprotxable reputació, com
l’ il•lustrador i caricaturista
Ernest Guasp García,
col·laborador de El Mercantil
Valenciano que la va acompanyar
durant la seua estada a Madrid;
el periodista José Antonio
López Corts, Lopezito, cronista
del mateix diari i redactor
particular de la miss a París;
Donya Filomena Pimentel de
Ciancas, una distingida

personal shopper amb contactes
amb la més distingida societat
de la vila i cort reial i
Encarnación Bono Chust,
guardiana de la reputació de la
seua filla com qualsevol mare
d’una folclòrica o artista. 

Una jove escollida entre els
diaris regionals i nacionals
amb un pla estratègic:
aprofitar les dinàmiques de
poder que movien els concursos
de bellesa per a transformar el
concepte de reina de la bellesa
en més que un títol. El
concurs, a més d’un moviment
per a empoderar una dona jove a
aconseguir els seus somnis, era
una plataforma per a a
convertir-la en agent i model
exemplar dels valors morals i
ètics d’un poble i d’un país.

Des de les seues primeres
declaracions com a aspirant a
Senyoreta Espanya, la Samper va
fer públic, que no concorria al
certamen per motu proprio, sinó
que ho feia en nom i
representació de totes les
dones valencianes i espanyoles.
Els triomfs que poguera

41 “Llevaré
mantón cuando
sea preciso,
peineta a
diario,
mantilla en
aquellos
sitios que lo
requieran y
llevaré
siempre flores,
muchas flores.
Seré insignia
de mi tierra”,
va afirmar Pepa
en una
entrevista
publicada en
El Mercantil
Valenciano. 

42 El Mercantil
Valenciano,
27/01/1929:1 i
ABC
26/01/1929:18. 

43 Mundo
Gráfico.

El model de
bellesa espanyola
a exportar de cara
a Europa fou el d’
una jove de la
petita burgesia
valenciana amb uns
sòlids valors
tradicionals.

Pepa Samper Bono
al piano durant la
seua estada a
París. Imatge
publicada dins del
col·leccionable
“España Siglo XX”,
de la revista
Tele-radio.
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familias, perquè només conéixer
el veredicte del Jurat, la
Samper sol·licità una
conferència amb son pare per a
demanar-li permís per proseguir
amb l’aventura europea47, donat
que, com expressava sa mare:

“- Ya ve, usted: para mi hogar
este éxito de Pepita significa
algunas contrariades. Mi esposo
se oponía a este viaje”48.

D’altra banda, com a
ambaixadora d’un estat
confessional i catòlic, havia
de preservar la seua imatge de
cristiana creient, fervorosa i
practicant. En són prova les
dues ofrenes efectuades a la
Basílica de la Mare de Déu dels
Desemparats abans i després de
la seua estada a París49 i la
seua voluntat d’acudir al
Monestir de Montserrat per
pregar a la Moreneta o a
l’ermita de la Magdalena durant
les seues visites a Barcelona50

o Castelló51, conclosa
l’aventura europea. Una actitud
esta última que, va fer que
bescanviara l’opinió d’alguns
dels sectors catòlics nacionals
envers els certàmens de
bellesa. N’és prova un dels
compliments que se li van fer a
Pepa, entre els múltiples
regals que va rebre una vegada
elegida:

“Entre los regalos recibidos
figura uno del sacerdote
valenciano don Francisco Brino,
que es una copia fotográfica del
primer cuadro suyo”52.

assolir, per tant, serien els
de tota una col·lectivitat:

“Al ensalzarla a ella, nunca
piensa que es a Pepita Samper a
quien se ensalza, sino a la mujer
que ha tenido el honor de asumir
la representación de todas las
mujeres de nuestro país”44.

“A París pienso acudir a todas
partes donde se requiera la
presencia de España para demostrar
que es el mejor país del mundo y
el más ilustrado de todos. He de
procurar, por cuantos medios estén
a mi alcance, dejar siempre bien
colocado el pabellón español. No
habrá nadie que en voluntad me
aventaje”45.

I com a tal, havia d’exportar
un model exemplar de conducta
en el qual qualsevol bri de
modernitat es reduïa al físic,
una imatge externa alhora ben
decent i ben poc agossarada,
com es desprén d’estes
declaracions:

“- ¿Y de la moralidad del
Certamen? También estará
satisfecha.

-Más que satisfecha,
satisfechísima, y en París
supongo que seguirán
cumpliéndose las cláusulas
estrictamente. Si así no fuera
me retiraría en el acto. Fiada
en esas condiciones he acudido
al certamen. Y si se me hiciese
algo más que vestir traje de
noche, o sea manga corta y
discreta largura en la falda, le
repito que yo no participaría en
el concurso.”46.

A més, les decisions de la
primera Senyoreta Espanya
continuaven sotmeses a la
potestat patriarcal del pater

44 El Mercantil
Valenciano,
28/01/1929:1.

45 El Mercantil
Valenciano,
27/01/1929:5.

46 El Mercantil
Valenciano,
28/01/1929:5.

47 ABC,
26/01/1929:
18-19.

48 Heraldo de
Madrid,
26/01/1929:
16.

49 El Mercantil
Valenciano,
01/02/1929:1.

50 ABC,
12/02/1929:40. 

51 El Mercantil
Valenciano,
05/03/1929:3.
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La caixa de Pandora: un
contenidor de pomes de
la discòrdia.

La bellesa de la Samper,
ensalçada unàniment pels jurats
i defensada per la totalitat
dels periòdics valencians, no
fou compartida, però, ni per la
majoria de les contrincants, ni
per algunes de les Cases
Regionals de les províncies que
representaven. Tampoc no comptà
amb el suport incondicional de
tota la premsa espanyola, que,
en alguns casos, va qüestionar
la imparcialitat d’un tribunal
que es va decantar a favor de
la paisana de dos dels tres
components53.

La primera a pronunciar-se en
contra fou l’única candidata
del grup de les actrius que no
passà a la semifinal. Només
havien transcorregut unes hores
de l’elecció quan, Amparo
Perucho, una popular vedette de
cabaret que era la favorita
dels mitjans de comunicació
madrilenys tant pel seu aire
mundanal i extrovertit com pel
seu físic exhuberant, convocava

als periodistes de El Sol y del
Heraldo de Madrid al camerino
del teatre on actuava per fer
unes declaracions i lliurar-los
una carta de protesta. En ella
reptava la Samper a què
comparaguera davant altre
tribunal de pintors, escultors
i periodistes procedents de
cadascuna de les províncies
d’origen de les candidates
regionals. Aquella “Venus de
Bronce”54 va argumentar:

“El fallo no ha podido ser más
definitivo. Esa mujer tan
buscada, dechado de
perfecciones, de estética
femenina, de línea, ha sido, al
fin hallada en nuestra rival, la
‘señorita Valencia’. Nadie mejor
que nosotras podemos y sabemos
apreciar la estética femenina. Y
por eso juzguen ustedes mi
sorpresa al ver cómo el Jurado,
notoriamente influenciado por la
región valenciana, escoge a
quien por sus méritos personales
no hubiera conseguido nunca este
galardón (…) Por todo esto creo
tener derecho a manifestar:

Primero. Que en el Jurado no ha
existido esa honestidad tan
exigida.

52 El Mercantil
Valenciano,
25/01/1929: 5.

53 Correo
Extremeño,
27/01/1929.

54 ABC,
25/01/1929:17. 

Pepa Samper Bono.
Ahora.
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“la más absoluta honestidad” i
denunciava que havent desfilat
amb un vestit llarg al davant
de Benedito, Benlliure i
Cadenas, estos la van convidar
a què es remangara les faldes
pel damunt dels genolls, la
qual cosa contravenia la moral
del certamen.

La denúncia no deixava de
resultar paradoxal, en tant i
en quant, la tiple, considerada
per la premsa del moment com
una dona “de rompe y rasga”
estava acostumada a exhibir-se
publicament amb mallot per la
seua condició de cabaretera i
es passejava provocativament
pel Paral·lel de Barcelona
pentinada “a lo garçon” i
vestida amb roba masculina a
l’estil de la Dietrich.

Probablement la protesta no
haguera assolit més ressó o
importància si no haguera estat
secundada per la pràctica
totalitat de les finalistes.

Segundo. Que una fuerza extraña
e incomprensible ha obligado al
Jurado a eliminarme en
condiciones verdaderamente
indelicadas.

Tercero. Que, dada la naturaleza
de la mayor parte de sus miembros,
la elección de la ‘señorita
Valencia’ en lugar de a una de las
muchas mujeres presentadas, no
solamente más bellas, sino
infinitamente más perfectas que
ella, da pábulo para pensar a la
opinión pública que el Jurado no
ha sido lo suficientemente
imparcial para fallar en un caso
tan serio como éste, en que así se
juega ante el mundo con el
indiscutible prestigio de la
belleza de la mujer española (…)
¿Cómo después de esto el Jurado ha
rechazado a tanta mujer casi
perfecta para elegir a una
señorita cuyos encantos personales
se reducen a la belleza de su
cara? ¿Cómo tales señores no han
tenido en cuenta sus defectos
tales cómo altura, contorno y
dentadura, en la que luce un
diente de oro?(…)55”.

En la missiva, la Perucho,
també assegurava haver
concorregut abillada respectant

55 Heraldo de
Madrid,
26/01/1929:1.

Amparo Perucho,
l’enutjada
aspirant
madrilenya a
Senyoreta Espanya
no dubtà a
parodiar la
Senyoreta Espanya
abillada amb
indumentària
tradicional
valenciana en els
espectacles de
varietats en què
va participar.
Fotografies: Ahora
i Blanco y Negro.
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La ‘Señorita Sevilla’, Carmen
Rivas, considerava també injust
el veredicte i afirmava:

“La ‘Señorita Valencia’ no se
merece representar a España. Es
demasiado alta y, por tanto, muy
desgarbada. Tiene el pelo de
tres colores y las pestañas
negras. Su dentadura es
defectuosa; está demasiado
cargada de espaldas… Creo que el
Jurado ha demostrado muy mal
gusto.!”56.

Mentre que Mariuca Gil, la
bellesa càntabra, en ser
preguntada per la premsa,
acceptava resignada la decisió
i amb desdeny i ironia
ratificava l’elecció, encara
que considerara l’afortunada
“un poco sosa”57.

Només les representants de
Catalunya i Castella-Lleó,
Elòdia Doménech i Esperanza del
Caño, que serien les úniques
convidades a les Falles del
1929, van donar suport
incondicional a la Samper.

La ‘Señorita Madrid”, Carmen de
Toledo, afirmava que no es
considerava la més bonica de
les dones d’Espanya, però sí
“la mejor de todas las que se
han presentado al concurso” i
comptà amb el suport
incondicional del Centro de
Hijos de Madrid, que van elevar
la pretensió als organitzadors
del certamen que l’actriu
cinematogràfica participara en
el certamen internacional de
bellesa fora de concurs:

“Habiendo ya el Jurado de ABC
elegido la ‘Señorita España’, el
Centro de Hijos de Madrid acata
el fallo, considerando que sus
componentes tienen sobrado
crédito y capacidad para no
equivocarse – aunque lo hubiera
entendido con una mayor
autoridad si de cada una de las
regiones que acudieron al
concurso formara parte de él un
representante-; y habiendo
elegido también la ‘Señorita
Madrid’ se nos ha de permitir
que pensemos en organizar en su
honor diferentes actos y que uno
de ellos pretendemos que sea,
puestos ya en directa relación
con el Centro Español de París,
saber si hay posibilidad de que

56 Ib. 55.

57 Ib. 55. El
Mercantil
Valenciano,
però, va fer
pública una
retractació
posterior
d’esta
candidata en
data
27/01/1929:1. 

Les belleses regionals del
concurs d’ABC: Esperanza
del Caño Escudero,
senyoreta Castella- Lleó
(El Norte de Castilla, de
Valladolid);  Elòdia
Doménech Zaragoza,
senyoreta Catalunya
(Diario de Barcelona);
Carmen Rivas Benítez,
senyoreta Andalusia (El
Liberal, de Sevilla);
Carmen de Toledo,
senyoreta Madrid (ABC) i
María Gil Sainz, senyoreta
Santander (El Cantàbrico).
Fotos: Walken i V. Muro.



158

Les protestes contra el
veredicte van ser secundades
tant a Madrid pels diaris El
Debate i El Siglo Futuro, com
en províncies. Així el periòdic
cordobés La Voz, insertà el
següent comentari en portada:

“Miss España es guapa, muy
guapa. Pero no es ni mucho menos
la más guapa de las
concursantes. Hay más. Miss
Sevilla y una Miss Santander que
duelen de bonitas. Y una
señorita Perucho que acongoja de
linda, y que en unión de otras
muchas han protestado
ruidosamente del fallo del
Jurado. A nosotros se nos antoja
que las señoritas protestantes
tienen toda la razón. Aunque
comprendemos que para fallar con
absoluta imparcialidad hubiese
sido preciso un criterio
estético”.

La problemàtica derivà en tota
una guerra mediàtica
d’adhesions (El Liberal, El
Sol, La Nación, El Imparcial,
El Norte de Castilla, La Bula)
i crítiques al veredicte, que
va arribar fins a les planes de
El Socialista, òrgan de difusió
del Partido Socialista Obrero,
on l’escriptora feminista
valenciana Maria Cambrils
qüestionava la conducta de les
rivals despitades: 

“El despecho, fea cualidad del
alma, que sólo tiene
justificación en la envidia, ha
podido mover la pluma de la
señorita Perucho, eliminada por
el jurado calificador con entera
justicia, sin duda alguna.
Calificar de deshonesto al
jurado y tacharle de parcialidad
regional sólo puede ocurrírsele

comparezca fuera de concurso,
creyendo había de quedar también
el pabellón madrileño dignamente
representado…”58.

El Mercantil Valenciano de
seguida reaccionà tractant de
desacreditar l’actriu
madrilenya fent públic que
“Miss Madrid no es madrileña”,
sinó una senyoreta de Sòria
que, amb el seu vertader nom de
pila, Carmen Vicens Vila, va
concórrer tres anys abans a un
concurs de bellesa a la seua
ciutat natal on va quedar en
tercer lloc59 i el diari ABC
declinà taxativament aquella
proposta “puesto que sólo serán
admitidas, las veinte señoritas
que, oficialmente, representan
a otras tantas naciones. Esto,
aparte de que ese acto se
podría estimar en París como
algo que nos pondría en
evidencia, y en España, como
una desatención a la señorita
elegida y a la región que la ha
presentado en el concurso”60. De
fet, la pròpia ‘Senyoreta
Madrid” instà la institució
madridista perquè declinara
proseguir amb les gestions61.

