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Somni pop   
californià
CRÒNICA Dum Dum Girls van desplegar 
les seves cançons breus i resolutives a La 2

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

E
l menú de cançons pop 
amb actitud punk i cert 
amateurisme, i veus femeni-
nes naïf amb ancestres sei-

xanters, segueix donant joc, enca-
ra que el déjà vu sigui clamorós. Les 
californianes Dum Dum Girls, vis-
tes al Primavera Sound del 2010, se 
les van arreglar, dijous a La 2 d’Apo-
lo, per oferir una apanyada i mode-
radament contagiosa exposició del 
seu dinàmic jukebox. Amb cançons 
de dos minuts i mig, i una exposició 
impetuosa que ni tan sols va arribar 
a l’hora de durada.
 Va obrir la nit Arponera, descon-
certant trio femení barceloní amb 
un nom que evoca la cançó d’Escla-
recidos i que, en el seu primer disc, 
produït per Cristian Pallejà (Nisei), 
entrega un repertori vagament per-
vers i abstracte. Càntics populars en-
tre infantils i tribals amb textures 
post-rock que van exhibir personali-
tat tot i que l’execució hauria pogut 

ser una mica més sofisticada. Pe-
rò no era nit per al desplegament 
de tècnica. Dum Dum Girls tam-
poc van tocar com virtuoses, en-
cara que suposem que el seu can-
dor lo-fi forma part del paquet. 

MELODRAMA ATROPELLAT / Van obrir 
amb l’esvelta He gets me high, sen-
zill no inclòs en cap dels seus dos 
discos, digne d’una antologia de 
rareses de les il·lustres The Ban-
gles, i van mantenir una veloci-
tat de creuer amb agradables fites 
com Bedroom eyes i balades amb 
fons melodramàtic com Hold  
your hand. 
 La líder, Dee Dee, va dirigir 
apanyades harmonies vocals, i les 
guitarres van exhibir moments 
vaporosos dream-pop que van re-
sultar útils per a la versió de Sight 
of you, de Pale Saints, amb què van 
tancar el set. Van ser 50 minuts 
resolutius amb molts gestos de 
complicitat a pàgines il·lustres 
del pop. H

LUIS TROQUEL
BARCELONA

–Comparteix cognom amb un ger-
mà gran, Israel, però ha aconseguit 
fer-se un inapel·lable nom propi.
–L’important és ser un mateix, trans-
formar en teu allò que aprens, do-
nar-li el teu propi segell. I jo des de 
sempre he lluitat per això. 

–¿Ha heretat més de l’avantguardis-

Aquesta sevillana de 32 anys i aclapara-
dor currículum actua al Tablao Cordobés 
fins a l’11 d’abril en un espectacle en què 
també sobresurt el ‘cante’ de La Susi.

Pastora Galván
‘Bailaora’ flamenca

EN 3 MINUTS

  

«Improviso tota l’estona»
me del seu germà o de la puresa amb 
què sempre van ballar els pares?
–A casa tots vam començar de molt 
petitons i llavors Israel encara no ha-
via sortit de la línia tradicional. Al 
meu pare, José Galván, l’entusias-
ma el ball més pur. Estima l’art gi-
tano sense ser-ne, i fins i tot es va ca-
sar amb una gitana (la meva mare, 
Eugenia de los Reyes), amb qui va for-
mar parella artística. Evidentment 

33 La sevillana Pastora Galván (esquerra) ballant al Tablao Cordobés, a la Rambla de Barcelona.
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també he absorbit molt del meu 
germà i el seu innovador ball, 
amb ell vaig viure un aprenentat-
ge metamorfòsic. Fins fa poc vivíem 
a més al mateix edifici i ell va diri-
gir dos espectacles teatrals meus.

–I per si no hi hagues artistes a la 
família, es va casar amb el jove 
cantaor català Cristian Guerrero.  
–Precisament ens vam conèixer 
treballant junts aquí, al Tablao 
Cordobés. Aquí em vaig enamo-
rar i aquí he tornat amb ell casa-
da. A aquesta casa, a més de la se-
va aposta pel bon flamenc, també 
li he d’agrair que sentimental-
ment em canviés la vida. 