Els actes de desgreuge a les
candidates regionals
prosperaren a Madrid. La Casa
de la Montaña va celebrar un
homenatge en honor a Mariuca
Gil62; el Teatro de las
Maravillas oferí una funció de
tribut a Carmen Rivas, en la
qual van participar destacats
rapsodes, cantants i humoristes
i on la “Senyoreta Andalusia”
es rebel·là com a una futura
artista63, i, el Centro de Hijos
de Madrid feu el mateix amb la
seua representant després
d’arremetre contra el descrèdit
a què l’havia sotmés el diari
valencià64.

58 Heraldo de
Madrid,
28/01/1929:1.

59 El Mercantil
Valenciano,
25/01/1929:5.

60 ABC,
27/01/1929:33.

61 Heraldo de
Madrid,
29/01/1929:1.

62 Ib. 61.

63 Heraldo de
Madrid,
04/02/1929:1

64 ABC,
03/02/1929:31.
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a la señorita Perucho, que se
siente mordida, seguramente, por
el vil gusanillo de la envidia”.

En l’article, la col·laboradora
socialista no únicament defenia
l’honradesa dels components del
jurat, sinó que a més
justificava l’ambició de les
concursants: 

“(…) animadas por el muy humano
anhelo de merecer la
proclamación de reinas de la
hermosura, el título que más
apetece la mujer joven con
ansias de triunfar en el terreno
de la admiración masculina”.

També es decantava pel
mereixement o no del triomf de
la seua paisana:

“¿Es verdaderamente hermosa
Pepita Samper? Confesamos
nuestra incompetencia para
opinar sobre otra belleza que no
sea la del corazón, víscera
sensorial y dinámica que, en
opinión de los anatomistas del
sentimiento, es el alambique,
valga la metáfora, donde se
depuran las pasiones innatas o
se intensifican en malas
cualidades morales, según sea de
favorable o adverso el medio
social donde se educa el
indivíduo, sin distinción de
sexo. Pepita Samper podrá ser
‘demasiado alta’, muy
‘desgarbada’, tal vez con el
pelo ‘de tres colores’, los ojos
‘verdes’, las pestañas ‘negras’
y la dentadura ‘demasiado
defectuosa’; estará ‘cargada de
espaldas’, según ha dicho la
señorita Betis; pero el Jurado
integrado por hombres ecuánimes
y competentes, después de todo,
nos ha dicho que es
rematadamente hermosa la
escultural Pepita; juicio que
vale por millones de esas

chinchorreras, más propias de
entre bastidores y de las
intrrigas urdidas en la
trastienda de un cabaret que en
las columnas de la Prensa de
Información”66.

L’enrenou cobrà tal magnitud
que el diari organitzador es
veié obligat a defendre el
veredicte del Jurat en base a
l’acceptació popular de la
candidata escollida:

“El homenaje de admiración y de
respeto que está tributando el
pueblo de Madrid, tan noble y
tan desinteresado siempre, a la
señorita Samper, elegida como
representante de la belleza
española para el concurso de
París, y, con la encantadora
valenciana, a las lindísimas
muchachas que representando a
Madrid y a las demás regiones,
han tomado parte en el certamen,
es una prueba evidente de que el
público refrenda con su aplauso
la decisión del Jurado. Ello
contrasta con hechos aislados
que son muy de lamentar, con los
que se ha querido establecer
pugnas y discordias para
ensombrecer el buen éxito de
este certamen que todos nosotros
hemos querido revestir de la
mayor imparcialidad y seriedad.
En todo concurso donde hay que
elegir una persona entre otras
muchas es natural y humana la
protesta de los no favorecidos,
pero ello no quiere decir que
sea justa. Si de Santander y de
Sevilla han salido algunas
protestas por el resultado de la
elección, hubieran salido
igualmente de haber sido otra la
elegida. Pero lo que no tiene
explicación, y ello merece
nuestra protesta, es que algún
periódico aproveche esa actitud
de disgusto, la recoja, la
hinche y le dé a la publicidad
para dar paso a la murmuración y
poner en evidencia lo mismo a

66 El
Socialista,
27/01/1929.
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juicio, y lo primero que debe de
hacer es no aceptarlo desde un
principio. Si lo acepta debe de
ser con todos sus
pronunciamientos. Y si no fía en
su rectitud abstenerse de
concurrir a su llamamiento. Pero
es lo de siempre entre nosotros.
El último espectador de andanada
cree saber más que el primer
espada. La belleza mediocre se
alza contra el criterio estético
de artistas eminentes como
Mariano Benlliure y Benedito; el
analfabeto condenará de latero
al escritor que ha compartido la
vida entre los libros y las
cuartillas. Y lo peor no es eso,
sino los truhanes a río revuelto
tratan de pescar y convertirlo
todo en mandro. Esa señorita
Perucho, que ha lanzado el reto
pintoresco a la ‘Señorita
Valencia’, es indudablemente
encantadora por partida doble;
por hermosa, por pudibunda (…)
En España somos así. La bella
representante de Valencia
obtiene el honor de asumir la
voz de España en París, pues al
punto la señorita Perucho y sus
secuaces alborotan, cada cual,
con sus fines, y hasta se toman
acuerdos emcaminados a enviar,
por estrecho espíritu localista,
a otra señorita, peliculera, por
cierto, fuera de concurso ¿No es
todo esto sectarismo,
pueblerismo, centralismo,
ausencia de respeto, disciplina,
patriotismo y fundamental
delicadeza? ¿No es incoherencia
colectiva, falta de unidad de
espíritu en la nación,
insurgencia localista? Lo más
grave no es, sin embargo, que
entre gentes que no están
obligadas a tener un depurado
sentido de la responsabilidad
pública se produzcan estas
querellas propias de beldades
profesionales, sino que tengan
ser entre quienes positivamente
han de ser portavoces de la
opinión y están obligados a
poseer lo que suele faltarle a

las que censuran que a la
censurada, con olvido evidente
del respeto que, por ser
mujeres, merecen por igual las
concursantes, y, la
consideración que debe guardarse
a las regiones que las eligieron
previamente”67.

Evidentment totes les
publicacions valencianes
s’atrinxeraren per defendre
l’honor del triomf de la
bellesa de la paisana. El diari
que la va descobrir reaccionà
per mitjà de la publicació d’un
article de Juan Guixé ben
il·lustratiu, perquè, al
capdavall, el triomf de la seua
candidata era alhora el seu
triomf:

“Tanto más representativo, si
cabe, que la indignación
estropajista y clerical son las
derivaciones postconcurso, el no
conformismo de alguna de las
bellezas condenadas a no ir a
París. Se parece mucho su
actitud a la que tomaban los
curas facciosos años hace frente
a los gobiernos liberales y a la
que suelen adoptar los
cabecillas centro y
sudamericanos cuando no les
acomoda el gobierno de la
República. Me refiero a las
discusiones y protestas infladas
a que iba dando lugar la
designación de la ‘Señorita
Valencia’ - ¿por qué llamarla
miss en inglés? - Es muy espsñol
esto de acudir a un jurado para
ver si cae un premio y luego
rebelarse y desprestigiarle
porque no nos lo ha concedido
¿Por qué entonces se acudió al
concurso? ¿Por qué se acató la
letra de sus bases, si habíamos
de alzarnos contra él una vez
que nos fuera desfavorable? Por
otra parte, el que recusa el
fallo de un tribunal es porque
se cree superior a él en su

67 ABC,
29/01/1929. 
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las multitudes (…) Con su cariz
frívolo, el Concurso de Belleza
ha tenido un sentido
transcendental que ha puesto de
relieve la facilidad con que nos
peleamos; al confundir lo bello
con lo feo; la disciplina y la
autoridad; el patriotismo y la
justicia; nuestro arbitrio con
la razón. Sobre todo porque nos
ha conmovido sospechosamente un
problema femenino, a pesar de
nuestra ilusión legendaria de
que somos un pueblo muy viril y
que siendo muy galantes y
respetuosos con la mujer,
secundamos el despecho de ésta
cuando cree que sus gracias
físicas no son tenidas en el
concepto en que las tasó su
vanidad”68.

Intel·lectuals, artistes,
empresaris, comerciants,
polítics, periodistes,
lletraferits, representants de
totes les institucions
educatives, socials i
culturals valencianes i també
el poble pla es van
arrenglerar a la causa
prodefensa de la representant
valenciana i, tot i que no
estava previst que la Samper
visitara València abans del

seu viatge a París,
aconseguiren que fera una
estada llampec al cap i casal
“porque de todas partes
quieren acudir para rendirle
testimonio de admiración (…)
por los incidentes provocados
por cuatro despechadas en
Madrid”, ja que “de una manera
decidida y unánime Valencia se
ha manifestado orgullosa de su
hija, y ha hecho suyo el
desenvolvimiento de toda la
gesta triunfal de nuestra
reina y ha condenado sin
reserva ciertas actitudes que
ni la envidia que las provoca
son bastante a justificar”69.

Els fallers i les falleres de
la plaça de Marià Benlliure, en
to satíric, també van deixar
testimoni de l’afer en els
versos explicatius del llibret
de la seua falla, anomenada Joc
de dames:

68 El Mercantil
Valenciano,
01/02/1929.

69 El Mercantil
Valenciano,
28/01/1929:1.

Fotografia
promocional de
Pepa Samper com
a Senyoreta
Espanya per al
Concurs
Internacional
de Bellesa de
París.

La imatge de la
primera Senyoreta
Espanya com a
recurs publicitari
per a la venda de
productes de
bellesa. ABC
14/02/1929.
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descobridors de la bellesa,
estaven disposats a fer de Pepa
un fenomen de masses, és a dir,
tot un referent de la cultura
Mainstream local i nacional. De
fet, la popularitat que arribà a
assolir la Samper va respondre
als tres factors que, segons
Fréderic MAINSTREL (2011)
confluïxen en la construcció
d’ún ídol de la societat de
consum: el mode de producció
industrial que, a través dels
mitjans de comunicació, es va
aplicar a la creació cultural de
la seua imatge i personalitat;
la desaparició de barreres entre
la cultura aristocràtica i
l’entreteniment popular a l’hora
de forjar un mite emblemàtic
tant per als artistes, com per a
les classes populars i, en
tercer lloc, el cosmopolitisme
propi dels concursos de bellesa
en què es va fer conéixer.

A més, la publicitat hi era al
recer de la nova Senyoreta
Espanya. ¿Què millor que una
dona jove i bella que havia
assolit sobtadament la
celebritat com a reclam per a
la venda de tota mena de

“No es permití concursar

a ninguna tobillera

ni pechuguera. No a pams

sino a metres ben cumplits

s’obligaren a parlar

dels vestits d’oposicions.

I no més s’es començà

la partida, ja es trobaren

amb el primer handicap:

els juaors de Madrit

se posaren a juar

amb més dames, ells asóles,

que tots els atres. Pasá

que, dels quadres blancs i negres

del joc, va haver un instant,

en que hu verem negre tot.

Pero anarem endavant.

I guanyarem, al revés

que en el joc. Volgué alvançar

una dama, de gaidó,

i es quedá sense juar.

Nostra dama acaminava

al recte. Aixina guanyá”.

Mentre la pol·lèmica continuava
candent, la Senyoreta Espanya es
lliurava en cos i ànima a una
agenda repleta de compromisos,
perquè els organitzadors, amb
l’estreta col·laboració dels

Litografia
Avinyó:
Etiqueta de la
marca de
taronges “Miss
Espanya”
comercialitzada
per l’empresari
valencià
Vicente Mont
(1929).
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productes? Es tractava,
sobretot, d’una propaganda
blanca i encoberta. Una
publicitat fonamentalment
forjada a base de regals a la
nova reina de la bellesa. Tots
els diaris en van fer inventari
dels artesans, comercials o
professionals que
complimentaren amb obsequis la
Samper ¿I a quina admiradora no
li agradaria fer-se un retrat
al mateix estudi on s’havia
fotografiat la miss o perfumar-
se amb l’aroma que patrocinaven
les postals promocionals de la
xicona més bonica del país? ¿A
quina donzella no li agradaria
fer-se confeccionar un vestit
per la mateixa modista que
havia de cosir el que la
representant de la bellesa
espanyola lluiria a París?
¿Quin home amb possibles no
desitjaria posseir un automòbil
amb una dona tan templada a la
vora, com aquell que s’havia
oferit a transportar Pepa?

Els esbossos d’uns interessos
comercials o promocionals en el
concurs de bellesa ja van ser
augurats pel diari d’Almeria El
Mediterráneo:

“Es evidente que esos concursos no
hacen daño a nadie. No faltará
quien afirme, con cierto aire de
razón, que en estos tiempos de
degeneración masculina, es cosa
útil llamar la atención sobre la
hermosura de las mujeres, como
reclamo para la atención de
forasteros, el juego no tiene
rival: durante semanas enteras
oiremos pronunciar el nombre de la
ciudad que ha otorgado el premio.
Como reclamo industrial, tampoco:
durante las mismas semanas se
hablará en la prensa de las prendas
de vestir con que modistos astutos
han cubierto los cuerpos de las
agraciadas en general y de la
escogida en último término. Hemos
de confesar que preferimos ver en
las revistas ilustradas y en las
pantallas de los cines las caras y
los cuerpos de estas bellezas que
el rostro de pesadilla del Aga Khan
o la caída mortal de un aviador o
la ‘pinta’ poco decorativa de los
señores diplomáticos reunidos
alrededor de una mesa, siempre la
misma. Pero también hemos de
confesar que es lamentable que a

Etiqueta de
taronges de la
casa Martínez,
d’Alzira per
introduir el
seu producte al
mercat holandés
amb els retrats
de Miss
Espanya, Miss
Holanda i Miss
Europa de 1929.
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Mont, exportador de fruita
escollida, va llençar una sèrie
d’etiquetes de la marca “Miss
Espanya” que ens la mostraven
també d’hortolana rebent
l’ofrena de dos llauradors. 

Amb la imatge de Pepa també es
van distribuir o posar a la
venda perfums, productes
cosmètics per tenyir-se els
cabells i més taronges. La casa
Martínez, d’Alzira per
introduir el seu producte al
mercat holandés va encunyar una
etiqueta de cítrics, on la
Samper presidia una composició
franquejada per la que
resultaria guanyadora del
certamen de bellesa europeu i
també per Miss Holanda.

Fins i tot, la perfumeria
valenciana de Vicent Ibáñez va
fer negoci comercialitzant una
colònia a doll que es venia “a
huit pesetes litro” i que era
anomenada “Miss España”. Per a
patrocinar-la, l’adroguer va
patrocinar el 1929 la
construcció d’una falla
publicitària que es plantà a
l’encreuament dels carrers de
Sant Vicent- En Sanz i de la

juegos tan baladíes con tanto
entusiasmo se entregue una sociedad
que tantos motivos tiene de
preocuparse de otras cosas (…)”70.

La imatge publicitària de la
primera representant de la
bellesa pàtria, però, no va
estar sotmesa ni a cap procés
explícit de cossificació, ni a
cap besllum d’erotisme. El
model a exportar era el d’una
casta diva valenciana i Pepa hi
encaixava a la perfecció.

En les etiquetes dels discos
elèctrics que amb la seua
salutació va enregistrar i
posar a la venda la Casa Odeón,
Pepa va aparéixer
caracteritzada de Mare de Déu
Dolorosa. Però, sobretot, va
ser en el seu vessant de
llauradora com va reportar més
guanys. El diari La
Correspondencia exhaurí
l’edició d’exemplars quan
distribuí l’estampa de la
Samper vestida a la valenciana
de cos sencer i tornà a repetir
l’èxit quan va lliurar-ne el
retrat de bust. Altrament
l’empresari taronger Vicente

Disc elèctric de
l’enregistrament
d’una salutació
de la Senyoreta
Espanya,1920  i
anunci
publicitari per
a la seua venda.

70 El
Mediterráneo,
21/01/1929.
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Reproducció de
l’esbós de la
falla
publicitària
dels carrers de
Sant Vicent-En
Sanz de 1929
publicat a la
revista Pensat
i Fet. El
cadafal va ser
sufragat per la
Fàbrica de
Perfums de
Vicente Ibáñez
per a la
promoció de la
colònia “Miss
España”.

qual la revista El fallero en
feia una graciosa explicació:

“Yo sé que ostet, don Visiente,

lo mismo en su hermosa fábrica,

qu’en sus establecimientos,

tiene cosas pa las damas,

que las hase seductoras,

irresistibles y guapas.

Yo nesesito anseguida

marchar a París de Fransa

y demostrar al jurao

del concurso qu’es un mandria;

que mecor que ‘Miss Hungría’,

y mecor que ‘Miss España’,

soy yo, y nesesito el premio

per damunt de la capsana

de Poincaré, de Herriot,

y de la hermosa polaca.

Pero para conseguir

lo que digo en esta carta,

nesesito que me ayude,

Don Visiente de mi alma.

desídase a protegerme,

y el triunfo es mío, paraula.

Resiba ostet los saludos de

Sirila Corfa Amarga”.

Caricatura de
G. Martín i
glosa de
Maximilià
Thous a Pepa
Samper
publicats en
la revista
Pensat i fet
del 1929.



CREACIONS HELIOS PALAFOX
Camamil·la Intea

CASA CABRELLES
Ventall artesanal pintat per Vicente

Romero.

CASA PRIOR
Pinta.

SEDERÍAS BARCELONA
Tres talls de seda.

CASA PRAT
Espill de tres llunes.

CASA ROBILLARD
Estoig de perfums “Aromas de Valencia”.

J. ALBIÑANA JUAN
Ventall d’època com a complement al

vestit de llauradora oferit per Daza.

CASA PAMPLÓ
Confecció del vestit de llauradora

oferit por Daza.

LITA
Malles postisses per al pentinat de

valenciana.

CARMEN PERIS
Confecció del vestit de llauradora
obsequi de El Mercantil Valenciano.

REAL CASA MADAME CRIPPA
Confecció d’un vestit de gala.

ISMAEL BLAT
Retrat a l’oli.

AGRUPACIÓN DE FLORISTAS DE LA PLAZA
EMILIO CASTELAR

Bouquet de violetes.

CASA DE CURTIDOS “VIUDA DE ESPAÑOL”
Sabates de valenciana com a complement

al vestit oferit per Daza.

FLORES ARTIFICIALES “LA FLORESTA”
Cistella de flors artificials com a
complement al vestit de llauradora,
obsequi de El Mercantil Valenciano.

BARRETERIA DE LA SENYORA CÁMARA
Barret de campana.

SRTA. MARTÍNEZ TELLO
Confecció de dos vestits de soirée 

i un altre de carrer.

PERFUMERIA “MURY”
Fotografies de la Senyoreta Espanya per
a la comercialització del perfum “Le

Narcisse Bleu”.

RAMON CABRELLES BARTUAL
Ventall pintat a mà per Romeu.

PASCUAL SETTIER MARTÍ
Estoig artesanal per a l’adreç de
valenciana obsequi de El Mercantil

Valenciano.

JUAN VIDAL ALDAS
Marca de taronges “Miss Espanya”.

ADROGUERIA “LAS BARCAS”
Exhibició d’un reportatge fotogràfic.

NINA DE LA MARCA “BABY-DOLL”
Estudiants universitaris 
de Filosofia i Lletres.

AUTOMÒBILS ELCAR

Cessió del vehicle amb què la miss es
desplaçà per València i va fer el seu

trajecte de retorn a Madrid.

PERFUMERIA IBÁÑEZ

Venda de colònia a doll 
de la marca Miss Espanya.

PUBLICITAT ENCOBERTA I DESCOBERTA
AL VOLTANT DE LA SENYORETA ESPANYA

Relació de promotors i de productes oferits o ofertats.
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Si l’agenda m’ho
permet…

Fet públic el veredicte del
Jurat, el director d’ABC va fer
lliurament a Pepa del premi del
concurs. Després, la reina de la
bellesa baixà a la sala de
rotatives del periòdic, on saludà
els obrers que treballaven en la
redacció del diari. Al carrer
l’expectació era alta i la força
pública hagué d’intervindre per a
contindre les multituds. En
arribar a l’Hotel Gran Via, on
s’allotjaven totes les
representants regionals, fou
rebuda amb els acords de l’Himne
de l’Exposició Regional
Valenciana interpretat per
l’orquestra del local i el
Marqués de Sotelo, alcalde de
València que casualment es
trobava a Madrid, es passà per la
seua suite per felicitar-la. Des
de l’endemà, la Senyoreta Espanya
hauria d’enfrontar-se a un
vertiginós carrusel d’homenatges,
reconeixements, visites, mostres
d’estima, entrevistes, sessions
fotogràfiques i obligacions que
li van fer perdre fins a tres
quilos, perquè segons confessava

a la premsa: “Me debo a mi
cargo”71.

En un primer moment,
l’organització no havia previst
la visita de la Senyoreta
Espanya a la seua regió de
procedència. L’elegida només
disposava de sis dies des de la
seua elecció per concórrer al
certamen de bellesa de París i
ABC n’havia coordinat la
compareixença en més actes
socials i promocionals per a
aconseguir que aquella miss
aglutinara els sentiments
comunitaris de tot un país i es
convertira en un símbol d’orgull
nacional a l’hora de confrontar
els seues encants amb els de les
representants de la resta de
països europeus.

Però l’entusiasme i l’excitació
que a València va provocar
l’elecció de Pepa Samper
superava tot allò previst i
esdevenia la millor plataforma
per a aconseguir aquells
propòsits. Des què El Mercantil
Valenciano va rebre la notícia
de l’agència Mencheta que
comunicava l’elecció de la

71 Heraldo de
Madrid,
28/01/1929:1.

La Samper,
triomfadora del
Concurs Nacional de
Bellesa, visita els
operaris de la nau de
màquines del diari
ABC. Foto: V. Muro.

Visita de la Senyoreta
Espanya amb la resta
de representants
regionals a la
redacció de la revista
Estampa. Imatge
publicada dins del
col·leccionable
“España Siglo XX” de
la revista Tele-radio.
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La breu, però intensa estada de
Pepa a València, va ser
planificada des del moment en
què l’organització de Madrid
accedí a la visita. La premsa
valenciana s’encarregà d’elevar
a la categoria d’esdeveniment
social cada comparecença pública
de la Senyoreta Espanya i El
Mercantil Valenciano implicà en
cada parada del trajecte
ferroviari Madrid- València les
autoritats o els col·lectius
locals perquè tributaren
fervoroses acollides a la
valenciana.L’arribada a
l’Estació del Nord de la
Senyoreta Espanya superà les

Samper i va penjar una pissarra
a la façana de la seua redacció
comunicant que la Senyoreta
Espanya era la representant
valenciana, es desplegà un
intens entusiasme local. La
premsa, l’administració, les
institucions socials, culturals,
mercantils, els artistes, els
lletraferits i el poble pla es
posicionaren al voltant de la
valenciana i la convertiren en
un ídol de masses. Tots, a
través de telegrames i missives,
van sol·licitar la presència
d’aquella dona a qui volien
convertir en un emblema del
valencianisme temperamental.

Visita de Pepa
Samper a la redacció
de El Mercantil
Valenciano durant la
seua estada a
València prèvia al
Concurs
Internacional de
Bellesa de París.
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Mare de Déu dels Desemparats,
plena de gom a gom, feu una
ofrena floral a la patrona de
València i a la redacció de El
Mercantil Valenciano, fou
complimentada per l’equip
directiu, visità les rotatives i
feu pública aparició davant el
poble que, tot plegat, s’havia
concentrat als voltants. Els
incidents prosseguiren fins
l’arribada de l’automòbil al seu
domicili del barri de
l’Exposició. Per la vesprada li
aguardava una agenda quallada de
compromisos.

expectatives de De Waleffe.
Periodistes, autoritats,
artistes, músics i curiosos
esperaven impacients l’arribada
de la reina de la bellesa entre
música, traques i flors. Les
multituds s’acolparen a les
andanes i en cadascun dels
indrets de l’itinerari on
s’havia previst que es
detinguera l’automòbil que
transportava aquell ídol
mediàtic van haver d’intervindre
les forces policials. A
l’Ajuntament de València, Pepa
fou rebuda al saló d’actes
d’alcaldia; a la Basílica de la

RECORREGUT DE MISS ESPANYA EN AUTOMÒBIL 
A LA SEUA ARRIBADA A VALÈNCIA.

1

2

3

4

5

Recorregut en autom`bil de Pepa Samper durant la seua primera visita a València en qualitat de
Senyoreta Espanya des de l’Estació del Nord (1) al seu domicili al carrer del Dr. Simarro (actual
de Mísser Mascó, -5-), passant per l’Ajuntament (2), la Basílica de la Mare de Déu dels
Desemparats (3) i la redacció de El Mercantil Valenciano (4).
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Al llarg de les tres intenses
jornades que durà l’estada de la
senyoreta Espanya a València
(29, 30 i 31 de gener de 1929)
esta rebé el vestit de soirée
que lluiria a París, així com el
de llauradora amb els
complements obsequi de El
Mercantil Valenciano i se’n va
fer les darreres proves. Atengué
al seu domicili l’equip
d’artistes responsables de la
confecció del vestit de
valenciana, les obreres de la
Fàbrica de Tabacs i la tuna
estudiantil de la Facultat de
Medicina. Visità el Cercle de
Belles Arts, l’Associació de la
Premsa Valenciana, la redacció
de La Semana Gràfica, el Circo
Americano i l’agència
d’automòbils Elcar. Assistí a
més a la projecció del film dels
Ardavín al Teatre Líric i als
homenatges que li van tributar
el Conservatori de València, Lo
Rat Penat, la Societat
Valenciana d’Agricultura i la
Diputació de València, este
últim en el Teatre Principal. El
matí del 31 de gener partí per a
Madrid en automòbil des de la
seua llar, on se li va tributar
un acomiadament multitudinari.  

LLauradora amb aspecte
de Regina.

Pepita Samper ha sigut
considerada com la primera dona
abillada amb indumentària
tradicional valenciana per a la
festa fallera gràcies a la
decisió de concórrer vestida de
llauradora en representació de
l’estat espanyol en la gala de
Les petits lits blancs, un dels
actes benèfics previs al Concurs
Europeu de Bellesa del 1929

celebrat a París, que tingué
lloc al Teatre de l’Òpera.

Mai no sabrem realment de qui
va partir tan afortunada idea,
però tot apunta a què la
determinació no fou ocasional
ni fortuïta, sinó que obeí a un
estratègic pla de màrqueting
que va saber aprofitar el
favorable context perquè la
iniciativa assolira el ressó
públic i els objectius que
pretenia.

Ni les proves per a la selecció
de la Senyoreta Espanya, ni les
desfilades associades a
l’elecció de la xicona més
bella d’Europa contemplaven en
les bases la possibilitat que
les candidates pogueren
comparéixer habillades amb
vestits tradicionals.

Les fotografies promocionals de
la díscola Amparito Perucho per
a la seua candidatura a
senyoreta Madrid ja ens la
mostraven ataviada de chulapa
amb la característica bata i
mantó de manila72 i J.J.
Cadenas, un dels jurats del
certamen de bellesa promogut
per l’ABC, el mateix dia de la
recepció a Madrid de totes les
aspirants al títol de Miss
Espanya es lamentava: “algunas
de ellas no lucen lo que
lucirían con trajes
regionales”73.

Les primeres declaracions de la
Samper sobre la seua intenció
de lluir en  aquell espectacle
de gala un vestit de valenciana
“de raso blanco con flores
encarnadas, todo él cuajado de
lentejuelas y piedras
refulgentes74 són posteriors a

72 Heraldo de
Madrid,
24/01/1929:1.

73 ABC,
25/01/1929:21.

74 ABC,
26/01/1919:19.
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la seua elecció com a Senyoreta
Espanya i esta decisió, segons
sa mare, es un problema surgido
a última hora que es preciso
resolver”.

Tot sembla apuntar que El
Mercantil Valenciano, abans del
triomf de la candidata a qui
havia catapultat a la
popularitat, tenia preparat un
pla per a reaccionar de forma
immediata en cas que Pepa fora
elegida Senyoreta Espanya: 

“Nosotros concebimos el propósito
de regalar a la señorita Samper
un magnífico traje de labradora
que fuera compensándola por la
entronización de su especial
belleza racial. Nuestro
propósito, ingénuo y puro en
principio, ha crecido como la
soberanía de nuestra bella
representante. Elegida en
principio por nuestro modesto
impulso exaltador al vencer por
su belleza propia en el Concurso
Nacional, se sobrepone a nuestro
propósito, y toma un impulso que
nadie se atreve a definir. Así,
nuestro obsequio, acogido por
posteriores entusiasmos, más
cimentados y robustecidos, por el
éxito posterior, ha pasado a
manos ajenas, a imaginaciones
fecundadas por el calor del
triunfo que extiende su
apasionado interés cuándo amplia
el radio de su soberana
representación. Los artistas
valencianos, en su más pujante y
lozana representación, han
invadido con gallarda gentileza
nuestro propósito y quieren,
reclaman, su derecho de artistas
valencianos para asumir la
ornamentación y dirección técnica
del hermoso traje que, en
principio, pensamos ofrecer como
homenaje de El Mercantil
Valenciano, a su genuína elegida
Pepita Samper Bono. Beltrán,
Rigoberto Soler, Casimiro Gracia,

Vicente Abad, Ramón Mateu,
Enrique Cuñat, Carmelo Vicent,
Vidal Corella, Querol, José
Mateu, Blanch y, en fin, un
número interminable de estos
jóvenes que poseen la pujanza de
nuestro temperamento artístico.
Se nos han sumado para glosar
nuestro propósito. Ellos quieren
que en este traje resurja el tipo
verdadero de labradora valenciana
en su mayor justeza histórica y
en su más bella adaptación a la
elegancia de todo tiempo. Todos
corren ya, indagan, buscan y
expanden una aureola de pureza
estética para que el traje que la
regala El Mercantil Valenciano a
su bella reina sea, en suma, un
modelo de pureza histórica, y que
en él se condense el entusiasmo
de los artistas valencianos como
rendido homenaje a la más bella
mujer de España, que floreció en
nuestra gloriosa tierra, en
nuestra querida Valencia. Avalada
por nosotros su febril actividad,
ya se han puesto manos a la obra.
Han sabido nuestros artistas ver
el momento en que puede
sublimizarse el ideal estético,
laudatorio, compensador del
olvido en que se tiene nuestra
tradición y nuestra soberanía en
arte. Bien despiertos al glorioso
estrépito de su triunfante
paisana, unirán a su triunfo su
esfuerzo, y perpetuarán el
momento con el renacimiento
glorioso del traje típico. ¡Feliz
idea la de nuestros artistas! En
ella depositamos satisfechos
nuestra confianza, que ha hecho
crecer, glosándolo nuestro primer
propósito”75.