–Torna amb ell cantant i després 
d’un any d’absència escènica.
–No fa ni dos mesos que torno a 
ballar, ja que hem tingut una fi-
lla, Pastora.  

–¿Nom de tradició familiar?
–No, el meu pare em va dir així 
perquè volia que jo fos bailaora.

–I així també titula el seu últim i 
guardonat muntatge teatral.
–També es diu Pastora. El vaig 
estrenar abans que naixés i ara 
l’hem renovat molt.

–¿Aquí, en la distància curta, pre-
domina el seu costat més pur?
–Sí, però tampoc freno els meus 
trets més avantguardistes, per-
què quan treballo en un tablao no 
porto res coreografiat, improvi-
so tota l’estona: surto i faig el que 
em ve en aquell moment. H

Una ‘capitana’ entre homes
3 Elsa Osorio recorda Mika Feldman, que va dirigir milicians en la guerra civil

OLGA PEREDA
MADRID 

L
a primera vegada que Elsa 
Osorio (Buenos Aires, 1952) 
va sentir el nom de la se-
va compatriota Mika Feld-

man (1902-1992) era cap als anys 80. 
Des d’aleshores, la història d’aques-
ta lluitadora nata li va tornar al cap 
una vegada i una altra. Dues dèca-
des després, l’escriptora va visitar 
als afores de París la casa i el jardí de 
Mika. Tot estava abandonat; Osorio 
va pensar que Mika també ho estava 
una mica. Al cap de pocs dies, es va 
posar a redactar La capitana (Siruela), 
novel·la que barreja realitat i ficció 
per descobrir la gesta d’una apassio-
nant i apassionada dona que va exer-
cir de dentista a la Patagònia i va aca-
bar lluitant pels seus ideals a tot el 
món. També ho va fer a Madrid, on 
va defensar la República en la guerra 
civil espanyola. Va ser, com diu el tí-
tol de la novel·la, una capitana en un 
conflicte d’homes.
 Mika va néixer a les colònies fun-
dades pels jueus a l’Argentina i va ar-
ribar a dirigir un grup de milicians 
a l’Espanya del 1936. A la novel·la, 
amb ingredients d’acció, Osorio in-
tenta respondre què va dur fins a les 

trinxeres espanyoles una defensora 
dels obrers que va pertànyer al Partit 
Comunista (després el va abandonar 
perquè era «dona d’idees lliures») i 
per què, si visqués, participaria en el 
moviment 15-M.

 «Amb 80 anys, també es va mani-
festar contra la guerra de les Malvi-
nes», comenta Osorio, que desbor-
da passió per la figura de Mika. «En 
la guerra ha de manar algú. I ella ho 
va fer. Li va costar molt. Principal-

ment, perquè era dona i estrangera. 
Es va haver de fer respectar entre els 
homes, que eren milicians però tam-
bé masclistes. Ella va aconseguir im-
posar-se i fer-se estimar. També va 
haver de cedir en algunes coses. Per 
exemple, en l’alcohol. No consentia 
que es begués al front, però donava 
aiguardent als seus homes».

«COMMOVEDORES» CARTES D’AMOR / Oso-
rio qualifica d’injust el fet que l’an-
tifeixista Mika hagi caigut en l’oblit. 
«Sovint em pregunto com vaig po-
der jo mateixa estar 20 anys amb 
aquesta història al cap i no escriu-
re-la abans», destaca després d’ex-
plicar com l’escriptor Juan José Her-
nández li va parlar d’ella per primer 
cop als anys 80.
 A poc a poc, any rere any, Osorio 
va anar rastrejant les seves emprem-
tes. Va viatjar a París per entrevistar-
se amb persones que l’havien cone-
gut. Va llegir els quaderns que havia 
escrit. I també les «commovedores» 
cartes d’amor al seu marit, Hipólito. 
Tots dos van arribar a Madrid cinc di-
es abans d’esclatar la guerra civil. El 
seu estimat va morir en els combats 
i ella, jove viuda, va passar a ocupar 
el càrrec de la capitana. H

NOVEL·LA SOBRE UNA LLUITADORA ARGENTINA

33 L’escriptora Elsa Osorio, en la seva recent visita a Madrid.

JOSÉ LUIS ROCA