Amb allò que la premsa
presentava aparentment com un
caprici o un desig personal, la
nova miss feia un bolc a la
imatge que oferiria Espanya de
cara a Europa. Una imatge més
tradicional que cosmopolita, més
castissa que chic, perquè
aquella decisió que desfermava

75 El Mercantil
Valenciano,
27/01/1929:1.
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dels anys vint no era, però,
aquella que oferia amb gest
amable fruites i flors, com a
reflex d'una terra agrícola
benigna, idealitzada i quallada
de bondats de la Renaixença. Era
una llauradora amb it. Una
llauradora cosmopolita que la
il·lustració gràfica va explotar
associada a un sentit decoratiu i
una elegància menys rància i més
noucentista. Una llauradora
sensual, mundana, hedonista,
seductora o fatal, més popular i
lliure i, de vegades, associada a
la figura del dandi. Una
llauradora que, com argumenta
PÉREZ ROJAS (1990), encara que
manifesta respecte i admiració
per la tradició regionalista de
la Renaixença, no és tradicional,
perquè s’allibera de tot llast
per deixar-se’n seduir per formes
amenes, sofisticades, modernes i
subtils que li conferixen un
resplendor inesperat.

N’és exemple el propi retrat de
la Samper com a Regina dels
Jocs Florals del 1929, obra del
muralista valencià José Bellver
Delmás76, que, quant a factura,
ens recorda llunyanament el

la retòrica patriòtica i
finisecular de la Renaixença
valenciana estava de moda en els
anys vint entre intel·lectuals,
artistes i escriptors. Tots
ells, sense defugir l’estímul de
la modernitat o l’avantguarda,
s’impregnaren de nacionalisme.
Vicent SIMBOR (1994) apunta com
al llarg de la segona dècada del
segle passat València es trobava
immersa de ple en el procés que
la convertiría en l’urbs moderna
actual i esta radical
modernització socioeconòmica
comportà una transformació
paral·lela en les apetències i
activitats culturals d’una
població marcada per la irrupció
d’eixa classe mitjana, a la qual
la Samper pertanyia, nascuda de
la creixença del sector
terciari. Una classe que
electoralment propicià les
primeres respostes positives al
nacionalisme en les consultes
electorals.

Un nacionalisme que reactivà
l’imaginari de la figura femenina
de la llauradora valenciana
ataviada amb riques teles i
brodats. Amb tot, la valenciana

La il·lustració gràfica i
publicitària des de la primera
dècada del segle XX va renovar la
imatge de la llauradora valenciana
amb un sentit decoratiu i una
elegància menys rància i més
noucentista empeltada, de vegades,
de certa picardia i sensualitat.
Antonio Vercher: Cartell Fira de
Juliol (1920). Targeta promocional
de taronges impresa a la Litografia
Durà.

76 José Bellver
Delmás va ser
catedràtic de
les Escoles
d’Arts i Oficis
Artístics de
València i
s’especialitzà
com a pintor
muralista. És
autor dels
murals
d’exaltació
franquista de
l’altar major
de l’església
de la Santa
Creu de
València
(1942-1943).
La seua
producció es
mou dins de
l’àmbit del
més estricte
academicisme,
per això
resulta
significatiu
l’atisbe de
modernitat que
es desprén del
retrat de la
Samper, que es
conserva a la
galeria de
regines dels
Jocs Florals
de Lo Rat
Penat.
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sentit decorativista propi d’
Hermen Anglada Camarasa.

A més, Espanya i, més
concretament València, estaven
de moda a París, com feia palés
un article de Monte-Cristo
publicat a l’ABC el mateix dia
de l’elecció. “L’Espagne
rajeunit” deien els diaris
francesos, mentre destacaven
l’èxit que havia assolit a
l'Île-de-France la publicació de
la novel·la València, amours
d’Espagne, d’Adolphe de
Falgairolle o comentaven la
presència habitual de qualsevol
quadre espanyol en les revistes
musicals que s’oferien al Moulin
Rouge, al Follies Bergère o al
Casino de París, temples de
l’oci i de l’espectacle, on des
del 1926 triomfava Mistinguett
amb la seua versió del pasdoble
Valencia, del mestre Padilla.
Alhora des de 1904  pintors
espanyols com Hermen Anglada
Camarasa triomfaven a l’Ille de
France amb composicions de gran
cromatisme i modernitat
inspirades en temes folclòrics
valencians.

La decicisió que la Samper
concorreguera abillada de
valenciana al Bal des petits
lits blancs, com a prolegòmen al
Certamen Internacional de
Bellesa no fou, per tant, gens
casual. La candidata o aquells
que la van assessorar sabien ben
bé el cop d’efecte que podia
causar presentar-se a París
vestida d’aquella manera en una
festa benèfica multitudinària. 

No fou gens senzill abillar de
valenciana la primera senyoreta
Espanya. Aquella dona que
tractava de defugir de la
imatge de la miss “que va de
piscina en piscina, de maillot
en maillot” per a accedir a
convertir-se en una dona-símbol
de la seua terra.

Pels volts del 1929 a València no
es coneixia “vestit antic, vestit
per persona antiga” (LICERAS,
1991:9). Només es tenia com a
referent el procés de recuperació
promogut per la Renaixença que
responia a “la recuperació
mitificada de com els
huitcentistes pensaven que
vestien els seus avantpassats(…)”. 

Luis Dubón
Portolés: portada
de la revista
Feria de Valencia
(1928) i pai-pai
promocional de
calces de Casa
Gil.
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clases populars, que per mitjà
del tul i els lluentons
conferien a la usuària una
imatge irreal pròpia d’una
princesa de conte de fades. El
costum, però, no s’instituí
entre les futures muses
valencianes de la poesia,
encara que entre 1917 i 1928 es
va reprendre79. 

Pels albors del segle XX, tret
d’esporàdics esdeveniments com
processons, ofrenes, balls
populars o cavalcades, només
les Regines dels Jocs Florals i
altres poques dones que
formaven part de seguicis o
comitives d’homenatge i
recepció mantenien viu el
costum d’abillar-se a la
valenciana, llevat de la
popularització de la imatge que
en van fer alguns estudis
fotogràfics, que oferien a la
seua clientel·la l’oportunitat
de posar davant la càmera amb
una gens rigorosa roba
tradicional prête-à-porter, com
Donya Encarnación Bono
recordava que en certa ocasió
havia fet la seua filla80.

Des de meitat del segle XIX
està documentada la tradició
d’algunes dones de
l’aristocràcia valenciana
d’abillar-se de llauradores en
les festes privades de
disfresses que tenien lloc en
algunes cases pairals del cap i
casal77. Igualment tenim
constància de la participació
de colles de dones abillades a
l’estil tradicional en les
visites o recepcions públiques
a reis o reines amb motiu
d’alguna solemnitat78. Però la
temptativa més seriosa de
redreçament de la indumentària
de la roba tradicional
valenciana fou la de Maria
Llorente i Falcó, filla del
patriarca de la Renaixença,
Teodoro Llorente, com a primera
Regina dels Jocs Florals
(1879). Esta jove burgesa va
ser de les primeres dones
contemporànies a fer ús del
vestit de llauradora amb falda
de seda, camisa, davantal,
mocador i pentinat isabel·lí en
els actes socials i justes
poètiques promogudes per esta
societat valencianista. Una
adaptació de la roba
tradicional femenina de les

78 Antoni
Galbien: Besamà
d’Isabel II
(1858). Palau
de Cervelló.
València.

79 La galeria
de retrats de
les Regines
dels Jocs
Florals que es
conserven a la
Societat Lo Rat
Penat ens les
mostren
abillades a
l’estil
aristocràtic o
de l’alta
burgesia durant
el període
comprés entre
1880 i 1916. 

80 ABC,
26/01/1929:19.

Retrat de Pepa
Samper Bono de
l’il·lustrador
i cartellista
Manuel Diago
Benlloch.



ll
ib
er
ta
t!

na
 j
or
da
na
 2
01
8 
/ 

T
E
X
T
O
S

177

El Mercantil Valenciano, en el
seu propòsit de presentar i fer
conéixer arreu d’Europa el
vestit tradicional valencià més
genuí, va fer campanya
argumentant que havia confiat a
un comité de prestigiosos
artistes valencians la direcció
tècnica per a la confecció del
vestit, així com la tria dels
corresponents complements81.

L’assessorament, però, donat el
temps de què es disposava,
hagué de ser ben limitat,
perquè la confecció d’un teixit
espolinat és una tasca
minuciosa i artesanal. L’equip
artístic potser dirigira o
supervisara els treballs de la
modista, l’orfebre i el
perruquer, però en cap cas fou
autor del disseny del dibuix de
la tela del vestit de
llauradora de la Samper.

Aquell espolí de seda groga
havia sigut teixit a l’obrador
de Garín i va constituir el
llançament oficial del model
“València”, un dibuix de
començaments del segle XX de
gran complexitat tècnica,

executat seguint les pautes
d’aquells altres més
tradicionals com el “França” o
com el “Carpio”, realitzats
arran de la introducció del
teler Jacquard als obradors
valencians. El disseny es
recamà amb fils de seda de
colors i el guardapeus es va
adaptar als cànons de la moda
del moment amb un coixinet o
polissó. A més del gipó, que
deixava entreveure les mànegues
de fanal rematades amb randes
de la camisa interior, se’n va
confeccionar d’altre de vellut
negre i mànega llarga, sense
reforç de varetes, acabat en
punta davantera i amb randes
als punys, a l’estil dels
cossos d’estil romàntic.
Altrament s’elaboraren un
parell de mocadors i davantals
en tul, batista i seda, brodats
amb fil daurat (RAUSELL: 2016).
Tot el conjunt fou cosit per la
modista Carmen Peris.

El pentinat de tres ratlles,
obra del perruquer Lita82,
s’amoldava als trets de la moda
del moment, com palesen les
ones d’aigua a les clenxes de

Des de la primera dècada del segle XX
Espanya i més concretament València es
van posar de moda a París. Hermen
Anglada Camarasa, arran d’un viatge a
l’horta valenciana el 1904, va posar de
moda a França obres de temàtica
valenciana properes a
l’expressionisme. D’altra banda,
gràcies a la traducció de La barraca al
francés (Terres maudites, 1910), Blasco
Ibáñez deixà de ser un escriptor
valencià per a convertir-se en un autor
de projecció internacional. El pasdoble
Valencia (1924) del mestre Padilla
s’estrenava a l’Olympia de París i
adoptat per Mistinguet es va convertir
en tot un hit parade. Cartell
promocional del pasdoble Valencia. 

81 Des de
començaments
del segle XIX i
gràcies al filó
de la pintura
de gènere
desfermada per
artistes com
Bernardo
Ferrándiz, els
pintors i
escultors eren
considerats com
persones amb
competències
per a
assessorar en
matèria
d’ndumentària
tradicional. La
necessitat de
consultar
gravats de
l’antigor per
recrear els
tipus i temes
de les seues
pintures i
escultures
costumistes,
els convertí en
dipositaris
dels usos i
costums del
vestir
tradicional. 

82 El Mercantil
Valenciano,
01/02/1929.

J. Routier:
il·lustració
per a la
portada de
Terres Maudites
(versió
francesa de la
novel·la de
Blasco Ibáñez:
Cañas y barro,
1910). H.
Anglada
Camarasa: La
nóvia
valenciana
(1911).
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la Samper , però a diferència
de Maria Llorente, incloïa les
dues pintes laterals, tal com
venien fent les regines dels
Jocs Florals des del 1921.  La
resta de “l’or”, és a dir, la
pinta posterior, un adreç amb
joia, un collar i unes
arracades de balconet o
barqueta, van ser realitzades
per l’orfebre Blas Alfonso83:  

“Los artistas no han desmayado
un momento hasta poder encontrar
los accesorios, auxiliados por
el inteligente orfebre, del
aderezo completo. Consta de
‘pinta’ y peinetas repujadas; de
patena de oro y esmeraldas;
deslumbrantes pendientes, unos
estupendos barquillos de oro,
esmeraldas y gruesas perlas;
cadena áurea de cuatro caras;
collar de tres hileras formado
por innumerables perlas, agujas
y horquillas. Las agujas tienen
rodeada la cabeza de cintillos
de perlas, que envuelven
valiosas esmeraldas; soberano
abanico de hueso con bordón de
seda. Y todo este tesoro se
encierra en un magnífico estuche
tapizado y acolchado de damasco,
que tras un ímprobo trabajo de
24 horas ininterrumpidas, ha

logrado entregar el artífice,
don Blas Alfonso. La vista de
este tesoro deslumbra y admira.
Es lo más bello y rico que se ha
podido encontrar. Y sobre toda
otra ponderación es
rigurosamente auténtico
valenciano del siglo XVII”84.

A tot este treball de
“laboratori”, coordinat pel
ceramista José Mateu, se li va
donar, a més, la pertinent
difusió mediàtica. La Senyoreta
Espanya concorregué  abillada
de llauradora als actes
d’homenatge que les principals
institucions de la seua ciutat
li van tributar durant la seua
breu estada a València i tots
els diaris i revistes gràfiques
valencianes, abans del seu
viatge a París, van incloure en
les pàgines més destacades
diversos retrats de la Samper
abillada de llauradora amb la
intenció d’exportar una imatge
ideal de la bellesa espanyola:
“La imagen de idealidad que es
nuestra elegida, se deshumaniza
en su ponderable hermosura
serena como un hálito de vida,
como un aroma de belleza”85.

83 L’estoig que
contenia
l’adreç fou
realitzat per
l’artesà
Pascual Setién
Martín. 

84 El Mercantil
Valenciano,
30/01/1929. 

85 El Mercantil
Valenciano,
31/01/1929:1.

Martín Vidal
Romero.
Instantània de
Maria LLorente
Falcó, primera
regina dels Jocs
Florals (1879). 
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LLlocs, per ordre cronòlogic, en que la senyoreta Espanya del 1929 s’exhibí
abillada amb el vestit de llauradora obsequi de El Mercantil Valenciano des del 30
de gener al 2 de març de 1929. Imatge superior (Ciutat de València): 1. Associació
de Premsa Valenciana; 2. Redacció de La Semana Gráfica; 3. Cercle de Belles Arts; 4
i 11. Lo Rat Penat; 5. Societat Valenciana d’Agricultura; 6. Teatre Principal; 7.
Circo Americano (itinerant) i 10. Ateneu Mercantil. Imatge inferior: 8. Teatre de
l’Òpera (París) i 9. Reial Cercle Artístic (Barcelona). 

PRÊTE À EXPORTER: LLOCS EN QUÈ LA SENYORETA ESPANYA DEL
1929 S’EXHIBÍ HABILLADA DE LLAURADORA VALENCIANA 
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Ja hem vist com La
Correspondencia de Valencia al
llarg de tres dies consecutius
publicà 20.000 exemplars d’una
làmina amb una instantània de
Pepita Samper abillada de
llauradora, presa pel fotògraf
Vidal i La Semana Gràfica li va
dedicar un número extraordinari
de caràcter monogràfic.

Alhora, durant el temps que
romangué la candidata a París,
als aparadors de la Casa Pampló
de València es va exhibir el
segon vestit de llauradora de
madamoiselle Espagne. Un vestit
confeccionat amb una tela
teixida als obradors del Senyor
Daza que s’ajustava a les
característiques de la
indumentària descrita per Pepa
quan va fer pública la seua
intenció d’acudir a un dels
actes del certamen europeu
abillada a l’ús tradicional.

Només dues misses van decidir
concórrer a aquell acte benèfic
de l’alta societat parisina
abillades amb vestits nacionals:
la polaca i la valenciana, però
l’acceptació de la iniciativa

prosperà i en les futures
edicions del certamen europeu
moltes més representants
nacionals decidiren mostrar-se
abillades amb els vestits típics
dels seus respectius països en
les fotografies promocionals.

Tant els periodistes de l’ABC87,
com el redactor personal de Pepa
a París, amb major o menor
entusiasme, van destacar el
ressó que despertà la desfilada
de la senyoreta Espanya sobre
una passarel·la efímera o “Pont
de Plata” instal·lada al Teatre
de l’Òpera de París, enmig d’un
espectacle d’esports i varietats
que tingué lloc al davant del
president de la República
francesa i el més granat de la
societat parisenca:

“¿Qué va a pasar señor?

Pero atención que ya empezó el
desfile. El spicker llevándolas
de la mano anuncia:

– Miss Austria… [murmullos de
simpatía, palmadas de admiración]

– Miss Italia… [ han aumentado
las muestras de agrado]

– Miss Suiza (menos
cordialidad).

87 ABC,
07/02/1929: 30. 

Francis Bernard:
Cartell del Bal
des Petits Lits
Blancs de 1929 i
instantània del
Pont de Plata
instal·lat a
l’Òpera de
París, on Pepa
Samper va
desfilar abillada
de valenciana.
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corpiño, el delantal, el
pañuelo, los barquillos, la
pátena, la peineta.

–¿De Valencia? ¿Todo de
Valencia?

Un sinfín de españoles,
sudamericanos y valencianos
también la rodean, la acosan, le
preguntan, la felicitan.

No esperamos más, a casita antes
de que empiece el baile”88.

Altres cròniques, però,
incidiren en l’estranyesa del
públic quan la representant
espanyola va comparéixer
abillada d’aquella manera:

“Dice que cuando se presentó en
el baile de la Ópera con el
traje de huertana valenciana, la
mayor parte del público suponía
que iba disfrazada, y muchos le
preguntaron de qué disfraz
vestía, teniendo entoces que
explicar que era el traje típico
de su región”.89

Amb tot, des d’aquells moments
els objectius bàsics de la
presència de la valenciana al
certamen internacional de
bellesa, independentment del
resultat final del concurs,
estaven més que, aconseguits. 

Y… ahí viene nuestra dama.
Rechaza la mano del presentador,
recoge un poco la falda con
graciosa soltura, abre el
abanico y con un paso firme y
seguro inicia el desfile por el
puente de plata.

Debo estar lívido. En la platea
se produce un movimiento que no
puedo descifrar; parece que
llegue hasta nosotros el
mosconeo de una colmena. Pepita
sigue avanzando, llega al
centro, inclina el busto, con
ambas manos abre pomposamente la
falda, y el saludo -como
principio galante de una airosa
pavana- acaba con igual
distinción y sencillez que fue
iniciado. El público – el temido
público de la Ópera- rompe con
una ovación delirante,
ensordecedora.

Yo no oigo más que un ronco
clamor; Pepita se dirige hacia
la escalinata, pero el público
que hay en el escenario la
reclama con sus aplausos y tiene
que dar la vuelta frente a
nosotros. El entusiasmo manda…
cuando Pepita llega a nuestra
altura no puedo contenerme y a
las reclamaciones de simpatía
uno un ¡Viva Valencia!, que me
sale del alma. Si no lo doy… me
ahogo. Nos ha visto; agita el
abanico y se une a sus
compañeras-.

–¡Miss España!, ¡Miss España!...
se oye por todas partes. El
desfile de las restantes
concursantes no es, no puede ser
tan sensacional. Termina el
desfile y salimos al encuentro
de Pepita. Su paso por los
pasillos es triunfal. De los
palcos, de todas las localidades
salen a verla.

Las señoras se vuelven locas con
ella. Le tocan la falda, el

88 El Mercantil
Valenciano,
17/02/1929:3. 

89 ABC:
12/02/1929:40.
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Una bellesa “sans
paire”.

La campanya promocional de
l’espanyola al premi europeu de
bellesa també va ser reforçada
des de Madrid. Calia guanyar-se
el suport de tot el país i
durant la seua nova estada a la
capital s’hi van succeir els
homenatges. Al teatre Price,
les companyes que junt a ella
van competir pel títol de
Senyoreta Espanya li van
lliurar una corona de llorer
amb cintes de les banderes
espanyola i francesa perquè la
dipositara en el monument al
soldat francés durant la seua
estada a París. Des dels
estudis d’Unión Radio i en una
entrevista radiofònica, en què
també va participar Raquel
Meller, va fer extensiu el seu
agraïment als radioients
espanyols per les deferències
rebudes i, finalment, va passar
pels estudis Odeón per a
enregistrar “un saludo al
público que le ha conferido el
título de Reina de la Belleza
de España”. 

El dia 3 de febrer la Samper,
junt a sa mare i Lopezito,
agafava el tren amb destinació
a San Sebastián des d’on
prosseguiria el viatge a París.
Abans, però, seria afalagada a
la capital donostiarra i a
Irun.

L’arribada de la representant
de la bellesa espanyola a la
Quai d’Orsay també havia estat
coordinada des de
l’organització. Allí li
aguardaven representants del
Centre Espanyol a París. Des
dels dies previs a l’elecció
l’ABC i El Mercantil Valenciano
van promoure una intensa
campanya a favor de la
compatriota, informant amb
detall sobre tot tipus
d’annècdotes i incidint, sempre
de forma subjectiva, en l’èxit
popular de la candidata i
forjant algunes llegendes al
respecte de la seua bellesa. El
5 de febrer Cerio, corresponsal
del diari monàrquic, va indicar
que durant els dies previs a la
celebració del concurs algú, en
contemplar l’espanyola i jugant
semànticament amb el seu

Postals per a
la promoció de
la
representant
espanyola en
el Concurs
Internacional
de Bellesa de
París.
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extremadament clàssic i sobri
de la Samper va ser el que la
va fer sucumbir davant tanta
elegància i frivolitat: “A su
llegada a la capital francesa
nuestra representante se
encuentra con graves problemas.
Su vestuario no es de tanta
elegancia como el de sus
competidoras; su cara, sin
maquillaje, parece apagada al
lado de la de sus rivales,
perfectamente pintadas,
depiladas y peinadas”.

En les instantànies que es
conserven del moment de la
desfilada, tal i com va ocórrer
al concurs de bellesa de
Madrid, Pepa es mostra seriosa,
distant, rígida, absent o
examinant amb curiositat les
adversàries.

cognom, va exclamar que era una
bellesa sans paire, annècdota
que el corresponsal valencià
també va fer extensiva, encara
que  amb certes contradiccions
respecte al moment i la forma
en què es va produir.

Dijous 7 de febrer arribà la
gran data. El jurat per a triar
la senyoreta Europa es va
constituir a les 15.00h a la
Gran Sala de Festes del diari
Le Journal90. Les candidates
desfilaren davant dèsset
pintors, escultors i crítics
d’art procedents de cadascun
dels països que competien.
Havien d’atorgar fins a “cinco
puntos para juzgar la belleza
de la cara y cinco más para las
perfecciones del cuerpo”91. La
desfilada tingué lloc
individualment i per grups de
tres i, durant la deliberació,
les misses i el públic
assistiren a una jazz session
que va prolongar-se fins a les
18.30h, hora en què novament va
tindre lloc un lunch a l’ambigú
i les candidates tornaren a
desfilar al davant del públic92.  

Pepa, junt a les representants
de Polònia, França i Hongria
era, segons els corresponsals,
una de les favorites del
públic. Les cròniques
ensalçaven la seua
majestuositat i elegància amb
el senzill vestit que lluïa.
Era de color blau perlée sense
mànegues amb falda en punta i
cua de godets ornamentada amb
menuts cilindres metàl·lics.

PEMAN i FERNÁNDEZ LATORRE
(1970: CCXLIV, 7),
argumentarien, però, dècades
després, que l’estil

90 La composició d’aquell comité de
selecció va córrer per compte de
cadascun dels països participants. Cada
diari proposava una llista prioritzada
d’artistes o crítics d’art, d’entre els
quals, corresponia a Le Journal i a
L’Intransigent la designació d’un per
cada país. Cap d’ells podia votar a
favor de la seua compatriota. ABC va
proposar tres pintors: el basc Ignacio
Zuloaga, el català Federico Beltran
Massés i el valencià Francisco Marco
Merenciano. Finalment fou Beltran Massés
el responsable de lliurar la poma a la
més bella de les aspirants europees. Es
tractava d’un popular artista afecte al
déco que havia triomfat a París com a
retratista de l’alta societat i dels
artistes més destacats de Hollywood.
Només una dona va formar part d’aquell
tribunal en representació de Dinamarca.
Hi va exercir com a president del jurat
Albert Besnard, membre de l’Acadèmia
Francesa.

91 ABC, 08/02/1929:32.

92 El Mercantil Valenciano, 08/02/1929:6.
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Tres hores va precisar el
tribunal per a emetre el
veredicte. Una decisió que no
es va fer pública fins a
després del sopar de gala que
l’organització va oferir a les
participants en un restaurant
dels Champs-Élysées93. Poc abans
de l’àpat ABC intuïa que la
candidata espanyola tenia
poques possibilitats
d’aconseguir el títol: “Pepita
Samper debe de estar
satisfecha, pues aunque no
parece que sea ella la elegida,
ha sido, sin duda, una de las
más atrayentes del concurso y
que más sufragios conquistó”.

La corona de la bellesa europea
va correspondre a l’húngara
Erzsébet (Böske) Simon, de
dèneu anys. Maurice De Waleffe,
així ho va fer públic.
L’húngara havia sigut, des de
la seua elecció una de les
candidates a qui, junt a miss
Polònia, la Samper mostrà
tindre major respecte, en este
cas perquè responia al prototip
de miss o de xicona moderna, ja
que no dubtava a posar davant
els fotògrafs en vestit de bany

a les fonts de Deauville. De
fet, la representant espanyola
la va definir com una jove molt
bella, “muy libre, muy moderna,
con el cigarrillo siempre en la
boca”.

La nova Miss Europa era una
dona jueva alta, rossa, d’ulls
blaus i de carácter extrovertit
i impulsiu. Son pare era metge
i ella havia arribat a París,
després d’haver sigut escollida
entre vora dos-centes aspirants
del seu país.

Segons les cròniques dels
redactors espanyols l’elecció
de la reina de la bellesa
europea fou difícil i el
veredicte final depengué de
factors no contemplats entre
els criteris de baremació i
després de produir-se’n
diversos empats. El redactor de
l’ABC dies després escrivia:

“Estoy autorizado para declarar
que la Señorita España, cuya
arrogante belleza llamó
poderosamente la atención,
estuvo a punto de alcanzar la
victoria. Pero, aunque Pepita es

93 Ib. 90. El
Mercantil
Valenciano de
12/02/1929:1
publica una
fotografía
d’aquell
banquet a
l’Hotel Palais
d’Orsay i en
ell Pepa Samper
ocupa una
posició
preferent a
l’esquerra del
director de Le
Journal, mentre
que la
candidata que a
la fi del sopar
seria
proclamada com
a Miss Europa
hi és també en
un lloc d’honor
a la dreta
d’altre dels
organitzadors.

La bellesa espanyola
desfilant a la
redacció del diari Le
Journal davant el
jurat internacional
designat per a
l’elecció de la
Senyoreta Europa del
1929.
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També qüestionava irònicament
la transparència del certamen i
desacreditava el responsable de
l’organització, a qui atribuïa
la imposició d’un canvi sobtat
en els criteris de puntuació98

mogut per cert interés en
l’elecció de la guanyadora,
perquè “como todo el mundo sabe
Hungría es el país donde piensa
De Waleff hacer el próximo
Congreso de Prensa Latina”99.

La campanya de descrèdit contra
aquell a qui el redactor de la
Senyoreta Espanya havia
retractat en les seues
cròniques com un fariseu i
oportunista, assolí tal carés
que el propi promotor del
certamen es va manifestar:

“Puedo asegurar que Miss España
ha causado en París una
admiración muy satisfactoria para
el amor propio español; pero
franceses que llegan de España me
dicen que el periodista que
acompañó a dicha señorita por El
Mercantil Valenciano ha hecho en
su periódco un reportaje
tendencioso, dando a entender que
el jurado había obrado con
parcialidad y, además he recibido

muy joven, ha tenido que dejar
pasar a otra, que es aún más
joven que ella94. Esta ha sido la
causa de su derrota, si es que
se puede emplear esta palabra
tan fuerte, cuando se trata de
un torneo cortés, en el que
debía haber una elegida, pero
sin vencedoras ni vencidas”95.

El periodista també apuntava,
com a altre dels aspectes
adicionals que van poder ser
decisius en la tria de
l’elegida, que l’afortunada
“representaba una pequeña
nación”96 sense cap pes hegemònic
dins del context europeu, la
qual cosa no podia generar cap
conflicte.

El Mercantil Valenciano
corroborava l’empat:

“Al fallarse el Concurso se
desecharon desde el primer momento
doce de las bellezas europeas,
quedando las de España, Hungría,
Polonia, Grecia e Italia. Estas dos
últimas fueron desechadas poco
después por el Jurado y luego la
polaca. Quedaron para el final las
señoritas España y Hungría y se
asegura que cada una de ellas
alcanzó ocho votos”97.

94 En realitat
l’edat de Pepa
no constituïa
cap excusa a
l’hora
d’atorgar-li la
corona, donat
que l’edat
mitjana de les
candidates que
hi competien
era de 20 anys.
Quatre
aspirants
tenien, com  la
representant
espanyola 21
anys. Sis
n’eren majors i
només altres
sis, d’entre
elles
l’elegida,
n’eren més
joves.

95 ABC,
09/02/1929.

97 El Mercantil
Valenciano,
12/02/1929:7.

98 El Mercantil
Valenciano,
08/02/1929:6.

99 El Mercantil
Valenciano,
09/02/1929:5.

Erzsébet
(Böske) Simon,
Miss Europa
1929.

Revers de la
falla de la
Pl. Marià
Benlliure del
1929, obra de
l’artista
Carlos Cortina
Beltran, amb
el simi que
ridiculitzava
l’organitzador
del certamen.
Foto: Arxiu
Manuel
Sanchis.
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tarjetas y cartas con reproches e
injurias que contrastan con la
cortesía que los demás países han
acogido el fallo del jurado.
Tengo que hacer constar que el
jurado no fue designado por mi,
sino por cada una de las 17
naciones que tomaban parte en el
concurso(…)”100.

Amb tot, els valencians de
l’època, condicionats per
l’afrenta contra la seua paisana,
van considerar que a París es va
cometre una trampa i quan el 1929
els fallers de la plaça Mariano
Benlliure alçaren un cadafal
d’homenatge a Pepa, no dubtaren a
retractar De Waleff com un gran
simi amb copalta:

“Un mico tòca un pandero

(el mico qu’ens ha donat

un jurat INTRANSIGENT)

i – el mon al revés- ballant-

está una húngara. Pòrta,

en llòc de cadena al nas,

un cinturó que la lliga

fet amb pèrles i brillants.101” 

La ressolució del veredicte fou
seguida amb expectació pels
rotatius nacionals i locals.
Alguns valencians esperaren amb
impaciència a les portes de la
redacció dels diaris per tindre
notícies contrastades de la
decisió del jurat. El
nerviosisme i els remors que
arribaven de París van fer que
el Cercle de Belles Arts i
l’Ajuntament de València
indicaren erròniament que la
Samper havia guanyat el
certamen. Va ser a les 21.30h
quan El Mercantil Valenciano
confirmava amb certesa el
resultat real de l’elecció, si
bé el diari Las Provincias, a
les 19.00h ja havia col·locat a

la façana de la seua redacció
una pissarra comunicant el
triomf de la Senyoreta Hongria.
La decisió va fomentar encara
més les ínfules patriòtiques de
la premsa:

“Pepita Samper ha vencido antes
y después del Concurso. Antes
porque al ser expuestas las
fotografías de las 17 bellezas,
la opinión se declaró a favor de
Pepita Samper. Después de la
elección, por la decepción
causada al no ser elegida para
representar a Europa nuestra
compatriota102”.

Cal desmentir la creença que
Pepa Samper es retirara del
Concurs de Bellesa abans que en
finalitzaren les proves
selectives per causa de la mort
sobtada de la reina Maria
Cristina d’Habsburg. Esta
argumentació forma part del
llegendari. Durant la seua
estada a París la senyoreta
Espanya només declinà assistir a
dos actes en senyal de dol i cap
d’ells va estar associat a la
competició. El primer fou la
recepció que el dia 6 de febrer
li havia preparat el Centre
Espanyol a París amb motiu de la
seua arribada a l’Île de France
i, el segon, programat per a
després de fer-se pública
l’elecció, consistia en la
participació del conjunt de les
representants més belles
d’Europa als actes socials i
festívols dels Carnestoles de
Niza. Quan Pepa va declinar-hi
la seua assistència no adduí
precisament raons patriòtiques:

“Si una idea de arte – ha dicho
Pepita Samper a los periodistas
que le han preguntado extrañados
por su actitud- hubiera
presidido la excursión y fuera
ésta realizada en el tono suave

100 El Mercantil
Valenciano,
27/02/1929:1.

101 Relació
explicació de
tot lo que
conté la Falla
de la plassa de
Mariano
Benlliure. Any,
1929. 

102 El Mercantil
Valenciano,
08/02/1929:32.
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individual en actes més
“transcendents” que els dels
carnestoltes de Niza. Assistí a
una recepció en la redacció de
Le Journal i va procedir al
lliurament d’una corona de
flors a la tomba del soldat
desconegut, com a reconeixement
de les mares espanyoles a
l’heroïsme dels militars
francesos morts en la Guerra
d’Àfrica. També efectuà una
visita a la Madeleine i al
Museu del Louvre. Totes i
cadascuna d’estes accions van
ser enregistradres per la
Paramount.  El dia 11 de febrer
regressà de París en l’exprés
França-Barcelona.

de una camaradería femenina,
aunada por el deseo de percibir
las sensaciones estéticas que
podrán gozarse ante la visita
maravillosa de las maravillosas
sierras que sirven de mirador a
ese hermoso trozo de mar que es
la Costa Azul yo sería la
primera. Así, me quedo”103.

Aquells dies, però, la Samper i
les seues companyes eren el
melic del món de la premsa
europea i el fet que la
espanyola en diverses rodes de
premsa expressara el seu estat
d’ànim per la mort de la reina
van fer que el rei Alfons XIII
li regalara, en senyal
d’agraïment, unes sabates de sa
mare que actualment formen part
dels Fons del Museu de la
Ciutat de València.

Pepa, després del desencant
pel veredicte, va comparéixer
“por no desentonar”104 junt a la
resta de belleses europees en
la visita a L’Intransigeant que
tingué lloc l’endemà de
l’elecció. Durant la resta de
la seua estada a París es
dedicà a participar a títol

103 El Mercantil
Valenciano,
09/02/1929:5.

104 El Mercantil
Valenciano,
27/02/1929:1.

Agència gràfica
Keystone: Pepa
Samper filmada
durant la seua
estada a
París.
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Molt més que una reina
de la bellesa

A París, Pepa, havia esdevingut
molt més que una representant de
la bellesa pàtria. Havia
exportat un model de conducta,
uns valors i una ètica
“exemplars” i havia trencat amb
el mite de l’espanyola
passsional, frívola o casquivana
que van exportar la Bella Otero
o la Fornarina, entre d’altres,
com va opinar el periodista
Antonio Zaragoza Ruiz:

“Alegrémonos del triunfo de
España, porque la mujer española
fue allí a algo más que a
conquistar patente oficial de
más hermosa. Fue a chasquear a
los mantenedores de la leyenda
de la navaja y a vindicarnos de
otros concursos y otras
‘bellezas’ que bailando la
matchicha y saliéndose por
peteneras, hicieron lo posible
por dar fe de la España
negra”105.

La missió estava acomplida.
Ara, però, hauria de
desempenyar el rol que a

València se li havia conferit
des del moment en què fou
elegida Senyoreta Espanya:

“Ahora una pequeña reflexión: En
todas las naciones
hispanoamericanas existe la
costumbre de elegir anualmente
una reina que preside todos los
festejos del año. En España la
hemos elegido ya. Todas las
grandes solemnidades que este año
se celebren en nuestra patria han
de reservar una presencia de
honor para que la ocupe la
graciosa majestad de Pepita. I en
Valencia debe de presidir ‘les
falles de San Chusep’, las
fiestas de mayo, la Feria de
Julio, los Juegos Florales. En el
resto de España debe tener
también su trono. Se aproxima la
inauguración del gran certamen
hispanoamericano. La Exposición
de Sevilla será el mayor
acontecimiento internacional del
año. Allí acudirán todas las
hermanas de América que allá
fueron elegidas sus reinas y en
la Exposición de Sevilla no debe
de faltar un sitio de honor para
la señorita España, la adorable
hija de Valencia, que ofrece a la
patria asombrada, el prestigio
inmaculado de su belleza
cautivadora”106.

105 El Mercantil
Valenciano,
09/02/1929:01. 

106 El Mercantil
Valenciano,
29/01/1929:01.

Estampa de la
Senyoreta
Espanya
distribuïda
per La
Correspondenci
a de Valencia
per a la
promoció de la
valenciana en
el Concurs
Internacional
de Bellesa de
París. Foto:
Vidal.
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máquina y desplegaron un
cartelón que decía: ‘El depósito
y recorrido, a Pepita Samper, la
mujer más guapa de Europa’ (…)
Los andenes estaban ocupados por
una gran muchedumbre, y en las
calles inmediatas a la estación
la animación no era menor. Al
apearse del coche Pepita Samper
se desbordó el entusiasmo, y la
muchacha y su madre pasaron
grandes apuros para librarse de
la aglomeración de público.
Hubieron, primero, de refugiarse
en el despacho del jefe, y
luego, por la puerta de la calle
Alicante, salir al exterior y
tomar un automóvil. Al aparecer
el vehículo en la avenida de
Amalio Gimeno la gente lo rodeó
y asaltó materialmente, teniendo
la Policía que simular una carga
e ir dando escolta al coche para
que pudiera avanzar”107.

La Samper havia esdevingut un
ídol valencià comparable a
d’altres com Blasco Ibáñez,
Sorolla, els Benlliure o
Federico García Sanchiz, que,
segons, alguns autors, com E.
GIMÉNEZ CABALLERO (1931) no
constituïen més que tapadores
brillants i jactancioses que
amb postures exòtiques, fredes
o europees ocultaven allò de
“bàrbar i violent” que, per a
ell, caracteritzava el poble
valencià. 

Dies després continuaren els
homenatges. Nova recepció en El
Mercantil Valenciano per a
rendabilitzar l’aposta per Pepa
i, des dels albors del mes de
març, una successió de novells
actes de tribut. La Societat
Coral “El Micalet” l’anomenà
alumna d’honor en una jornada
social i musical celebrada al
Teatre Olympia; l’Ateneu
Mercantil li brindà una
recepció amb exhibicions

A Barcelona va ser rebuda per
representants de les principals
institucions de la ciutat
comtal i de la Casa de València
a Barcelona i durant la seua
curta estada va assistir a la
festa de Carnestotes del
Passeig de Gràcia i al ball que
en el seu honor oferí el
Círculo Artístico novament
abillada de valenciana. També
va visitar el Tibidabo i
l’Exposició Internacional i
mostrà el seu interés per fer-
li una ofrena floral a la Mare
de Déu de Montserrat.

El 14 de febrer, finalment,
Pepa arribava a casa. El
trajecte ferroviari Barcelona-
València havia estat planificat
de forma tan rigorosa que en
cada estació de la Comunitat
Valenciana la tripulant rebé
homenatge de cada poble per on
passava:

“A su paso por Villarreal se
paralizaron los trabajos en los
almacenes de naranjas y salieron
los operarios a la estación con
ramos de frutas y una banda de
música. Se disparó una traca. En
Chilches y Almenara la
aclamaron. En Sagunto la recibió
el Ayuntamiento en corporación
con dos bandas de música; se
dispararon tracas y se soltaron
palomas. En El Grao el
recibimiento fué entusiasta. El
público bloqueó el tren,
colgándose de las ventanillas de
los coches, y paralizó su
marcha. Cuatro señoritas
vestidas de labradoras la
cubrieron de flores, a los
acordes del himno regional, que
tocaban dos bandas (…) El
expreso reanudó su marcha, y al
llegar al depósito de máquinas
de Valencia los obreros
dispararon cohetes voladores y
algunos de ellos subieron a la

107 Heraldo de
Madrid:
14/02/1929:12).
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d’esgrima i converses entre les
més influents dones de l’alta
societat local. Pepa hi va
comparéixer de llauradora i,
tot seguit, es traslladà de
bell nou a Lo Rat Penat, per
participar en una “velada en
honor a la mujer valenciana”,
on,  entre discursos i versos,
l’entitat li va fer palesa la
seua incomprensió davant el
resultat del concurs de bellesa
de París. En aquell acte, que
va presidir junt a una rèplica
del bust de la Dama d’Elx, es
va reforçar l’associació entre
la seua imatge i la de la
sacerdotessa íbera, és a dir,
tornà a ser considerada com a
darrer aldabó de l’ideal de
bellesa clàssica valenciana més
antic i cèlebre del qual es té
referència108. D’aquella
comparança en va deixar
testimoni gràfic el fotògraf
Novella, que va copsar una
instantània fotogràfica de la
miss i l’escultura. Teodoro
Llorente ens la descriu i la
interpreta:

“Pepita Samper aparece en
actitud de contemplación ante el

busto de la Dama ibérica, por
haber perpetuado su belleza a
través de las generaciones, y en
nombre de la mujer valenciana,
ya que, como reina, proclamada
por los trovadores de la tierra,
bien puede ostentar la
representación de todas, por lo
menos, durante el año que le
corresponde de reinado”109.

Altrament, la ciutat de
Castelló l’anomenà “Hermana
Predilecta de Valencia” i la va
convidar a comparéixer en un
acte de “Confraternidad e
identificación regional” que va
tindre lloc al Casino Antic110.

El fenomen Samper coincidí, a
més, amb la política
expansionista de les Falles.
Des d’inicis de la dècada dels
vint hi confluïa una dinámica
interna, expansiva i de
pressions externes, orientades
a la conversió d’esta
festivitat en “la festa major
de la ciutat”, és a dir, en un
potent focus d’atracció
turística i alhora en un
seductor emblema de les
belleses valencianes (ARIÑO,
1992: 155). Des del 1921

L’aspecte seré, solemne i majestuós
de la Senyoreta Espanya li havia
valgut entre els periodistes,
l’apel·latiu de la Dama d’Elx, una
comparança que, descontextualitzada
de tota connotació estètica, van
explotar aviat els poetes
jocfloralescos per a convertir-la en
un símbol d’identitat local de cara
a la seua promoció per Europa.
Fotografia il·lustrativa de la
ressenya “La señorita España orando
ante la Dama de Elche”, de Teodor
Llorente publicat en ABC al juny
del 1929.

108 El Mercantil
Valenciano:
03/03/1929.

109 ABC:
23/06/1929:19.

110 El Mercantil
Valenciano:
05/03/1929:3.
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la reacció que la bellesa
nacional va provocar entre les
masses.

D’altra banda, Carlos Cortina,
un dels artistes fallers més
reeixits del moment, va
construir en el seu honor una
falla-homenatge no exempta de
certa crítica que es va alçar
tot just a la plaça de Marià
Benlliure. Com hem dit, duia
per lema Joc de dames i
constituïa una reproducció a
escala de la torre Eiffel, a la
base de la qual i davant un
bust de la Dama d’Elx hi era
Pepa Samper vestida de
llauradora i asseguda en Cadira
d’or:

“Sentada en cadira d’òr

que el barroc trena en son llor

Miss Valencia es la Regina

que la fam de amor manté

en la llum de mèl que té

la sonrisa fina, fina…

Un brill d’aubada daurada

náix de la mar onejada

(pinta-sol entre cabell

i en cel blau-d’ulls, l’estelada

començaren a gestar-se les
principals tendències rituals,
simbòliques i organitzatives de
les Falles. La projecció
internacional que va assolir la
Samper constituí un bon reclam
per a promocionar aquella
festa. Un reclam tan efiçaç per
a l’atracció turística com la
creació del primer cartell de
Falles, obra de José Segrelles,
i, tan eficient per reforçar
els senyals identitaris dels
agents promotors de la Festa,
com la composició d’un himne
específic, com fou El fallero,
de José Serrano. L’un i l’altre
també daten del 1929.

De fet l’autèntica protagonista
d’aquelles Falles va ser, sens
dubte, Pepa, que acompanyada de
les úniques belleses regionals
que no havien qüestionat la
seua elecció, va aclaparar més
l’atenció dels mitjans de
comunicació que la pròpia Pola
Negri, estrella del cinema mut
i parternaire de Valentino que
aquell any visità València en
Falles111. La pel·lícula
Mientras arden las fallas, de
Miguel Monleón és testimoni de

Les belleses
regionals de
Catalunya i
Castella-Lleó
junt a la
Senyoreta
Espanya
convidades de
honor en les
falles del
1929.

111 La
Vanguardia:
14/03/1929:26.
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no ha pogut ser apagada

i espurneja son destell.

Fá un’ombra de temps passat

que la distancia ha eixamplat

a la llum de la memòria.

i creix, tenyida de flama,

la imatge de Nòstra Dama

concreta en pedra d’història.”

Un homenatge de cartró-pedra
que fou objecte d’espontànies
ofrenes florals per part del
públic i també de
protocolàries, com l’efectuada
per la Sociedad Blanco y Negro,

d’Elx112. Amb tot, en aquell
cadafal no va faltar la sàtira,
ni en l’escena en què De
Waleffe era representat com un
mico colossal, ni en aquella
altra de posterior en què,
segons l’esbós, “Miss-
Tinguett”, “Miss Celánea”,
“Miss Al” i altres belleses
europees tractaven d’escalar
amb males arts pel pedestal de
la Venus de Melos, inicialment
situada a la part posterior de
la “Torre Infiel”.

112 La
Vanguardia:
17/03/1929:34.

Esbós de la falla Pl.
Mariano Benlliure del 1929
publicat a la revista
Pensat i Fet, detall del
cos central i imatge
frontal de la mateixa.
Fotos: Arxiu Manuel
Sanchis.



194

constituïa cap impediment per
tornar a provar sort en el
certamen de Miss Univers, en
tant i en quant, la
representant de França tenia un
lloc garantitzat en la
competició americana i les
mateixes candidates de Polònia,
Holanda, Irlanda, Anglaterra,
Luxemburg o Aústria que van
competir amb la Samper a París,
en un principi, van ser admeses
per tornar a provar sort a
Texas.

La condició de senyoreta Espanya
que ostentava Pepa, potser li
hauria obert les portes per a
participar-hi de forma directa en
cas d’haver-ho desitjat. Però
ella, una vegada convertida en
emblema moral dels valors ètics i
patriòtics del país i del poble
que representava, amb tota
probabilitat, es negara a fer-ho.  

Sabem que entre els seus plans
no es trobava obrir-se camí en
el món de l’espectacle, ni
tampoc fer carrera dins de
l’àmbit del cinema, que era
allò que perseguien la majoria
de les participants:

Galveston no és per a
mi. Dues papesses de
bellesa i cap cisma en
l’any del crack.

El 1929 Galveston continuava
sent vist pels més intolerants
com un certamen poc recomanable
per a una dona decent. Les dues
primeres candidates espanyoles
que hi havien participat volien
triomfar al món del show
business al preu que fora i
eren dones lliures de tot
prejudici. Enrique SÁNCHEZ
LUJAN (2009: 24) diu d’Águeda
Agreda: “era bien conocida por
su habitual asistencia a las
salas de té más selectas de la
capital, estrenos teatrales,
elegantes cabarets y las
agitadas madrugadas de la
conocida Villa Rosa”, bar de
copes madrileny molt freqüentat
per la farándula, els polítics
i els homes de negocis, que
disposava de “sala de baile y
cuartos reservados”.

Evidentment, Pepa Samper, no hi
va concórrer. El fet de no
haver guanyat el concurs de
bellesa a París, sembla que no

Davant la decisió per part de
Pepa Samper de no concórrer a
la Pageant of Beauty, El
Diario Gráfico i la revista
mensual Arte y cinematografía
van convocar també el 1929 un
concurs de bellesa per a la
selecció de Miss Espanya.
L’afortunada va ser Rosario
Velázquez, una xicona moderna
cosmopolita, esportista,
independent i sense prejudicis
que no dubtava a pilotar
avions ni a conduir el seu
propi automòbil com les
flappers o les muses de la
iconografia Déco. Imatges i
caricatura de Bon de la miss
alternativa publicada a la
revista humorística Gutiérrez.
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“– ¿Le gustaría dedicarse
dedicarse al arte, bien al
teatral, bien al
cinematográfico?

-No; de ninguna manera. A mi me
gustaría casarme y vivir
tranquila. Por nada del mundo
cambio yo el vivir en Valencia y
la paz aquella. Por nada del
mundo.113”

La Samper, una jove  casta i
diva respectada pels sectors
catòlics i conservadors de la
seua terra i del seu país, no
estava disposada a desfilar amb
vestit de bany i menys encara a
suportar reaccions adverses ni
pressions com les que van patir
Miss Europa, Miss Polònia o
Miss Irlanda, que van fer que
finalment desistiren de
participar en la Pageant of
Beauty.

El bisbe Christopher Edward
Byrne de Galveston va enviar
una carta a totes les
candidates europees perquè
s’absteniren a competir en un
certamen que considerava:

“Una mostra vulgar sense sentit
on no participa cap dama de bona
reputació de Galveston. Una
exhibició on se't cridarà a
desfilar abillada només amb un
vestit de bany davant d'una
multitud que et contemplarà des
de ben prop. No puc admetre que
una dama jove i modesta que es
respecta i es fa de respectar
puga participar...”.

D’esta manera El Diario Gráfico
i la revista mensual Arte y
cinematografía, delegats
oficials de la Pageant of
Beauty al nostre país,
convocaven pel mes de maig el
concurs per a la designació de
una nova Miss Espanya, aquella
que havia de participar en el
certamen anual, d’on hauria
d’eixir proclamada la senyoreta
Univers de 1929, és a dir “la
muchacha más guapa del mundo”.

Un “competent” jurat format de
bell nou per homes artistes i
literats114 triava en un dels
despatxos del diari barceloní
la senyoreta Rosario Velázquez,
una jove de 23 anys natural de
Castilblanco (Sevilla) i
resident a Madrid, com la Miss

Instantània d’una
Modern Girl i
Autorretrat de
Tamara de Lempicka
conduint un Bugatti
verd (1925).

113 El Mercantil
Valenciano:
27/01/1929:5.

114 Malgrat que
algunes
publicacions de
l’època
inclouen
imatges de
l’afortunada
posant junt al
jurat
encarregat de
l’elecció, cap
d’elles para
esment en els
seus noms.
Sabem, però,
que Santiago
Rusiñol, el
cartellista i
il·lustrador
Ricard Opisso,
J. V. Foix i
els periodistes
Víctor Hurtado
(El Mirador) i
Francesc Madrid
(L’Esquella de
la Torratxa)
van exercir
habitualment
com a jutges en
esta mena de
certàmens. Arte
y cinematografia
núm. 336, abril
del 1929.
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Era una dona independent i
autònoma que sabia conduir. De
fet, ella mateixa s’havia
desplaçat tota sola des de
Madrid a Barcelona en automòbil
per prendre part  en aquell
concurs de bellesa116.

De la seua estada i desfilada
en el certamen de bellesa del
golf de Mèxic amb “traje de
baño encarnado con medias
blancas y rosas de plata en el
cabello, ofreciendo un conjunto
encantador”117 ens ha deixat
testimoni el documental amateur
A Queen in Wien, de Péter
Forgács, una pel·lícula que té
per protagonista Lisl
Goldarbeiter, la representant
austríaca que finalment va
assolir el títol de Miss
Univers.

Espanya “que ha de representar
este año a nuestro país en el
concurso internacional de
belleza de Galveston”115.
Rosarito, delerosa de triomfar
al món del cinema, trencava amb
els estereotips precedents de
bellesa espanyola. Menuda i de
cara ovalada, amb ulls grans,
llavis carnosos, cabells curts
i rulls i pell bruna, com havia
posat de moda Coco Chanel,
resultava ben poc sensual. No
tenia cap inconvenient a
exhibir-se amb banyador tombada
sobre la sorra de la platja (La
Semana Gráfica, núm. 149) però,
sobretot, es mostrava com a una
xicona moderna, independent,
cosmopolita i esportista com
les banyistes de les portades
dels cartells de Canet i de
Renau; com les conductores
d’automòbil dels llenços de
Tamara Lempicka o com  Amy
Johnson, la primera dona pilot
d’avió. Junt a algunes de les
misses que havien participat
amb la Samper en el concurs de
Miss Europa,  creuava amb
desimboltura les cames sobre
automòbils últim model (La
mujer y la casa) per fer gala i
ostentació de la seua anatomia.

L’austríaca
Lisl
Goldarbeiter,
que junt a
Pepa Samper va
concórrer al
Concurs
Internacional
de Bellesa de
París,  fou
proclamada a
Galveston Miss
Univers 1929.

115 ABC:
01/05/1929.

116 Heraldo de
Madrid,
02/05/1929:1. 

117 Heraldo de
Madrid,
12/06/1929:1.
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The Happy End?

Sobre l’avenir de les primeres
misses es va manifestar el
periodista Antonio Zoraya en
les pàgines de Mundo Gráfico:

“¿Cúanto tiempo conservó Venus
la manzana de París? ¿Durante
cuántos años será válido el
diploma otorgado por La Tribuna
de Chicago? Nada tan efímero
como la belleza femenina. Cual
las rosas del célebre soneto,
las gracias que ‘fueron pompa y
alegría, despertando el fulgor
de la mañana’ serán lástima
viana a la tarde. ¡Tanto en
término de unas horas se pierde!
En verdad no vale la pena de
averiguar en dónde se encuentra
una hermosura que puede
marchitarse entretanto que su
renombre llega a oídos de los
habitantes de uno u otro
hemisferio […] Una mujer que es
declarada la más bella del mundo
o es Venus o ya no sirve para
maldita de Dios la cosa […] Y
esas mujeres premiadas,
laureadas, llevadas de un lado a
otro de Europa, de América, por
las cuales acaso se arruinarán
algunos millonarios o se
suicidarán ciertos
neurasténicos, serán
deslumbradoras, perfectas,
divinas; pero es muy difícil que
sirvan para perfectas madres de
familia. Y si para eso no
sirven, ¿para qué diantres se
han tomado las gentes el trabajo
de ponerlas en evidencia?”.118

Encara que Pepa no estava feta
de la mateixa pasta que la resta
de les misses i, això, l’opinió
pública ho tenia ben clar:

“Sería curioso poder seguir en
lo futuro la evolución de las
vidas de estas reinas de la
belleza, que Mauricio De Waleffe

ha tenido la ingeniosa
ocurrencia de reunir en su
despacho. ¿Qué será de ellas? El
destino de nuestra interesante
compatriota se puede, desde
luego, precisar. Una señorita
española, y, más si está
adornada de las prendas que Dios
ha conferido a Pepita Samper, va
derechamente al matrimonio.
Después de todo, no está mal,
porque crear una familia no es
lo peor que nos puede deparar la
suerte. Una mujer bella y
soltera recalcitrante por su
propia voluntad, traiciona un
poco a su sexo, a menos de que
tenga sobre el amor un criterio
personalísimo a espaldas de todo
ideal de posteridad.

De estas diosas del día que
París admira en estos momentos,
no todas sentirán el mismo
entusiasmo por el matrimonio. En
estos tiempos, un poco
anárquicos, que no rinden a Dios
el culto debido, la tentación se
presenta a menudo a la mujer sin
los sanos atributos del orden
doméstico(…)”.119

Efectivament, en quant va ser
elegida la també valenciana
Elena Pla com a nova guapa
oficial d’Espanya120 i les
circumstàncies ho van
permetre121, Pepa Samper va
contraure matrimoni amb el seu
promés de sempre, amb aquell
home, a qui tant li havia
costat fer-se càrrec de la
sobtada popularitat i de
l’espectació que causava la
seua nóvia. Un home gelós i un
tant possessiu que li plantejà
el dilema d’optar per ell o per
la fama i a qui, inicialment,
la bellesa va contradir:

“– No le hace mucha gracia todo
esto. Pero ha de tener en cuenta
que es muy halagador ostentar el

118 Mundo
Gráfico:
06/02/1929. 

119 ABC:
15/02/1929: 03. 

120 Després de
les vicisituds
que suscità
l’organització
del primer
certamen per a
l’elecció de la
Senyoreta
Espanya, el
diari ABC
declinà fer-se
càrrec de la
coordinació de
la següent
convocatòria
que va córrer
per compte de
la revista
Atlántico i en
la qual, per
primera vegada
a casa nostra,
el jurat va
estar
constituït
també per una
dona. Amb tot,
esta segona
edició per a
l’elecció de la
Senyoreta
Espanya, que
tingué lloc el
31 de gener de
1930, no va
assolir ni la
projecció ni
l’èxit de
participació de
la primera.
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piden un autógrafo; el ruego del
fotógrafo, del pintor, del
escultor de moda, que quiren
perpetuar su efigie; la súplica
de modistas, joyeros y
perfumistas, que le envían
presentes magníficos, para lograr
el honor de contarla entre sus
clientes… Ninguna figura nacional
supera en popularidad a la suya.
Y una tarde, de vuelta de un
almuerzo en su honor, entre
tantos telegramas pintorescos o
anodinos, la señorita España, ya
un poco olvidada de Pepita
Samper, lee uno que la retrotrae
a un pretérito recientísimo, pero
ya desdibujado por tres días de
emociones inolvidables: ‘O París
o yo’. Es el novio valenciano,
que recuerda vivamente su
existencia y vindica sus
derechos. Ante ese telegrama
lacónico, el comentarista no sabe
libertarse del prejuicio y
formula una sentencia inapelable
ante el mozo valenciano, al que
califica de Otelo en cierne y de
retrógrado que añora el gineceo y
el derecho de propiedad sobre la
hembra. La apreciación es
injusta, aunque los términos del
telegrama, que parece
conminatorio y es implorador, la
autoricen aparentemente. El novio
de Pepita Samper se había
despedido de ella para siempre el

pabellón valenciano y él se hará
cargo”.123

El periodista Isaac Abeytua va
dedicar unes línies a les
contravèrsies entre la parella
en el diari El Adelanto, de
Salamanca:

“La menestralita modesta, que se
ruborizaba ante la presentación
de un desconocido, ha resistido
gallardamente, con esa facilidad
de adaptación que es inherente a
casi todas las mujeres, la mirada
insistente de mil ojos clavados
en ella. Todo lo demás le parece
ya tan natural, como si nunca
hubiera vivido otro ambiente.
Luce el fastuoso traje de noche
que acaba de entregarle la
modista, con la garbosa
desenvoltura de una habitual a
los saraos aristocráticos.
Escucha y responde donosa a los
madrigales de los ‘ases’ de todas
las actividades, que se le
acercan a felicitarla en círculos
y teatros. Todo le da la
sensación exacta de su reinado:
los innumerables ramos de flores
que invaden su cuarto de hotel;
la montaña de cartas y telegramas
de plácemes que recibe; los
centenares de visitantes que

123 El Mercantil
Valenciano:
25/01/1929:5.

Imatges de
les noces de
Pepa Samper
i Filiberto
Crespo.
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día que la supo convertida en la
señorita España (...) Su dilema
es un gesto análogo al de Hernán
Cortés, quemando las naves, pero
son la posibilidad de una mudanza
de fortuna (…) El novio de la
señorita España ha procedido
cuerdamente, eliminándose de su
camino, en cuya meta nadie sabe
qué avatares le aguardan. Quizás
un destino histórico, que el
sensato muchacho valenciano, no
ha intentado inútilmente
desviar”124.

La boda de la primera senyoreta
Espanya, va tindre lloc a
l’església de Sant Valer al
barri de Russafa el dijous 27 de
novembre del 1930 a les sis de
la matinada. Els contraents van
ser matiners a fi de preservar
la intimitat, tanmateix ningú no
va poder controlar la cobertura
mediàtica de l’esdeveniment ni
tampoc el setge de la multitud:

“La aglomeración del público
dentro del templo dio lugar a
varios desmayos e incidentes e
impidió que se celebrara otra
boda”.125

La cerimònia fou austera, com
corresponia a una parella
exemplar de cristians que
acabaven d’eixir de dol. Però
no importava, perquè hi havia
pressa per afiançar la relació
i tancar una etapa. L’espós,
Filiberto Crespo Sebastián, un
“acaudalado
industrial”valencià, acabaria
vinculant-se al món de la festa
fallera com a promotor de la
falla de la plaça del Mercat
Central l’any 1933. La nóvia,
la primera Senyoreta Espanya,
la Regina dels XLIX Jocs
Florals, el precedent més
immediat a la figura de la
fallera major de València,
l’emblema de la valencianitat,
es retiraria de la vida pública
per a consagrar-se en cos i
ànima a les tasques de la llar
i només en comptades ocasions,
per causes solidàries,
patriòtiques o valencianistes,
tornaria a prodigar-se en
l’esfera pública.

Semblant destí triaren Miss
Europa 1929, Erzsébet Simon,
que va contraure primeres
núpcies amb un majorista tèxtil
només tornar a Budapest i Miss
Univers 1929, Lisl Goldarbeiter
que, després d’esdevenir
objecte de desig d’artistes i
celebritats de Hollywood, es va
casar per primera vegada amb
l’hereu d’una coneguda família
dedicada a la fabricació de
sedes. Totes desitjaven una
vida tranquil·la que només va
ser truncada per l’avenir
d’aquells temps.

124 El Adelanto.
Diario de
Salamanca,
01/02/1929:1

125 La
Vanguardia:
28/11/1930:38.

El 1930,
també
una
valencia
na,
Elena
Pla
Mompó,
va
assolir
el títol
de Miss
Espanya. 
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Gonzalo, director de la Banda
Municipal de València, li va
compondre un pasdoble i
l’il·lustrador i pintor Luis
Dubón, que va infondre un baf
cosmopolita a l’encorsetada
pintura regionalista
valenciana, li va fer un retrat
a la ploma.

Expirat el seu regnat, una de
les primeres reaparicions
públiques de la Samper va
tindre lloc el 1968 arran de la
decisió de Maria Amparo
Rodrigo, miss Espanya en aquell
any, de retirar-se de la
competició de Miss Món per a
evitar una confrontació amb
Miss Gibraltar. La tercera
valenciana a conquerir el títol
de guapa nacional va fer unes
pol·lèmiques declaracions
carregades de tinys polítics
per a argumentar les causes del
seu abandonament de la
competició i Pepa li va donar
suport, tot i reavifant el
llegendari sobre la seua
retirada del Concurs
Internacional de Bellesa del
1929.

Pepa for ever.

Pepa, tant com a primera
bellesa oficial d’Espanya com
en qualitat d’emblema
identitari del poble valencià,
va ser i ha continuat sent un
símbol per a patriotes,
fallers, valencianistes,
artistes contemporanis i
etnòlegs.

Des d’uns paràmetres
conservadors el poeta i
comediògraf, Estanislau
Alberola, atenent a la
concepció jocfloralesca de la
poesia desfermada per Teodoro
Llorente, va composar un poema
en el seu honor que li fou
recitat durant l’acte
d’homenatge que se li tributà
al Conservatori de València. El
premi dels Jocs Florals del
1929 va ser per al poemari de
Carles Salvador Botànica, que
flirtejava amb les avantguardes
i incloïa el poema “Valenciana”
en honor de Pepa, com a Regina
dels Jocs Florals.

El compositor Santiago Lope

Luis Dubón
Portolés:
retrat de Pepa
Samper
publicat en El
Mercantil
Valenciano del
5 de febrer de
1929.
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El 1983, en complir-se el
centenari dels Jocs Florals, la
societat valencianista Lo Rat
Penat tornà a elegir-la Regina
dels Jocs Florals per
commemorar amb tota solemnitat
l’efemèride i quinze anys més
tard, la comissió de Palleter-
Erudit Orellana li va retre
públic homenatge en la seua
falla Ahir, hui… i sempre, un
cadafal de José Luis Ferrer
Vicent, que van haver d’acabar
els propis components de la
comissió.  

El monument tenia per
coronament la figura gegantina
de la primera Senyoreta
Espanya, una ninota de 15
metres d’alçària abillada amb
un vestit de llauradora
semblant a aquell amb què Pepa
va concórrer al certamen de
bellesa de París. Falleres i
fallers van confeccionar amb
tela el cosset i el guardapols
de la figura. La falda,
realitzada en domàs, feia 10
metres de llarg i 40 metres de
volada, és a dir, 400 metres
quadrats i amb aquell conjunt
es va batre un rècord Guinness:

el del vestit femení de majors
dimensions de la història. Al
voltant del tema d’aquell
monument, el col·lectiu
desplegà tota mena d’activitats
socials i culturals. Així, va
comissariar una exposició
antològica dedicada a la Samper
que tingué lloc al Casino
d’Agricultura i va oferir una
recepció a les representants
d’aquells càrrecs de què Pepa
havia sigut pionera: María José
Besora, miss Espanya 1998 i
Susanna Remohí, fallera major
de València aquell any.

Pel juny de 2002 Na Jordana,
per tal de celebrar els seus 50
anys de militància en la secció
Especial, volgué obsequiar la
ciutat de València amb dos
gegants de cartró pedra que des
d’aleshores ençà han presidit
les cercaviles de les festes
més importants del cap i casal.
Parlem de dos llauradors,
popularment coneguts com
Vicentico i Carmeleta. En la
seua construcció va participar
un nodrit conjunt d’artesans,
indumentaristes i professionals
de diversos àmbits. A Maria

La valenciana
Mª Amparo
Rodrigo (Miss
Espanya, 1968)
junt a Pepa
Samper.
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mitjanit del 19 de març es van
cremar en el cadafal que, a
manera de contenidor, va
plantar la comissió
d’Arrancapins. L’aportació del
fotògraf Roc Herms a esta mena
de catàleg consistí en un diari
d’artista que replegava una
pràctica que havia posat en
marxa. Amb ella volia
documentar les relacions
socials que s’hi desenvolupen
on line i off line. A tal
efecte creà en les xarxes
socials un perfil fals, un
avatar de Pepa Samper en la
seua doble condició de
senyoreta Espanya i de
precedent més remot de la
figura de la fallera major de
València. El resultat van ser
més de 190 matches en tres
dies. L’experiment mostrava el
que suposa ser dona en un espai
virtual: “Sentí agobio ante
tanta oferta. Algunos chicos
van a saco, llegando a ser
molestos, aunque también
encontré alguno con el que
hubiera quedado”, va declarar
l’artista.

Victoria Liceras li va
correspondre abillar la geganta
i considerà que, tractant-se
d’un regal que partia d’una
comissió fallera, esta havia
d’anar abillada a l’estil de la
Samper, perquè el vestit que
lluí la primera Senyoreta
Espanya en les prèvies del
concurs de bellesa de París
havia constituït el referent a
partir del qual anys més tard
es bastiria la tipologia de
roba tradicional associada a la
festa fallera.

Pepa Samper fou també referent
i motiu d’inspiració per a un
dels creadors que van
participar en l’edició de El
diari indultat, una experiència
única i irrepetible que el 2016
va aixoplugar cèlebres
fotògrafs i artistes
interdisciplinars. Consistí en
la impressió de 5.000 fanzines
que replegaven les seues obres
i projectes. Aquell fotollibre,
que va eixir de planxes un 17
de març, només estigué a la
venda durant un parell de dies
i tots els exemplars que no van
ser adquirits abans de la

Ahir, hui… i sempre, falla
Palleter- Erudit Orellana,
1983. El monument tenia com
a cos central la colosal
figura de la Senyoreta
Espanya de 1929 ataviada de
valenciana amb unes peces de
roba confeccionades pels
fallers i les falleres de la
comissió inspirades en el
vestit de llauradora amb què
la Samper va concórrer al
Concurs Internacional de
Bellesa de París. Fotos:
Arxiu Kepa Llona.
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Pepa i el vestit de llauradora
que li va regalar El Mercantil
Valenciano van constituir
alhora la imatge i la peça clau
de l’exposició “Inventant la
tradició: indumentària i
identitat” que, també el 2016,
va programar la Diputació
Provincial de València al Museu
Valencià d’Etnologia.

Conclusions

No són pocs els paral·lelismes
que poden establir-se entre el
precedent de la Samper i
l'actual rol de les falleres
majors de València que, des de
fa alguns anys, han aclaparat
tot l'interès mediàtic del
microcosmos faller amb un
procés de “sobredimensió”
informativa sobre un càrrec
representatiu que, en realitat,
té ben poc recorregut en les
seues funcions efectives. Més
enllà d'un excés de protocol al
seu voltant que, en moltes
ocasions, ha encotillat no
només la realitat de les
afortunades durant el seu any
de “regnat”, sinó també la
manera en com és assumida la

Festa pels agents que la fan
possible, que han desfocalitzat
el cadafal com a eix
vertebrador de les Falles en
funció d'una tafaneria no massa
allunyada dels rius de tinta
que va fer córrer la Samper en
la seua època. 

No obstant açò, la Samper va
tenir un recorregut de major
extensió –tant cronològic com
geogràfic- que les actuals
falleres majors, que veuen
circumscrita la seua tasca a un
temps i espai ben limitats, si
n’exceptuem alguna que altra
aparició puntual  en altres
festes populars on són
convidades amb el propòsit de
reafirmar que són les
ambaixadores de la gran festa
valenciana. D'altra banda, i a
diferència de l'època de la
Samper, la imatge de la fallera
major de València aporta ben
poc en la construcció d’una
imatge de la dona moderna
associada a la Festa. L'actitud
i paper de Samper va poder ser
considerat en el seu moment com
un bri d’avanç en la
independència –molt limitada

A hores d’ara la figura de la primera Senyoreta
Espanya continua sent motiu d’inspiració per a
creadors i dissenyadors gràfics. Roc Herms: Avatar
de Pepa Samper a les Xarxes Socials per a la
proposta El diari indultat (2016).
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pel context- del gènere femení,
avançant una modernitat que,
sense deixar de construir-se en
els esquemes del patriarcat,
trencava amb el jou decimonònic
de la responsabilitat domèstica
i de la repressió com a
comparsa del gènere masculí;
convertint-se la seua figura, a
més, en un autèntic emblema, en
diferents nivells, de la
identitat valenciana.

Les actuals falleres majors de
València, tot i ser dones
preparades per a desenvolupar
una funció més ampla, veuen
limitades les seues funcions al
més pur lluïment protocolari si
n’exceptuem el –reiteratiu-
discurs de la Crida.  I açò en
ple 2018, analitzat amb
fredaltat, sembla una
banalitat.

Si la societat actual avança
cap a la igualtat de gènere i
cap a la ruptura amb la imatge
sexista i objectualitzada de la
dona, el rol de la fallera
major ha de superar eixe clixé
què prima i es perpetua només
la concepció més exhibicionista

José Cortés: Segell per a la
col·lecció Sellos de ficción. Envàs de
la marca de cerveses artesanes
mallorquines Sa Forastera. 
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d’una “miss”, a qui tan sols se
li  concedix veu i vot en un
estret marge a l’hora de
desenvolupar un rol concebut
per homes que eternitza la dona
com a  objecte a qui enaltir
per mitjà d’una poesia que
subratlla virtuts caduques a
través del tòpic.  

Si la irrupció com a bellesa de
Pepita va trencar amb la imatge
comuna de la dona en aquella
València i Espanya del moment
que s'obrien a una nova época
lamentablement interrompuda pel
conflicte bèl·lic del 36, hui
la repetició d'un patró obsolet
per a l'exaltació de la dona en
la festa no para d'allunyar-se
amb una realitat femenina molt
diferent. No és estrany que el
major focus de la crítica
externa cap a la festa siga el
rol de la dona en el nostre
particular context. Tampoc no
ha variat res el riu de
comentaris que, ara a través de
la xarxes socials, genera
l'elecció d'una o una altra
candidata a fallera major. Si
és la més adient. Si és la més
bonica. Si és la que més ho

mereix. Si el jurat ha sigut
triat ex profeso perquè isca
una aspirant concreta… El
llenguatge és pràcticament
idèntic.

A diferència de la particular
transgressió que va suposar el
fet que la Samper, com a
precedent directe de la fallera
major de València, participara
en certàmens considerats poc
adequats per a senyoretes
“decents”, en l'actualitat el
rol de fallera major de
València, malgrat l’oripell i
la sobredimensió mediàtica
assolits, no aporta res com a
punt d'inflexió per a una
modernitat a la qual les falles
no semblen arribar mai. La
llavor de la Samper,
ambaixadora de la seua terra
lligada a les tradicions
exportables a través de la seua
figura i de la fascinació
popular que la va envoltar, hui
s'ha relegat a un inventari
local de senyoretes que,
asfixiades per un codi caduc –
com eixa sèrie de normes que fa
uns anys, de fet o de paraula,
els feien signar per a mantenir
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